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“Verde’n sus” 9-10 aprilie 2011
La actiunea de impadurire “VERDE’N SUS” organizata de Asociatia
Valea Cernei in cadrul “Lunii Padurii”, desfasurata pe data de 9 aprilie au
participat un numar de 60 de voluntari, veniti din mai multe parti ale tarii
(Craiova, Bucuresti, Motru). Alaturi de membrii asociatiei noastre s-au mobilizat si 30 de studenti ai Facultatii de Geografie Universitatea din Craiova.
Voluntarii au plantat peste 300 de puieti de Pin Negru de Banat la peste
1000 de metri altitudine in Parcul National Domogled-Valea-Cernei, in
masivul Domogled. Dupa un traseu spectaculos Crucea Alba-Izvorul
Jelarau-Masivul Domogled, de trei ore, ascensiunea fiind ingreunata si de
rafalele de vant care a batut cu putere si de copacii cazuti in cale, voluntarii
au ajuns la locul impaduririi. In mai putin de doua ore tot materialul saditor
adus din pepiniera Domogled a fos plantat sub indrumarea domnului Ioan
Gaspar, Director al Parcului National Domogled-Valea Cernei, a domnului
Ilie Radoslavescu, responsabil paza si investitii si a domnului Aurelian
Bucicaru, ranger.
Zona in care s-a facut impadurirea este una de reconstructie ecologica,
pădurile de pin negru de Banat din zona oraşului Băile Herculane au avut
mult de suferit în urma incendiilor de pădure izbucnite în zonă din ultimii
ani. Cele mai puternice şi distrugătoare incendii au fost înregistrate în anii
1996 şi 2000. In anul 2000 timp de 20 de zile focul nu a putut fi stins arzand
atunci 160 hectare de padure, reconstructia incepand in anul 2007,
actiunea desfasurata la acest sfarsit de saptamana fiind una de
completare de puieti.
Parteneri ai evenimentului au fost: Directia Silvica Resita, Parcul
National Domogled-Valea Cernei, Asociatia de Turism Baile Herculane.
Parteneri media: Radio Resita, TVR Timisoara, Antena 1, Realitatea
TV, Radio Romania Actualitati, Kiss FM, Adevarul, Cronica Romana, Jurnalul de CS, Ziua de Vest, Banat TV, InfoCS.ro, Stiriong, Alpinet.

Multumim Hotelului Trandafirul Galben si Pensiuea Magic pentru
ospitalitate.
Multumim tuturor voluntarilor si participantilor, tuturor partenerilor,
pentru ajutorul si sprijinul acordat in reusita acestui eveniment, fara ei sigur
nu am fi reusit.
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Ecologizarea izvoarelor de ap@ potabil@
Vineri, 01.04.2011, începând cu ora 14:00, Clubul Rotaract Reşiţa în
parteneriat cu Primăria municipiului a efectuat o amplă acţiune de ecologizare a
celor şase izvoare de apă potabilă, recondiţionate în anul 2008 de clubul Rotary.
În cadrul acţiunii, Clubul Rotaract a curăţat spaţiul din jurul izvoarelor de
deşeurile rezultate în urma activităţii umane de zi cu zi şi a înlăturat plantele
parazite şi invazive care împiedicau parţial accesul la izvor.
Cele mai mari cantităţi de deşeuri s-a colectat de la izvorul de pe strada
Butovăţ respectiv cel din zona Renk unde rotaractienii au strâns în jur de 40 de
saci plini cu deşeuri atât menajere cât şi de construcţii.
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Seminar de etnologie

Casa de Cultură a Studenţilor din Reşiţa, instituţie publică în
Primăria municipiului Reşiţa în parteneriat cu comunitatea romilor a organizat la data de 8 aprilie 2011 în
Parcul Tricolorului din municipiul Reşiţa manifestările cultural artistice prilejuite de ZIUA INTERNAŢIONALĂ subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din cadrul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, organizează
A ROMILOR.
în data de 15 aprilie 2011, un seminar de etnologie.
Acest seminar va fi susţinut de domnii: prof. dr. Dumitru Jompan,
prof. dr. Vasile Pistolea şi prof. dr. Ion Murariu, în Sala Multimedia
“Constantin Gruescu” a Universităţii “Eftimie Murgu” Reşiţa, începând
ediţia a II-a, mai 2011
cu ora 13.00. Îi invităm pe această cale pe toţi cei interesaţi de această
- instit. Niculina Bobescu, coordonator proiecte şi temă să ia parte alături de noi la această dezbatere.
Tema concursului: expresivitate şi culoare
programe
Domeniul: cultural artistic
Director, Adela Maria Berbentia

Proiect concurs regional de art@ plastic@ “Tinere Talente”

Argument
Dragostea pentru frumos poate fi dezvoltată la copii
încă de la cea mai fragedă vârstă. Interesul faţă de ceea
ce îi înconjoară constituie o componentă esenţială a
dezvoltării morale, sociale, culturale şi spirituale, el
putând fi stimulat prin activităţi atractive şi creative.
Aşadar, începând cu educaţia realizată în grădiniţă şi
continuată în şcoală, avem posibilitatea de a întări
comportamentele şi convingerile copiilor în
recunoaşterea frumosului şi exprimarea lui, într-o lume
aflată în permanenţă sub presiunea kitschului.
Realizarea unei lucrări plastice stimulează
imaginaţia, iar pentru liceeni este o oportunitate spre
obţinerea performanţei.
Tema concursului invită preşcolarii şi elevii să-şi
exprime gândurile şi sentimentele într-o creaţie plastică
proprie ce va fi apreciată de un juriu competent, creaţie
ce va constitui o parte a expoziţiei „TINERE TALENTE”.
Scop
Stimularea potenţialului artistic şi creativ al copiilor
din învăţământul preşcolar şi şcolar.
Obiective
- realizarea de creaţii plastice;
- realizarea de parteneriate între instituţii de
învăţământ, cadre didactice şi elevi;
- cultivarea sensibilităţii artistice, a simţului estetic şi
dezvoltarea personalităţii copiilor;
- dezvoltarea spiritului de competiţie;
- organizarea expoziţiei „TINERE TALENTE”.
Locul desfăşurării
Liceul de artă "Sabin Păuţa" Reşiţa
Coordonatori proiect:
- prof. Aniţa Strîmbu, director adjunct

Calendarul activităţilor
- Lansarea proiectului-concurs: decembrie 2010;
- Înscrierea şi primirea lucrărilor: februarie - aprilie
2011;
- Jurizarea lucrărilor: mai 2011;
- Anunţarea premiilor (online): mai 2011;
- Trimiterea diplomelor: până la sfârşitul anului
şcolar 2010-2011.
Secţiuni
1. Portret;
2. Compoziţie;
3. Natură statică;
4. Peisaj.
Categorii de vârstă:
- preşcolar;
- primar;
- gimnazial;
- liceal.
Rezultatele aşteptate
Consolidarea unui grup de iniţiativă care va derula
activităţi în domeniul cultural-artistic; Realizarea
expoziţiei regionale „TINERE TALENTE”; Participarea
la concurs a unui număr de cel puţin 100 de copii,
îndrumaţi de cadrele didactice;
Stimularea creativităţii;
Promovarea valorii în domeniul artistic.
Informaţii suplimentare se pot obţine la:
Liceul de artă ,,Sabin Păuţa”, Reşiţa
Tel. 0255-251134
Email: licdearta@yahoo.com
Persoane de contact:
- instit. Niculina Bobescu, tel. 0740-086746;
- prof. Elena Stefanovici, tel. 0729-844394.

