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La Re ţa evenimentele revoluţionare au
început în dup

ţiile de revoluţio-
nari s ţi manifest

ţii de
revoluţionari din Cara

ţeleg prea bine, au avut loc dou

ţile administraţiei judeţene

ţa, ocazie
cu care a avut loc

ţia de la Re ţa este marcat

ţului, Sorin
Frunz

ţionant, prefectul Octavian Ţunea,
primarul Re ţei, Mihai Stepanescu, precum

ţiilor de
revoluţionari, urma ţi în
Revoluţie, cei r ţi

A doua manifestare de marţi, 21 decem-
brie, - cel puţin a

ţile locale ţiie de revoluţionari
s-au dovedit expeditive, ar fi trebuit s

ţi de un
grup de nemulţumiţi, pe care miliţia încerca s

ţin
mai târziu, atunci când din cel

ţi, care au
pornit spre Agora re ţean

ţin unii dintre
participanţii la evenimente, s

ţa
ţa Troiţei Eroilor ,

Protopopul Re ţei, Prea Onoratul P

ţi au oficiat o slujb
ţi în Revoluţia din Decembrie 1989. Dup

ţi, revoluţionari

ţa. La final,
colind

-şi

ş-Severin nu s-ar putea
spune c

şi autorit
şi locale şi cealalt

şi
şi un alai al colind

şi

şedintele jude
şi rostit un discurs

emo
şi

şi, fireşte, conducerile asocia
şii celor deceda

şi familiile lor.

şa consider
şi asocia

şnuit de
cald decembrie 1989, în Centrul Civic au
început s

şului, la ieşirea spre Timişoara, au început
s

şi şându-se pe
parcurs. Poate c

ş semnificativ pentru
evenimentele din Decembrie 1989. Alaiul
colind

şi
şi pân

şi
şan, împreun

şi alte persoane,
s-a desf şurat un program de colinde. Pe
scen şa-
Român ş, Câlnic,
Cuptoare, Moniom, Târnova, Berzovia,
Ramna , de la Liceul teoretic Traian Lalescu şi
Şcoala general şi

ă-amiaza zilei de 21 decembrie
1989, prilej pentru organiza

ă demareze încă de mar ările
commemorative. Dar cum cele trei asocia

ă se în ă
manifestări distincte. Una la ora 10, la care au
participat ă

ă, la ora 15.30, împreună cu
Protopopiatul Ortodox Român Re

ătorilor.
Este, de fapt, pentru prima dată, când
Revolu ă în două
momente, la ore diferite. La manifestare a
participat pre

ăverde, care a

ăni

ăm noi - pentru că
autorită

ă aibă

rolul de reconstituirea intervalului de acum 21
de ani. Moment în care în acel neobi

ă se adune oamenii, anima
ă-

I oprească. Adevărata organizare a venit pu
ălalt capăt al

ora
ă se adune coloane de manifestan

ă, îngro
ă, o dată, măcar, de-a lungul

acestor ani, ar fi trebuit, sus
ă fie reconstituit

acest traseu, acest mar

ătorilor a pornit, în jurul orei 15.30, de la
sediul Protopopiatului Ortodox Român Re

ă în Centrul Civic. În fa
ărinte

Nicolae Miri ă cu un sobor de
preo ă de pomenire a eroilor
căzu ă
ceremonialul religios la care au asistat rude

ale celor căzu
ă

ă au evoluat tineri din parohiile Boc
ă, Dognecea, Fârliug, Verme

ă nr.2 din Re
ătorii au primit din partea Protopopiatului

pungi cu dulciuri.
Oricum, marcarea a 21 de ani de la Revo

luţia din Decembrie de la Reşiţa îi găseşte pe
revoluţionari mai dezbinaţi ca niciodată.
Printre ei au descoperit, din păcate, în ultimii
ani, persoane pe care nu le-au văzut atunci, în
1989. De aceea, mulţi dintre revoluţionarii
autentici nu mai doresc să vorbească, nici la
momentele festive şi nici cu presa. Să mai
adăugăm că, ieri, de la ora 11, la fostul
Regiment de Rachete Semenic a avut loc o
manifestare comemorativă destinată eroilor
militari din unitate, care au căzut în 22
decembrie 1989.

(Dan Apostolescu)

Au trecut 21 de ani de la
Revoluţia re ţeană din 1989şi

De Sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi

dragi şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină.

Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere,

ştiind că avînd credinţă, drumul pe care îl urmăm

va fi presărat cu împliniri.

La Mulţi Ani !

În pragul sărbătorilor de

iarnă, să lăsăm spiritul

Crăciunului să ne intre în

case, să ne deschidem inimile

şi să lăsăm bucuria şi

împlinirea să ne intre în suflet! Primar,

Mihai STEPANESCU

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă doresc
tuturor locuitorilor oraşului Bocşa bucurie şi
sănătate. Lăsaţi bucuria şi împlinirea să vă
intre în suflet, iar visele pe care le făuriţi în
aceste zile magice să se împlinească!

Primar Bocşa,
Pascu Patriciu Mirel

Colectivul
săptămânalului
Prisma urează
cititorilor săi

Sărbători fericite!

Colectivul
săptămânalului
Prisma urează
cititorilor săi

Sărbători fericite!

Gânduri curate, sărbători fericite,

încununate de sănătate şi speranţ!

Crăciun fericit!

OCTAVIAN ŢUNEA,

Prefectul Judeţului Caraş-Severin



2 | |23 - 29 Decembrie 2010 PRISMA

În aceast perioada s-a desf urat la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”
Re iţa, proiectul caritabil , initiat în luna
octombrie 2010 prin constituirea a dou echipe de voluntari elevi de liceu:
25 voluntari Salvaţi copiii i 35 voluntari SNAC (Strategia Naţional de
Acţiune Comunitar ), urmat de demararea unei acţiuni de donaţii de
juc rii, rechizite i c rţi pentru copii, care au fost sortate de voluntari.
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„BUCURIA DE A DARUI”
La Casa de Cultur ţilor din Re ţa a avut loc

miercuri, 22 decembrie,
ţilor care s-au implicat în diferite proiecte de

tineret. Este vorba de reprezentanţi ai Ligii studenţilor din
Universitatea “Eftimie Murgu”, ai Asociaţiei “Cogito”

ţiei Grupurilor Locale de Tineret.

ă a Studen
a

studen

şi

şi ai
Asocia

festivitatea de premiere
La sediul Asociaţiei Persoanelor

cu Handicap Neuromotor C ţi,
22 decembrie, au fost oferite

.
Au fost împ ţite aprox. 70 de pachete
copiilor cu vârsta de pân

-S, mar

ăr
ă la 18 ani.

cadouri
pentru membrii tineri ai asociaţiei

�

� �

�

�

�

�

�

ţa a obţinut Premiul I ţia
regional t marţi, 21 decembrie, ţa, unde a împ ţit daruri bolnavilor

şedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a înmânat pe 17 decembrie a.c. titlul de „Cetăţean de onoare al judeţului Caraş-Severin”,
domnului conf. univ. dr. Vasile Petrica pune la dispoziţia celor mai mici c ,
care va circula . C ţean Cara

ţarea unui post de radio religios în Caransebe Costel Busuioc, celebrul tenor timi
ţinut luni, 20 decembrie ţa Ast de municipiu are loc e ţiei de lucr

ţa a UniuniiArti

Cristina Nicorici, membr
Episcopul Caransebe

Pre
Prescom

- .00 onsiliul Jude

la ora 12, la galeria Agora din tapa a doua a licita

ă a clubului de dezbateri „Protagoras” al Liceului Teoretic Traian Lalescu din Re
ă de discursuri publice 2010 ăr

ălători din municipiu, în perioada 20–29 decembrie, “Tramvaiul lui Mo ăciun”
în intervalul orar 10 30 21 ă, Episcopiei Caransebe

ăciun”
sus la Palatul Cultural din Re ăzi ări de artă din
patrimoniul filialei Re

şi şi Premiul publicului la Competi
şului PS Lucian a vizita spitalele din Reşi

ş Cr
ş-Severin a alocat 50.000 de lei din fondurile pentru cultur şului,

pentru înfiin ş şorean a evoluat în cadrul “Concertului extraordinar de Cr
şi

şi ştilor Plastici

După fiecare ă a Consiliului Local Re ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men
punctele aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin, s
şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara ţionându-
se ţie de urgenţ

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Proiect de hot râre privind completarea HCL nr.
51/2001 privind însu irea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Re iţa, cu modific rile i
cornplet rile ulterioare.

. Proiect de hot râre privind modificarea statului de func
ţii al Serviciului Public “Direcţia Impozite i Taxe”.

Proiect de hot râre privind modificarea statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Resita.

Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i
a statului de funcţii al Serviciului Public “Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţ - f r personalitate juridic , din
subordinea Consiliului Local.

Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i
statului de Funcţii al Serviciul Public “Direcţia de Asistenţ
Social .

Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii
statului de funcţii al Serviciului Public “Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public i Privat al Municipiului
Re ţa” de sub autoritatea Consiliului Local.

Proiect de hot râre privind modificarea i completarea
art. 4 de la HCL nr. 442/03.12.2010

.

. Proiect de hot râre privind modificarea completarea
art. 3 din HCL nr. 229/2008 privind aprobareaActului Constitu
tiv al Statutului ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTER
COMUNITAR „INTERCOM DE EURI CARA SEVERIN”.

Proiect de hot râre privind modificarea Anexei nr. 1 a

HCL 214/2008 privind aprobarea reorganiz rii Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului i de Urbanism i a
Regulamentului ei de funcţionare.

Proiect de hot râre privind aprobarea Protocolului de
colaborare între Consiliul Local al Municipiului Re iţa i S.C.
ECO - ROM AMBALAJE S.A. în vederea implement rii unui
sistem integrat de colectare i valorificare a de eurilor de
ambalaje din fluxul menajer în Municipiul Re iţa.

Proiect de hot râre privind acordarea scutirii de la
plata dobânzilor, penalit ţilor i major rilor de întârziere
pentru persoanele fizice care achit integral în perioada
ianuarie-februarie 2011, debitele principale restante, inclusiv
amenzi contravenţionale, existente în sold.

Proiect de hot râre privind aprobarea reînoirii
mandatului de Administrator unic la S.C. GET 2010 Re iţa
S.R.L.

Proiect de hot râre privind stabilirea taxelor speciale
pentru anul fiscal 2011.

Proiect de hot râre privind aprobarea actului adiţional
la “Contractul de delegare a gestiunii activit ţilor de dezinsec
ţie, dezinfecţie, deratizare i tratamente fitosanitare din
Mu Re iţa”, prin concesiune nr. 10474/29.05.2008.

Proiect de hot râre privind încheierea unui acord de
parteneriat i a contractului cadru de furnizare mobilier urban
cu Rainbow Company Production S.R.L.

Proiect de hot râre privind acordarea titlului de
,,Cet ţean de onoare„ al Municipiului Re iţa ,,post-mortem",
domnului TRAIAN LALESCU.

Proiect de hot râre privind radierea dreptului de admi
nistrare al construcţiei înscris în favoarea fostei Intreprinderi
de Gospod rie Comunal i Locativ Cara Severin din

C.F.35535, Re iţa, nr. top R 201/k/2/1/a, nr. cadastral 35535 -
C1 i 35535 - C2, respectiv înscrierea dreptului de adminis
trare pe construcţie în favoarea Consiliului Local al
Municipiului Re iţa.

Proiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii
terenului în suprafaţ de 772 mp din suprafaţa identificat în
C.F. 3968 Re iţa Montan nr. top 588/2/a/1 /a/1 /6/1/b/1
/a/3/c/1/1/b/3/b/1/c/2/1/2/b/2/b/1/6/3/3/2/a/1/1 situat în
Municipiul Re iţa, str. Rozelor, nr.1.

Proiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii
terenului în suprafaţ de 3038 mp din suprafaţa identificat în
C.F. 597 Re ţa Român nr. top 259/a/b/a/a/a/a/b/a/1/1
/16/c/b/2/b/2,/8/4/1/1/1/1/1/1/a, situat în Re iţa, str.
Fântânilor, nr. 1.

Proiect de hot râre privind aprobarea cas rii i
demol rii unei p rţi din construcţiile de la obiectivul “Ser -
Calea Timi orii” i utilizarea sau valorificarea, dup caz, a
bunurilor rezultate în urma acestei operaţiuni.

