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Unire la Reşiţa
Ziua naţională a României, 1 Decembrie, a adunat ieri în Centrul
Civic al Reşiţei personalităţi din administraţia publică, politice, militare
dar, în primul rând, câteva sute de oameni care au venit cu umbrele să
participe la ceremonia religioasă şi militară. După intonarea imnului de
stat, părintele Nicolae Cătălin Mirişan, protopopul Reşiţei, a condus un
serviciu religios realizat de un sobor preoţesc. A urmat alocuţiunea
preşedintelui judeţului, Sorin Frunzăverde care a enunţat, în fraze
semnificative, contextul istoric şi militar al Marii Uniri. Alături i-au fost
prefectul de Caraş-Severin, Octavian Ţunea, primarul Mihai
Stepanescu, senatorii Iosif Secăşan şi Gheorghe Pavel Bălan,

deputatul Valentin Rusu, viceprimarii Reşiţei, Cristian Panfil şi Sorin
Simescu, alte personalităţi ale vieţii publice şi conducători de instituţii
deconcentrate sau ale autorităţii de stat. Reprezentanţi ai Instituţiilor
administraţiei publice, partidele politice şi instituţiile militare au depus
coroane iar la finalul manifestării au defilat detaşamente de la
Inspectoratul de Jandarmi, de la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Semenic şi de la Poliţia Comunitară.
Spuneam la început, că, în ciuda vremii deosebit de reci şi ploioase,
oamenii au venit în Agora reşiţeană. Mulţi dintre ei vin de ani de zile aici
şi ei cred că nu ne-ar strica ceva mai mult patrotism. (Dan Apostolescu)

civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Ordinea de zi a şedinţei
ordinare a C.J.C.S.
din data de 30.11.2010
Colectarea deşeurilor
electrice şi electronice
....pag. 2

Agenţii
imobiliare
...pag. 3
Mecanismul de coplată,
aprobat
Legile salarizării
bugetarilor
...pag. 4
Salvează albinele
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

Imobiliare
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.
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.
Persoană fizică vând garsonieră
în bloc de apartamente pe Al.
Tuşnad, Micro 2, mici îmbunătăţiri,
liberă, 9.700 € neg. Tel. 0770746033, 0728-213320.
Vând casă la Gârlişte. Tel. 0749105551.
Proprietar v ând garsonieră,
conf. 1, et. 2, în Govândari, multiple
îmbunătăţiri, 30 mp, preţ 11.800 €
neg.Tel.0770-746033,0728-213320
Vând garsonieră, Al. Tuşnad,
renovată complet, preţ 11.500 €
neg. Tel. 0767-846137.

Vând apartament confort 1, semidecomandat, 3 camere îmbunătăţit sau schimb cu apart. în Craiova.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.
Vând apartament 2 camere
amenajat în spaţiu comercial. Ideal
privatizare, cabinete, birouri. Tel.
0724-011789.
Caut să închiriez apartement 34 camere, 2 băi, pe perioadă
îndelungată în Caransebeş. Tel.
0722-842438.
Cumpăr urgent apartament 3
camere decomandat, zona Govândar, Micro 4. Tel. 0355-409962.
Vând casă în Bocşa Română, 4
camere, bucătărie, baie, 2 curţi interioare, grădină, gaz, curent, suprafaţă 1000 mp, la şosea, preţ neg.
Tel. 0757-765092, 0255-525454.
Vând urgent apartament la casă, 2 camere, bucătărie, baie, anexe, posibilitate privatizare, 32.000 €
neg. Tel. 0727-208277, 0771356186, 0740-065687.
Vând garsonieră zona Victoria.
Tel. 0255-232955.
Vând teren în Târnova, aprox.
2.800 mp (jumătate de lanţ). Tel.
0770-445699.
Închiriez apartament Lunca
Pomostului 2 camere, mobilat şi
utilat. Tel. 0355-412730, 0765295732.
Vând în Băile Herculane mai
multe suprafeţe de teren, diferite
mărimi şi poziţii, toate utilităţile. Tel.
0724-998500.

(continuare în pagina 6)

Prescom Reşiţa ar putea fi
vândut austriecilor
O firmă austriacă - Bratner - ar putea salva Prescom,
unicul operator de transport şi servicii publice reşiţean,
de la o iminentă intrare în insolvenţă. Cu toate că aleşii
locali au cerut declararea Prescomului în insolvenţă,
date fiind presiunile mari ale creditorilor pentru achitarea
creanţelor, primarul Mihai Stepanescu a obţinut de la ei o amânare de
două-trei săptămâni, urmând ca, împreună cu viceprimarul Sorin
Simescu, să efectueze o vizită în Austria, la mijlocul lunii decembrie.
Dacă săptămâna trebuia să aibă loc la Reşiţa o şedinţă extraordinară a
Consiliului local prin care Prescom ar fi fost declarat în insolvenţă,
iniţiatorul unui proiect de hotărâre vizavi de Prescom, viceprimarul
Sorin Simescu, a ajuns la concluzia, după o rundă de discuţii cu Mihai
Stepanescu, că-ar putea evita declara evitarea insolvenţei. Şi asta
pentru că o societate austriacă de profil şi-a anunţat interesul pentru
preluarea Prescom cu toate serviciile sale, aşa cum a făcut în alte
câteva oraşe ale României. În prezent Prescom a acumulat datorii
foarte mari iar estimarea veniturilor viitoare arată că nu şi le va putea
plăti. În urma discuţiilor cu partea austriacă se speră în evitarea
insolvenţei, care ar face ca o societate cum e Prescom să nu mai fie
atractivă pentru investitori.
Soluţia aceasta, care seamănă, într-adevăr, cu agăţarea înecatului
de un pai, a fost îmbrăţişată până la urmă de toată lumea şi ea s-ar
putea dovedi viabilă pentru eficientizarea unui operator de servicii
publice, din păcate, muribund, aşa cum e Prescom la ora actuală. Mai
ales că, sesiza primarul Stepanescu, mai mulţi investitori şi-au
exprimat dorinţa de a achiziţiona părţi din activităţile Prescom, spre
deosebire de partea austriacă, ce ar fi gata să preia întreaga activitate.
De data aceasta poate că lucrurile se vor mişca mai bine faţă de
anterioarele discuţii cu firma slovacă Mennert, cu care se dorea
preluarea CET Energoterm. Gheorghe Marchiş, directorul general al
Prescom, ţine să precizeze, la rândul lui, că insolvenţă nu înseamnă
nicidecum faliment. De fapt, în opinia sa, insolvenţa e o umbrelă
economică şi financiară care permite societăţii respective să se
reorganizeze. De aceea, chiar dacă Prescom ajunge să fie declarat în
insolvenţă, situaţia nu e catastrofală. Viceprimarul Sorin Simescu ţine
şi el să liniştească angajaţii societăţii, afirmând că şi dacă se întâmplă
ca Prescom să fie declarat insolvent, oamenii nu-şi vor pierde slujbele,
cel puţin într-o primă fază. Dar, pentru a se evita această situaţie,
discuţiile cu firma Bratner sunt considerate cruciale. Mai ales că, un
Prescom în insolvenţă devine automat lipsit de atractivitate pentru
orice investitor străin. (Dan Apostolescu)
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În ultimele două zile ale lunii noiembrie a.c. au fost recepţionaţi 137 km
de drumuri naţionale în C-S. Lucrările de reabilitare au fost pe DN58B,
Oraviţa-Bozovici, km 0+000 - 36+000 şi Prigor - intersecţia cu DN6
Mehadia, km 69+000 - 78+900 şi km 82+600-97+675; DN58A, Lugoj Soceni, km 1+500-24+000-41+382 şi km 29+000-41+382; DN57, Moldova
Veche - Radimna, km 103+400-117+250; Pod pe DN57, km 163+632.

Muzeul Banatului Montan Reşiţa a organizat marţi, 30
noiembrie 2010, concursul cu tema ”Banatul şi Marea
Unire”. Concursul s-a adresat elevilor din liceele reşiţene
dar şi din alte loc. Tot cu această ocazie a fost prezentat şi
un film documentar referitor la participarea delegaţiei din
Banat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.

La Galeria de Artă “Corneliu Baba”
din Caransebeş a avut loc în 30
noiembrie, vernisajul expoziţiei AXE
din Timişoara. Au expus artiştii: Petru şi
Eva Comisarschi, Adrian Sandu, Ioan
Bobeică, Costin Brăteanu şi Tar Bela.

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 Jude]ean Cara}-Severin din data de 30.11.2010
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul
2010. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 12/25.02.2010 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2010, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean sau finanţate de către acesta, cu modificările şi
completările ulterioare. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a cotei de 22% din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanţare locală, pe anul 2010. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de
745.800 lei prevăzută în bugetul propriu al Consiliului
Judeţean CS la Cap. 67 - „Cultură, recreere şi religie”, pe
domenii de intervenţie (finanţare), pe anul 2010. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii
perioadei de trageri din finanţarea rambursabilă internă
contractată conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
172/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut în
cuantum de 62.100.000 RON pentru finalizarea unor
obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii

Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 95/2010, privind
aprobarea organigramei şi statelor de funcţii ale aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu
modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei
şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului ca urmare a reorganizării
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 967/2010. (retras)
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 97/2010 privind
aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei
de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului
Caraş-Severin, cu modificările ulterioare. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului
final al concursului de proiecte de management, a Proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se
va încheia Contractul de management la Biblioteca
Judeţeană ”Paul Iorgovici”. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului
final al concursului de proiecte de management, a
Proiectului de management câştigător şi a duratei pentru
care se va încheia Contractul de management la Muzeul
Banatului Montan. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului
final al concursului de proiecte de management, a
Proiectului de management câştigător şi a duratei pentru

Un nou transport cu alimente pentru
beneficiarii PEAD 2010
Un nou transport cu făină, zahăr, mălai şi paste făinoase destinate
beneficiarilor Planului European de Ajutoare Alimentare în beneficiul
Persoanelor Defavorizate (PEAD), a fost trimis vineri, 26 noiembrie
a.c. de către CJ C-S către alte 26 de localităţi din judeţ. Este vorba de:
Anina, Băile Herculane, Iablaniţa, Mehadia, Mehadica, Topleţ, Bănia,
Bozovici, Dalboşeţ, Eftimie Murgu, Lăpuşnicel, Lăpuşnicu Mare,
Prigor, Sopotu Nou, Berlişte, Ciclova Română, Ciuchici, Ciudanoviţa,
Forotic, Grădinari, Naidăş, Răcăşdia, Sasca Montană, Ticvaniu Mare,
Vărădia şi Vrani.
A fost al treilea transport de acest gen ce pleacă de la depozitul din
Oraviţa în această lună, primele două fiind trimise în zilele de 17 şi
respectiv 18 noiembrie a.c. către alte 15 localităţi din C-S.
Aproximativ 245 t de alimente au fost distribuite în total în noiembrie, sprijinul fiind acordat persoanelor cu venitul minim garantat,
şomerilor care primesc indemnizaţie de şomaj, pensionarilor, persoanelor adulte cu handicap grav şi accentuat. De aceste produse vor mai
beneficia şi copii cu handicap grav şi accentuat din judeţ. Numărul total
al beneficiarilor din judeţul Caraş-Severin este de 43.064.