Vizitaţi

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

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 8 aprilie 2011
Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
Sorin Frunzăverde a dispus convocarea unei şedinţe
ordinare pentru data de 8 aprilie 2011, ora 12:00, cu
următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului judeţului Caraş-Severin din
credite interne, la data de 31.03.2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin
şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, la data de 31.03.2011.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei
financiar - contabile anuală a judeţului Caraş-Severin,
pe anul 2010.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2011.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 8/29.01.2011, privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli a instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2011,
modificată şi completată.
6. Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de
1.700.000 lei prevăzută în bugetul propriu al judeţului
Caraş-Severin la cap.67 ”Cultura, recreere şi religie”,
pe domenii de intervenţie(finanţare), pe anul 2011.
7. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a
Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.
15/29.01.2011 privind utilizarea excedentului bugetului
local al judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar pe anul 2010, pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2011.
8. Proiect de hot ărâre privind aprobarea
organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Caraş-Severin.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de
Urgenţă Reşiţa, ca urmare a reîncadrării personalului,
potrivit legii.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin
nr.115/.2010 privind aprobarea structurii organizatorice
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a

Spitalului Judeţean Caraş-Severin, modificată ulterior.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de asociere încheiat între Consiliul Judeţean CaraşSeverin şi Direcţia Judeţeană pt. Sport Caraş-Severin,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 167/
24.11.2009, cu modificările şi completările ulterioare.
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru persoanele asistate
în Căminul pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, pentru
anul 2011.
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice
îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu,
pentru anul 2011.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului local referitor la implicarea publicului
în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism
sau amenajarea teritoriului, la nivelul Consiliului
Judeţean Caraş-Severin.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 110/28.08.2008
privind numirea
Consiliului de Administraţie al
Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de
Graniţă Caransebeş.
Au fost aprobate toate punctele de pe ordinea de zi.
17. Raport cu privire la modul de îndeplinire a
atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor
Consiliului Judeţean în anul 2010.
18. Informare anuală a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Reşiţa cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale,
precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli.
19. Informare cu privire la participarea unei delegaţii
a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la prima vizită de
lucru în cadrul proiectului „Schimb de bune practici între
administraţiile locale”ce a avut loc la Vrsac,Republica
Serbia, în perioada 03-04.03.2011.
20. Informare privind participarea unui delegat al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin la manifestarea
organizată de Societatea Cultural-Artistică”Mihai
Eminescu”, ce avut loc la Coştei,Republica Serbia, în
perioada 02-03 februarie 2011.
21. Informare cu privire la participarea unei delegaţii
a consiliului Judeţean Caraş-Severin la o reuniune de
lucru ce avut loc la Subotica, Serbia şi Osijiek Croaţia,
în perioada 21-23 martie 2011.
22. Întrebări. Interpelări.

Modific@ri ale Legii administra]iei publice
locale }i ale Legii privind statutul
ale}ilor locali
Guvernul a adoptat în şedinţa din 7 aprilie un proiect de lege care
modifică Legea administraţiei publice locale şi Legea privind statutul
aleşilor locali, care va fi trimis Parlamentului spre adoptare în
procedură de urgenţă.
Schimbările aduse celor două acte normative au ca scop
clarificarea raporturilor în interiorul administraţiei publice locale,
întărirea autorităţii primarului, clarificarea unor aspecte care ţin de
validarea mandatelor de consilieri locali, dar şi reglementarea modului
de adoptare a Hotărârilor Consiliilor locale şi judeţene cu privire la
patrimoniu.
„În Parlament, în momentul de faţă, există un proiect de lege pe
care Guvernul îl susţine, în vederea alegerii primarilor dintr-un singur
tur de scrutin, la fel cum sunt aleşi şi preşedinţii Consiliilor Judeţene” a
precizat Emil Boc.
Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a adăugat că
Guvernul a aprobat 4 modificări care au fost aduse celor două legi, iar
acestea se referă la validarea mandatelor consilierilor locali şi judeţeni,
la conducerea şedinţelor Consiliilor locale şi judeţene, la adoptarea
hotărârilor în Consiliul local şi Consiliul judeţean şi la răspunderea
autorităţilor locale în baza actelor administrative emise de acestea.
Astfel, referitor la validarea consilierilor, schimbarea operată
porneşte de la faptul că în multe unităţi administrativ-teritoriale se
întâlnesc blocaje politice la vacantarea unui post. „Astăzi, prin această
modificare, dăm posibilitatea alesului local să îşi intre în atribuţiuni
printr-o hotărâre judecătorească a instanţei într-un termen de 5 zile” a
explicat ministrul Igaş.
O altă modificare se referă la faptul că, spre deosebire de situaţia
actuală, care permite consilierilor locali, prin rotaţie, să conducă
şedinţele de consiliu local, începând din momentul în care această lege
va produce efecte, primarul va conduce şedinţele de consiliu local, dar
neavând drept de vot.
A treia schimbare vizează adoptarea hotărârilor în Consiliul local,
pentru care va fi nevoie de votul a jumătate plus 1 din consilierii prezenţi
la şedinţă, cu excepţia hotărârilor care vizează patrimoniul, unde este
nevoie de două treimi din votul consilierilor.
Ultima modificare are ca obiect răspunderea autorităţii locale în
baza actelor administrative emise. „Dăm posibilitatea primarului de a fi,
oarecum, solidar în actul semnat cu co-semnatarii acestei hotărâri pe
care el o semnează. Practic, dacă discutăm de o autorizaţie de
construcţie, devine responsabil în egală măsură şi cel care
contrasemnează alături de primar” a explicat ministrul de Interne.
Guvernul Romaniei, 07.04.2011