Proiect de hot râre privind completarea H.C.L. nr.
409/23.11.2010 privind aprobarea organigramei i a statului
de funcţii al Aparatului de Specialitate al Consiliului Local.
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(aprobat)

(privind numirea unui
administrator special la S.C. CET ENERGOTERM RE IŢA
S.A. în insolvenţ , în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind pro
cedura imsolvenţei, cu modific rile i complet rile ulterioare)

Proiect introdus în regim de urgenţ

-

-
-

-

-

nicipiul

Proiect de hot râre privind acordul Consiliului Local
referitor la derularea contractului de furnizare a energiei
termice nr. 7884/05.05.2006, încheiat între Consiliul Local
Re ţa ţ

ţin pân

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

Ş

ş
ă

ă ă
ă

-

-

-

1. ă

ă, prin
administrator judiciar, cel pu ă la data de 31.03.2011,
respectiv aprobarea vânzării unui nr. de 25.400 certificate
emisii carbon.

şi şi S.C.CET ENERGOTERM S.A. în insolven

{edin]a ordinar@ a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 16.12.2010
În ţ ţean Cara

ţean nr. 39/30.03.2010 privind aprobarea “Programului de
pietruire, reabilitare, modernizare

” aprobat prin HG nr. 577/1997, republicat
ţul Cara

ţii publice de interes
local pentru lucrarea “Reabilitare zon

”.

şedin a ordinar ş-Severin din data
de 16.12.2010 au fost aprobate toate punctele de pe ordinea de zi.

şi/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate

şi complet ş-Severin, pe anul
2010.

Proiect de hot

şi revigor
şului, prin atragerea investitorilor pentru creearea locurilor de

munc

ă a Consiliului Jude

Proiect de hotărâre pentru modoficarea Hotărârii Consiliului
Jude

ă cu
modificările ările ulterioare în jude

ărâre privind declararea utilită
ă depozit ICAPAMoldova Nouă în

vederea dezvoltării durabile ării economico-sociale a
ora

ă

Puncte introduse în regim de urgen

(aprobat)

ţă
1.

2.

(aprobat)

Prim ţa neăria Re informeazăşi

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 20.12.2010

Având în vedere perioada s
ţia de Asistenţ ţa, prin

colaborare cu diferite ONG uri, a alocat beneficiarilor
de ajutor social, prin intermediul Filialei Crucea Ro

- În
evidenţa Serviciului, exist

.

ţiilor de Prorietari, privind stabilirea unor m

ţa, persoanele fizice ţia:
de a asigura cur ţenia trotuarelor din jurul incintelor,

întreţinerea spaţiilor verzi, precum ţarea z
ţii de pe trotuare
ţie normal

ţiilor mai sus menţionate,
poate fi urmat ţiuni.

ărbătorilor de iarnă,
Direc ă Socială a primăriei Re

ă în valoare de 10 lei/tichet.
ă un număr de 300 de

beneficiari de ajutor social

ăsuri
necesare pentru buna gospodărire a Municipiului
Re

ă
ă ăpezii

ă a pietonilor;
de a lua măsuri de decorare

ărbătorilor de iarnă.
Nerespectarea obliga

ă de sanc

şi

şie
C S, 5 tichete de mas

Având în vedere HCL nr. 273/2008 şi Regulamentul
Asocia

şi şi juridice au obliga

şi cur
şi ghe şi acoperişuri, asigurând o
circula

şi montare a
iluminatului artificial cu ocazia s

-

P

şi
şi şi desf şurarea

unei manifest
şi Alaiul Colind

şi şi s a desf
şura prin deplasarea unui alai pe traseul Protopopiatul
Ortodox (Str. Libert

şi

şe. În prezen ş Cr
şa nr. 5 şi 8 prim cadouri

preg

şi
şi

şi a
energiei electrice la unit şi a

problemelor ridicate la ultima întâlnire ce au fost
rezolvate şi totodata a altor probleme ap

î Reşi
ş depinde de solu

şi în
cadrul comandamentelor s

şteptarea solu

şului. Totodat

şteptate.
Men

şului,
respectiv a cre

şi şi a cet
şi chiar

vom aplica amenzi pentru dep şirea termenelor
permiselor de spargere. Au r

şur
şantiere care prezint

şi a
infrastructurii de transport, comunitate fa

şi

şi la cele existente, s
şi interdic

şi totodat

entru data de 21 decembrie 2010, Comisia de
Adunări Publice, a avizat solicitarea reprezentan

ă cu Protopopiatul
Ortodox Român Re ă

ări de comemorare a eroilor martiri ai
Revolu ătorilor.
Manifestarea a încep la ora 15 30 în fa

ă

ă
ă la ora 17 30.

Primăria Re
ă Socială” a pregătit un număr de 55 de

cadouri, fiecare în valoare de câte 20 lei, pentru copii
din cre ăciun, copii care
fr ventează Cre

ătite de municipalitate, în cursul săptămâni .

ări Re
ă ă ământ din Re

ă pentru a discuta despre posibilitatea diminuării
cheltuielilor la între ă, prin
crearea unui program de func

ă ă ământ, precum

ărute între
timp. La această întâlnire au fost prezen

ărie, alături de conducere.

Referitor la Măsura ISPA ă informăm că
refacerea unor zone din ora

ăptămânale ISPA. Suntem
îngrijora ă în a

ăsat carosabilul
nefinalizat îngreunand fluiditatea circula

ă probleme la deszăpezirea ora ă
lipsa celor 13 solu ăzile Izvorului, Al.
Vlăhu ă, Semenicului, Avram Iancu, Traian Lalescu,
Paul Iorgovici, B-dul Revolu

ăcinului, Toblesului, Peleaga, pune în
pericol finalizarea la termen a proiectului . n calitate de
beneficiar final, considerăm direct răspunzător prin
neimplicare pe SC AQUA CARAS SA, având în vedere
că au la îndemână toate pârghiile contractuale în rela

ă pună la
dispozi

ăm că vom lua toate măsurile legale ce decurg
din nerespectarea obliga

ării oricărui prejudiciu în dauna
municipiului Re ă

ărilor
ă

ămas lucrări nefinalizate,
lucrări nerefăcute sau cu refaceri necorespunzătoare,
probleme care afectează întreaga comunitate prin
disconfortul creat, tulburarea desfă ării normale a
activitătii socio-economice, ă un
real pericol pentru siguran ă

ă de care nu
manifestă suficientă responsabilitate.

Primăria Re solicită societă

ă cuprindă în
clauzele contractuale

ă a mijloacelor de transport cu reclame
ă să verifice respectarea clauzelor

contractuale înainte de efectuarea primei plă ă
solicitare vine ca urmare a reclama

ă
ă suprafa ă vitrată, ceea ce

împiedică vizibilitatea în exterior.

ţilor
revoluţionarilor din Re ţa împreun

ţa, organizarea

ţiei din Decembrie 1989
ut . ţa sediului

Protopopiatului Ortodox Român din Re ţa -
t

ţii nr. 38) Centrul Civic (Troiţa de
lemn) unde a continuat pân .

ţa prin Serviciul Public „Direcţia de
Asistenţ

ţa lui Mo
ec , 7 au it

trecute

Prim a ţa, a organizat o întâlnire cu directorii
unit ţilor de înv ţ ţa. Întâlnirea a fost pro
gramat

ţinere, în perioada de iarn
ţionare a termiei

ţile de înv ţ

ţi factorii
responsabili din prim

n ţa, v
ţiile teh

nice netransmise constructorului, lucru evidenţiat

ţi de faptul c ţiilor tehnice,
constructorul, în unele cazuri, a l

ţiei, iar acum
creeaz

ţii tehnice pentru str
ţ

ţia din Decembrie, Graz, B-
dul Muncii, Al. M

Î

ţia
cu Consultantul, pentru a-l determina s

ţia constructorului soluţiile tehnice a
ţion

ţiilor ce revin Aqua Cara

ţa ţenilor acestora, pentru a
determina finalizarea în bune condiţii a lucr

ţa cet ţenilor, a bunurilor
ţ

ţa, ţii comerciale
PRESCOM ca pe viitor, atât la contractele noi pe care le
va încheia cât

ţia de a acoperi
suprafaţa vitrat

ţi. Aceast
ţiilor din partea

cet ţenilor cu referire la disconfortul creat de anumite
reclame pozate pe aceast ţ

-

-

-

-

�

�

Consilierii judeţeni din Cara ţ
ţean o hotârîre important ţului. A

ţ
ţii str

ţ ţ
ţ

ţie de
cabluri auto. Investiţia greenfield aparţine unei divizii a unui gigant auto
American General Motors divizie numit

ţ

ţii, practic cea mai mare din ţar
ţie ora

ţia mineritului. Între timp, consilierii locali
de la Moldova Nou ţiei.

“Practic am venit la jum
ţ

ţi pentru apariţia a noi locuri de
munc

c ţie foarte grea, mai ales dup ţia
mineritului.”

ş-Severin au votat în ultima şedin
şa

cum remarca şi preşedintele Sorin Frunz

şedin şi Ioan Chis
şului de la Dun

şi care va fi
practic expropriat pentru a permite ridicarea unei hale de produc

şi va oferi
anul viitor 500 de locuri de munc

şit s

şul îşi va putea vindeca
"r

şi-au dat şi ei avizul pentru începerea investi
şi ei, spune primarul

Ion Chis

şi oricând altcândva, important e ca
oamenii s

ă a
forului jude ă vizavi de destinele jude

ăverde, această hotărâre a
fost cu siguran ă cea mai importană de pe ordinea de zi, pentru că a
creat posibilitatea deschiderii unei mari investi ăine la Moldova
Nou . De altfel, la ă a fost prezent ăli ă, primarul
ora ăre. Consilierii au votat, în esen ă, declararea de
utilitate publică a unui teren care nu este încă intabulat

ă Delphi Packard
ă, urmând ca în perspectivă să

angajeze 2.000 de oameni, ceea ce salvează efectiv Moldova Nouă de
la un destin economic aproape fatal. Primarul Ioan Chisăli ă a declarat
că este extrem de satisfăcut că a reu ă creeze premisele unei
asemenea investi ă a firmei respective.
Pentru că printr-o asemenea investi

ănile" provocate de dispari
ă

ătatea drumului, noi
ăli ă. Eu mi-am făcut un principiu din a căuta, prin orice proiect

pe care îl promovez, să creez posibilită
ă. Cred că la acest moment

ă aibă locuri de muncă. Moldova Nouă se află, din această
perspe tivă, într-o situa ă dispari

- -

(DanApostolescu)

Moldova Nou@ - salvat@ de General Motors?



ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
u

Cas

Vând teren la intrare în

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecoman-
dat, utilit ţi, central

ţii 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

ţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilit ţi,
termopan, central

ţie electric

ţionat, aparta-
mentul necesit ţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zon cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţile sunt în zon ţ 7 €/mp.

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţile
sunt în zon ţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa - Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilit ţile sunt în zon

ţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebe-

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

ă intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

ă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină du

ă de vacan ă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă 1932 mp total,
547 mp construi ă 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, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă,
suprafa ă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investi

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

ă ă,
gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

şi inte-
rior noi, baie şi buc. renovat ş-
chetat, instala

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

şului, 1.325 mp, zon ştit
şi sunt construite case, drum,

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând magazin alimentar 70 mp, teren 70
mp, fond de marf €

€ , zon
ţ 40.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-

038774
Vând 600 mp teren pentru construcţii

toate utilit ţile trase (ap ) situat în
Re ţa, B-dul Timi ţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând camer
ţa, Calea Caransebe

ţ 4 600 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas
ţ 57.000

€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţ

ţie de 90%, în suprafaţ

ţ
120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilit ţile situat pe Calea
Timi ţ 150 €/mp. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate în staţiu
nea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timi ţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând hal ţie, depozita-
re) + 5.000 mp teren în Caransebe

ţile. Preţ 250.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren intravilan + pensiune
în stadiu de construcţie 70%, 1.000 mp Re -
ţa, zona Camera de Comerţ. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon ţ
8.200 € fiecare spaţiu. 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 cas

ţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând cas

ţ 25.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 1200 mp teren plus caban -
-

ţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbun ţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, central

ţiu comercial, farma-
cie, cabinet medical, notarial, etc. Preţ 48.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren, 3500 mp situat în Caranse-
be

ţ 50 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 3 camere, mobilat

ţ 250 €/lunar. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial în Re ţa, pe
B-dul Republicii, 110 mp. Preţ 1200 €/lunar
plus TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

ţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp

ţa pe B-dul. Republicii. Preţ 15 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
centru, poziţie ultracentral ţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Re ţa, Calea Timi

ţ 2-3 €/mp, funcţie de suprafaţa
închiriat

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
Re ţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat în
Re ţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 25 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii nr. 8. Preţ: 250 € plus
TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ă 10.000 (cifră de afaceri
lunară 25.000 ) ă comercială atractivă.
Pre

ă ă, curent, gaz

ă de cămin (hol, baie, came
ră) situată în Re

ăminelor. Pre

ă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Pre

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica. Pre

ă

ă

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ă centrală. Pre

ă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Re

ă 3 camere, bucătărie, baie mo
dernă, termopane, centrală, podele laminate,
curte 800 mp, situată în Măureni la str.
Principală. Pre

ă din pia
tră

ă Cabana Centrală. Pre

ătă

ă, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spa

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

ă

-

.