Drumeţi în calea lupilor
Scuzat să fiu de utilizarea acestui titlu, dar în Mociur drumul spre
casele oamenilor trece printr-o „zonă minată”, datorită faptului că
nu se găsesc soluţii eficiente pentru eradicarea fenomenelor:
tâlhărie, furt, sărăcie, etc.
Am sesizat şi în 2006, aspecte negative şi fapte reprobabile, la
factorii abilitaţi şi în putere, la aceea dată, însă nici în zi de azi nu sau rezolvat gravele probleme ale mociurenilor.
Toată lumea ştie că sunt două blocuri cu grave probleme sociale
şi legale, acolo pripăşindu-se elemente certate cu legea. Iar legea
nu găseşte soluţii pentru stârpirea celor ce nu au ce căuta între
oameni.
În data de 20 noiembrie a.c., orele 16.50, am fost agresat de doi
tineri huligani, asistaţi de alţi patru care se făceau că mă apără.
Apelez şi pe această cale democratică a factorii abilitaţi şi
doresc rezolvarea urgentă a acestei probleme majore - siguranţa
cetăţeanului”, căci nu trebuie să ne simţim ca în „junglă”, hrana vie a
lupilor şi a hienelor. Doresc ca eu să fi fost ultimul agresat şi nimănui
să nu i se întâmple aşa ceva!
Cred că nu este necesar să intru în detalii şi în termen legal voi fi
informat de măsurile decise de cei în drept şi în măsură.

care se va încheia Contractul de management la Muzeul
Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă
Caransebeş. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului
final al concursului de proiecte de management, a Proiectului de management câştigător şi a duratei pentru care se
va încheia Contractul de management la Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Caraş-Severin. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului
final al concursului de proiecte de management, a
Proiectului de management câştigător şi a duratei pentru
care se va încheia Contractul de management la Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Ion Românu. (aprobat)
14. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean Caraş-Severin la vizita de lucru ce a
avut loc la Vrsac, Republica Serbia, în data de 25.10.2010.
15. Întrebări. Interpelări
Proiecte introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.
96/2010 privind aprobarea organigramei şi a statelor de
funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Jud. C-S,
completată şi modificată. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
“Cetăţean de Onoare al Judeţului C-S”, domnului Ioan
Schuster. (aprobat)

Locul de}eurilor nu este în cas@
Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec, împreuna cu
Primăria municipiului Reşiţa a derulat o acţiune de colectare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) în
data de 27 noiembrie.
Acţiunea a făcut parte dintr-o amplă campanie de mediu
derulată în arealul deservit de Centrul de Colectare DEEE
RoRec din Reşiţa, înfiinţat de Asociaţia RoRec, în parteneriat
cu primăria în luna octombrie 2009.
Campania “Locul deşeurilor nu este în casă. Trimite-le la
plimbare!” a inclus acţiuni de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Demersul s-a bucurat
de suportul autorităţilor locale, al mediul de afaceri şi societăţii
civile, îmbucurător fiind faptul că au participat şi tineri
voluntari.
Parteneriatul pe care îl avem cu Asociaţia RoRec vine în
completarea unei preocupări constante a Primăriei Reşiţa
fata de mediu”, a declarat primarul municipiului, Mihai
Stepanescu.
În cele 19 puncte de colectare s-au strâns peste şase tone
de deşeuri. Toţi deponentii au participat la o tombola cu premii
însă numai 50 dintre aceştia au fost premiaţi cu DVD playere,
Micro Hi-Fi System şi MP4 playere.
Florin Popa, manager proiect RoRec a declarat că
doreşte să se înfiinţeze un centru cu program permanent de
primire a DEEE-urilor deoarece acestea sunt de zece ori mai
toxice decât cele menajere.
Larisa Crîsta

Magazinele de „vise” au
fost suspendate
Primăria Municipiului Reşiţa a emis o
Dispoziţie prin care se decide suspendarea
activităţii de comercializare a plantelor şi
preparatelor stupefiante, halucinogene,
euforice şi psihotrope, pe raza oraşului.
În urma unor verificări efectuate de
Poliţia Comunitară împreună cu Serviciul
de Combatere a Criminalităţii Organizate
Caraş-Severin, s-a constatat existenţa a
două astfel de magazine în Reşiţa, unul ce
deţine autorizaţie de funcţionare iar celălalt
nu este autorizat şi nu apare în evidenţele
Compartimentului Comercial din cadrul
Direcţiei pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat.
Această temă va fi discutată şi analizată
la şedinţa ordinară a Consiliul Local Reşiţa
din decembrie a.c., când se va stabili dacă
este necesară interzicerea comercializării
produselor halucinogene pe raza municipiul Reşiţa.
Larisa Crîsta

Dincolo de criz@, avem }i firme care performeaz@

Cu toate că traversăm un moment economic
greu, la Reşiţa se mai întâmplă câte un lucru pozitiv
şi în această sferă. Astfel, la sfârşitul săptămânii
trecute s-a desfăşurat la Hotelul Duşan şi Fiul, cea
de-a 17-a ediţie a Topului Firmelor 2009, în
organizarea Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Caraş-Severin. Cu acest prilej au fost
premiate aproximativ 300 de firme din judeţ, dar au
primit efectiv distincţii, 230 de firme, ai căror
reprezentanţi au fost prezenţi la ceremonie. Printre
societăţile comerciale premiante s-au aflat un număr
mare de întreprinzători privaţi şi firme cu capital de
stat din Caransebeş şi Reşiţa. Societăţile premiate
au fost printre primii membrii ai Camerei de Comerţ
şi Industrie Caraş-Severin, care au rezistat în timp şi
care au performat în toată această perioadă,
reprezentând, practic, tradiţia judeţului. Premiile au
fost acordate de către preşedintele - director general
al camerei de comerţ cărăşene, Petru Buzzi şi de
Helera N. directorul pe rela ţia cu IMM-urile, Cristina

Stoichescu. La eveniment a fost prezent şi
preşedintele judeţului Sorin Frunzăverde, de numele
căruia se leagă înfiinţarea instituţiei camerale.
Cuvântul domniei sale s-a dovedit, şi de această
dată, tranşant, pentru că a subliniat principalele tare
cu care se confruntă economia la ora actuală.
Frunzăverde a avut grijă să insiste asupra
importanţei pe care o reprezintă activitatea firmelor
în acest moment iar administraţia, în opinia sa, ajută
şi va ajuta şi în continuare mediul de afaceri.
Preşedintele judeţului a mai remarcat că în România
mai mult se controlează decât se produce.
Manifestarea a avut un caracter special şi pentru că
în ianuarie 2011 se vor împlini 20 de ani de la apariţia
Camerei de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin.
Evenimentul a fost dincolo de aspectul său
economic, un bun prilej de întâlnire pentru oamenii
de afaceri din judeţ. Majoritatea acestora au declarat
că au nevoie de o asemenea posibilitate de
socializare. (Dan Apostolescu)

l Ieri, la Caransebeş a avut loc lansarea cărţii “Femeile din secolul trecut” şi a unui CD de muzică a poetului Mircea Dinescu, în prezenţa acestuia l La
Şcoala cu clasele I-VIII din Şopotul Nou a avut loc marţi, 30 noiembrie, simpozionul cu tema “Unire-n cuget şi-n simţiri”, cu prilejul aniversării Zilei
naţionale a României de la 1 Decembrie l Luni 29 noiembrie, a avut loc "Alaiul usturoiului", care se înscrie în cadrul proiectului "Ai… cu alai!", acesta
dorindu-se să fie o replică tradiţionlă la sărbătoarea Hallowen-ului l Biserica parohială din Ciudanoviţa construită în anul 1904, a suferit ample lucrări de
renovare şi înfrumuseţare l Peste 1.000 de hectare de pădure din zona comunei Vermeş au fost solicitate spre retrocedare de Alteţa Sa Regală, Prinţul
Paul Philippe al României l Consiliul local Brebu Nou, în parteneriat cu CJ C-S, a derulat în perioada noiembrie 2008 - noiembrie 2010, prin Programul
PHARE CES 2006, proiectul “Extindere sistem de colectare, transport şi epurare a apelor uzate în zona turistică Gărâna - Brebu Nou l

2

| 2 - 8 Decembrie 2010 | PRISMA

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

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

22 nov. ‘10
23 nov. ‘10
24 nov. ‘10
25 nov. ‘10
26 nov. ‘10
29 nov. ‘10
30 nov. ‘10
1 dec. ‘10

136,4117
138,6946
143,0824
142,4763
143,0115
142,2913
145,4633
145,4633

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10

USD

1 Noiembrie - 1 Decembrie 2010

EURO

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1

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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În următoarele trei luni se va produce mai puţin
comparativ cu perioada anterioară, preţurile vor
creşte, iar numărul de salariaţi va continua să scadă,
moderat, în majoritatea sectoarelor economice. Previziunile aparţin managerilor unor societăţi comerciale,
intervievaţi de Institutul Naţional de Statistică.

Ministerul Comunicaţiilor nu
intenţionează să vândă unei companii
private cele 75% din acţiuni pe care le
deţine la Poşta Română, însă Fondul
Proprietatea, care deţine restul de 25%
din acţiuni, ar putea face acest lucru.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei estimează că, până în anul 2020, în România
va fi instalată o capacitate totală în
energie regenerabilă de 4.800 MW,
cea mai mare parte în eolian (70%).