Atenţie la anexele
gospodăreşti

Anexa
Au fost introduse în regim de urgenţă şi aprobate
următoarele proiecte de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul:
1. „Reabilitare drum judeţean DJ 581 (Giurgiova Grădinari), km 30+500 - 39+000, L = 8,50 km”.
2. „Reabilitare DJ 571B, Bozovici (DN 57B) Dalboşeţ”, km 0+000 - 10+000.
3. „Modernizare DJ 571B, Dalboşeţ - Şopotu Nou”,
km 10+000 - 20+130.
4. „Modernizare DJ 571B, Şopotu Nou - Stăncilova”,
km 20+130 - 28+400.
5. „Modernizare DJ 571B, Stăncilova - Cărbunari
(DJ 571C)”, km 28+400 - 36+900.
6. "Reabilitare DJ 572, Berzovia - DC 84, km
34+940 - 44+045"
7. "Reabilitare DJ 572, DC 84 - limită judeţ Timiş, km
44+045 - 55+700"
8. „Modernizare DJ 572, Comorîşte - Forotic, judeţul
Caraş-Severin”, km 0+000 - 5+100
9. „Modernizare DJ 572, Forotic - Surducu Mare,
judeţul Caraş-Severin”, km 5+100-9+400
10. „Modernizare DJ 572, Surducu Mare - Doclin,
judeţul Caraş-Severin”, km 9+400-16+600
11. „Modernizare DJ 572, Doclin - Tirol, judeţul
Caraş-Severin”, km 16+600 - 21+750
12. „Modernizare DJ 572, Tirol - Fizeş, judeţul
Caraş-Severin”, km 21+750-28+300
13. „Modernizare DJ 572, Fizeş - Berzovia, judeţul
Caraş-Severin”, km 28+300-33+880
14. „Modernizare DJ 581A, între DN 58 şi DJ 581,
judeţul Caraş-Severin”
15. „Modernizare drum judeţean DJ 582D, Crivaia Vila Klauss, km 4+200 - 7+700, L = 3,50”
16. „Modernizare DJ 680A, Sacu (DN 6, km 474+
525) - Tincova - Peştere - Maciova, km 0+000 - 12+000”
17. „Modernizare DJ 680A, Maciova - Ciuta - Obreja
(DN 68), km 12+000 - 19+451,37”
18. „Modernizare DJ 587, Păltiniş (DN 58) - Rugi Ohabiţa - Delineşti, km 0+000 - 10+800”
19. „Modernizare DJ 587, Delineşti - Apadia - Brebu,
km 10+800 - 18+363”
20. „Reabilitare DJ 608, Teregova - Mehadica, km
41+830 - 56+328”
21. „Modernizare DJ 573 (Jitin - DJ 581), km 27+150
- 32+000, L = 4,85 km”
22. „Modernizare drum jud.DJ 585, Valeapai - Duleu
- limită judeţ Timiş, km 28+200 - 36+200, L = 8,00 km”
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23. „Modernizare drum judeţean DJ 585, Bocşa Ramna, km 9+100 - 18+668, L = 9.568 km”
24. „Modernizare drum judeţean DJ 585, Ramna Valea Pai, km 18+668 - 28+200, L = 9.532 km”
25. „Modernizare drum judeţean DJ 583, Ezeriş Bocşa, km 0+000 - 9+620, L = 9,62 km”
26. „Reabilitare DC 138, Grădinari - Frontieră cu
Republica Serbia”
27. „Pod pe DJ 608 peste râul Teregova, la
Teregova, km 40+300”
28. „Pod pe DJ 608 peste râul Belareca, la Plugova,
km 02+008”
29. “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km
24+630 peste râul Bîrzava la Văliug”
30. “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km
35+815 peste Valea Stânii la Gărîna”
31. “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km
36+635, peste pârâul Cărămizii la Gărîna”
32. “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km
57+050, peste pârâul Slătioara la Slatina Timiş”
33. “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km
57+625, peste pârâul Slătioara la Slatina Timiş”
34. ““Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km
58+925, peste pârâul Slătioara la Slatina Timiş”
35. “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km
59+560 peste râul Timiş la Slatina Timiş”
36. „Pod peste râul Nera de la Socol la Vracev Gaj”
37. „Reabilitare DJ582A, Reşiţa - Tîrnova, jud.
Caraş-Severin, km 3+000 - km 12+000”
38. „Reabilitare DJ571, Moldova Veche - Moldova
Nouă, km 0+000 - km 8+530”
39. „Modernizare DJ571, Moldova Nouă, km 8+530
- 16+250”
40. „Modernizare DJ571, Moldova Nouă - Ştinăpari
- Cărbunari, 16+250 - 24+250”
41. „Modernizare DJ571A, Gornea - Sicheviţa, km
0+000 - 5+000”
42. „Modernizare DJ571A, Sicheviţa - Gîrnic, km
5+000 - 15+000"
43. „Modernizare DJ571A, Gîrnic - Moldoviţa, (DJ
571) km 15+000 - 25+000
44. "Modernizare DJ 608B, Copăcele - Ohaba
Mîtnic, judeţul Caraş-Severin, km 11+450 - 15+400"
45. "Modernizare DJ 608B, Ohaba Mîtnic - Zorlencior, judeţul Caraş-Severin, km 15+400 - 21+050"
46. „Modernizare DJ 608B, Zorlencior - Zorlenţu
Mare, judeţul Caraş-Severin, km 22+300 - 28+000”

În data de 30.03.2011, în jurul orelor 12.00, lucrătorii Postului de
Poliţie Brebu au fost sesizaţi cu privire la faptul că persoane
necunoscute i-au sustras dintr-o anexă gospodărească mai multe
păsări de curte.
În urma activităţilor desfăşurate de către poliţişti, a fost depistat pe
DN 58, la ieşire din localitatea Brebu, L.F. de 61 ani, din Reşiţa, care
avea asupra sa trei sacoşe de rafie în care se aflau 10 păsări de curte.
Bărbatul a recunoscut că a sustras păsările şi intenţiona să le vândă în
Caransebeş.
Partea vătămată şi-a recuperat prejudiciul în totalitate, însă în
cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de furt calificat.
Recomandări
Având în vedere că foarte multe persoane locuiesc în case cu curte
şi gospodărie, iar infractorii în activitatea lor urmăresc să sustragă o
diversitate de bunuri, se impune luarea unor masuri de protecţie care
să-i apere de infractori.
Pentru infractori, o casă cu gospodărie este mai tentantă datorită
suprafeţei mai mari pe care aceasta este dispusă, precum şi datorită
distanţei dintre clădiri. Ceea ce este avantajos pentru cei care locuiesc
la case, în apărarea lor împotriva hoţilor, sunt relaţiile comunitare
existente între vecini. Deoarece cele mai multe furturi din locuinţe sunt
comise când proprietarii nu se afla la domiciliu, va recomandăm câteva
măsuri care să duca la prevenirea furturilor din gospodăria
dumneavoastră:
l evitaţi, pe cât posibil, când plecaţi de acasă pentru mai multe zile să
lăsaţi casa goala, apelaţi la un vecin să aibă grijă de locuinţa dvs. când
lipsiţi mai mult, promiţând ca îl veţi răsplăti cu acelaşi serviciu când este
el plecat de acasă;
l nu lăsaţi cheile de la uşa, sub preş, în cuiul de la poartă sau în alte
locuri dosnice, deoarece ele pot fi găsite cu uşurinţă de către infractori;
l daca aţi pierdut cheile de la poartă sau de la uşa de acces în
locuinţă, luaţi urgent masuri de înlocuire a acestora;
l nu lăsaţi în curte scări sau alte unelte, în acest fel îl împiedicaţi pe
infractor să escaladeze sau să distrugă sistemele de închidere;
l asiguraţi uşile sau porţile de la grajduri sau suri, care se afla situate
spre grădini;
l nu angajaţi ca zilieri sau îngrijitori persoane necunoscute, decât
după anunţarea acestora la poliţie, în vederea verificării identităţii lor;
l prezenta unui câine în gospodărie este de un real folos;
l în cazul observării unei persoane străine care transportă obiecte
electronice, de îmbrăcăminte, etc. sesizaţi-va, alarmând vecinii, poliţia
sau chiar trecătorii.
Fii întotdeauna cu un pas înaintea infractorilor!
Purtător de cuvânt, Agent de poliţie Cărbunaru Ancuţa-Ramona
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