-

a

-

şi şoarei. Pre

şi şului,
zona C

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi

şi

şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Se
menic lâng

ş, front stradal 50 ml, pe DN Caransebeş -
Timişoara, la ieşirea din oraş. Pre

şi
utilat, vis-a-vis de Sc. Gen. Nr. 6, Lunca
Pomostului. Pre

şi

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi şoarei şi cartierul
Moniom. Pre

şi durata contractului. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

şi

şi

Închiriez spa
şi

şi

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia clientului,
studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite de
agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

3

13 10 145,0244
14 10 143,9244
15 10 143,8719
1 10
1 10

10
1 10

10 1

dec. ‘
dec. ‘
dec. ‘

6 dec. ‘ 144,5406
7 dec. ‘ 142,1577

20 dec. ‘ 145,0156
2 dec. ‘ 145,2994
22 dec. ‘ 45,5711

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

USD
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22 Noiembrie - 22 Decembrie 201022 Noiembrie - 22 Decembrie 2010

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | |23 - 29 Decembrie 2010
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Începând de anul viitor, Programul Rabla va putea fi accesat şi de instituţiile publice Agenţiile de voiaj CFR vor avea program normal de lucru în zilele de 24 şi
31 decembrie, iar în prima zi de Crăciun şi pe 1 ianuarie 2011 vor fi închise, informează CFR Călători Data de 15 ianuarie a fost declarată Ziua Culturii
Naţionale Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a lansat oficial versiunea centralizată a sistemului informatic unic integrat Angajatorii vor putea încadra
persoane pe locuri de muncă în condiţii deosebite, şi în 2011

Societăţile de asigurare au obligaţia
de a numerota vigneta care însoţeşte
asigurarea de răspundere civilă auto

şi de a înscrie numărul acesteia şi
pe poliţă, a decis Consiliul Comisiei de
Supraveghere aAsigurărilor.

RCA

Ministerul Dezvoltării Re
gionale şi Turismului a aprobat
o metodologie privind

, prin care este cerută
părerea populaţiei înainte de
începerea de noi construcţii

-

-urba
nismul

4
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Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet
ţarea Centrului naţional

de excelenţ

ţiei, Cercet
ţionare a Cen-

trului naţional de excelenţ

ţionale a României nr. 38/2010 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
aur dedicate aniversarii a 135 de ani de la na

ţiei
ţia

bugetelor locale (M.O. nr. 777/19.11.2010)

Legea nr. 214/2010 pentru modificarea
.u.G. nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor

imobile în care se desf ţi de asistenta sanitar-
veterinar

.G. nr. 2/2000 privind organizarea activit ţii de expertiz

ţei de munc . .

ţii, comercializarea seminţelor

ţiei, Cercet
ţiei de

merit în înv ţ
ţia Naţiunilor Unite - Convenţia din 2007 privind

drepturile persoanelor cu dizabilit ţi (M.O. nr.792/26.11.2010)
Legea nr. 223/2010 pentru modificarea art. 4 din Legea nr.

395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului
militar obligatoriu

ării, Tineretului

ă Reghin pentru pregătirea elevelor

ării, Tineretului

ă Reghin pentru pregătirea elevelor

ăncii Na

ă ă activită
ă (M.O. nr. 778/22.11.2010)

Legea nr. 208/2010 pentru modificarea
ă ă

tehnică judiciară ă (M.O. nr. 784/24.11.2010)
H.G. nr. 1122/2010 privind modificarea

ării for ă, aprobate prin H G
nr. 277/2002 (M.O. nr. 790/25.11.2010)

Legea nr. 212/2010 pentru modificarea

ă
ăditor, precum

ării, Tineretului

ă ământul preuniversitar (M.O. nr. 791/26.11.2010)
Organiza

ă

şi
Sportului nr. 5438/2010 privind înfiin

şi elevilor la
disciplina dans sportiv (M.O. nr. 776/19.11.2010)

Ministerul Educa şi Sportului -
Regulamentul din 2010 de organizare şi func

şi elevilor la disciplina dans sportiv (M.O. nr. 776/19.11.2010)
Circulara B

şterea Reginei
Maria (M.O. nr. 777/19.11.2010)

Ministerul Administra şi Internelor - Metodologia din
2010 privind stabilirea indicatorilor cu privire la execu

şi completarea
anexei la O

şoar

şi completarea
O

şi extrajudiciar
şi completarea

Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate
pentru stimularea ocup

şi completarea
Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul
şi certificarea calit şi a
materialului s şi înregistrarea soiurilor de plante
(M.O. nr. 790/25.11.2010)

Ministerul Educa şi Sportului -
Metodologia din 2010 şi criteriile de acordare a grada

şi trecerea la serviciul militar pe baza de
voluntariat (M.O. nr. 792/26.11.2010)

Ordinul Ministerului Educa ării, Tineretului

ării, tineretului

ării achizi ării de calculatoare, pentru anul 2010
(M.O. nr. 800/30.11.2010)

ţiei, Cercet
-

ţiei, cercet

ţion

şi
Sportului nr. 5652/2010 pentru modificarea Ordinului ministru
lui educa şi sportului nr. 4.074/2010
privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr.
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea
stimul

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Valoarea a
depăşit, în 2010, cu 2 miliarde euro valoarea
înregistrată în 2008 şi cu peste 25% mai
mult decât în anul 2009, arată un comunicat
al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi
Importatorilor din România (ANEIR).

exporturilor româneşti

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 833 din
data de 13 decembrie 2010 a fost publicată Hotărârea
Guvernului nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-
privat nr. 178/2010, precum şi pentru aprobarea unor
măsuri privind reorganizarea Unităţii centrale pentru
coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul
Ministerului Finanţelor Public.

Ordinul aproba Normele metodologice de aplicare a
Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010.

În scopul aplicării prevederilor Legii nr. 178/2010,
actul normativ prevede că unitatea centrală pentru
coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice se reorganizează la
nivel de direcţie generală în subordinea Secretariatului
General al Guvernului.

Unitatea centrală pentru coordonarea parteneria
tului public-privat (UCCPPP) asigura îndrumarea şi
monitorizarea partenerilor publici şi a investitorilor
privaţi interesaţi în activitatea de organizare şi derulare
a unui proiect de parteneriat public-privat.

Normele definesc parteneriatul public-privat ca un
mecanism economic de asociere a 2 parteneri,
autoritatea publica şi investitorul privat, în vederea
realizării, prin proiectul de parteneriat public-privat, a
unui bun public sau a unui serviciu public, aşa cum sunt
definite de Legea parteneriatului public-privat nr.
178/2010. Parteneriatul public-privat se realizează în
mod obligatoriu prin intermediul unui subiect de drept
distinct compania de proiect.

Proiectul de parteneriat public-privat este creat
pentru proiectarea, finanţarea, construcţia, reabilitarea,
modernizarea, operarea, întreţinerea, dezvoltarea şi
transferarea oricărui bun său serviciu public, realizat în
întregime cu resurse financiare private, pe baza unui tip
de contract de parteneriat public-privat, realizat
conform prevederilor Legii nr. 178/2010.

Tipurile de lucrări publice ce pot face obiectul
contractului de parteneriat public-privat sunt

lucrări publice de interes local iniţiate de către
consiliile comunale, orăşeneşti, municipale şi consiliile
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor
sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitara;

lucrări publice de interes judeţean iniţiate de către
consiliile judeţene;

lucrări publice de interes naţional iniţiate de către
Guvernul României, ministere şi alţi partenerii publici,
asttfelcum sunt definiţi de legea nr. 178/2010.

Parteneriatul public-privat se poate realiza prin
diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de
implicare a investitorului privat şi anume

proiectare-constructie-operare-transfer (PCOT);
constructie-operare-dezvoltare-transfer (CODT);
constructie-operare-transfer (COT);
dezvoltare-intretinere-operare-transfer (DIOT);
reabilitare-operare-transfer (ROT).
În cadrul acestor contracte, de regulă, investitorul

privat are o cotă de participare majoritara la compania
de proiect.

Partenerul public aduce ca aport la capitalul social
al companiei de proiect, în condiţiile legii, bunuri aflate
în proprietatea privată a statului sau a unităţilor
administrative-teritoriale.

Normele cuprind precizări detaliate referitoare la:
atribuţiile principale ale partenerilor publici în cadrul

unui proiect de parteneriat public-privat;
tipurile de contracte de parteneriat-public privat;
forma şi conţinutul studiilor de prefezabilitate şi

fundamentare;
forma şi conţinutul documentului ataşat şi a

anunţului de intenţie;
comisiile de evaluare a scrisorilor de intenţie şi de

negociere a ofertelor finale a investitorilor privaţi
interesaţi;

modul de calcul a costurilor de proiect şi a costului
comparativ de referinţă;

forma şi conţinutul acordului de proiect;
criteriile de stabilire a duratei de derulare a contrac

tului de parteneriat public-privat;
modalitatea de organizare şi funcţionare a

companiei de proiect;
forma şi conţinutul contractului de proiect de

parteneriat public-privat.
Potrivit prevederilor Legii nr. 178/2010, partenerul

public este obligat să publice în Sistemul electronic de
achiziţii publice (SEAP) şi, în cazul în care valoarea
proiectului depăşeşte 5 milioane euro, în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene anunţul de intenţie a unui
proiect de parteneriat public-privat, iar SEAP pune la
dispoziţia partenerului public, prin asigurarea unui nou
flux de informaţii specializat, suportul tehnic necesar
asigurării transparentei procedurii complete de stabilire
a partenerului privat, incluzând anunţul de intenţie,
etapa de selecţie, etapa de negociere şi atribuirea
contractului de parteneriat public-privat.

-

-
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Normele metodologice de aplicare a
Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 Scrisoarea suplimentar@ de inten]ie cu Fondul

Monetar Interna]ional }i Memorandumul
suplimentar de în]elegere cu Comisia European@,

aprobate de Guvern
Marţi, 21 decembrie, Guvernul a aprobat Scrisoarea suplimentară de

intenţie cu Fondul Monetar Internaţional şi Memorandumul suplimentar
de înţelegere cu Comisia Europeană.

Documentele sunt rezultatul negocierilor purtate la sfârşitul lunii
octombrie cu misiunea comună a FMI, CE şi Băncii Mondiale. În baza
acestor documente, România va putea să primească cea de-a şaptea
tranşă din împrumutul FMI, în valoare de 769 de milioane de DST
(Drepturi Speciale de Tragere) şi, respectiv, a patra tranşă din împrumutul
acordat de Comisia Europeană în valoare de 1,2 miliarde de euro.

În vederea accesării tranşei de împrumut au fost agreate cu FMI o
serie de acţiuni preliminare:

Aprobarea de către Parlament a bugetului convenit pentru 2011. În
acest context, Guvernul a convenit cu organismele de finanţare continua
rea reducerii deficitului bugetar, stabilindu-se o ţintă de 4,4% din PIB în
2011. De asemenea, s-a convenit ratificarea, de către forul legislativ, a
măsurii de majorare a TVAde la 19% la 24%, ceea ce s-a şi întâmplat.

Reducerea semnificativă a arieratelor bugetului de stat şi bugetului
asigurărilor sociale, până la sfârşitul anului.

Aprobarea legislaţiei privind salarizarea unitară în sectorul public
Aprobarea legii de reformă a pensiilor
Conlucrarea cu Parlamentul pentru amendarea Ordonanţei 50/2010

privind contractele de credit, astfel încât aceasta să asigure transparenţa
şi să protejeze drepturile consumatorilor, susţinând, în acelaşi timp, sta
bilitatea sistemului financiar, şi asigurând conformitatea cu prevederile
Directivei UE privind contractele de credit pentru consumatori.

Adoptarea bugetului pentru anul 2011, în condiţiile unei ţinte de deficit
de 4,4% din PIB.