Mecanismul de coplată, aprobat
CSEKE Attila, ministrul Sănătăţii a prezentat în urmă cu o săptămână, în Guvern,legislaţia privind introducerea, de anul viitor, a
mecanismului de coplată, prin tichetul moderator pentru sănătate.
“După mai bine de 7 luni în care proiectul de modificare a Legii
95/2006 s-a aflat pe site-ul ministerului în dezbatere publică şi întro serie de consultări cu asociaţiile profesionale, societatea civilă,
comisia de dialog social, astăzi am aprobat în cadrul şedinţei de
Guvern proiectul de lege privind coplata. Actul normativ va intra în
vigoare anul viitor, dar numai după ce este acceptat şi aprobat de
către Parlamentul României. Introducerea mecanismului de
coplată prin tichetul moderator pentru sănătate reprezintă una
dintre principalele clauze ale angajamentului financiar pe care
Guvernul României l-a încheiat cu FMI şi Banca Mondială în anul
2009”, a declarat ministrul Sănătăţii, Cseke Attila.
Ministrul Sănătăţii a mai subliniat că, acest mecanism de coplată, va duce la conştientizarea populaţiei faţă de costurile pentru sănătate şi la responsabilizarea faţă de consumurile proprii de servicii
Coplata este un moderator în accesarea serviciilor medicale
din pachetul de servicii de bază şi reprezintă contribuţia personală
la plata serviciilor medicale.
Noua măsură va duce la o mai bună adresabilitate a populaţiei
către sistemul de asistenţă primară, la îmbunătăţirea finanţării
sistemului de sănătate şi la realizarea unui control în ceea ce
priveşte neefectuarea serviciilor, reducerea plăţilor informale,
asigurându-se astfel creşterea calităţii asistenţei medicale.
Coplata va optimiza circuitul pacientului în sistem şi va fi un
mecanism care va reduce utilizarea nejustificată a unor servicii din
sistem, ca de exemplu accesarea serviciilor spitaliceşti.
Sistemul de coplată se va aplica în medicina primară, la
medicul de familie, la medicul specialist şi în spitale, însă nu şi
pentru asistenţa medicală de urgenţă. Pentru contribuţia personală
a serviciului medical pacientului i se va elibera un document numit
tichet moderator pentru sănătate, prin care se face dovada
realizării actului medical şi a plăţii acestuia.
Contribuţia personală a cetăţenilor prin tichetele pentru
sănătate nu va depăşi 600 RON/an.
Exemple:
Servicii de medicina primară
Coplata pentru consultaţiile medicului de familie va fi 5 lei, iar
pentru vizitele la domiciliu în afara programului de lucru de 7 ore va
fi de 15 lei.
Servicii în ambulatoriu
Consultaţia la medicul specialist din ambulatoriu va fi de 10 lei,
iar una la medicul specialist în afara programului de lucru 20 lei
Servicii spitaliceşti
Coplata pentru spitalizarea de zi va fi de 10 lei, iar pentru
spitalizarea continua de 50 de lei/ episod de internare
La stabilirea preţurilor pentru tichetele de sănătate au fost luate
în considerare valori din ţări care au avut un parcurs similar

României şi care au introdus mecanisme de plată suplimentară a
serviciilor medicale, ca de exemplu Estonia, Croaţia. De asemenea, în definirea sistemului a fost urmat exemplul unor ţări din
Europa de Vest care au o experienţă consistenta în gestionarea
contribuţiilor suplimentare.
Prin introducerea tichetelor pentru sănătate se vor genera în
sistem aprox. 378 milioane de lei/anual, fonduri care vor rămâne la
furnizor (cabinet medical individual, spital sau alta unitate de
sănătate) şi care vor putea fi utilizate pentru creşterea calităţii
serviciilor de sănătate.
De asemenea, NU toate serviciile se vor plăti.
Exemple:
Categorii de servicii acordate bolnavilor cu afecţiuni incluse în
Programele de sănătate, pentru afecţiunea de bază: şedinţele de
chimioterapie, de radioterapie şi de hemodializă şi dializă peritoneală etc. În continuare, bolnavii cronici înscrişi în programele
naţionale de sănătate vor beneficia de servicii şi tratament gratuite
Categorii de servicii acordate în situaţiile de urgenţă medicochirurgicală, până la stabilizarea bolnavului: urgenţe chirurgicale accidente rutiere, casnice (electrocutare, arsuri etc), de muncă,
plăgi prin tăiere, împuşcare, înţepare, apendicite acute, pancreatita acută, colecistita acută, fracturi, etc si urgenţe medicale - infarct
miocardic, accidente vasculare cerebrale, come, colica biliara,
renala, etc. , dacă pacientul se internează în spital prin UPU, CPU
sau Camera de Gardă.
Categorii de servicii acordate bolnavilor cu afecţiuni endemoepidemice: boli infecţioase acute (meningite, encefalite) până la
stabilizarea bolnavului, boli transmisibile, până la negativare.
De asemenea, pentru naştere nu se încasează coplata.
Nu toţi cetăţenii vor plăti aceste contribuţii. Există
categorii de persoane scutite de la coplată:
l pensionari sub 700 lei/luna
l copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta
de 26 de ani fara venituri
l bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, dacă nu
realizează venituri din muncă
Un numar de 8 006 507 de persoane vor fi scutite de la plata
tichetelor pentru sănătate. Vor plăti coplata 62% dintre cetăţenii
României.
Ce trebuie să ştim despre coplată?
Coplăţile vor contribui la stabilirea traseului corect al pacientului
în sistemul de sănătate;
Sumele aferente coplăţii vor constitui, în totalitate, venituri ale
furnizorilor de servicii medicale;
După plafonul de maxim 600 lei/an, un pacient nu va mai achita
coplată;
Documentul justificativ prin care se face dovada coplăţii
serviciilor medicale este ,,tichetul moderator pentru sanatate”
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, 24-11-2010

Din 2 decembrie începe
recensământul agricol pe plan
naţional. Vor fi numărate suprafeţele cultivate, utilaje şi efectivele
de animale, inclusiv porcii care vor
fi sacrificaţi de Crăciun.

O mai bun@ coordonare a
activit@]ilor de control al
transportului rutier
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu şi ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş au emis
un ordin comun privind modificarea şi
completarea procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui
autovehicul prin reţinerea certificatului
de înmatriculare şi a plăcuţelor cu
numărul de înmatriculare.
Conform noilor dispoziţii Poliţia
Rutieră va informa Autoritatea Rutieră
Română atunci când va suspenda dreptul de utilizare a unui vehicul, în lipsa
inspectorilor de trafic, prin reţinerea
certificatului de înmatriculare sau a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare al
vehiculelor. Informarea va fi făcută în cel
mult trei zile de la aplicarea acestei
măsuri. La notificare va fi ataşat procesul verbal de constatare a contravenţiei
şi certificatul de înmatriculare al
vehiculului al cărui drept de utilizare a
fost suspendat. Potrivit documentului,
proprietarul vehiculului va fi informat în
scris în cazul în care se decide
prelungirea măsurii de suspendare a
dreptului de utilizare a autovehiculului.
Prelungirea măsurii de suspendare a
dreptului de utilizare a autovehicului se
face dacă în termen de 30 de zile,
proprietarul nu face dovada achitării
amenzii contravenţionale. La expirarea
termenului de suspendare certificatul de
înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de
înmatriculare se transmit Direcţiei
Rutiere. De asemenea cei care în
decurs de un an de la încetarea măsurii
de suspendare a dreptului de utilizare
săvârşesc o faptă pentru care se aplică
aceeaşi măsură, nu beneficiază de
reducerea termenului de suspendare a
dreptului de utilizare a autovehiculului.

Legile salariz@rii bugetarilor, promovate de Guvern prin angajarea r@spunderii în Parlament
Guvernul a adoptat în şedinţa din 24 noiembrie
proiectul Legii-cadru privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice şi proiectul de Lege
privind aplicarea acestui act normativ în anul 2011.
Aceste două proiecte de lege vor fi promovate prin
procedura de angajare a răspunderii Guvernului în
condiţiile art. 114 din Constituţia României, urmând a fi
trimise Parlamentului joi, 25 noiembrie 2010.
"Cea mai importantă prevedere a legii care aplică în
2011 Legea-cadru de salarizare este acea că salariile de
bază din luna octombrie 2010 se majorează cu 15%. Atât
îşi poate permite România în momentul de faţă, ţinând cont
de realităţile crizei în care încă ne aflăm şi de necesitatea
de încadrare în ţinta de deficit de 4,4 % în 2011, o masă
salarială de 39 de miliarde de lei pentru 1,290 milioane
bugetari. Creşterea economică prognozată conform
analizelor efectuate de către Comisia Europeană, FMI şi

Banca Mondială este 1,5-2% în 2011 cu condiţia ca
România să nu abandoneze drumul reformelor pe care lea început", a declarat premierul Emil Boc.
Ierarhizarea posturilor în sistemul bugetar va avea în
vedere existenţa a şapte familii ocupaţionale:
l administraţie
l sănătate
l învăţământ şi culte
l justiţie
l cultură
l diplomaţie
l apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Alte prevederi ale Legii-cadru de salarizare stabilesc ca
la reîncadrarea pe posturi să fie avută în vedere şi vechimea în muncă, aceasta ducând la creşterea numărului de
clase de salarizare, respectiv a coeficientului de salarizare
corespunzător.

Modul de determinare a salariului, potrivit Legii-cadru,
se va face prin înmulţirea coeficientului de salarizare aferent clasei de încadrare cu valoarea indicatorului de bază.
Pentru anul 2011, valoarea indicatorului de bază este de
600 de lei.
O altă prevedere importantă se referă la soldele
militarilor, care vor fi majorate cu încă 5,5%, pentru a se
compensa nivelul cotei individuale de contribuţie la
sistemul de asigurări sociale care vor creşte începând cu
2011, ca urmare a impunerii principiului contributivităţii prin
Legea sistemului unitar de pensii publice.
Primul-ministru Emil Boc a arătat, de asemenea, că
Executivul a aprobat în şedinţă o Hotărâre de Guvern care
stabileşte salariul de bază minim brut pe ţară la valoarea
de 670 de lei faţă de 600 de lei cât este în prezent, creştere
care acoperă nivelul inflaţiei pt. anul 2009 şi pt. anul 2010.
Guvernul Romaniei, 24.11.2010

l Guvernul îşi va asuma răspunderea pe legea salarizării unitare pe 14 decembrie l Fondul Proprietatea va fi listat la Bursa de Valori

Bucureşti pe 25 ianuarie 2011, estimează administratorul Fondului, compania de investiţii Franklin Templeton l România deţine 300 de
milioane de certificate verzi pe care le poate vinde, la ora actuală purtându-se negocieri cu două companii japoneze, dar şi cu guvernul
Spaniei l Un sondaj, realizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, arată că patronii consideră relaţia cu băncile una dificilă l
În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Guvernul României - Regulamentul din 2010 privind
organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului
pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante şi
stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor
profesionale individuale la promovarea şi avansarea prin
examen a personalului contractual din cadrul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile
publice din subordinea acestuia (M.O. nr. 733/03.11.2010)
l Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului - Regulamentul din 2010 privind organizarea şi desfăşurarea
concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor
vacante ori temporar vacante corespunzătoare funcţiilor
contractuale din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului (M.O. nr. 736/04.11.2010)
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l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1382/2010 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 265/
408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării
asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 (M.O. nr. 744/08.11.2010)
l Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
1931/2010 pentru modificarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.233/2009
privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionari publici care
ocupa funcţii publice generale de conducere şi execuţie,
precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora (M.O.

nr. 744/08.11.2010)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
- Metodologia din 2010 de organizare şi desfăşurare a
probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve
francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie
bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat (M.O. nr.
746/09.11.2010)
l Ministerul Justitiei - Regulamentul din 2010 privind
definitivarea în funcţie şi promovarea în grade profesionale
a personalului de probaţiune (M.O. nr. 746/09.11.2010)
l O.u.G. nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri
în sistemul de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr.
748/09.11.2010)
l

Între 29 noiembrie şi 10 decembrie, în cadrul
conferinţei de la Cancún, vor continua negocierile
ONU care vizează elaborarea unui sistem mondial
de combatere a schimbărilor climatice pentru
perioada de după 2012, când expiră principalele
dispoziţii ale Protocolului de la Kyoto.