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

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia clientului,
studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere decomandat,
îmbunătăţit, 74 mp, et. 1, situat în Reşiţa
Nord. Preţ 30.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând apartament 4 camere cu îmbunătăţiri şi modificări majore situat în Reşiţa,
Lunca Pomostului. Preţ 50.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa, Lunca
Pomostului. Preţ 43.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 2 camere, bloc din
cărămidă, situat în Reşiţa, Lunca Veche, et.
3/3, f ără îmbunătă ţiri. P re ţ 30.000 €
negocialbil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilităţile trase (apă, curent, gaz) situat în
Reşiţa, B-dul Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând cameră de cămin (hol, baie, cameră) situată în Reşiţa, Calea Caransebeşului,
zona Căminelor. Preţ 4.600 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Preţ 57.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica. Preţ
120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timişoarei, racordat la
toate utilităţile, preţ negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilităţile situat pe Calea
Timişoarei. Preţ 150 €/mp. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timişoara - Bocşa, la 4 km de Reşiţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând hală 1200 mp (producţie, depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, Pipirig,
racordate la toate utilităţile. Preţ 250.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând 6.000 mp teren intravilan + pensiune
în stadiu de construcţie 70%, 1.000 mp Reşiţa, zona Camera de Comerţ. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală. Preţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Reşiţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774
Vând casă 3 camere, bucătărie, baie modernă, termopane, centrală, podele laminate,
curte 800 mp, situată în Măureni la str.
Principală. Preţ 25.000 € neg. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 1200 mp teren plus cabană din piatră şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Semenic lângă Cabana Centrală. Preţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbunătăţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, centrală, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spaţiu comercial, farmacie, cabinet medical, notarial, etc. Preţ 48.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren, 3500 mp situat în Caransebeş, front stradal 50 ml, pe DN Caransebeş Timişoara, la ieşirea din oraş. Preţ 50 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 3 camere, mobilat şi
utilat, vis-a-vis de Sc. Gen. Nr. 6, Lunca
Pomostului. Preţ 250 €/lunar. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial în Reşiţa, pe
B-dul Republicii, 110 mp. Preţ 1200 €/lunar
plus TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez apartamente 3 camere, decomandate, mobilate şi dotate corespunzător.
Preţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp şi 150 mp), împreună sau separat, situate
în Reşiţa pe B-dul. Republicii. Preţ 15 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
centru, poziţie ultracentrală. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ANUNŢ
S.C. Agromec Prilipeţ S.A. vinde la licitaţie în 15 aprilie 2011 ora 11,00 la sediul
lichidatorului din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 32 imobilul “Teren construit cu Secţia
Mecanizare Prilipeţ”, la preţul de începere licitaţie 59200 lei exclusiv TVA. Pasul de
licitaţie 1000 lei. Taxa participare licitaţie 200 RON fără TVA, nereturnabilă. Garanţia
de participare este de 10% din preţul începerii licitaţiei. În caz de neadjudecare
licitaţia are loc în fiecare vineri din săptămână. Informaţii la telefon 0744-772534.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
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Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 19.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condiţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Persoanele disponibilizate prin concedieri
colective efectuate ca urmare a restructurării şi
reorganizării unor societăţi naţionale vor beneficia din
nou, pe lângă indemnizaţia de şomaj, de un venit lunar
de completare, potrivit unui proiect de Ordonanţă de
Urgenţă elaborat de Ministerul Economiei.

Rata medie lunară a inflaţiei a
fost de 0,60%, în luna martie 2011
faţă de februarie 2011, iar în luna
martie 2011, comparativ cu martie
2010, a fost de 8,01%, conform
datelor publicate de INS.

Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie (ICCJ) a stabilit, printr-o
decizie publicată recent în
Monitorul Oficial, că veniturile din
ore suplimentare se au în vedere
la stabilirea şi recalcularea pensiei.

Modific@ri la programul Prima Cas@

Programul de fertilizare in vitro
Ministerul Sănătăţii demarează Programul de fertilizare in
vitro şi embriotransfer
Programul va debuta la 1 iunie 2011 şi are ca scop
asigurarea fondurilor necesare realizării procedurilor de
fertilizare in vitro pentru cuplurile infertile.
“Astăzi, în România există 19 unităţi sanitare publice şi
private în care se realizează proceduri de feritilizare in vitro. În
mod cert, programul se va derula în cele 2 centre din unităţile
sanitare de stat, respectiv Spitalul de Obstetrică Ginecologie
“Panait Sârbu” (Maternitatea Giuleşti) şi Spitalul Judeţean
Clinic de Urgenţă Cluj Napoca. Programul se va mai putea
desfăşura şi în unităţile private care aleg să îl acceseze.
Menţionez că, instituţiile private care accesează acest program
nu vor putea solicita de la pacient, coplată”, a declarat CSEKE
Attila, ministrul Sănătăţii într-o conferinţă de presă.
În 2011, bugetul Programului de fertilizare in vitro este de 4
milioane de lei. Ministerul Sănătăţii va susţine financiar o sigură
procedură de FIV, în limita a 1500 de euro pentru 1 cuplu, dacă
procedura se finalizează cu o naştere. Se estimează că, anul
acesta, vor exista aproximativ 800 de cupluri beneficiare.
Criteriile de includere în program sunt următoarele:
l vârsta femeii între 24-40 de ani (medicii specialişti au ales
acest interval de vârstă pentru că rata de succes a intervenţiei
este cea mai mare, de 28,2%)
l cel puţin un membru al cuplului trebuie să deţină cetăţenie
română, cu domiciliul stabil în România
l cel puţin un membru al cuplului este obligat să deţină
statutul de asigurat de cel puţin 24 luni
l cuplu stabil căsătorit de cel puţin 2 ani
l nici unul din membrii cuplului să nu aibă copil în viaţă

Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate devine instituţie publică
autonomă sub control parlamentar,
au decis senatorii, adoptând o
propunere legislativă în acest sens.
Senatul este prima cameră sesizată.