Promulgarea legii salarizării unitare şi, în acest context, limitarea
fondului de salarii în 2011 la 39 de miliarde de lei, excluzând plata
contribuţiilor pentru militari în sumă de 1,6 miliarde de lei, conform noii
legi a pensiilor.

Promulgarea legii revizuite a pensiilor
Conlucrarea cu Parlamentul pentru amendarea Ordonanţei 50/2010

privind contractele de credit.
"În această scrisoare de intenţie nu există un număr prestabilit al

disponibilizărilor din sectorul public, însă va fi continuată politica de
angajare a unei persoane la 7 care pleacă din sistemul bugetar De
asemenea, vor fi finalizate procedurile de restructurare şi eficientizare
deja începute.” a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

-

-

O parte dintre aceste acţiuni preliminare au fost agreate şi cu Comisia
Europeană pentru eliberarea celei de-a patra tranşe, respectiv

Guvernul Romaniei, 21.12.2010
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Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a efectuat o
revizuire a Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor
(ISCO-88) cu scopul de a pune la dispoziţie o clasificare mai
eficientă care să poată fi folosită de toate ţările la următoarea
rundă de recensăminte ale populaţiei, precum şi în cadrul
serviciilor naţionale de ocupare a forţei de muncă şi al altor
aplicaţii orientate către clienţi.

OIM a definitivat structura Clasificării Internaţionale Stan
dard a Ocupaţiilor - ISCO 08 şi prin Rezoluţia din 6 decembrie
2007 a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la
Întâlnirea de lucru a Experţilor în Statistica Muncii.

În vederea asigurării relevanţei, coerenţei şi comparabili
tăţii datelor statistice structurate la nivel de ocupaţie,
EUROSTAT a propus reglementarea de către Comisia Euro
peană a utilizării ISCO 08, concretizată prin Regulamentul
nr.1022/29.10.2009 care impune atât implementarea ISCO
08 în clasificările naţionale pentru ocupaţii, cât şi adaptarea
anchetelor statistice conform structurii ISCO 08.

Implementarea Regulamentului nr.1022/29.10.2009

implică două etape şi anume:
Aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, a

Structurii Clasificării Ocupaţiilor din România potrivit
Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor ISCO 08,
până la nivelul grupelor de bază. Menţionăm că proiectul
Hotărârii Guvernului de aprobare a acestei structuri urmează
să fie adoptat de Guvernul României.

Elaborarea unei noi structuri a Clasificării
Ocupaţiilor din România - la nivel de ocupaţie (şase carac
tere), care a implicat un proces de translatare a ocupaţiilor în
noua versiune a Structurii COR.

Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem
consultării publice această versiune actualizată a COR potrivit
ISCO 08.

Varianta finală a Clasificării Ocupaţiilor din România,
actualizată potrivit ISCO 08, ce urmează a fi aprobată prin
Ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale
şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică va putea fi
utilizată, pentru o perioadă stabilită prin acest act normativ, în

paralel cu actuala formă a COR (conform ISCO 88) care se
regăseşte în prezent pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale pe prima pagină la secţiunea COR.

Grupa Majora 1 - Membri ai corpului legislativ, ai execu
tivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători
şi funcţionari superiori

Grupa Majora 2 - Specialişti în diverse domenii de
activitate

Grupa Majora 3 - Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul
tehnic

Grupa Majora 4 - Funcţionari administrativi
Grupa Majora 5 - Lucrători în domeniul serviciilor
Grupa Majora 6 - Lucrători calificaţi în agricultură, silvicul

tură şi pescuit
Grupa Majora 7 - Muncitori calificaţi şi asimilaţi
Grupa Majora 8 - Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori

de maşini şi echipamente
Grupa Majora 9- Muncitori necalificaţi

-

-

-

-

-

-

Etapa I:

Etapa II:
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Consultare public@ privind Structura Clasific@rii Ocupa]iilor din România potrivit ISCO 08 - la nivel de ocupa]ie

Garda Financiară Autoritatea Naţională a
Vămilor

şi
(ANV) vor fi desfiinţate şi reorganizate ca

departamente în cadrulANAF, potrivit unui proiect
de O G, elaborat de Ministerul Finanţelor. Cele
două structuri nu vor avea personalitate juridică şi
vor fi conduse de un subsecretar de stat.
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Parlamentul European a adoptat bugetul UE pentru 2011 Estonia se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2011 Columbia şi Ecuador şi-au reluat relaţiile
diplomatice Preşedinte Aleksandr Lukaşenko, la putere de 16 ani, a câştigat fără emoţii alegerile prezidenţiale de la sfârşitul săptămânii Populaţia Statelor
Unite, la 1 aprilie, a fost de 308,745,538 de oameni, o creştere de 9.76 faţă de populaţia din 2000 Renumărarea voturilor acordate la alegerile parlamentare
anticipate din 28 noiembrie din Republica Moldova nu a schimbat repartiţia mandatelor

Fumătorii spanioli vor putea să-şi aprindă ţigara în
baruri şi restaurante pentru ultima dată în cursul
perioadei de vacanţă după ce legislativul a aprobat o
interdicţie începând cu 2 ianuarie, 2011. Noua lege

în toate spaţiile publice închise,
inclusiv în baruri, restaurante şi cluburi de noapte.
interzice fumatul

Şefii de state şi guverne din au decis la
Bruxelles modificarea limitată a Tratatului Uniunii pentru a permite
crearea unui mecanism permanent de ajutorare a ţărilor cu dificultăţi
financiare din zona euro. Acesta va fi activat doar dacă va fi absolut
necesar, iar împrumuturile pentru ţările cu probleme financiare vor fi
oferite pe baza unor condiţii stricte.

Uniunea Europeană Coreea de Nord a declarat la
începutul săptămânii, că va permite
inspectorilor nucleari ONU să revină în
ţară. Pyongyang a interzis accesul
inspectorilor în aprilie 2009, după ce a
renunţat la convorbirile în şase.

Ideea că un asteroid care pune în pericol Pământul ar
putea fi eliminat cu o rachetă nucleară este susţinută de
analize ştiinţifice suplimentare, spun cercetătorii americani.
Noul studiu, prezentat la reuniunea American Geophysical
Union din San Francisco, sugerează că o explozie nucleară ar
putea distruge în mod eficient chiar şi un asteroid relativ mare.

"Ar fi spulberat în bucăţi foarte mici," a spus conducătorul
studiului, Bob Weaver din LosAlamos National Laboratory din
New Mexico. Weaver şi colegii săi au elaborat coduri
sofisticate pentru modelul exact a ce se va întâmpla într-o
astfel de explozie, a spus el.

Studii anterioare au sugerat că o explozie nucleară ar
putea distruge un asteroid în bucăţi prea mici pentru a
prezenta un mare pericol, dar aceste studii presupun că
asteroidul a fi o bucată solidă de rocă, cea ce nu mai este o
aşteptare realistă, a declarat Weaver.

"Ştim că asteroizii sunt poroşi," a spus el. "Mulţi dintre ei
sunt, de fapt bucăţi de moloz".

Pornind de la noile cunoştinţe, cercetătorii au modificat

algoritmii pentru a simula o explozie nucleară de 500 kilotone
pe un asteroid, 25 la sută poros. În simulări, asteroidul a
explodat în bucăţi mici, inofensive, care s-au răspândit prea
repede pentru a fi trase înapoi de propria gravitaţie.

În timp ce omenirea are, probabil, capacitatea tehnologică
pentru a demara o misiune pentru distrugerea asteroizilor
chiar acum, a declarat Weaver, un obstacol ar putea fi
obţinerea cooperării comunităţii internaţionale pentru a
organiza o astfel de "lovitură". Cu rachete nucleare implicate,
să lucrăm împreună ar putea fi dificil, a spus el.

"Implicaţiile sociale şi politice ale modului de a îndeplini
această misiune sunt, de fapt, mult mai dificile decât ştiinţa", a
declarat Weaver.

De-a lungul ultimilor ani, oamenii de ştiinţă şi-au exprimat
opinii contradictorii cu privire la utilizarea de arme nucleare ca
mijloc de apărare împotriva asteroizilor. Din fericire, nu este
aşteptat un impact cu un asteroid în viitorul apropiat. NASA,
ca parte a programelor mandatate de Congresul american, a
identificat şi clasificat circa 90 la sută din obiectele din

apropierea Pământului care sunt suficient de mari (mai mult
de 10 km) pentru a provoca extincţie în masă şi nici unul dintre
acestea nu prezintă un risc semnificativ de coliziune în viitorul
apropiat, chiarApophis (270 metri, are o şansă de aproximativ
1 la 233,000 de a lovi Pământul în 2036) fiind considerat a
avea un risc foarte scăzut.

Comisia Europeană salută recentul acord privind iniţiativa cetăţenilor
europeni, care va permite pentru prima oară cetăţenilor să propună direct
noi acte legislative ale UE. Inovaţie prevăzută de Tratatul de la Lisabona,
iniţiativa cetăţenilor europeni va permite unui număr de cel puţin un milion
de cetăţeni din cel puţin un sfert dintre statele membre ale UE să invite
Comisia Europeană să prezinte propuneri legislative în domeniile care
intră în sfera de competenţă a acesteia. Organizatorii unei iniţiative a cetă-
ţenilor, un comitet al cetăţenilor format din cel puţin şapte cetăţeni care îşi
au reşedinţa în cel puţin şapte state membre diferite, vor avea la dispoziţie
un an pentru a strânge semnături, iar Comisia va dispune de trei luni pentru
a examina iniţiativa şi a hotărî ce curs să îi dea. La cererea Consiliului,
legislaţia privind iniţiativa cetăţenilor europeni va începe să se aplice numai
la un an de la publicarea sa în Jurnalul Oficial, ceea ce înseamnă că
primele iniţiative vor putea fi prezentate la începutul anului 2012.

O iniţiativă trebuie să primească sprijinul a cel puţin un milion de
cetăţeni din cel puţin un sfert dintre statele membre. În fiecare din aceste
state membre, numărul minim necesar de semnături va fi calculat înmulţind
numărului de membri ai Parlamentului European din ţara respectivă cu un
factor de 750. Vârsta minimă a semnatarilor este vârsta la care cetăţenii au
drept de vot în alegerile pentru Parlamentul European. Iniţiativele propuse
trebuie înregistrate într-un registru online pus la dispoziţie de către Comisie
- înregistrarea poate fi refuzată dacă iniţiativa este în mod vădit contrară
valorilor fundamentale ale UE sau dacă actul legislativ cerut se situează
clar în afara sferei de competenţă a Comisiei. Declaraţiile de sprijin pot fi
strânse pe hârtie sau online, iar organizatorii vor avea la dispoziţie un an
pentru a strânge semnăturile necesare după ce Comisia a confirmat
înregistrarea propunerii. Pentru a facilita şi garanta strângerea online a
declaraţiilor de sprijin, Comisia va elabora norme tehnice şi va instala un
program informatic de tip „sursă deschisă” (open source) care va fi
disponibil gratuit, asigurând totodată întreţinerea tehnică a acestuia.

După ce semnăturile au fost strânse şi verificate de statele membre,
iniţiativa cetăţenilor trebuie transmisă Comisiei. Din acest moment,
Comisia va avea la dispoziţie trei luni pentru a examina cererea venită din
partea cetăţenilor. Între timp, organizatorii vor fi primiţi la Comisie şi vor
avea, de asemenea, ocazia să prezinte iniţiativa în cadrul unei audieri
publice organizate la Parlamentul European. Comisia va expune apoi într-
un document public concluziile sale privind iniţiativa şi, dacă este cazul,
cursul pe care intenţionează sa-l dea acesteia şi îşi va motiva opţiunea.

Acordul încearcă să garanteze faptul că procedurile pentru lansarea
unei iniţiative a cetăţenilor sunt simple, uşor de utilizat şi accesibile tuturor
şi că acestea nu reprezintă o povară excesivă pentru autorităţile naţionale.
Este important ca această nouă caracteristică a procesului democratic să
fie credibilă, să garanteze pe deplin necesitatea protecţiei datelor cu carac-
ter personal şi să nu permită abuzul sau frauda. Fără a afecta dreptul de
iniţiativă legislativă al Comisiei, iniţiativa cetăţenilor va obliga Comisia să
acorde o atenţie deosebită solicitărilor susţinute de cel puţin un milion de
cetăţeni.

Ce formă va avea iniţiativa cetăţenilor?

Cum va proceda Comisia în cazul unei iniţiative?