O nouă cursă a înarmării se va declanşa în cazul în care Rusia nu
poate fi de acord cu Vestul în privinţa unui program european comun
de apărare antirachetă, a spus preşedintele rus în discursul său anual
în Dumă. La summitul NATO din noiembrie, a fost propus un scut
anti-rachetă la care şi Rusia a fost invitată să participe. Medvedev
şi-a declarat sprijinul pentru această iniţiativă.

Summitul Africa-UE

Salvează albinele Europei
Mortalitatea albinelor este în creştere, în timp ce numărul
apicultorilor din Europa se află în declin, toate acestea putând
avea un impact serios asupra producţiei de alimente, atâta
timp cât majoritatea speciilor de plante şi a recoltelor depinde
de polenizarea făcută de albine. Parlamentul va solicita Uniunii Europene să îşi amplifice sprijinul pentru sectorul apicol în
următoarea reformă a Politicii Agricole Comune (PAC).
Datorită faptului că 76% din producţia de alimente şi 84%
din speciile de plante depind de polenizarea făcută de albine,
Parlamentul a aprobat o rezoluţie care solicită Comisiei să
majoreze ajutorul oferit sectorului apicol în Politica Agricolă
Comună (PAC) după anul 2013, printr-o reformă a legislaţiei şi
prin creşterea atât a suportului financiar, cât si a investiţiilor în
cercetare.
Norme mai stricte cu privire la etichetarea produselor apicole, cercetarea în domeniul mortalităţii albinelor şi includerea
bolilor albinelor în politica veterinară a UE sunt câteva dintre
recomandările făcute în rezoluţia adoptată la 25 noiembrie de
Parlamentul European.
Deputaţii Europeni au solicitat Comisiei să elaboreze un
plan de acţiune pentru a lupta împotriva mortalităţii albinelor,
acesta incluzând atât promovarea practicilor agricole
compatibile cu polenizatorii, cât şi menţinerea şi îmbunătăţirea programelor de suport, care vor expira în 2012.
Modificarea etichetării necesară pentru garantarea
calităţii
Din cauza faptului că 40 % din mierea vândută în Europa
provine din importuri, Parlamentul doreşte ca politica legislativă cu privire la calitatea alimentelor să fie actualizată pentru a
îmbunătăţii regulile cu privire la indicarea pe etichetă a ţării de

Comisia propune crearea unui Corp
voluntar european de ajutor umanitar
Comisia Europeană a adoptat recent o comunicare în
vederea creării Corpului voluntar european de ajutor
umanitar, astfel cum prevede Tratatul de la Lisabona.
Acest document analizează situaţia voluntariatului în
Europa, defineşte necesităţile unui astfel de corp de
voluntari şi condiţiile în care acesta va putea contribui în
mod pozitiv la operaţiunile europene de ajutor umanitar.
Prin selectarea, formarea şi mobilizarea voluntarilor,
corpul voluntar european va aduce valoare adăugată
programelor de voluntariat existente.
Aceasta va crea sinergii importante cu organizaţiile şi
structurile de voluntariat actuale. Pentru a evita duplicarea
şi deturnarea fondurilor, corpul va acţiona în funcţie de
cerere şi necesităţi şi va sprijini dezvoltarea capacităţilor
locale.
Comisia a demarat deja consultări cu părţile interesate. Până la sfârşitul anului va fi lansată o consultare
publică.
Împreună cu actorii relevanţi, Comisia va continua să
analizeze oportunităţile de cooperare şi diferitele forme
posibile ale acesteia. De asemenea, va realiza o evaluare
a impactului în ceea ce priveşte raportul cost-eficacitate şi
o evaluare a impactului social al activităţilor corpului în
domeniile în care acesta poate acţiona.
În 2011, anul european al voluntariatului, câteva din
ideile identificate până în prezent vor fi testate prin intermediul unor acţiuni pilot. Se preconizează prezentarea
unei propuneri legislative anul viitor.

Yin Weimin, ministrul chinez pentru
resurse umane şi asigurări sociale, a
declarat că în funcţie de evoluţia dezvoltării
social-economice, China va atrage, prin
diverse modalităţi, talente din străinătate
pentru a lucra în ţară.

origine, pentru a evita informaţiile înşelătoare pentru consumatori, mai ales în cazul amestecurilor de sortimente de miere
originare atât din ţări ale UE, cât şi din ţări terţe.
Mai mult, măsurile de control la frontiere, mai ales pentru
importurile din ţări terţe, vor trebui armonizate, deoarece
importurile de miere de slabă calitate, falsurile şi surogatele de
miere, sunt elemente care conduc la denaturarea pieţei şi care
exercită o presiune constantă asupra preţurilor şi a calităţii
finale a produselor pe piaţa internă a UE, spun membrii
Parlamentului European.
Deputaţii europeni au adăugat că, de acum înainte, orice
produs procesat care menţionează mierea ca un conţinut, va
putea face referinţă la acest lucru in denominarea produsului
numai cu condiţia ca 50% din conţinutul în zahăr să provină din
miere.
Un mai bun control al bolilor
Politica veterinară UE va trebui adaptată pentru a lupta
împotriva mortalităţii albinelor, de exemplu prin măsuri
eficiente de control a bolilor albinelor, cum ar fi acarienii
Varroa. Accesul la medicamente pe tot teritoriul Uniunii
Europene va trebui să fie îmbunătăţit prin finanţare UE.
Cercetare independentă pentru informarea publicului
Rezoluţia solicită Comisiei susţinerea cercetării independente cu privire la mortalitatea albinelor şi invită Comisia să se
asigure că datele privind efectele culturilor modificate genetic
şi a pesticidelor asupra anumitor specii sunt puse la dispoziţia
publicului. În final, Parlamentul sugerează revizuirea regulilor
cu privire la pesticide şi la produsele de protecţie a plantelor,
pentru a permite o evaluare a riscurilor expunerii albinelor la
aceste substanţe.
REF.: 20101125IPR00533, Agricultură

În zilele de 29 şi 30 noiembrie s-a desfăşurat la
Tripoli (Libia) summitul Africa-UE. 80 de şefi de stat
şi de guvern din Europa şi Africa au purtat discuţii
în cadrul temei generale „Investiţii, creştere
economică şi creare de locuri de muncă”, pentru a
da o dimensiune nouă şi mai ambiţioasă cooperării
între cele două continente. În acest context,
Uniunea Europeană şi statele din Africa au
convenit consolidarea cooperării în forurile
multilaterale pe subiecte majore de pe agenda
internaţională (schimbări climatice, combaterea
deşertificării, sistemul financiar internaţional,
reprezentarea celor două continente în
principalele foruri internaţionale etc.).
În cadrul summit-ului UE-Africa au fost adoptate Declaraţia de la Tripoli şi Planul de Acţiune
2011 - 2013. Planul de Acţiune este articulat în jurul
a opt domenii prioritare pentru relaţia UE-Africa,
prevăzând obiective şi mecanisme de aplicare a
proiectelor dezvoltate în parteneriat.
În 2007, şefii de stat şi de guvern din Europa şi
din Africa au lansat parteneriatul strategic comun
Africa-UE pentru a urmări obiective comune, în
afara sferei politicii tradiţionale de dezvoltare. Opt
parteneriate tematice asigură monitorizarea
operaţională: pace şi securitate; guvernanţă
democratică şi drepturile omului; comerţ, integrare
regională şi infrastructură; OMD; energie;
schimbări climatice, migraţie, mobilitate şi
ocuparea forţei de muncă; ştiinţă, societate
informaţională şi spaţiu.

Alegerile din R. Moldova, rezultatele preliminare finale
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) a
obţinut, la alegerile parlamentare anticipate, 39,29% din
voturile exprimate.
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a
obţinut 29,38% din voturi.
Partidul Democrat din Moldova (PDM), 12,72% din
voturi.
Partidul Liberal (PL) 9,96% din voturi.
Potrivit CEC, alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010
în Parlamentul Republicii Moldova sunt
considerate valabile, prezenţa la vot a
alegătorilor fiind de 59.10%.
Distribuţia mandatelor, date preliminare
PCRM are 42 de mandate în noul Parlament,
PLDM - 32, PDM - 15, iar PL - 12, ceea ce
înseamnă că, în cazul refacerii coaliţiei de trei
partide, Alianţei pentru Integrare Europeană,
aceasta va putea vota guvernul, dar nu va reuşi
să aleagă preşedintele, fiind de aşteptat noi
alegeri legislative anticipate. Potrivit legislaţiei
moldoveneşti, şeful statului este ales în Parlament cu o majoritate de două treimi (61 deputaţi).
Cei aproximativ 2,6 milioane de moldoveni cu
drept de vot au fost chemaţi duminică (28
noiembrie) la urne pentru a-şi alege deputaţii. A
fost a treia oară când s-a încercat formarea
Legislativului pentru a facilita, mai târziu,
alegerea preşedintelui ţării. Un interval de timp
derulat sub semnul crizei politice declanşate în
2009, când Parlamentul a fost dizolvat şi ţara

divizată între coaliţia aflată la putere (care pledează pentru
apropierea de Uniunea Europeană) şi comunişti (care
militează pentru consolidarea relaţiilor cu Moscova).
Parlamentul ales trebuie să se întrunească în şedinţă în
cel mult 30 de zile după alegeri, adică până pe 28
decembrie. Până atunci, Comisia Electorală Centrală
trebuie să anunţe rezultatele finale ale alegerilor, după care
Curtea Constituţională să le valideze. Aceasta procedură
ar urma să se finalizeze până la 17 decembrie.