l pentru fiecare cuplu se suportă o singură procedură de
fertilizare in vitro indiferent dacă a mai avut sau nu o asemenea
încercare
l rezervă ovariană în limite normale probată de valoarea
FSH sau AMH (femeia are rezervă de ovocite)
l cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă
sau de mamă surogat)
l indexul de masă corporală a femeii între 20-30 (criteriu
ESHRE) - un raport între vârstă, înălţime şi greutate normal
Începând cu data de 1 iunie 2011, toţi cei care doresc să
acceseze programul gratuit de fertilizare in vitro al Ministerului
Sănătăţii pot depune dosarul medical, la alegere, în centrele
care vor intra în programul gratuit al MS.
Dosarul medical, respectând criteriile de includere, va fi
completat de unitatea medicală care asigură tratamentul
cuplului, iar copia va fi transmisă la Ministerul Sănătăţii pentru
evaluare. Pentru păstrarea confidenţialităţii, copia dosarului va
cuprinde doar iniţialele numelui şi un număr de ordine.
La Ministerul Sănătăţii dosarul va fi evaluat de către o
Comisie numită prin Ordin de ministru din care vor face parte 5
membri, 2 medici ginecologi neimplicaţi direct în reproducerea
umană asistată, 1 medic urolog, 1 reprezentant al societăţii
civile (SOS Infertilitate). Comisia va fi condusă de un
preşedinte desemnat de direcţia de specialitate din MS.
În cazul unui dosar aprobat, Ministerul Sănătăţii va efectua
plata procedurii de fertilizare in vitro, în două etape. În prima
fază, se va achita procedura în valoare de aproximativ 1200 de
euro. În cazul în care procedura s-a finalizat cu o naştere
centrul va primi şi o bonificaţie de 300 de euro.
(MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, 29-03-2011)

Guvernul a adoptat în 30 martie, o ordonanţă de
urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr.
60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării
programului Prima casă.
Actul normativ aduce în principal două modificări
programului Prima Casă. Astfel, garanţia urmează să
fie împărţită între bancă şi stat în proporţie 50%-50%.
De asemenea, ordonanţa de urgenţă dă posibilitatea şi proprietarilor de locuinţe dobândite în orice alt
mod decât Prima Casă - cu o suprafaţă utilă mai mică de
50 metri pătraţi - să beneficieze de prevederile
programului Prima Casă şi să achiziţioneze o locuinţă
mai mare.
Avansul rămâne în continuare 5% din valoarea
creditului, nivelul dobânzii rămâne la fel ca cel existent
în momentul de faţă, valoarea garanţiei aceeaşi 60.000
de euro, 70.000 sau 75.000 de euro în funcţie de
situaţie.*
Ordonanţa de urgenţă nu prevede nicio limită de
vârstă pentru persoanele care pot achiziţiona locuinţe
potrivit noilor reglementări ale Programului Prima Casă.
* Hotărârea de Guvern pentru continuarea
programului Prima Casă, adoptată pe 19 ianuarie 2011,
a păstrat acelaşi nivel al garanţiei de stat, respectiv
75.000 de euro în cazul în care se construieşte o
locuinţă de la zero, 70.000 de euro în cazul în care se
achiziţionează o locuinţă nouă şi 60.000 de euro în
cazul în care se achiziţionează o locuinţă veche.
(Guvernul Romaniei, 30.03.2011)

l Pentru luna aprilie 2011, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 6,25% pe an l Proiectul de lege privind salarizarea în
anul 2011 a profesorilor va fi promovat prin asumarea răspunderii în Parlament, luni, 18 aprilie l Numărul vehiculelor noi înmatriculate în luna martie 2011
a crescut cu 7,79% faţă de perioada corespunzătoare din anul anterior, până la 5.826 de unităţi l Datoria externă a României a ajuns, în 2010, la un nivel
de 90,76 miliarde euro, în creştere cu 11,8% faţă de anul anterior, conform Raportului anual publicat de Consiliul Fiscal l Plăţile pe agromediu vor începe
după 15 aprilie l Populaţia a scăzut în luna februarie cu 6.786 persoane, potrivit INS l Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, va
efectua o vizită oficială în România, în perioada 28 - 29 aprilie l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi
găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 5/2011 privind nivelul ratei
dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna februarie
2011. (M.O. nr. 84/01.02.2011)
l Guvernul României - Norma metodologica din 2011 de aplicare a Legii
nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (M.O. nr.
84/01.02.2011)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 159/2011
pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de
tichete de creşă pentru semestrul I 2011 Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - Procedura din 2011 de predare-primire a informaţiilor şi/sau a
documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate
fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor (M.O. nr.
88/02.02.2011)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 18/2011 privind
aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din România
pentru anul 2011 (M.O. nr. 96/04.02.2011)
l Legea 51/1995 (r 2), pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat (M.O. nr. 98/07.02.2011)
l Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr.
173/2011 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor
vacante ori temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din
aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri, precum şi din cadrul unitarilor care funcţionează în subordinea
acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului
de afaceri nr. 2.128/2010 (M.O. nr. 99/07.02.2011)
l H.G. nr. 77/2011 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la
nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a
masurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la
administrarea şi vânzarea acestora (M.O. nr. 102/09.02.2011)
l Guvernul României - Norma metodologica din 2011 de aplicare a
O.u.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (M.O. nr. 108/10.02.2011)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Instrucţiuni din 2011 privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor
de închiriere (M.O. nr. 109/11.02.2011)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 959/2011
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru
semestrul I al anului 2011 (M.O. nr. 111/11.02.2011)
l O.u.G. nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (M.O. nr. 111/11.02.2011)
l O.u.G. nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul
salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei
sociale (M.O. nr. 111/11.02.2011)
l O.u.G. nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (M.O. nr.
113/14.02.2011)
l Guvernul României - Metodologia din 2011 - cadru privind prevenirea şi
intervenţia în echipa multidisciplinara şi în reţea în situaţiile de violenta
asupra copilului şi de violenta în familie (M.O. nr. 117/16.02.2011)
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COMUNICAT DE PRESĂ
CONFERINŢĂ FINALĂ
Aprilie 2011
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Caraş-Severin şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara a derulat proiectul
“Cariera e în mâinile tale” în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 2- „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul Major de Intervenţie 2.3- „Acces şi
participare la formare profesională continuă”. Durata de implementare a proiectului este de 20 de luni şi se desfăşoară în
perioada 01.09.2009 - 30.04.2011. Valoarea totală a proiectului este de 1.454.969 lei din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 1.347.919 lei.
Obiectivul general al proiectului, respectiv creşterea accesului şi a participării angajaţilor la programe de formare
profesională continuă, în vederea obţinerii de către aceştia a unei (re)calificări complete, în domeniul serviciilor, asigurând
în acelaşi timp atractivitate, deschidere către nevoile personale de dezvoltare şi nevoile mediului economic, a fost atins.
A.J.O.F.M Caraş-Severin a derulat prin proiectul „Cariera e în mâinile tale” cursuri gratuite de formare profesională
în trei meserii: „Lucrător în comerţ”, „Ospătar, chelner, vânzător în unităţile de alimentaţie” şi „Bucătar”. Printre
rezultatele proiectului se numără, un număr de 82 de participanţi, din care 75 sunt absolvenţi certificaţi. Beneficiarii
formarii profesionale continue au dobândit un certificat de calificare recunoscut atât pe plan naţional cât şi internaţional.
Cursurile s-au desfăşurat în Reşiţa şi s-au finalizat printr-un examen a cărui promovabilitate a fost în procent de 100 %.
Conferinţa finală de diseminare a rezultatelor proiectului a avut loc în data de 12.04.2011, la Restaurant Duşan şi Fiul,
str. 24 Ianuarie nr. 150, la ora 12,00, unde echipa de management şi cea de implementare la nivel judeţean, s-au întâlnit cu
absolvenţi ai cursurilor de formare profesională, cu formatorii acestora, agenţi economici şi oficialităţi judeţene.
La aceste cursuri au participat: angajaţi fără experienţă şi competenţe, muncitori necalificaţi, angajaţii cu un nivel
scăzut de calificare sau cu calificări redundante pe piaţa muncii, care au dorit să se califice într-o meserie din domeniul
serviciilor; angajaţii cu experienţă şi competenţe, dar fără o certificare a acestora; angajaţii calificaţi într-o meserie, care şiau manifestat dorinţa de a se recalifica într-una din cele trei meserii menţionate.
Înscrierile pentru cursurile mai sus menţionate s-au finalizat, aplicaţiile on-line de pe pagina web www.aiofmmh.ro/formare-meserii rămânând valabile pentru identificarea necesităţilor de formare profesională continuă la nivelul
celor trei judeţe şi pentru eventuala continuitate a activităţii de formare profesională pentru alte grupuri ţintă interesate.
Astfel se creează premisele unei forţe de muncă adaptată, flexibilă şi calificată pentru a face faţă schimbărilor continue pe
piaţa muncii, în situaţia economică actuală.
Detalii suplimentare se pot obţine la sediul AJOFM Caraş-Severin, Str. Văliugului nr. 103 Reşiţa sau la telefon
0754939694 - Responsabil Judeţean Simona Cosmagiu.
DIRECTOR EXECUTIV,
Isac CAIUS