Garanţii

Bruxelles, IP/10/1720, 15 decembrie 2010

Comisia lanseaz@ o nou@ strategie
privind egalitatea de }anse

Comisia Europeană a lansat o nouă strategie privind egalita-
tea de şanse pentru perioada rămasă până în 2014, cu scopul de
a consolida progresele considerabile înregistrate deja în cursul
ultimilor ani. Strategia se bazează pe următoarele trei principii
majore: atragerea, dezvoltarea şi păstrarea unei forţe de muncă
echilibrate; promovarea unui mediu de lucru mai flexibil; asigura-
rea asumării strategiei la cel mai înalt nivel. Vor fi stabilite noi ţinte
pentru numărul de femei în funcţii de conducere de nivel mediu şi
superior şi pt. recrutarea de femei pentru posturile de administra-
tor (AD). Fiecare direcţie generală a Comisiei va trebui să îşi ela-
boreze propriul plan de acţiune pentru atingerea acestor ţinte, iar
Direcţia Generală Resurse Umane va realiza bilanţuri periodice.

Strategia stabileşte obiective multianuale până în 2014. Până
atunci, 25% din funcţiile de conducere de nivel superior ar trebui
ocupate de femei (comparativ cu 21% în prezent), ceea ce cores-
punde obiectivului de a înlocui cu femei cel puţin 30% din perso-
nalul de conducere de nivel superior care se pensionează. Până
în 2014, 30% din personalul de conducere de nivel mediu ar
trebui să fie femei (23% în prezent), 50% din posturile personalu-
lui de conducere de nivel mediu care se pensionează urmând a fi
ocupate de femei. Pentru prima dată, aceste obiective vor fi
stabilite la nivelul fiecărei direcţii generale. În plus, până în 2014,
43% din posturile de administrator (AD) fără funcţii de conducere
ar trebui ocupate de femei. Aceste ţinte se bazează pe realizarea
unor modele privind evoluţia personalului Comisiei până în 2014
şi pe o analiză a rezervei de candidaţi disponibili.

Se vor utiliza în mai mare măsură metodele de muncă flexibile
precum programul de muncă flexibil, munca la distanţă şi cu
fracţiune de normă. Pentru personalul de conducere, aceasta va
implica mai multă asistenţă, orientare şi formare în ceea ce
priveşte politica egalităţii de şanse.

Egalitatea de şanse ar trebui introdusă în mod sistematic în
politica de resurse umane a fiecărei direcţii generale. Ar trebui
intensificate eforturile de comunicare cu personalul, iar cadrele
de conducere de nivel superior ar trebui implicate pe deplin în
această politică. Direcţiile generale şi serviciile vor fi invitate să îşi
evalueze periodic performanţa până în 2014, în conformitate cu
un cadru comun de performanţă. DG Resurse Umane va măsura
trimestrial performanţa fiecărei direcţii generale şi va urmări
acţiunea celor care nu îşi ating obiectivele. Direcţiile cu cele mai
bune performanţe vor obţine o recunoaştere a performanţei
(performance label) pentru o perioadă de trei ani.

Atragerea, dezvoltarea şi păstrarea unei forţe de muncă
echilibrate şi motivate

Promovarea unui loc de muncă mai flexibil şi orientat
spre rezultate

Asigurarea asumării strategiei la cel mai înalt nivel

Bruxelles, IP/10/1742, 17 decembrie 2010

Comisia salut@ acordul privind
ini]iativa cet@]enilor europeni

Apărare nucleară împotriva asteroizilor

PRISMA | |23 - 29 Decembrie 2010

Parlamentarii irakieni au aprobat un nou
guvern care adună principalele facţiuni
etnice şi religioase din ţară, încheind nouă
luni de impas politic.

Votul în Parlament a marcat o victorie
pentru prim-ministrul Nuri al Kamal al-Maliki,
care şi-a asigurat un al doilea mandat
aducând în guvernul de unitate arabii sunniţi,
politicienii kurzi din nord, partidele religioase
şiite şi parlamentarii loiali unui cleric anti-
american.

În plus faţă de menţinerea puterii, Maliki
păstrează controlul asupra armatei, poliţie şi
securităţii naţionale prin preluarea interima-
tului la aceste ministere.

Consiliul de Securitate ONU a prelungit
Directoratul Comitetului Executiv pentru
lupta împotriva terorismului până în 2013
într-un vot unanim.

Comitetul a fost înfiinţat după 11 septem-
brie 2001, prin Rezoluţia 1373, care invită
statele membre să incrimineze terorismului.

Tratatul nuclear între Rusia şi Statele
Unite ale Americii, START, a fost votat de
Senatul american. Tratatul care limitează
numărul armelor strategice atomice
desfăşurate de către fiecare ţară la nu mai
mult de 1550, în termen de şapte ani, a fost
semnat de Obama şi preşedintele rus Dmitri
Medvedev, în aprilie.

Potrivit comunicatului final al reuniunii
ţărilor sud-americane din MERCOSUR,
încheierea unui acord de asociere între
MERCOSUR şi UE constituie o prioritate".

Acest acord de asociere prevede un
acord de liber-schimb între cele două blocuri
care vizează în special problema agricolă.
Comisia Europeană a relansat aceste
negocieri, iniţiate în 1999, după un prim eşec
în 2004 şi şi-a stabilit ca obiectiv să închidă
discuţiile înainte de jumătatea anului 2011.

Cu o populaţie de 100 de milioane de locuitori şi o supra-
faţă care se întinde pe teritoriul a 14 ţări (dintre care 8 state
membre ale UE), bazinul Dunării include unele dintre cele mai
sărace, dar şi o mare parte din cele mai bogate zone ale
Europei.

Strategia pentru regiunea Dunării încurajează cooperarea
pe termen lung vizând soluţionarea problemelor locale, încura-
jarea dezvoltării economice, îmbunătăţirea reţelelor de trans-
port şi energie, protecţia mediului şi consolidarea securităţii.

- suplimentarea investiţiilor în
educaţie şi cercetare va duce la eliminarea disparităţilor
economice şi la îmbunătăţirea standardelor de viaţă.

- unul dintre obiectivele strategiei prevede
creşterea cu 20%, până în 2020, a transportului de mărfuri pe

Dunăre. În prezent, acesta se efectuează cu o flotă învechită,
iar volumul mărfurilor transportate reprezintă doar 10-20% din
volumul transportat pe Rhin. De asemenea, se va pune
accent pe dezvoltarea reţelelor rutiere şi feroviare ale regiunii.

- conectarea pieţelor energiei din regiune va
contribui la prevenirea unor eventuale deficienţe în
alimentarea cu electricitate şi combustibil, de tipul celor cu
care ne-am confruntat în iernile anterioare. Astfel, va creşte
concurenţa, ceea ce se va traduce şi prin reducerea costurilor
pentru consumatori.

- noile instalaţii de tratare a apei vor îmbunătăţi
calitatea apei şi vor reduce poluarea generată de apele uzate
netratate şi de îngrăşămintele care se scurg în fluviu.
Strategia include şi proiecte de promovare a tehnologiilor

ecologice şi a biodiversităţii.
- proiectele prevăd ameliorarea capacităţii

regiunii de a combate crima organizată şi de a depista şi
îndepărta minele antipersonal plasate în timpul conflictelor
recente cu care s-a confruntat regiunea.

Deoarece nu se prevede suplimentarea finanţării, Comisia
îşi propune să utilizeze cât mai eficient sumele disponibile,
respectiv 100 de miliarde de euro provenind din Fondul euro-
pean de dezvoltare regională. Strategia ar putea fi adoptată
de guvernele naţionale în prima jumătate a anului 2011.

Statele membre ale UE care fac parte din regiunea Dunării
sunt Germania, Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia,
Slovenia, Bulgaria şi România.

�

�

�

�

�

Dezvoltare economică

Transport

Energie

Mediu

Securitate

Regiuni şi dezvoltare locală - 09/12/2010

Strategie pentru dezvoltarea regiunii Dunării



Vând nouă capre gestante, 1

ăr în Boc ă

ăiat
porci, 200 lei; cazan+cuptor de tăiat
porci, 350 lei; ma ă de cusut
Ileana, 220 lei; Biblie foarte veche,
din 1874 100 €; 10

ă caldă,
100 lei bucata. Tel. 0255-240368,
0721-250804. (R.R)

Vând în Lugojel 3 porci, 7,5
lei/kg; purcei de 5 luni, 350 lei
bucata. Tel. 0732-036131, 0256-
358916. (R.R)

ăgar de 3 ani,
500 lei neg. Tel. 0720-012120. (R.R)

Cumpărăm 2 mp de plăcu
ărămidă

ă de
sunet externă (USB); supor

€
Vând joc Sony Play Station 2,

manete, 10 jocuri, 210 lei sau
schimb cu telefon mobil. Tel. 0733-
603862.

Tel. 0733-603862.
Vând 2 biblioteci + căr

ă stare. Tel. 0355-
801140, 0255-253973.

ăr

Vând pianină. Tel. 0721-
678554.

ă. Tel.
0770-515588.

Vând aerotermă, casete video
neimprimate, fe ă, toate
noi, pre

Vând congelator nou Arctic. Tel.
0355-411682.

ă ă, în stare
foarte bună. Tel. 0770-515588.

ă de voiaj pe
role; 2 telefoane fixe în stre foarte
bună. Tel. 0770-515588.

ţap, 250 lei bucata neg. Tel. 0745-
686324. (RR)

Vând în Goruia 1 curcan, 95 lei
bucata neg.; curci, 75 lei bucata
neg. Tel. 0371-170232, 0727-
751324. (R.R)

Cump ţi mari
de grâu

ţi paie, ofer 6,5 lei balotul. Tel.
0740-770047. (R.R)

Vând în Anina cuier de t

ţevi plastic, 15 lei
bucata; 2 boilere mici de ap

Vând în Arad saxofon, 200 €.
Tel. 0744-906530. (R.R)

Vând în Cara

Ţerova m

ţe
Bratca (placaj de c ), chiar

Vând 2 boxe de 12 ţoli, 200 W; 2
subwoofere de 18 ţoli, C18ELF, de
800 W RMS; 2 puteri 2x500

ţi boxe;
toate cablurile necesare. Preţ 1.200

u Tel. 0766-683102.

Vând jocuri originale Sony Play
Station 2 sau 3, Nintendo WII, PSP,
20 lei bucata.

ţi valo-
roase, în perfect

Cump display de 81 cm pt.
Vortex lcd tv KLC-3221QS sau unul
compatibil cu CLAA320WA01 C.
Tel. 0728-872298.

Vând porci în Re ţa. Tel. 0745-
045450.

Vând urgent tv color diagonala
34 cm, calorifer electric cu 9
elemenţi, în stare foarte bun

ţe de mas
ţuri convenabile. Tel. 0355-

426712, 0771-365199.

Vând urgent beculeţe de pom de
iarn + becuri de rezerv

Vând urgent geant

Vând juninc pentru t iat de 300
kg. Tel. 0255-219563, 0727-407253

ă ă

şa cantit
şi porumb, ofer 7 lei/kg;

balo

şin

şova disc cu 4
baterii pentru tractor U650, 7000 lei.
Tel. 0255-232277. (R.R)

Vând în

şi
recuperate. Tel. 0744-577460,
0355-411421.

şi
2x400; mixer Soundcraft, plac

şor neg.

şi

Vând 7 bucă

ă, 80 €; acordeon, 80 €. Cumpăr
orice produse electronice bune

ărucioare, 250 lei; pătu
ă mare,

200 lei, convector, 350 lei; congela-
tor cu 4 sertare; filtre cafea, 35 lei;
expresoare, 50 lei; prăjitoare de pâi-
ne, 25 lei; scaun rotativ, 150 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)

Vând în Măureni semănătoare
păioase, mig de împră ă ă-
minte, 1100 lei neg; instala

ălzire pe lemne ărbuni, 5000
lei neg. Tel. 0255-526023. (R.R)

Vând în Re

ăr pernă aer tip cric, pistol
pneumatic. Tel. 0740-068548. (RR)

Vând în Grădinari 9 purcei, 400
lei/bucata; vi

ăini, ra

ă plu ă,
160 lei; mobilă tineret, 900 lei,
saxofon tenor Luxor, 800 lei; 3
paltoane piele întoarsă, îmblănite;
goblen Cina cea de Taină, 400 €

ătorii, 200 €; candelabre,
costum popular damă, 200 €, 2
plapume lână de o persoană, 200
lei/buc. Tel. 0729-876548, 0255-
240038. (R.R)

Vând în Caransebe
ă, 35 lei; col

ătaia sta
ă de

scris Erika, 250 lei. Tel. 0256-
410641. (R.R)

Vând canapea 2 persoane,
extensibilă, 250 lei neg. Tel. 0770-
515940, 0355-411035. (RR)

Vând frigider Arctic, stare
func ă, 50 lei. Tel. 0740-
240591. (RR)

Vând mouse optic, fără fir, 60 lei;
cameră web, 70 lei; adaptor Nokia
cu mufă lată, 55 lei, tot neg. Tel.
0747-131869. (RR)

ţi monitoare 17 inchi
cu 20 €/bucata

ţa tv Loewe,
diagonala 37, 100 lei; tv Thomas,
diagonala 51, 260 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 pentru ma

ţa biciclete 150 -
300 lei; c ţ cu
saltea, 150 lei; cazan font

ţie
înc

ţa cuier hol. Tel.
0731-191130. (R.R)

Vând canapea 600 lei; schiuri

ţea 6 luni, 1500 lei;
curci, g ţe. Tel. 0743-508299.