l Comisia Europeană a adoptat recent o comunicare în vederea creării Corpului voluntar european de ajutor umanitar l Miniştrii de externe din Statele Unite,
Japonia şi Coreea de Sud se vor întâlni la Washington în 6 decembrie pentru a discuta despre criza cu Coreea de Nord l Iranul declară că va participa la o nouă
rundă de discuţii pe teme nucleare l O rezoluţie a Parlamentului European cere independenţă editorială şi mai multe fonduri pentru posturile publice de radio şi
televiziune l Creşterea economică din zona euro ar putea încetini în 2011 la 1,5%, de la ritmul de 1,7% anticipat pentru acest an l

PlanetSolar a ajuns la Miami,
dup@ 62 de zile

În timp ce energia solară este cel mai frecvent
văzută ca o modalitate de a genera energie curată,
cercetătorii lucrează pentru a dezvolta noi aplicaţii
pentru această tehnologie, cum ar fi transportul.
Numeroase companii au făcut deja ştiri cu eforturile
lor de a adăuga energia solară în universul
transporturilor. În lumea automobilelor exemplele sunt
tot mai numeroase. Într-o altă bine mediatizată utilizare
a energiei solare, o echipă elveţiană lucrează la un
avion care prezintă un număr mare de panouri
fotovoltaice, ca parte a unui plan pentru a zbura în jurul
lumii. Au fost, de asemenea, utilizate complementar
panouri solare pe vasele de mari dimensiuni ce
transportă mărfuri peste ocean.
O echipă internaţională de fizicieni, ingineri,
constructori de nave şi specialişti în energiile
regenerabile şi protecţia mediului au dezvoltat, pe
parcursul a şase ani, cea mai mare barcă solară,
cunoscută sub numele de PlanetSolar, botezată
Turanor MS (numele este derivat din saga Lord of the
Rings de JRR Tolkien şi se traduce prin "puterea
soarelui"), deţinută de eco investitorul german Immo
Stroher. Nava a început o călătorie în jurul lumii plecând
din Monaco. În aceste zile se află pentru 4 zile la Miami,

una din cele două opriri în SUA. Intenţia declarată este
de a demonstra că, prin utilizarea inovatoare a
materialelor şi tehnologiilor existente, mobilitate solară
de înaltă performanţă poate fi astăzi realizată.
Unele dintre caracteristicile interesante ale
PlanetSolar:
l un cataraman de 31 de metri lungime, 15 metri
lăţime şi o cocă cu un design revoluţionar.
l foloseşte 537 de metri pătraţi de panouri solare
fotovoltaice care asigură o viteză medie de 14 km/h şi
maximă de 25 km/h.
l cu un echipaj de 6 oameni, poate primi la bord 40 de
pasageri în timpul călătoriilor promoţionale planificate
în fiecare port de escală.
l circumnavigaţia va fi de la est la vest pe o rută
ecuatorială unde este disponibilă valoarea maximă a
luminii solare.
Voiajul va acoperi o distanţă de peste 50,000 km în
160 de zile. Va traversa Oceanul Atlantic, Canalul
Panama, Oceanul Pacific, Oceanul Indian şi în cele din
urmă Canalul Suez, pentru a reveni în Marea Mediterană. Va acosta în oraşe cu porturi importante, precum
Miami, Cancun, San Francisco, Sydney, Singapore şi
Abou Dabi înainte de a încheia ocolul la Monaco.
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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

Cumpărăm 2 mp de plăcuţe
Bratca (placaj de cărămidă), chiar şi
recuperate. Tel. 0744-577460,
0355-411421.
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 1.200
€ uşor neg. Tel. 0766-683102.
Vând trei convectoare cu cos de
5,8 Kw. Tel. 0255212050
Vând labrador femelă, 2 ani, un
exemplar deosebit, aşa cum ar
trebui să fie această rasă. Carnet de
sănătate la zi. Tel. 0722-583037.
Vând maşină de frezat 1200 W,
nouă la cutie + 10 freze diferite, preţ
100 € sau schimb cu un tel. cu gps.
Tel. 0734-076869.
Vând pui rasa Caniche + Bichon
Maltese, frumoşi şi jucăuşi, cadoul
perfect de Crăciun. Preţ negociabil,
tel. 0721-693859.
Vând în Cuptoare abrich cu firiz,
1500 lei neg; cositoare pentru
gazon nouă, 400 € neg. Tel. 0255233854. (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 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 panou termopan 176/174
cm. Tel. 0255-206065. (R.R)
Vând în Anina maşină de tăiat
mezeluri şi pâine, 140 € neg; cuptor
electric cu electrozi, 140 € neg. Tel.
0756-366468, 0255-240577. (R.R)
Vând în Anina cuier de tăiat
porci, 200 lei; bazin de tablă de 3
mm, 1500 l, 200 lei; 15 plăci azbociment mari, 20 lei bucata; Biblie
foarte veche, 300 lei. Tel. 0255240368, 0721-250804. (R.R)
Vând în Reşiţa porci, 10 lei/kg
neg.; radio mp3 Blaupunkt, 170 lei
neg. Tel. 0744-759866. (R.R)
Vând în Reşiţa cască motocicletă nouă, 200 lei, maşină de cusut
electrică Omega, 180 lei. Tel. 0745134127. (R.R)
Vând aparat sudură electric, 380
volţi, sudează şi neferoase, 200 €
neg. Tel. 0745-417718. (R.R)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie nouă, 1000 lei; 1 combină muzicală din Germania cu 2 boxe, autoreversă, 200 lei; cojoc piele damă
nou, 200 lei. Tel. 0771-239910,
0724-794819. (R.R)
Vând în Sacu porci, 8 lei/kg. Tel.
0720-102259. (R.R)
Vând motocositoare Carpatina,
bună + piese schimb 2600 lei. Tel.
0723-213286, 0724-898717. (R.R)
Vând frigider Zanussi, 203 litri,
congelator 50 l, clasa consum A, dimensiuni, 170/55/60 cm, cumpărat
în 2007, 450 lei. Tel. 0255-221149,
0721-931979. (R.R)
Vând pianină Nocturno, 150 €
neg. Tel. 0769-427493. (R.R)
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Vând junincă pt. tăiat de 300 kg.
Tel. 0255-219563 sau 0727-407253
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 Caransebeş saltea 1
persoană, 35 lei; colţar sufragerie
extensibil 800 lei neg. Tel. 0756040911. (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)
Vând în Bocşa geam 3 canate,
200 lei; telefoane mobile, staţie cu 2
boxe, dvd, 50 lei. Tel. 0743-578814.
Vând în Luncaviţa vacă cu viţel,
2.500 lei; 4 porci, 8 lei /kg viu, asigur
transport şi 5 l ţuică pentru pomana
porcului. Tel. 0255-261161. (R.R)
Vând în Lăpuşnicel banzec
orizontal nr. 3, de Alba-Iulia, 1.000 €.
Tel. 0762-606824. (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; maşină de tuns gazonul,400
lei; schiuri şi bocanci de schiuri, 150
lei/per.; plăci de zăpadă, 250 lei,
aparte de fitness, 150-600 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)
Vând în Bocşa cazan 120 l, 900
€; reductoare de la 1 la 45, cu 500 lei
bucata; robinete de 1, 2, 3 ţoli, 100
lei/ţol. Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând bidon plastic 1000 l, cu
suport de aluminiu, 370 lei; 2
convectoare noi, 150 lei. Tel. 0255232922. (R.R)
Vând în Timiş 2 porci, 8 lei/kg;
grăsuni 50 kg, 400 lei bucata. Tel.
0742-544119. (R.R)
Cumpăr pernă aer tip cric, pistol
pneumatic. Tel. 0740-068548. (R.R)
Vând în Arad saxofon Sopran,
1500 lei. Tel. 0745-828438. (R.R)
Vând în Reşiţa porci 8 lei/kg. Tel.
0744-759866. (R.R)
Vând în Reşiţa saltea pneumatică 2 persoane, 100 lei neg; 2 plapume o persoană, 20 lei/bucata. Tel.
0355-805464, 0770-369155. (R.R)
Vând 2 cărucioare bebeluşi,
pătuţ tip ţarc, scaun tip masă, o
tricicletă. Tel. 0742-079889.
Vând calculator Intel core duo,
monitor Benq pe 19 lcd, imprimantă
HP, sistem audio Altec Lansing,
cameră web, birou şi scaun pt. birou
toate la preţul de 400 €. Tel. 0745165501.
Vând corpuri bucătărie: 2 corpuri inferioare, 2 corpuri superioare
+ 1 corp mic superior pe colţ. Preţ
neg. 200 lei. Tel. 0724-431005.
Vând ţiglă 3 bani bucata. Tel.
0745-0205895.
Vând urgent 2 metri cubi de
lemne de foc, la Reşiţa. Tel. 0751132460 sau 0752-123434.
Vând urgent 2 butoaie de pec
bitum, de 25 de kg fiecare la un preţ
de criză, la Reşiţa. Tel. 0751132460 sau 0752-123434.
Vând urgent 25 de tufe de
coacăze negre, la Reşiţa. Tel. 0751132460 sau 0752-123434.
Vând urgent un loc de veci, în
cimitirul nr. 8 din Reşiţa, poziţie
foarte bună. Tel. 0751-132460 sau
0752-123434.
Vând masă de masaj nouă pt.
profesionişti, preţ 150 € neg. Tel.
0727-145623.
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Vând maşină de cusut "Ileana" model vechi. Tel. 0724-503922.
Vând maşină de cusut Singer
foarte veche pt. colecţionari, 500 €.
Tel. 0727-145623.
Vând costume populare din
zona Cărbunari. 2 de bărbaţi, 3 de
femei. Preţ 1200 lei negociabil. Tel.
0255-240072, 0786-541485.
Vând centrală termică pe gaz
Junkers, instant pe gaz Junkers,
convector pe gaz turbo. Avantajos.
Tel. 0720-545776.
Vând transformatoare de sudură 220 V, generator de acetilenă, trusă de tăiere oxigaz. Tel. 0720545776.
Vând fotolii pat, 2 seturi. Preţ
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 mobilă sufragerie, culoare
stejar, preţ 500 lei neg. Tel. 0723991340, 0255-255022.
Vând măsuţe 2 buc. culoare
stejar, preţ 70 lei şi 120 lei neg. Tel.
0723-991340, 0255-255022.
Vând mobilă bucătărie, 6 corpuri, culoare alb-negru, preţ 450 lei
neg.Tel.0723-991340,0255-255022
Vând mop H2O cu 10 lavete şi
aparat de curăţat cu aburi, preţ 300
lei neg. Tel. 0723-991340. Vând
canapea 2 locuri neextensibilă, plus
gri, preţ 150 neg. Tel. 0762-354975.
Mobilier Germania second
hand. Canapele, colţare, dormitoare, scaune, mese, dulapuri mari şi
alt mobilier necesar pentru casă.
Bine întreţinute. Tel. 0724-545219,
0722-223128.
Vând, în Reşiţa, pătuţ, cărucior,
căruţ sport, marsupiu bebe şi
premergător, în stare foarte bună,
toate 700 lei. Tel. 0769-648614.
Vând urgent în Reşiţa colţar de
piele preţ 800 lei. Tel. 0722-879262.
Vând Leadtek 7600GT agp8x
200 lei, 2x1 GB ddr Geil 200 lei, Intel
631 3 GHz 180 lei. Ofer cadou
volan. Tel. 0722-677964.
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 2 cărucioare bebeluş, 1
pătuţ tip ţarc, scaut tip masă, tricicletă, 600 lei tot. Tel. 0742-079889.
Vând căruţ copil mic, haină
blană femeie, mărimea 46, preţuri
convenabile, televizor color, necesită mici reparaţii, preţ neg. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
Vând trifoi, 3 costume haine
bărbăte şti , aragaz, ma şin ă de
spălat automată, căruţă cu roţi de
lemn, diferite obiecte de anticariat.
Tel. 0255-232955.
Vând Laptop Toshiba; televizor
color în stare funcţională, 100 lei
neg. Tel. 0770-445699.