„Cariera e în mâinile tale”
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Şefii statelor majore generale ale armatele celor patru ţări membre ale Grupului de
la Vişegrad, Slovacia, Cehia, Polonia şi
Ungaria, au dat publicităţii la Lipotovsky, în
Slovacia, un comunicat comun în care au anunţat că îşi intensifică cooperarea militară.

Generalul de poliţie Atifete Jahjaga (36
ani) este noul preşedinte kosovar. Doamna
Jahjaga a declarat că "idealul întregului
Kosovo este aderarea la UE şi o prietenie
permanentă cu SUA", exprimându-şi convingerea că visurile kosovarilor se vor realiza.

Regina Elizabeta a II-a va efectua
o vizită de 4 zile în Republica Irlanda,
începând cu 17 mai. Va fi prima vizită
a unui monarh britanic de când cea
mai mare parte a Irlandei şi-a câştigat
independenţa faţă de Regatul Unit.

Numărul persoanelor care şi-au pierdut viaţa în urma cutremurului produs la
11 martie în nord-estul Japoniei s-a
ridicat la 13.116, în timp ce alte 14.377
persoane continuă să fie date dispărute,
potrivit ultimului bilanţ al poliţiei nipone.

Protec]ia vie]ii private în contextul utiliz@rii
etichetelor inteligente
Comisia Europeană a semnat recent un acord voluntar cu industria, cu
societatea civilă, cu ENISA (Agenţia Europeană pentru Securitatea
Reţelelor Informatice şi a Datelor) şi cu organizaţiile europene de protecţie
a vieţii private şi a datelor, cu scopul de a stabili orientări destinate tuturor
societăţilor europene pentru a aborda implicaţiile etichetelor inteligente
(dispozitive de identificare prin radiofrecvenţă - RFID) asupra protecţiei
datelor, înainte de introducerea lor pe piaţă. Utilizarea acestor etichete
inteligente se extinde într-un ritm vertiginos (aproximativ 1 miliard în 2011,
în Europa), însă există preocupări larg răspândite cu privire la efectele lor
asupra vieţii private. Dispozitivele de identificare prin radiofrecvenţă
(RFID) pot fi găsite în multe obiecte, de la biletele de autobuz, până la
cartelele inteligente pentru plata taxelor de autostradă. Dispozitivele
microelectronice pot prelucra automat datele de pe etichetele RFID atunci
când sunt apropiate de dispozitive de „citire” care le activează, le
recepţionează semnalul radio şi fac schimb de date cu ele. Acordul face
parte din procesul de implementare a unei recomandări adoptate de
Comisie în 2009 care prevede, între altele, că, în momentul în care
consumatorii cumpără produse ce conţin etichete inteligente, acestea
trebuie dezactivate automat şi gratuit, cu excepţia cazului în care
consumatorul îşi exprimă acordul explicit ca etichetele să rămână active.
Acordul intitulat „Cadrul de evaluare a impactului asupra protecţiei
datelor şi a vieţii private în cazul aplicaţiilor RFID” vizează să asigure
protecţia vieţii private a consumatorilor înainte de introducerea pe piaţă, la
scară masivă, a etichetelor inteligente. Se preconizează că în 2011 se vor
vinde în jur de 2,8 miliarde de etichete inteligente, dintre care aproximativ o
treime în Europa. Însă, potrivit estimărilor sectorului, numărul dispozitivelor
electronice conectate s-ar putea ridica la aproximativ 50 de miliarde până
în 2020.
Etichetele RFID utilizate în dispozitive precum telefoanele mobile,
computerele, frigiderele, căr ţile digitale şi automobilele ofer ă
întreprinderilor, serviciilor publice şi produselor de larg consum numeroase
avantaje potenţiale, cum ar fi creşterea fiabilităţii produselor şi a eficienţei
energetice, ameliorarea proceselor de reciclare, plătirea taxelor rutiere
fără a fi necesară oprirea la cabinele de încasare, reducerea timpului
petrecut la aeroport în aşteptarea bagajelor şi diminuarea amprentei
ecologice a produselor şi a serviciilor.
Cu toate acestea, etichetele RFID prezintă şi riscuri potenţiale pentru
securitate şi pentru protecţia vieţii private şi a datelor. Unul dintre acestea
ar fi posibilitatea ca un terţ neautorizat să acceseze datele noastre cu
caracter personal (de exemplu, cele referitoare la locul unde ne aflăm).
De pildă, mulţi conducători auto plătesc taxele pentru utilizarea
şoselelor, a parcărilor din aeroporturi şi din oraşe pe cale electronică, pe