Vând în Percosova porc de 145
kg, 7,5 lei/kg. Tel. 0756-970682.
0731-801625. (RR)

Vând în Anina garnitur

ţar sufragerie
extensibil 750 lei neg; birou, 220 lei
neg; diverse goblene, candelabru 2
braţe. Tel. 0756-040911. (R.R)

Vând în G ţie de
amplificare Akai, 250 lei; ma

ţional

şi Pentium 3 cu 80 €.
Tel. 0751-618891.

Vând pui de hamsteri pitici. Tel.
0723-894929.

şi

şi-
n

şi
defecte. Tel. 0757-612642. (R.R)

Vând în Reşi

ştiat îngr ş

şi c

şi

şi
bocanci de schiuri, 150 lei pere-
chea; sufragerie, 1000 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

Cump

şat

şi
Secer

ş saltea 1
persoan

şin

Vând în Re

Vând viţel de lapte, 1500 lei. Tel.
0255-210535. (R.R)

Tân ţ f
ţ, poate fi

ţie
serioas

pentru ţie. E-mail:
russu_i2000@yahoo.com

ăr, drăgu ără copii doresc
să cuosc o fată din jude

ă vrea o rela
ă, căsătorie. Tel. 0720-

784950.
Bărbat 47 ani, caut femeie 25-45

ani distrac

şi
de la sat, şi care s

(continuare )în pagina 7
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Diverse

Matrimoniale

6

Auto-Moto-Velo
Vând pneuri iarn

ţa cauciuc nou Kor-
moran pt. Logan (roata de rezerv
pt. împerechere

ţie 1996, 2500 cmc, stare bun
€

ţa VW Golf 4, din
2001, înmatriculat, 1,6, benzin

ţionat, geamuri
electrice, computer bord, 5250 €
neg. Tel. 0762-375456. (RR)

Cump

.
ţi de aluminiu pe 14

ţa cauciucuri pe 14,
15, 16, 17, 17,5; motoscuter nou,
550 €. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (R.R)

Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)

Vând Opel Vectra 120 CP, din
2007. Tel. 0744-474676, 0733-
732121. (RR)

Vând Logan în G

Cump ţa licenţ

.

. .

ţi aluminiu, 1650 € neg.
Tel. 0762-163083. (R.R)

-
-

ţi, 50 lei
bucata; 4 cauciucuri de iarn

ţi; Opel Astra break
caravan din 1996, 1,6, benzin

ţi de aluminiu pe 14

ă 165/70/R13,
noi, cu cuie. Tel. 0721-678554.

Vând în Re
ă)

. Tel. 0766-683102.

ă,
2000 . Tel. 0744-644975.

ă,
euro 4, aer condi

ăr vouchere. Tel. 0762-
375456. (RR)

Vând Dacia Papuc din 2000, 1,6
benzină. Tel. 0740-145324 (RR)

Vând gen

ătaia, 23.000
km, benzină, 1.4, 4000 €. Tel. 0256-
410641. (R.R)

Vând Peugeot 306, din 1994,
diesel, airbag, ABS. Tel. 0727-
875827. (RR)

Vând tractor U650 cu troliu. Tel.
0732-870076. (RR)

Cumpăr pernă aer tip cric. Tel.
0740-068548. (RR)

ăr în Re ă taxi;
vând Passat din 2000, 4500 € neg.
Tel. 0721-400969. (RR)

Vând în Bozovici Dacia papuc
din 1999, 2 locuri, acoperită, 5000
lei neg; Opel Corsa din 1993, 1300 €
neg. Tel. 0745-686324, 0255-
244232. (RR)

Vând în Anina Golf 2 pt piese de
schimb, diesel, 550 € neg. Tel. 0255-
240368, 0721-250804 (R R)

Vând în Mercina 2 cauciucuri de
tractor spate 12,4/11/32, 250 lei
bucata; 1 cauciuc tractor spate,
270/95/32, 400 lei bucata. Tel. 0724-
591072. (R.R)

Vând în Dognecea Dacia
Solenza din 2004, consum 5%
diesel, gen

Vând Ford Mondeo break cara
van, 1.6, ABS, închidere centraliza
tă, euro 2, 2100 €; 4 cauciucuri de
iarnă 155/70/13 cu gen

ă 155/
80/13 cu gen

ă,
servo total, cauciucuri noi de iarnă,
1200 €. Tel. 0729-824413. (R.R)

Vând gen

Vând Cielo în Cuptoare, din
2002, înscris, stare bună, 2000 €.
Tel. 0255-233854. (R.R)

şi

Vând microbuz Iveco, an fabri-
ca

şi

şi
15, 500 lei/set. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (R.R)

Vând în Reşi

şi

şi
15, 500 lei/set. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (R.R)

Vând în Re

Vâ

ţ

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Trans-
port gratuit în toat

ţii la tel. 0318-110
788 sau pe www.cauciucuridirect.ro

nd cauciucuri de iarn cu
jante de Golf 3, 175/70R13, stare
perfect , pre negociabil. Tel. 0741-
095663.

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

şi informa

ă

ă

Vindem online cauciucuri noi

ă România. Co-
menzi

V nd pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto, capuri
distribuitoare, injectoare, pompe
electrice alimentare diesel. Tel
0744 852658

â

.
- .

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

ţit ţ
neg.

. Tel.

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

.
€

Vând garsonieră zona Victoria,
Al. Tineretului, îmbunătă ă, pre

sau schimb cu apartament 3
camere 0766-584699.

V nd apartament 2 camere,
Polivalentă, c f , mbunătă iri

el 0726 411878
ă

ă ă ă

ă fizică, cumpăr aparta-
ment 3 camere, decomandat, et. 1
sau 2, Govândar. Tel. 0766-584699.

ă în
ădină

3000 mp, pre 7 000 . Tel. 0748-
275177.

Vând grădină pe Calea Caran
sebe

ă de vie ă
vacan ă, 2 camere, 12 /mp neg.
Tel. 0748-033943.

Persoană fizică vând ă
în bloc de apartamente pe Al.
Tu ătă

ă,

Persoană fizică ând garsonie
ră, conf 1, et. 2, în Govândari, mul
tiple îmbunătă ă
imediat, pre

ămin cu 2 camere, et. 1,
ăstrelelor cu centrală

ătă ă,

ă pe str. Pelea-
ga, nr. 10, ap. 31, cu multiple
îmbunătă

Vând casă la Dognecea, 2
camere, curte, fântână betonată,
grădină, cablu , telefon, (centru).
Tel.

ă în Boc ă,
str. Cerna, nr. 9A, 18.000 € neg. Tel.
0748-539322. (R R)

ă Comisa
riat, apartament 2 camere, îmbu
nătă ă, 25.000 € neg. Tel.
0355-405662, 0770-507829. (R.R)

ă în Rusca Montană,
1500 mp, 3 camere, 2 bucătării,
dependin

â
on ort 1 î ţ .

T . - .
Vând apartament 1 camer ,

îmbun t ţiri, Alb strelelor. Tel.
0765 983271

Persoan

Vând cas ţ (jud ţ Timi ),
3 camere, coridor,

ţ €

ţ
ţ €

garsonier

Micro 2, mici îmbun ţiri,
liber 9.500 € neg 0770-
746033, 0728-213320.

v
.

ţiri, 30 mp, ocupabil
ţ 11.500 neg. Tel.

0770-746033, 0728-213320
Vând c

Al. Alb -
ţiri, termopan, baie renovat

parţial mobilat, 10.500 €. Tel. 0741-
166573.

Vând garsonier

ţiri. Tel. 0723-459911.

tv
0355-411682.
Vând 3 locuri de veci în cimitirul

de la Universalul Vechi. Tel. 0355-
411682.

V

.
ţa lâng -

-
ţit, central

ţe, 25.000 € neg. Tel.
0355-401982. (R.R)

-

e

.

-

-
-

€
.

ând cas

Vând în Re

Vând cas

Şipe ş
şpais, gr

şului. km 6, 2000 mp sau 2600
mp, cu pomi, vi şi cas

şnad,
. Tel.

şi îmbu
n

şa Montan

şi

Vând pianin austriac marca
Stingl - original. Clape filde , 5
octave, plac de font cu corzi
încruci ate înf urate cu fir de
cupru. Dou pedale i un scaun.
Toat mecanica cât i exteriorul +
scaunul sunt originale. O singur
coard schimbat . Preţ 1100 €. Tel.
0721-786555.

ă ă

ă ă
ă

ă
ă

ă
ă ă

ş

ş ş
ş

ş

Imobiliare
V -

ţ
-

ţie electric

Vând urgent apartament la ca-
s 2 camere, buc

0 €

ând în zona Victoria garsonie
ră 32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faian ă, cabină du ă
mobilată, spoturi luminoase, insta
la ă nouă, u ă metalică.
Tel. 0727-377355.

ă, ătărie, baie, ane-
xe, posibilitate privatizare, 3 .000
neg. Tel. 0727-208277, 0771-
356186, 0740-065687.

ş etc). Camer

ş

V nd apartamen

Vând cas

â t 3 camere, 2
b ţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă în Gârli

şi

şte, 15.000 €.
Tel. 0731-801231. (RR)

Vând apartament 1 camer

ţ
ţ 12.500 €.

Tel. 0770-538875.

Închiriez garsonier

Ofer spre închiriere garsonier
ţile. Preţ 80

€/lun
Vând cas

Vând în G

Vând teren intravilan Boc

ţile, 3
€/mp. Tel. 0742-967332. (RR)

Vând cas

-

Vând teren pe C Caranse-
be la un km de la ie

. la
peste 100 mp, drept, case

construite în zon ţ 18 €/mp
neg. Tel. 0766-677491.

ţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

Vând cas

Vând teren în centru între Alfa
Bank

Vând 2 case de vacanţ

Vând apartament 2 camere,
Moroasa 1, parter înalt, 2 b -

, avantajos
.

ţioas ţionarilor,
Lunc ţa Mic

Vând apart. 2 camere, în B
ţei, decoman-

dat, et. 3, renovat.

ţii agricultur
Vasiova -

ţional ţ neg.
Tel. 0255-527935.

ă;
bucătărie; baie - aerisire, gresie,
faian ă; balcon închis, debran ă,
Albăstrelelor, et. 3. Pre

ă confort 1,
Govândari. Tel. 0742-041858.

ă
confort 1, toate utilită

ă. Tel. 0742-041858.
ă în Secă

ătaia casă, 35.000 €
neg; casă în

ă, 12.000 €. Tel. 0256-
410641. (R.R)

ătre Ocna de
Fier, 3000 mp, toate utilită

ă în Boc ă,
str. Cerna, nr. 9A, 18.000 € neg. Tel.
0748-539322. (R.R)

Vând casă în Mehadia, 3 came
re, bucătărie, grădină, curte, anexe,
42.000 €. Tel. 0767-470450. (R.R)

ă

Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apar-
tament în Re

ătaia, 500 mp, în
centru, pre 0256-410590,
0747-832171.

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.

Tel. 0724-998500.
ă în Ilidia,

mobilate, cu grădini de pomi fructi-
feri

ăi, com
plet renovat . Tel. 0724-
998500

Vând cameră de cămin cu baie,
spa ă, în Blocul Func

ă, Pia ă, avantajos. Tel.
0724-998500.