Auto-Moto-Velo
Actualul deţinător al autoturismului Dacia break, culoare roşie, nr.
IS-59-AND este rugat să ia legătura
cu ultimul proprietar din CI. Tel.
0762-435407.
Vând Skoda Octavia II 2007,
11.500 € neg. Tel. 0720-018310.
Vând jante aliaj aluminiu R 13 convenabil. Tel. 0744-957175.
Vând Ford Mondeo break caravan, 1.6, ABS, închidere centralizată, euro 2, 1000 € neg; 4 cauciucuri
de iarnă 155/70/13 cu genţi, 50 lei
bucata; 4 cauciucuri de iarnă 155/
80/13 cu genţi; Opel Astra break
caravan din 1996, 1,6, benzină,
servo total, cauciucuri noi de iarnă,
1200 €. Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând Cielo în Cuptoare, din
2002, înscris, stare bună, 2000 €.
Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)

Anunturi
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Vând cauciucuri de iarnă cu
jante de Golf 3, 175/70R13, stare
perfectă, preţ negociabil. Tel. 0741095663.
Vând în Anina Dacia Papuc, 2
uşi, stare foarte bună, din 2000,
acoperită cu fibră, 900 € neg. Tel.
0740-145324. (R.R)
Vând în Reşiţa roţi aliaj cu
cauciucuri pe 17, 220 €/set. Tel.
0744-759866. (R.R)
Vând în Reşiţa Suzuki GSX
1100 E, 134 CP, 1200 €; jante Al. cu
cauciucuri de 14 ţoli pt. Opel, 120 €;
piese Mazda 626; motor trifazic, 170
lei; stopuri spate Passat din 2002,
100 lei bucata, plăcuţe frâne Passat
din 1998, 150 lei; genţi tablă pt.
Nissan Primera pe 13, 50 lei/bucata.
Tel. 0745-134127. (R.R)
Vând în Lugoj VW Polo din 1993
Tel. 0748-218351, 0745-837379 (rr)
Cumpăr vouchere. Tel. 0722688244, 0757-372660. (R.R)
Vând Opel Vectra, din 2007, 120
CP, stare bună.Tel.0744-474676 (rr)
Cumpăr voucher. Tel. 0730716350. (R.R)
Vând genţi aluminiu, cu cauciucuri, 4 prezoane, 130 € neg. Tel.
0770-359853. (R.R)
Cumpăr piese Matiz. Tel. 0723160358. (R.R)
Vând în Reşiţa cauciucuri de
vară 50-10 lei, cauciucuri de iarnă
225/75/17,5 Michelin motoscuter
nou, 550 €. Tel. 0355-425973, 0729022526. (R.R)
Vând Dacia 1310 450 € neg. Tel.
0756-386658. (R.R)
Vând în Bocşa scuter Piaggio
SiII, înscris, 220 €. Tel. 0743578814. (R.R)
Vând în Bocşa Mercedes C
Classe 180, 85.000 km, 5.300 € neg
cu ulei şi cauciucuri de iarnă. Tel.
0255-525371. (R.R)
Vând în Reşiţa, microbuz Renault Master, 4500 €; jante aluminiu
de 13, 14, 15 ţoli, 500 lei/set. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)
Vând în Lăpuşnicel Opel Frontera înscris, 4000 €; Dacia Papuc 5
locuri, 1250 €; TAF 10.000 €; tractor
1010 DT echipat forestier, 5200 €.
Tel. 0762-606824. (R.R)
Vând în Reşiţa Ford Galaxy din
1997, acte la zi, geamuri electrice,
închidere centralizată, consum 8%,
1.900 € neg. Tel. 0355-809377,
0724-975351. (R.R)
Vând în Bocşa arcuri pt. remorcă, roata 5, proţap nou, 800 lei;
cablu pentru 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 Golf 4, din 2001,
climă, geamuri electrice, consumabile schimbate, 5.300 € neg; 4 genţi
aliaj cu cauciucuri de 17, 220 € neg.
Tel. 0744-759866. (R.R)
Vând în Scăiuş Dacia Papuc, din
2005, 2 locuri, acoperit cu fibră,
2.200 € neg; Renault Clio diesel
1.200 € neg.Tel. 0769-585880. (RR)
Vând în Lugoj Citroen Jumper
din 1998, diesel, 3 locuri, 1.000 €
neg; Renault Laguna, înmatriculată,
2.600 €. Tel. 0768-066066. (R.R)
Vând în Timiş Ford Tranzit 5+1,
înmatriculat, din 1998. Tel. 0742544119. (R.R)
Vând motor Kawasaki lovit, 850
€ neg; Ford Fiesta 300 €, neînmatriculat. Tel. 0766-251256. (R.R)
Vând motor IJ pentru dezmembrare, 100 €.Tel. 0745-830085. (RR)
Cumpăr semiremorcă autoturism, înmatriculată, care necesită
reparaţii. Ofer 100 €. Tel. 0722439638.
Vând Renault 21 break, an 90,
înmatriculat, schimbat rulmenţi, ulei
filtru, preţ 880 €, stare foarte bună.
Tel. 0728-813340.
Vând Mercedes Cobra 200D,
fabricaţie 1981, persoană fizică.
Preţ neg. Tel. 0744-627916.
Vând în Reşiţa cauciuc nou Kormoran pt. Logan (roata de rezervă)
pt. împerechere. Tel. 0766-683102.
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.
Cumpăr piese din dezmembrare
de Peugeot 405. Tel. 0763-601081.
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.
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 condiţionat, servodirecţie, funcţionează şi
arată impecabil, an fabricaţie 1992,
2400 € neg. Tel. 0760-094479.
Vând la preţuri avantajoase
autoturisme Logan, an fabricaţie
2009 şi Fiat Panda cu numere roşii,
preţuri neg. Tel. 0744-639309.

Imobiliare
Caut să închiriez cabană/casă
pentru revelion, zona Caraş-Severin, pentru maxim 15 persoane. Tel.
0751-5606444.
Închiriez spaţiu comercial central 160 mp în Caransebeş. Tel.
0720-535585.
Predau contract credit ipotecar
apartament cu o cameră. Avans
5.000 € negociabil, rata 117 € lunar.
Tel. 0769-235390.
Vând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie, balcon. Reşiţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.
Vând apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, recent
renovat, îmbunătăţit, 29.000 €. Tel.
0722-441304. (R.R)
Vând în Cuptoare casă 55.000 €
neg; teren, 5000 mp, la 7 km de
Minda, 25.000 lei. Tel. 0255233854. (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, 0757-372660. (R.R)
Vând teren intravilan in Moniom,
12.500 €, 1000 mp. Tel. 0722223128. (R.R)
Vând teren în Brebu, intravilan,
1400 mp, cu număr de casă, 7 €/mp
neg. Tel. 0355-416879, 0723893358. (R.R)
Închiriez garsonieră în Reşiţa.
Tel. 0720-359375. (R.R)
Vând cas ă în Fârliug, str.
Principală, 3 camere, bucătărie,
anexe, grădină 500 mp, 30.000 €
neg. Tel. 0729-206902. (R.R)
Cumpăr apartament în zona
Universităţii, Moroasa, Luncă. Tel.
0722-223945. (R.R)
Vând casă în Cărbunari, 3
camere, 11.000 € neg. Tel. 0769427493. (R.R)
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale
Tânăr, 38 de ani, 1,76 m, prezentabil, manierat, brunet, ochii
verzi, anti alcool, doresc cunoştiinţă
cu doamnă pentru prietenie şi nu
numai. Tel. 0756-986692.
Bărbat 47 ani, caut femeie 25-40
ani pt. distracţie. Tel. 0724-447364.
Bărbat, 36 de ani, educat, curat
şi foarte discret, ofer clipe deosebite
doamnelor şi cuplurilor. Tel. 0770496629 sau id: placere36

Anunturi
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Imobiliare
Vând apartament în Săcălaz, et.
2, 18.000 € neg. Tel. 0755-221212.
Vând în Băile Herculane, aproape de gară, casă 4 camere, baie,
garaj mare 250.000 € neg. Tel.
0768-777894, 0255-561157. (R.R)
Vând apartament 3 camere, în
Moroasa, lângă Comisariat, îmbunătăţit, et. 4, 18.500 € 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. 0767470450. (R.R)
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Închiriez în Bocşa spaţiu 64 mp
200 €/mp/lună neg. Tel. 0255525371. (R.R)
Vând în Reşiţa apartament 2
camere, îmbun ătă ţit, central ă,
25.000 € neg. Tel. 0355-405662,
0770-507829. (R.R)
Vând casă în Gârbovâţ, 2
camere, bucătărie, 8000 €. Tel.
0764-794942. (R.R)
Vând casă în Bocşa Montană,
str. Cerna, nr. 9A, 18.000 € neg. Tel.
0748-539322. (R.R)
Vând 11.500 mp teren pe Calea
Caransebeşului. Tel. 0734-076869.
Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, coridor, terasă, gresie, faianţă,
termopane, podele laminate, centrală încălzire, curte, grădină, Bocşa
Montană. Tel. 0724-700792.