Cheltuieli militare
mondiale

baza datelor colectate prin intermediul etichetelor electronice RFID de pe
parbrizul automobilelor. În absenţa unor măsuri preventive, dispozitivele
de citire a etichetelor RFID amplasate în afara acestor locaţii specifice ar
putea genera în mod neintenţionat scurgeri de date cu caracter personal,
dezvăluind astfel locul unde se află vehiculul. Multe spitale utilizează
etichete RFID pentru inventariere şi pentru identificarea pacienţilor. Deşi
această tehnologie poate ameliora calitatea globală a sistemului de
asistenţă medicală, beneficiile trebuie puse în balanţă cu preocupările
legate de protecţia vieţii private şi de securitate.
Evaluarea exhaustivă a riscurilor legate de viaţa privată
În temeiul acordului, societăţile vor efectua o evaluare exhaustivă a
riscurilor legate de viaţa privată şi vor lua măsuri pentru soluţionarea
acestora înainte de introducerea pe piaţă a unei noi aplicaţii RFID. Această
evaluare va cuprinde impactul potenţial asupra vieţii private al legăturilor
dintre datele colectate şi transmise şi alte date. Acest lucru este important
mai ales în cazul datelor cu caracter personal sensibile, cum ar fi datele
biometrice, de sănătate sau de identitate.
Cadrul de evaluare a impactului asupra protecţiei datelor şi a vieţii
private stabileşte pentru prima dată în Europa o metodologie clară de
evaluare şi de atenuare a riscurilor pe care le prezintă etichetele inteligente
în ceea ce priveşte viaţa privată; această metodologie poate fi aplicată de
toate sectoarele care utilizează etichetele inteligente (de exemplu,
transporturile, logistica, comerţul cu amănuntul, emiterea de bilete,
securitatea şi asistenţa medicală).
În special, pe lângă faptul că oferă societăţilor certitudine juridică în
legătură cu faptul că utilizarea etichetelor lor este compatibilă cu legislaţia
europeană în materie de protecţie a vieţii private, acest cadru asigură o mai
bună protecţie a cetăţenilor şi consumatorilor europeni.
Context
În mai 2009, toate părţile interesate din domeniul industrial,
organismele de standardizare, organizaţiile de consumatori, grupuri ale
societăţii civile şi sindicate, au convenit să respecte o recomandare a
Comisiei Europene de stabilire a principiilor privind protecţia vieţii private şi
a datelor în contextul utilizării etichetelor inteligente. Cadrul de evaluare a
impactului asupra protecţiei datelor şi a vieţii private adoptat se înscrie în
procesul de implementare a recomandării din 2009. De asemenea,
informaţiile colectate pe parcursul elaborării proiectului de cadru vor
constitui o contribuţie valoroasă în cadrul dezbaterilor cu privire la
revizuirea normelor UE în materie de protecţie a datelor şi la modul de
abordare a noilor provocări în materie de protecţie a datelor cu caracter
personal generate de evoluţia tehnologică.
Bruxelles, IP/11/418, 6 aprilie 2011

Cheltuielile militare mondiale
au ajuns la 1600 miliarde dolari în
2010, având cea mai scăzută
creştere anuală de numai 1,3% în
termeni reali din 2001, ca urmare a
unor constrângeri bugetare provocate de criza financiară, potrivit
unui raport publicat de SIPRI.
Deşi rata de creştere a cheltuielilor militare în SUA a încetinit
în 2010, la 2,8% comparativ cu o
creştere medie anuală de 7,4%
între 2001 şi 2009, creşterea
globală în 2010 este aproape în
întregime datorată Statelor Unite
ale Americii, ea reprezentând 19.6
miliarde dolari din cei 20.6 miliarde
creştere globală.
SUA a crescut cheltuielile
militare cu 81% din 2001 iar acum
reprezintă 43% din totalul la nivel
mondial, de şase ori mai mult faţă
de cel mai apropiat rival China.
Cheltuielile militare americane, în
2010, reprezintă 4,8% din PIB, cea
mai mare cifră economică din
afara Orientului Mijlociu.
În medie între 2001 - data primului studiu al SIPRI în acest subiect - şi 2009, cheltuielile militare
mondiale au crescut cu 5,1% anual, subliniază raportul Institutului
Internaţional de Cercetare pentru
Pace (SIPRI) de la Stockholm.
Creat în 1966, SIPRI este un
institut internaţional independent
cu sediul la Stockholm, finanţat în
proporţie de 50% de statul suedez
şi specializat în conflicte, armamente, control al armelor şi
dezarmare.

Deputa]ii sus]in un statut juridic al partidelor politice la nivel european
Partidele politice la nivel european şi fundaţiile politice
conexe ar trebui să deţină personalitate juridică în baza legilor
europene, consideră deputaţii europeni. O mai mare flexibilitate pentru finanţarea acestora, un plafon mai înalt pentru
valoarea donaţiilor şi dreptul partidelor europene de a
participa la campanii pentru referendumuri sunt principalele
recomandări adoptate de deputaţi, miercuri, 6 aprilie.
Nevoia unei convergenţe sporite
În prezent, cele mai multe partide politice europene care
primesc finanţare UE sunt înregistrate ca organizaţii non-guvernamentale în Belgia. Unele au sediul în alte state membre.
Deputaţii susţin că este necesară mai multă convergenţă şi
deduc că această convergenţă organizaţională "poate fi realizată numai prin stabilirea unui statut juridic şi fiscal comun, bazat pe legislaţia UE, pentru partidele politice la nivel european."
Un statut juridic veritabil ar "permite partidelor politice la
nivel european şi fundaţiile politice ale acestora să acţioneze

ca agenţi reprezentativi ai interesului public european",
adaugă membrii PE, solicitând Comisiei să propună un
proiect de statut.
Criterii de finanţare şi campaniile pentru
referendumuri
Parlamentul recomandă mai multe reforme ale normelor
privind finanţarea partidelor politice. În prezent, finanţarea UE
poate acoperi 85% din cheltuielile unui partid, aşadar acesta
trebuie să acopere singur 15%. Membrii PE sunt de părere că
cele 15 procente "ar putea fi reduse la 10%".
Deputaţii europeni sugerează, de asemenea, ridicarea
plafonului pentru donaţii de la 12.000 la 25.000 de euro pe an,
pentru fiecare donator şi solicită ca subvenţia anuală să fie
disponibilă integral la începutul exerciţiului financiar. Relaxarea normelor de finanţare ar urma să fie contrabalansată prin
stabilirea unor sancţiuni.
Se face o distincţie între acordarea recunoaşterii unui

partid politic la nivel european şi finanţarea lui. Deputaţii sunt
de părere că pentru ca un partid să primească finanţare UE
trebuie să aibă cel puţin un membru în Parlamentul European.
Ei recomandă, de asemenea, ca partidele politice
europene să primească acordul să participe la campanii
pentru referendumuri, atât timp cât obiectul referendumului
are legătură directă cu chestiuni care privesc Uniunea
Europeană ", lucru interzis de regulamentul actual.
Background
Partidele politice la nivel european sunt organizaţii
umbrelă formate din partide politice naţionale ale statelor
membre. Un regulament aprobat în 2003 stabileşte atât
criteriile care trebuie îndeplinite, cât şi normele de finanţare.
Parlamentului i s-a solicitat elaborarea unui raport referitor la
felul în care funcţionează legislaţia europeană actuală.
Procedură: rezoluţie non-legislativă
REF. : 2011.04.06.,IPR17106

l Preşedintele rus Dmitri Medvedev a declarat că va decide în curând dacă va candida în martie 2012 l Economia Rusiei a crescut cu 4% în 2010 l Comisia
Europeană invită statele membre să stabilească strategii naţionale pentru integrarea romilor l Cea de-a şaptea întâlnire de lucru chino-americană pe probleme
militare a avut loc în 11 aprilie, la Beijing l Li Changchun, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist
Chinez, a început o vizită în Armenia, România, Slovenia, Kenya şi Mozambic l Sistemul guvernului american care va înlocui cele cinci culori de alertă teroristă
va avea două niveluri de avertismente - crescut şi iminent - care va fi transmis către public numai în anumite circumstanţe şi pentru perioade limitate de timp l