ăile
Herculane, zona pie

Tel. 0724-998500

ă

. Pre

şat

şeni. Tel.
0731-191130. (R.R)

Şemlacu Mare,
renovat

şa
Vasiova, la ieşirea c

şa Montan

şului, şirea din
oraş, 2 283 mp, şosea, front
stradal

. Pre

şi

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190

Vând teren 5.500 mp, intravilan,
bun pentru construc şi ,
situat în Bocşa , în apro
piere de drumul na

alea

Anun] public privind emiterea acordului de mediu
S.C. ANB NATIDAN S.R.L. anunţă publicul interesat asupra

deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
amplasat în

Comuna Buchin, Valea Mare.
Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru

luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele
de luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă de interne

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în termen de 5
zile de la data publicării prezentului anunţ.

„Execuţia unei cariere pentru extracţia granitului”

t .www.apmcs.ro

Anun] public privind emiterea acordului de mediu
S.C. BELVEDERE S.R.L. anunţ

- ţa.
Proiectul acordului de mediu ţiile relevante pentru

luarea deciziei pot fi consultate la sediu Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73, în
zilele de luni - joi, între orele 08.00 - 16.30,

. - .

Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cara ţa, str.
Petru Maior, nr. 73, pân 7

ă publicul interesat asupra
deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Carieră
granodiorit”, amplasat în Comuna Berzasca Valea Toroni

ătoarea adresă de internet:
.

ă la data de 2 .12.2010.

şi informa

ş-Severin, Reşi
şi vineri, între orele

08 00 14 00, precum şi la urm

ş-Severin, Reşi

www.apmcs.ro
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Vând 5000 mp teren drept,
staţiunea Semenic, la sosea, vis-a-
vis teleski începători, 50.000 € sau
parcelez. Tel. 0742-773016, 0770-
495824.

Vând în Percosova cas

Vând apartament 2 camere,
confort 1, izolat, mobilat. Tel. 0722-
441304. (RR)

ă 3
camere, mobilate, 18.000 € neg. Tel.
0756-970682. (RR)



Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul
�

�

�

�

�

�

�

�

Judeţean
de Jandarmi

12.12.2010: un bărbat din Ora-
viţa a fost depistat având asupra
sa un pistol de calibru 4,5 şi can-
titatea de 183 bile metalice, bunuri
pe care a declarat că îi aparţin şi
intenţionează să le vândă.

16.12.2010: în urma desfăşu-
rării activităţilor specifice din
cadrul acţiunii „Foc de artificii” de
către lucrători din cadrul Poliţiei
Municipiului Caransebeş şi din
cadrul Serviciului Arme Explozivi
şi Substanţe Periculoase într-o
piaţă din Caransebeş, au fost
constatate două infracţiuni pentru
nerespectarea regimului mate-
riilor explozive.

18.12.2010: pe strada Lami-
noarelor, din Reşiţa, a fost
depistată o femeie, în timp ce
conducea un autoturism, fără a
poseda permis de conducere.

19.12.2010: scandal în faţa
căminului cultural din Obreja pe
fondul consumului de alcool.

19.12.2010: accident rutier pe
raza localităţii Comorâşte. Un băr-
bat din Moldova Nouă conducea
un autoturism din direcţia Grădi-
nari spre Timişoara, într-o curbă la
stânga nu a adaptat viteza la
condiţiile de drum, a pierdut
controlul autoturismului şi a lovit o
persoană aflată pe marginea
carosabilului după care a intrat în
coliziune cu un stâlp de telegraf
din lemn, oprindu-se în şanţ.

20.12.2010: un echipaj din
cadrul Poliţiei Caransebeş Biroul
Rutier, au oprit pentru control pe
strada Ardealului o autoutilitară,
întrucât conducătorul acesteia nu
a respectat culoarea roşie a
semaforului. Conducătorul auto a

fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultând o concentraţie de 0,62
mg/l alcool pur în aerul expirat.

17.12.2010: jandarmii montani
din cadrul “Postului Montan
Muntele Mic”, în cooperare cu
lucr ţiunii Salvamont,
au acordat primul ajutor unei
turiste în vârst

ţ

ţii nedorite, jandarmii
montani sf

-
-

15.12.2010: î -
ţ

ţ ţ

ţ ţ

ţ â î
â î

ţ L
-

î
ţ î

ţ
â

ţ î

ători ai Forma

ă de 26 de ani din
Timi ă în vacan ă,
aceasta căzând

ă pe pârtia de schi
„Valea Soarelui”. Pentru a evita
aceste situa

ătuiesc turi ă
respecte regulile de folosire a
pârtiilor, precum ările
personalului specializat (acciden
tele constau, în principal, în frac
turi ale membrelor

ă
ă

ă ă

ă ă

ă
ă

ă ă
ă

ă
ă ă

ă
ă

şoara, aflat
şi luxându-şi

mâna dreapt

ştii s

şi recomand

şi traumatisme
toracice).

ş

ş
ş

ş

ş

ş

ş ş

ş

Inspectoratul Poliţiei de
Frontieră

n timpul desf u
r rii unei ac iuni pe linia prevenirii
i combaterii contrabandei cu
ig ri, poli i tii de frontier din
cadrul Deta amentului Sprijin
Operativ au oprit pentru control pe
DN 57, comunica ia Oravi a-
R c dia un autoturism marca
Volkswagen Jetta condus de B.
Octavian, cet ean rom n, n
v rst de 21 de ani, domiciliat n
Re i a. a controlul efectuat
asupra autoturismului, a fost des
coperit ascuns n spoilerele din
fa i spate dar i n capitonajul
portbagajului cantitatea de 400 de
pachete de ig ri cu timbru
s rbesc i f r documente de
provenien marca Fast, n
valoare total de aproximativ
4.000 lei.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

Redacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

î

RE IŢA

ŢA:
ŢELU RO

Ţ: 45

Ş

CARANSEBEŞ:

ŞU:
TOTAL JUDE

: asistent comercial: 1; cartator po ţioner îmbr

ţinere drumuri,

lucr

ştal: 1; croitor-confec

şosele,
poduri, baraje: 2;

amanetar: 1; manipulant m

administrator: 1;

ăcăminte, după
comandă: 30; director societate comercială: 1; medic rezident: 2;

asistent medical generalist: 1; Medic rezident: 1;

femeie de serviciu: 1; muncitor necalificat la între

ărfuri: 1; medic rezident: 1;

ător gestionar: 1;

ANINA:
BĂILE HERCULANE:

ORAVI
O

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 22.12.2010

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Imobiliare
Vând în Cuptoare cas

Vând apartament 3 camere, în
Moroasa, lâng

ă 55.000 €
neg; teren, 5000 mp, la 7 km de
Minda, 25.000 lei. Tel. 0255-
233854. (R.R)

ă Comisar iat ,
îmbunătăţit, et. 4, 17.500 € neg. Tel.
0748-904376. (R.R)

Închiriez în Re

Persoan

Vând apartament 3 camere,
Lunc

şi
şoarei, sp

şorii, îmbun

ţa pe Calea
Timi

-

ţit, 30.000 € neg.
Tel. 0744-752503. (R.R)

ălătorie auto, cu hală,
600 € neg. Tel. 0744-470337. (R.R)

ă fizică vând aparta
ment 2 camere, et. 3, 67 mp, Calea
Timi ătă

ă, 50.000 € neg. Tel. 0729-
531861. (R.R)

Vând în Reşiţa apartament 2
camere, Micro 1. Tel. 0722-988090.

Oferte-Cereri

de Serviciu

ELCOM-Reşiţa

ţii metalice

Prisma /markenting

instaleaz
ţie

execut ţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri avantajoase. Tel. 0720-070885.

angajeaz V
ţi CV-ul dvs. prin e-mail, la adresa: redactia@prisma-online.ro

ă sisteme de supraveghere video,
antiefrac

ăm por

ă . ă rugăm
să trimite

şi antiincendiu. Tel. 0255-220711.

Firmă confec

agent de publicitate

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.

MICA PUBLICITATE PENTRU FIRMEMICA PUBLICITATE PENTRU FIRME

Folositi „Mica Publicitate pentru firme“ la preturi avantajoase!

PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA

S
ş-Severin

ş.a.

ăptămânal Prisma publică evenimentele transmise de
Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,

“ ”
“ ”
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Salină artificială: Re ă,
Blocul Po ă astm,
bron

ăcoritoare, dulciuri gratis. Tel.
0760-277161 sau 0725-187589.

Caut persoană competentă
pentru instruire laptop Toshiba.
Oferte serioase. Tel. 0744-577460.

ă, fizică, pt nivel gim
nazial

ă ofere la un pre
ă doneze mobilier pentru

un băie ă telefoneze
la: 0786-483218, 0770-456679

Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Tel. 0745-
583129.

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

ă juridică, recupe
rări debite, uzucapiuni terenuri ca
se, înfiin ări firme. Tel. 0727-505315

Femeie serioasă, 50 ani,
ă în Re

ătrân(-ă) pt între

ă în termoizola
ă. Tel. 0786-

464226.
Execut lucrări de finisaje

interioare

şi
ştei; se trateaz

şite, creşte imunitatea. Tel.
0743-773016, 0770-495824.

Transport persoane din/în Aus
tria ieftin, confortabil şi rapid. Cafea,
r

şi liceal. Tel. 0744-639309

ş
ş

şi b

Acord asisten

şi cas şi

şi neca
lifica

şi faian

şi exterioare la cele mai
mici pre

ţa, Lunc

-

Profesor pensionar dau medita-
ţii matematic . -

.
Cine poate s ţ

mic sau s
ţel este rugat s

.
Transport zilnic persoane în

Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda i Germania
la destinaţie, cu ma ini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.

Caut copii

ţ -
, -

ţ
cu

apartament ţa caut un
b . ţinere, cu contract
prin notariat. Tel. 0355-411682.

Caut muncitori calificaţi -
ţi, cu experienţ ţii,

finisaje, gresie ţ

ţuri. Tel. 0786-464226.

Aveţi nevoie de un electrician?
Sunaţi acum la: 0768-451834.

Transport marf

ţi, botezuri, eveni-
mente. Calitate, experienţ -

r s ta@yahoo.com
Autorizat efectuez echilibr

0

Particular execut finisaje inte-
rioare, exterioare, gresie, faianţ

p , montat
ferestre Tel. 0760-094479.

Aveţi probleme cu calculatorul?
Mihai v

ţa!
T .

ă. Tel. 0745-
274929.

Sonorizări nun
ă, seriozi

tate. Tel. 0723-616268 sau e-mail
dorel_luca_ e

ări
energetice, masaje, reflexoterapie,
reiki.Tel. 729-902928,0771-533604

ă,
cofraje, zidărie, rigips, tavan fals

,

ă depanează calculatorul la
orice oră, în orice zi, doar în Re

el 0727-156678 sau pe internet
rco.2006_kanaszm@yahoo.com

i

şi
casetat odele laminate

şi uşi.

şi

Maseur reflexoterapeut atestat.
Tel. 0746-112665.

ANUNŢ PUBLIC DE INTENŢIE
Beneficiarul de grant finanţat în cadrul SDSCM

„Grupul din Comunitatea Minieră Sprijin pentru copii”

având sediul în localitatea/ora

ării Proiectului: „LOCURI DE JOACĂ”, inten ă să
achizi ări

ă legal
pe teritoriul României, în domeniu.

Achizi ă a fi organizate sunt următoarele:

ă cel mai târziu la data de
14.01.2011, la adresa de mai sus.

Termenele ă
informa

ă, vor fi puse la dispozi
ă participe, odată cu vizitarea amplasamentului unde se va

realiza Proiectul.

şul: ANINA, jude Ş-SEVE
RIN, strada VIRGIL BIROU, nr. 12, bl. 12, ap. 12 CP 325100, în
scopul realiz

şi servicii prin contractarea şi/sau
angajarea firmelor/ persoanelor de specialitate care activeaz

Metodele şi procedurile de achizi
şi condi şi cu prevederile .

Firmele/persoanele interesate care sunt autorizate/calificate în
domeniile respective pot transmite câte o Scrisoare de inten

şi competen

şi condi şi orice alt

şi
de calificare, criteriile de evaluare şi de încredin

şi termenele limit
şi s

ţul CARA -

ţioneaz
ţioneze bunuri, lucr

ţiile care urmeaz

ţii utilizate sunt conforme cu
regulile ţiile FRDS

ţie
cuprinzând informaţii relevante privind capacitatea lor ţa
de realizare a acestor contracte, pân

ţiile de participare precum
ţie privind achiziţiile se pot obţine de la Dl. ANDRONESCU

TUDOR OVIDIU, la telefonul nr. 0756-576961.
Documentele de ofertare cuprinzând condiţiile de eligibilitate

ţare a contractelor
precum ţia ofertanţilor invitaţi,
dispu

1. LUCRĂRI DE AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ PENTRU
COPII

2. SERVICII: PROIECTARE, DIRIGINTE DE ŞANTIER,
CONTABILITATE

Acordului de Grant

Începând de anul viitor, instituţiile publice se vor putea înscrie în
Programul Rabla, ca urmare a aprob ţei de Urgenţ

ţie, este posibil
ţionarea de autoturisme în cadrul Programului de stimulare a

înnoirii Parcului auto naţional, de c ţile ţiile publice
prev

ţiile publice trebuie s ţeze:
integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigur

ţii acordate de la bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul asigur

ţie autohton

ării Ordonan ă
109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare, care modifică

ă unele prevederi din O.u.G nr. 34/2009 cu privire la
rectificarea bugetară pe anul 2009 ăsuri
financiar-fiscale.