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
de Poliţie

Judeţean l 28-29.11.2010: pe raza între-

l 24.11.2010: accident rutier în

localitatea Constantin Daicoviciu,
în urma căruia o persoană a fost
rănită.
l 25.11.2010: a fost găsită
cantitatea de 1494 pachete de
ţigări netimbrate, fără acte de
provenienţă, într-un autoturism în
Băile Herculane.
l 25.11.2010: un bărbat a
decedat după ce s-a răsturnat cu
maşina în albia Pârâului Rusca.
l 25.11.2010: coliziune între un
autotractor şi o autoutilitară, pe
str. Calea Severinului din Caransebeş.
l 25.11.2010: scandal în Mociur,
în urma unor discuţii contradictorii
pe tema tulburării ordinii şi liniştii
publice, în care au fost implicate
mai multe persoane.
l 27.11.2010: a fost identificat şi
depistat un bărbat căutat de autorităţile italiene, pe raza localităţii
Băuţar.
l 27.11.2010: în timp ce V. ION
de 41 ani, din Prigor, conducea pe
DC 38 (în afara localităţii Borlovenii Vechi), un autoturism, a
accidentat un bărbat, de 41 ani,
din judeţul Olt, care a coborât
dintr-un tractor oprit pe partea
carosabilă, fără să se asigure. În
urma accidentului a rezultat
rănirea gravă a bărbatului dn Olt.

gului judeţ, lucrători din cadrul
poliţiei rutiere şi din cadrul poliţiei
transporturi au desfăşurat o acţiune pe linia nerespectării regulilor
de circulaţie în ceea ce priveşte
trecerea la nivel cu calea ferată,
acţiune desfăşurate la nivel
naţional. Se pare că participanţii la
trafic, respectiv conducătorii auto,
au înţeles importanţa culorii roşii a
semaforului de la trecerile le nivel
cu calea ferată şi nici un şofer nu a
fost sancţionat pentru nerespectarea acestei norme legale.
Inspectoratul
de Jandarmi

Judeţean

l 24.11.2010: a fost identificat

autorului unei spargeri de
locuinţe, de unde au fost sustrase
mai multe bunuri.
l 30.11.2010: un echipaj de jandarmerie montană care asigura
măsurile de ordine publică pe raza
staţiunii Trei Ape, au depistat un
bărbat care avea asupra sa o
armă de vânătoare, fără permis de
port armă pentru calibrul 30 mm,
cu care a fost depistat.
Inspectoratul pt. Situaţii
de Urgenţă
l 01.12.2010: incendiu la o

cabană de pe Semenic.
l 03.12.2010: în intervalul orar
08.00-16.00 va avea loc o acţiune
de distrugere a muniţiei la poligonul Arsenal din Reşiţa.

Anunturi
,

Vând garsonieră cu o cameră,
et. 1 Aleea Constructorilor, preţ
7.000. Tel. 0729-585371.
Vând în Dognecea casă mare,
mult teren aferent, fântână, zonă
bună - lângă Croc, preţ 21.000 €
neg. Tel. 0766-701375.
Închiriez apartament 2 camere
în Govândari preţ 100 €. Tel. 0746185350, 0754-271695.
Vând casă în Prilipeţ Bozovici
sau schimb cu apartament în Reşiţa. Tel. 0255-244250, 0754-271695.
Vând apartament 2 camere cu
îmbunătăţiri Micro 2, etaj 4/4, cu
acoperiş. Tel. 0771-482592.
Schimb apartament cu 3 camere, conf. 2 îmbunătăţit cu ap. cu 2
camere conf. 1. Ofer diferenţă. Tel.
0762-057598.
Vând apartament cu 3 camere
conf. 2, gresie, faianţă, podele,
climă, total îmbunătăţit, mobilat sau
nemobilat, 22.000 €. Tel. 0762057598.
Vând apartament 3 camere conf
1, 2 balcoane, în Anina preţ 7.500 €
sau schimb cu apart. în Reşiţa + ofer
diferenţă. Tel. 0740-520382.
Vând 5.000 mp teren drept, staţiunea Semenic, la sosea, vis-a-vis
teleski începători, posibilitate fonduri europene, 50.000 € sau parcelez.Tel. 0742-773016, 0770-495824
Particular, apartament 2 camere
Intim, semidecomandat, 2 holuri,
suprafaţă utilă 54 mp, et. 9/10,
centrală, apometre, contor gaz. Preţ
26.000 €. Tel. 0770-765617.
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa zona Luncă, p/3, bloc de cărămidă, 74 mp, multiple îmbunătăţiri. Tel. 0730-267222.
Vând apartament 3 camere,
conf. 2, Moroasa 2, lângă Comisariat, etaj 2/4, bloc izolat, gresie,
faianţă, centrală, termopane, uşă
metal, izolaţie interior, preţ 27.000.
Tel. 0745-786586.
Vând apartament 3 camere 80
mp, 2 băi, centrală etc. zona Luncă.
Tel. 0769-167779.
Vând pământ intravilan la
Moniom, aprox. 1000 mp, loc drept.
Tel. 0724-545219, 0722-223128.
Vând apartament 2 camere
semidecomandate în Moroasa 1.
Tel. 0720-006988.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat, Intim, et. 9/10,
centrală, termopane, uşă metalică,
preţ 26.000 €. Tel. 0770-765617,
0721-503570.
Vând casă în Bocşa Montană,
12 camere, casa e situată la str.
Principală. Preţ 40.000 €. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0255-552020 sau 0748-051170.
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Vând 4.000 mp teren intravilan
în Bocşa Română, acces la toate
utilităţile, preţ 15 €/mp. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0255-552020 sau 0748-051170.
Vând teren Oraviţa pt. 5 €/mp.
Tel. 0727-145623.
Vând 2 camere cămin, parter cu
îmbunătăţiri, uşă metalică, termopane, laminate, convector gaz. Preţ
neg. Tel. 0744-627954.
Vând urgent casă în com. Fârliug sat. Dezeşti. Tel. 0722-879262.
Ofer spre închiriere spa ţiu
comercial în Bocşa Română la MFA
120 mp + 20 mp terasă pavată, cu
posibilitate de divizare în două spaţii
comerciale cu intrări separate. Tel.
0723-689971.
Vând apartament conf. 2 cu îmbunătăţiri, gresie, faianţă, încălzire,
termopane, etaj 4/4 cu acoperiş, Micro 2 piaţa Intim. Tel. 0724-700792.
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 18 €/mp
neg. 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

Oferte-Cereri
de Serviciu
Momentan sunt şomer şi doresc
un loc de muncă. Am calificare de
lăcătuş confecţii metalice, sudor mig
mag şi permis de conducere cat. B
din 93. Doresc să muncesc în orice
domeniu chiar şi necalificat. Tel.
0734-138459.
Profesor pensionar dau meditaţii matematică, fizică, pentru nivel
gimnazial şi liceal. Tel. 0744639309.
Maseur reflexoterapeut atestat.
Tel. 0746-112665.
Transfer gratis firmă imobiliară
deschisă în 2006 în Bocşa, fără
datorii. Contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0255-552020
sau 0748-051170.
Căutăm bonă pt. copil 2 ani min.
1 an Austria pt. 4 ore/zi cazare +
masă inclusă, transport gratis tur
retur, nu face menaj sau mâncare.
Salar în mână 150 € + bani de
buzunar. Tel. 00436763127442.
Salină artificială - Reşiţa, Luncă,
blocul Poştei: se tratează bronşite,
astm, alergii, creşte imunitatea
generală şi rezistenţa la răceli. Tel.
0742-773016, 0770-495824.
Am 3 locuri pt. Germania în
direcţia Sttutgart. Plecare în 16
decembrie, preţ 100 €. Tel. 0734381061.
Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
la destinaţie, cu maşini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.
Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Ofer salar,
carte muncă, cazare şi masă. Tel.
0745-583129.
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.
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 şi
casetat, podele laminate, montat
ferestre şi uşi. Tel. 0760-094479.
Execut gresie, fainţă, rigips,
podele, montez uşi, dau găuri pt.
centrale, izolaţii termice, tencuială
decorativă, glet, zugrăveli moderne,
dau garanţie 1 an tot de la A la Z. Tel.
0769-421706.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare în domeniul
construcţiilor. Tel. 0732-894929.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 01.12.2010

PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA
REŞIŢA: agent vânzări: 1; arhitect urbanism, peisagistica şi amenajarea teritoriului: 1; bucătar: 3; casier
Folositi „Mica Publicitate pentru firme“ la preturi avantajoase! incasator: 4; consilier/expert/inspector/referent/economist în management: 1; contabil financiar bancar: 1;
croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă: 47; dulgher (exclusiv restaurator): 4; inginer mecanic: 2;
ELCOM-Reşiţa instalează sisteme de supraveghere video, inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii: 1; manipulant mărfuri: 1; mecanic utilaj: 2; munc. necal.
la demol. clădiri, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1; muncitor necalificat în industria confecţiilor: 16;
antiefracţie şi antiincendiu. Tel. 0255-220711.
operator curăţitor chimic: 1; ospătar (chelner): 3; şofer de autoturisme şi camionete: 2; zidar restaurator: 3;
Firmă confecţii metalice executăm porţi, garduri, grilaje, rafturi,
ANINA: lucrător comercial: 1;
diverse confecţii metalice la preţuri avantajoase. Tel. 0720-070885.
Angajez personal fast-food, covrigărie. Tel. 0747-132140.

BĂILE HERCULANE: excavatorist pt. excavatoare cu rotor de mare capacitate: 1;

CANI VET S.R.L. B-dul Muncii nr. 7, sc. 1, tel. 0255-226204:
cabinet veterinar (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale,
vaccinări); farmacie veterinară; accesorii pt. câini şi pisici; furaje,
premixuri, concentrate pentru păsări, porci, vaci, oi, hrană păsări
exotice, câini, peşti,etc.

CARANSEBEŞ: ambalator manual: 1; manipulant mărfuri: 1; şofer autobuz: 1;
ORAVIŢA: manager proiect: 1;

OŢELU ROŞU: munc. necal. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1; Bozovici: ;
şofer
autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
Prisma angajează agent de publicitate/markenting. Vă rugăm
TOTAL JUDEŢ: 102
să trimiteţi CV-ul dvs. prin e-mail, la adresa: redactia@prisma-online.ro

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

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Decembrie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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SPORT
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SPORT
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SPORT

PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT

LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a17-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

RUGBY

M MV V E E I
M V E
17 11 3
17 8
9
17 9
4
17 8
5
17 8
5
17 8
4
17 7
5
17 6
6
17 5
5
17 4
8
17 5
5
17 5
4
17 4
7
17 5
4
17 4
5
17 4
5
17 4
5
17 3
1

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

M M GP
IG
I GG
M
3
22
0
27
4
24
4
27
4
21
5
38
5
22
5
28
7
22
5
17
7
21
8
18
6
15
8
18
8
22
8
16
8
11
13
19

P
GP
GP P P
14 36p
18 33p
17 31p
11 29p
14 29p
29 28p
16 26p
23 24p
19 20p
18 20p
30 20p
23 19p
21 19p
27 19p
30 17p
24 17p
21 17p
33 10p

Etapa 18/34: 03 - 06 dec 2010: Vineri, 3 dec: FC Braşov - FCM
Târgu Mureş, ora 18.45 - Digi Sport; CFR Cluj - U. Craiova, ora 20.30 Antena 1; Sâmbătă, 4 dec: Gloria Bistriţa - FC Timişoara, ora 18.00 Gsp TV; Dinamo - Astra Ploieşti, ora 20.30 - Digi Sport; Duminică, 5
dec: Oţelul Galaţi - Sportul Studenţesc, ora 13.00 - Gsp TV; Gaz Metan
Mediaş - Victoria Brăneşti, ora 18.00 - Gsp TV; FC Vaslui - Rapid, ora
20.30 - Digi Sport; Luni, 6 dec: Unirea Urziceni - Pandurii Târgu Jiu, ora
18.00 - Gsp TV; Steaua - U. Cluj, ora 20.30 - Digi Sport.

HANDBAL MASCULIN LIGA NA[IONAL~
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a11-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

M M V V E E I I GMGM GP
M V E I
GM
11 10 0 1
355
11 9
1 1
364
11 8
0
3
330
10 7
1 2
329
11 7
0 4
337
11 7
0 4
329
11 6
0 5
308
11 5
1 5
338
11 3
1 7
293
11 3
1 7
291
10 2
2 6
268
11 3
0 8
306
11 2
0 9
323
11 0
1 10
292

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

Romania s-a calificat la Cupa Mondiala. Nationala de rugby a
Romaniei a obtinut a saptea calificare consecutiva la Cupa Mondiala,
stejarii invingand reprezentativa Uruguayului, cu 39-12 (21-0), in
mansa retur a meciului de baraj dintre cele doua selectionate. Meciul
programat pe stadionul Arcul de Triumf a pornit de la rezultatul de
egalitate inregistrat in tur, scor 21-21. Romania nu a lipsit niciodata de
la marea intrecere a rugbyului mondial si nu o va face nici la editia
organizata, in 2011, in Noua Zeelanda unde in 1987 a inceput povestea
trofeului Webb Ellis.
Stejarii vor face parte din Grupa B a Cupei Mondiale, urmand a da
piept in Noua Zeelanda cu puternicele echipe ale Angliei, Argentinei,
Scotiei si Georgiei, mai vechea noastra cunostinta din Cupa
Europeana a Natiunilor.
Pana la marile confruntari din emisfera sudica, tricolorii aveau
nevoie de o victorie chiar si la un punct diferenta in fata Uruguayului,
echipa in fata careia nu au reusit decat o remiza in turul de la
Montevideo (21-21).
Impulsionati de peste 5.000 de suporteri fantastici care au luat cu
asalt cocheta arena Arcul de Triumf din Bucuresti, rugbystii romani au
inceput in forta meciul si deja in minutul 2 obtineau o prima lovitura de
pedeapsa in jumatatea adversa.
Pentru România au marcat Csaba Gal (eseu), Alexandru Manta
(eseu), Cătălin Fercu (eseu), Mădălin Lemnaru (eseu), Dănuţ
Dumbravă (patru transformări şi două lovituri de pedeapsă) şi Vali
Calafeteanu (o transformare). De asemenea, România a beneficiat de
un eseu de penalizare după o greşeală tehnică a unui adversar.
Romania nu a lipsit niciodata de la marea intrecere a rugbyului
mondial, deschizand balul in 1987 tot pe pamant neo-zeelandez alaturi
de marile forte ale sportului cu balonul oval.

P
GP
GP P P
300 20p
308 19p
313 16p
295 15p
300 14p
304 14p
298 12p
345 11p
320 7p
339 7p
285 6p
334 6p
369 4p
353 1p

Etapa 12/26: 12 feb. 2011: Univ. Bucovina Suceava - CSA Steaua
Bucuresti; CSM Oradea - HCM Constanta; Energia Lignitul Pandurii
Tg. Jiu - CSM Bucuresti; Dinamo Municipal Brasov - UCM Resita;
Turneul Campionilor. Federer pune mana pe un nou trofeu.
Univ. Transilvania Cluj - Stiinta Municipal Dedeman Bacau; HC
Odorhei - CSM Satu Mare; HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare - Univ. Elvetianul Roger Federer a castigat pentru a cincea oara Turneul
Campionilor, dupa o finala in care a trecut de spaniolul Rafael Nadal,
Poli. Municipal Timisoara.
marele sau rival. Rafael Nadal si Roger Federer s-au intalnit pentru
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
prima data in finala Turneului Campionilor, castig de cauza avand
03 - 05 dec:
TENIS - Finala Cupei Davis, Serbia - Franta;
elvetianul, scor 6-3;3-6;6-1. De trei ani Federer nu-l mai invinsese pe
03 - 05 dec:
SCHI ALPIN - C.M. Slalom urias fem.,Lake Louise;
hard pe Nadal, acea partida desfasurandu-se tot in cadrul Turneului
03 - 05 dec:
SARITURI CU SCHIURILE - C.M. Lillehammer, Nor;
Campionilor.
07 - 19 dec:
HANDBAL FEM.: - C. European, Danemarca, Spania;
Federer nu a pierdut nicio minge pe primul serviciu in primul set, pe
08 -18 dec:
FOTBAL - Campionatul Mondial al Cluburilor.
care l-a castigat cu 6-3, diferenta fiind facuta de un break realizat in
game-ul al optulea. Nadal, care avea patru victorii consecutive, a fost
DE VĂZUT LA TV:
taxat pentru ca a fost prea defesiv in acest act inaugural. Ibericul a
FOTBAL: Liga Europa, grupe: Steaua - Liverpool
schimbat repede tactica si a devenit mult mai agresiv, iar asta s-a vazut
Joi Pro TV ora 20:00
imediat, patru din primele cinci jocuri ale mansei secunde fiind
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: HCM Constanta - Flensburg
adjudecate de el. Nicio minge de break nu a vazut elvetianul in acest
Joi Digi Sport ora 20:00
set, primul si singurul cedat de el la aceasta editie a Turneului
SARITURI CU SCHIURILE - Cupa Mondiala, Lillehammer, Norvegia
Campionilor. In decisiv a fost echilibru doar in primele game-uri, in rest
Sambata Eurosport ora 17:00
Federer a dominat cu autoritate si a terminat finala cu o serie de cinci
HANDBAL FEM.: Camp. European: Spania - Romania
jocuri castigate la rand.
Marti TVR 2 ora 19:10
In afara de Turneul Campionilor, la care a triumfat pentru prima data
BASCHET MASC.: Euro Challenge Cup: Steaua - Dinamo Moscova
dupa trei ani, Federer a mai castigat in aceasta toamna si concursurile
Marti Sport.ro ora 20:30
de la Stockholm si Basel. Desi a avut un final de sezon foarte bun, el va
VOLEI MASCULIN: Remat Zalau - Trentino BetClick
incheia anul pe pozitia a doua a ierarhia mondiale.
Miercuri Sport.ro ora 17:00
VOLEI FEMININ: Scavolini Pesaro - Dinamo
Nadal a ratat astazi ocazia de a castiga pentru prima data Turneul
Miercuri Sport.ro ora 19:00
Campionilor, aceasta fiind practic singura competitie importanta la care
FOTBAL: Liga Campionilor, grupe: CFR Cluj - AS Roma
nu a triumfat pana acum. El a terminat anul cu sapte titluri, trei dintre
Miercuri TVR 1 ora 21:40
aceasta fiind de Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon si US Open).

TENIS

Joi/2 Decembrie

Vineri/3 Decembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+9ºC
+6ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Reşiţa
Oraviţa +9ºC
+4ºC

+11ºC
+6ºC

Luni, 6 Decembrie

8

+7ºC
+5ºC

+15ºC
+2ºC

Sâmb@t@/4 Decembrie

Reşiţa

+10ºC
+4ºC

+4ºC
-4ºC

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+6ºC
-4ºC

Caransebeş

+2ºC
-2ºC

Reşiţa

+5ºC
-3ºC

Miercuri, 8 Decembrie Joi, 9 Decembrie

+2ºC
-2ºC

Oraviţa +1ºC
-2ºC

Oraviţa +3ºC
-5ºC

Oraviţa +8ºC
+3ºC

+9ºC
+4ºC

Marţi, 7 Decembrie

Duminic@/5 Decembrie

Timişoara
Caransebeş

HANDBAL
Campionatul European de
handbal feminin (7-19 decembrie), gazduit de doua tari in
aceasta editie, Danemarca si
Spania, este ultima mare competitie a anului, Romania numaranduse si acum printre favorite la
castigarea unei medalii. Nationala
lui Radu Voina este cotata cu
sansa a doua la castigarea titlului
continental, dupa Norvegia, dar in
fata Rusiei. La tragerea la sorti,
tricolorele au fost repartizate in
"grupa mortii", alaturi de Spania,
Danemarca si Serbia. Meciul de
debut este in fata Spaniei, o reprezentativa care ne-a dat mari batai
de cap la ultimele turnee finale.
Concret, ibericele au scos Romania din cursa pentru medalii atat la
ultimul Campionat European, din
Macedonia (2008), dar si la Campionatul Mondial din China (2009).
Asadar, un bun prilej de revansa
pentru tricolore. Reprezentativa
tarii noastre isi va disputa toate
meciurile in Danemarca, in prima
faza la Aalborg, iar apoi, daca se
va califica in grupele principale, la
Herning. Semifinalele si finalele
se vor juca, de asemenea, la
Herning.
Adversarele echipelor romanesti in cupele europene. Viena
a gazduit, marti la pranz, tragerea
la sorti a optimilor de finala in cupele europene la handbal. Echipa
masculina Stiinta Bacau va întâlni
formatia muntenegreana HC
Rudar în optimile de finala ale
Challenge Cup, partida tur
urmand a avea loc Muntenegru, în
19-20 februarie 2011, iar cea retur,
o saptamâna mai târziu, la Bacau.
Vicecampioana României, UCM
Resita, va întâlni formatia ucraineana Budivelniuk în optimile de
finala ale Cupei Cupelor, mansa
tur disputandu-se in Ucraina, în
19-20 februarie 2011, iar cea retur,
peste o saptamâna, la Resita.
UCM Resita a eliminat dramatic
formatia poloneza Wisla Plock in
turul trei, la doar un gol diferenta,
scor general, 57-56.
Nationala de handbal masculin a României se va reuni în 6
decembrie, cu un lot de 19
jucatori, care vor fi testati în cinci
meciuri amicale, pentru Campionatul Mondial din luna ianuarie
2011.

+2ºC
0 ºC

Vineri, 10 Decembrie Sâmbătă, 11 Dec.

Duminică, 12 Dec.
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+6ºC/+3ºC
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+11ºC/+6ºC

+11ºC/+1ºC
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-1ºC/-6ºC
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Timişoara
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