Astfel, potrivit O.u.G nr. 109/2010, prin excep ă
achizi

ătre autorită
ăzute la art. 21 din O.u.G. nr. 34/2009. Pentru a putea accesa

Programul Rabla, institu ă se finan
ărilor

sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
din venituri proprii

ărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, după caz;

integral din venituri proprii.
Pentru acest an, pentru Programul Rabla au fost alocate de la

fondul de mediu 722 de milioane de lei pentru scoaterea din uz a
190.000 de autovehicule. Până la data de 20.12.2010, au fost casate
187.529 ma ărate 60.000
ma ă.

şi
completeaz

şi reglementarea unor m

şi institu

şi subven

şini. Prin Programul Rabla, au fost cump
şini noi din care 24.880 sunt de produc

a)

b)

c)

Programul Rabla va putea fi accesat
}i de institu]iile publice



MOTOCICLISM
Cel mai titrat motociclist din vestul ţ

ţ

ţ

ţ Mistode, pentru un team românesc
aflat în premier

ţ
ţa),Albacete - 8 ore (Spania), Bol’dor -

24 ore (Franţa), Donigton - 8 ore (Anglia), Bahrain - 6 ore (Bahrain),
Doha - 8 ore (Qatar).

ării, Ionel Pascotă, a aruncat
bomba: va participa la Campionatul Mondial de Anduran ă! Zvonurile
din ultima vreme au prins contur ă va
participa la CM chiar din sezonul 2011! Ionel Pascotă va debuta din
sezonul următor în Campionatul Mondial de Anduran ă clasa 1.000
cmc. Pascotă va face echipă cu un alt super-campion al
motociclismului românesc, Ionu

ă la startul unui CM de motociclism.
Campionatul Mondial de Anduran ă din 2011 este alcătuit din

şi pilotul a confirmat ştirea c

şase
etape: Le Mans - 24 de ore (Fran
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DE VĂZUT LA TV:
HOCHEI PE GHEATA

Duminica Eurosport 2 ora 16:00
VOLEI: Camp. Na

Duminica Eurosport 2 ora 19:00
FOTBAL: Premier League, Arsenal Londra - Chelsea Londra

Luni Digi Sport ora 22:00
SCHI ALPIN: Cupa Mondial , AUT

Marti Eurosport ora 11:30
SARITURI CU SCHIURILE:

Miercuri Eurosport ora 16:45
PATINAJ ARTISTIC: Gala de la Oberstdorf, Germania

Joi Eurosport ora 21:00

: Cupa Spengler Davos,

ă, Fem, slalom uria Semmering

Turneul celor 4 trambuline, Oberstdorf

Geneva - St Petersburg

ţional Italian, masc, Itas Diatec Trentino - Treviso

ş,

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
28 - 29 dec: SKIALPIN - Slalom Urias, fem, Semmering,AUT;
28 -29 dec: SKI (4H - Et. 1)- Sarituri cu schiurile, Oberstdorf, GER;
01 - 16 ian 2011: MOTORSPORT - Dakar 2011;
17 - 30 ian 2011: TENIS -Australian Open 2011, Melbourne.

Sporturi de
iarnă

Americanca Lindsey Vonn s-a
impus duminica in proba de super
combinata dupa ce sambata a
castigat coborarea de la Val
d'Isere, din cadrul Cupei Mondiale
de schi alpin. Lindsey Vonn a scos
cel mai bun timp in prima mansa,
cea de super-G, iar la slalom s-a
descurcat suficient de bine cat sa
se impuna fara probleme. La
capatul celor doua manse,
sportiva de 26 de ani a avut un
avans de 46 de sutimi fata de a
doua clasata, austriaca Elisabeth
Goergl, si de 69 de sutimi fata de
Nicole Hosp, tot o reprezentanta a
Austriei. Vonn, posesoarea a 581
de puncte, a preluat pentru prima
data in acest sezon sefia clasa
mentului general. Ea are trei
puncte in plus fata de germanca
Maria Riesch, a cincea in cursa.

Americanul Ted Ligety a
castigat al treilea slalom urias din
acest sezon, impunandu-se in
concursul desfasurat la Alta
Badia, Italia. Al doilea dupa prima
mansa, Ted Ligety a scos al
cincilea timp in cea de-a doua,
insa a fost suficient pentru a obtine
o noua victorie. Americanul a
castigat concursul cu timpul de
doua minute, 31 de secunde si 99
de sutimi. Alaturi de Ligety au mai
urcat pe podium francezii Cyprien
Richard (+14 sutimi) si Thomas
Fanara (+55 de sutimi). Richard a
avut cel mai bun timp al primei
mansei, in timp ce Fanara a scos
cel mai bun timp al mansei secun
de. In urma acestei victorii, Ligety
a preluat sefia clasamentului
general, cu 321 de puncte. El este
urmat de elvetianul Silvan
Zurbriggen, care are 315 puncte.

-

-

FOTBAL
Inter Milano, cu Cristian Chivu titular, a castigat Cupa Mondiala a

cluburilor la fotbal, dupa ce a invins in finala de la Abu Dhabi (Emiratele
Arabe Unite) formatia congoleza Tout Puissant Mazembe Englebert,
campioana Africii, cu scorul de 3-0 (2-0). Inter s-a impus prin golurile
marcate de Goran Pandev (13), Samuel Eto'o (17) si Jonathan
Biabiany (85) si a completat astfel un an istoric, in care a reusit sa
castige patru trofee, campionatul si Cupa Italiei, Liga Campionilor si
Cupa Mondiala a cluburilor, pierzand doar Supercupa Europei. Chivu a
fost schimbat in minutul 54 cu Stankovic, iar Denis Alibec a fost doar
rezerva. Inter a castigat de doua ori Cupa Intercontinentala (1964 si
1965), competitie care este continuata de Mondialul cluburilor.

Inter Milano este a patra echipa europeana care castiga la rand
Campionatul Mondial al Cluburilor, dupa AC Milan (2007), Manchester
United (2008) si FC Barcelona (2009). Primele trei editii ale competitiei
au fost castigate de echipele braziliene Corinthians (2000), FC Sao
Paolo (2005) si Internacional Porto Alegre (2006). Castigatoarea
competitiei va primi din partea FIFA, pe langa trofeu, si un cec in
valoare de 5 milioane de dolari, in timp ce finalista va incasa patru.

HANDBAL
Echipa feminina de handbal a Romaniei a cucerit medaliile de

bronz la Campionatul European din Danemarca şi Norvegia, dupa ce a
invins Danemarca cu 16-15 intr-o MCH Arena din Herning
(Danemarca) arhiplina. Este cea mai buna performanta a Romaniei la
un turneu final de Campionat European, pana acum romancele reusind
sa urce cel mai sus pe locul IV, 2000. Romania a facut un meci foarte
bun, cu portarita Talida Tolnai in mare forma, si un joc de aparare la
superlativ (doar un gol la patru minute primit), trecand peste faptul ca
danezele jucau in fata propriilor suporteri si aveau ascendentul victoriei
din prima faza a grupelor, cu 25-22. Romania este la al 8-lea turneu
final de CE, ratand o singura prezenta, in 2006. Cea mai buna
performanta este un loc 4 la editia 2000 din Romania. Ultima mare
performanta a echipei Romaniei a fost castigarea medaliilor de argint la
Campionatul Mondial din 2005.

Reprezentativa Romaniei a obtinut la turneul final din Danemarca si
Norvegia cinci victorii si trei infrangeri. Tricolorele au invins Spania (30-
26) si Serbia (40-28) in grupa preliminara A, Croatia (31-22) si
Muntenegru (23-21) in grupa principala I si Danemarca (16-15) in finala
mica, respectiv au suferit infrangeri in fata Danemarcei (22-25) in grupa
A, a Rusiei (20-35) in grupa I si a Suediei (23-25) in semifinala.

Campioana olimpic şi european şi-a p
ştigând la Herning, finala Campionatului European de

handbal feminin, în fa

şit la iveal
şi-a m

şi a câştigat cel de-al
cincilea titlu european din istorie.

Componenta na ştigat titlul
de golgheter al Campionatului European din Danemarca şi Norvegia,
cu un total de 53 de goluri marcate în cele opt meciuri disputate la
turneul final. Suedeza Linnea Torstenson a încheiat in ierarhia
golgheterilor cu un total de 48 goluri, pe locul secund. Pe locul trei s-a
clasat Bojana Popovici (Muntenegru), cu 46 de goluri.

ă ă en-titre Norvegia ăstrat
trofeul, câ

ădeau pe Norvegia favorită clară, Suedia a avut o primă
repriză excelentă, dominând adversara, pe care a învins-o, de altfel, în
faza grupelor principale (24-19). La pauză, suedezele conduceau cu
11-10. Experien ă în partea a doua, când a
preluat conducerea, 12-11 (min. 33), apoi ărit avantajul, 19-13
(min. 45), pentru a se impune în final, cu 25-20

ţa Suediei, scor 25-20 (10-11). Contrar calculelor
hârtiei, care o d

ţa Norvegiei a ie

ţionalei României, Cristina Neagu, a câ

DAKAR 2011
La Raliul-raid Dakar-2011 vor lua parte 430 de vehicule, ceea ce

înseamnă cu 18 la sută mai multe decât anul trecut, competi

ă cum s-a exprimat
Etienne Levigne, care a amintit că în 2010 au fost 362 vehicule.
Cre ărului de participan ări
dinAmerica Latină explică aceste înscrieri record.

Vehiculele din Europa s-au îmbarcat săptămâna trecuta, în portul
francez Le Havre, unde au avut loc verificări tehnice

pe celălalt mal al
Oceanului Atlantic pe 21 decembrie. După alte controale pe 29

ă în prima zi a noului an.
Cursa va dura 14 zile, cu una de pază, urmând să treacă prin

Victoria, Cordoba, San Miguel de Tucuman

ă o absen ă de un an, Mani Gyenes i Marcel
Butuza revin în Dakar. Pilo ii Vectra Racing i-au propus să termine
această edi ie după ce în 2009 au fost nevoi i să abandoneze din cauza
unor accidentări. Cei doi merg în Dakar după ce s-au clasat în top 20-ul
Campionatului Mondial de Rally-Raid, de i în acest sezon au concurat
doar la o etapă.Ambii vor folosi motociclete KTM 690 Rally.

ţia având
startul pe 1 ianuarie de la Buenos Aires

ţat directorul cursei, Etienne Lavigne. Concret, vor fi
146 automobile, 183 motociclete, 68 de camioane

ţi argentinieni sau venind din alte ţ

ţia America de Sud ajungand

ţ
ţ

ţ ţ

şi sosirea în acelaşi loc pe 16
ianuarie, a anun

şi 33 atv-uri, pentru
a concura în "cel mai mare raliu din lume", dup

şterea num

şi de securitate,
vapoarele cu destina

şi 31
decembrie, la BuenosAires, se va pleca în curs

şi San Salvador de Jujuy,
apoi în Chile (Calama, Iquique, Arica, Antofagasta, Copiapo), pentru a
reveni înArgentina (Chilecito, San Juan şi din nou Cordoba).

Dup ş
ş

ş

Emanuel Gyenes si Marcel Butuza sunt pe lista oficiala de la
categoria moto!

BOX
Campionul mondial la super

mijlocie, versiunea IBF, românul
Lucian Bute, îsi va pune centura în
joc pentru a saptea oara, la 19
martie, într-o gala ce va avea loc la
Bell Centre în Montreal, când îl va
întâlni pe irlandezul Brian Magee.
Bute, 27 de victorii din tot atâtea
partide, dintre care 22 de KO, va
boxa pentru a treia oara la profe
sionisti împotriva unui pugilist
european, dupa rusul Sergei
Tatevosyan si danezul Lolenga
Mock. Magee este pe locul 1 la
WBA, pe 2 la WBC si pe 8 la IBF.

-

-
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