Blocajele de trafic întârzie lansarea Endeavor
Perigeu
lunar
Doar cu o săptămână înainte de a 50-a aniversare a zborului
Blocajele de trafic care uneori paralizează drumurile din lume s-au
extins în spaţiu, un tărâm de obicei definit ca având o mulţime de...
spaţiu.
Există în prezent câteva sute de sateliţi care orbitează în jurul
planetei, cu tot mai multe lansări în fiecare lună, o staţie spaţială
deservită de cargouri, misiunile Soyuz şi o navetă spaţială care zboară
la intervale mai mult sau mai puţin regulate.
Exact faptul că există o singură staţie spaţială a dus la întârzierea
lansării Endeavor cu cel puţin 10 zile (data nouă de lansare, 29 aprilie).
Iniţial a fost programată să plece pe 19 aprilie, încărcată cu provizii şi
un experiment ştiinţific de 2 miliarde dolari. În partea cealaltă a lumii,
ruşii se pregătesc să lanseze propria lor misiune spre Staţia Spaţială
Internaţională (ISS). Numită Progress, misiunea este una fără pilot, de
asemenea planificată să livreze provizii.
Lansarea Progress este programată pentru 27 aprilie, o dată care
ar fi venit în conflict cu andocare planificată a Endeavor. Progress va
ajunge la ISS pe 29 aprilie. În planificarea iniţială, Endeavour ar fi
andocat la staţia spaţială atunci când vehiculul rusesc ar fi sosit iar
staţia nu este echipată pentru a primi două nave în acelaşi timp. Ruşii
au fost reticenţi să amâne lansarea din cauza unui experiment sensibil
la timp aflat la bordul ambarcaţiunii. Lansarea cargoului rusesc a fost şi
ea condiţionată de plecarea misiunii ruseşti Soyuz TMA-21. În 4 aprilie, Cosmodromul Baikonur din Kazahstan i-a adus un omagiu lui Yuri
Gagarin când misiunea spaţială Soyuz TMA-21, ce a primit numele
primului om în spaţiu, a plecat spre Staţia Spaţială Internaţională.

istoric al lui Gagarin, 12 aprilie 1961, astronautul Ronald Garan,
cosmonauţi Alexander Samokutyayev şi Andrei Borisenko, au plecat
în spaţiu de pe aceiaşi rampă de lansare ca predecesorul lor
sărbătorit. În dimineaţa zilei de 12 aprilie 1961, Gagarin, 27 de ani, a
fost lansat la bordul unei rachete înaltă de 30m de la baza de rachete
Tyuratam Range (cosmodromul Baikonur în prezent), transformând
ficţiunea în realitate. În timpul istoricului zborul orbital de 108 minute,
Gagarin a fost capabil să consume alimente din tuburi şi să păstreze
legătura cu centrul de control al misiuni cu ajutorul unui radio de înaltă
frecvenţă. În timpul reintrării în atmosferă, misiunea a fost la un pas de
dezastru, cablurile care legau modulul de coborâre al navei spaţiale de
modulul de serviciu nu au reuşit să se separe. Gagarin a reuşit să
părăsească capsula înainte de a lovi pământul paraşutându-se în
siguranţă, aproape de râul Volga. Mai mult de 500 de persoane l-au
urmat de atunci pe tânărul din Klushino care a făcut un salt în
necunoscut cu 50 de ani în urmă.
Pentru Endeavor, misiunea din aprilie este ultima înainte de a fi
retrasă, la fel ca Discovery. A treia navetă, Atlantis, va urma acelaşi
parcurs în cursul acestui an.
Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluţie iniţiată de către
Rusia prin care a declarat 12 aprilie "Ziua Internaţională a zborului
uman în spaţiu". La data de 12 aprilie 1961, nava spaţială Vostok a
transportat primul om în spaţiu.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Pierdut portofel cu acte,
buletin de identitate, carnet de
conducere, card ING, pe numele
OLARIU FLORIN DĂNUŢ. Tel.
0747-585716, 0746-020211.
Vând maşină de cusut Singer în
stare foarte bună şi aragaz electric
cu 4 ochiuri. Tel. 0255-257476 după
ora 18.
Vând telefon Nokia cu 2 cartele
sim, 5 megapixeli, card, mp3, mp4,
320 lei; Nokia 6234 şi 6233, 2
megapixeli, card, mp3, mp4, 180 lei;
Nokia 6300 card, 200 lei sau
schimb. Tel. 0721-414951.
Vând Play Station 2, cip,
manete, 5 jocuri, 170 lei; Play
Station portabil, PSP, card, 3 jocuri
420 lei sau schimb cu telefon. Jocuri
originale PS2, PSP, PS3, Wii, X-Box
20 lei bucata. Tel. 0721-414951.
Vând canapea extensibilă, tv
color, căruţ copil mic, centrală
termică şi maşină de cusut electrică
nouă. Preţuri convenabile. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
Vând tv color 80 lei neg., birou
250 lei neg., dormeză 2 persoane cu
saltea ortopedică pentru o persoană
iar cealaltă parte cu burete 200 lei
neg. şi dulap mare (şifonier) 180 lei
neg. Tel. 0770-445699.
Vând dulăpior baie (3 compartimente, oglinzi, neon) stare f. bună.
Preţ 150 lei. Tel. 0355-426712.
Vând în zona Oţelu Roşu aragaz
cu 3 ochiuri şi cuptor pe gaz sau
butelie, 300 lei; maşină de gătit pe
lemne sau gaz, 300 lei; boiler instant
marca Junkers, 350 lei. Tel. 0355404953, 0728-826306. (RR)
Vând în Vârciorova porci 100 kg,
75/kg. Tel. 0727-935127. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de spălat
italienească stare foarte bună, 300
lei neg. Tel. 0355-411035, 0770515940. (RR)
Vând boilere electrice Siemens
80 l, 200 lei; aspirator Beko 1400 W,
80 lei; două noptiere, dulăpior,
măsuţă, făcute la comandă, 150 lei;
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată nouă, 500 lei; mobilă dormitor completă 1.400 lei; mobilă sufragerie, 1.000 lei; colţar sufragerie
piele, 1.200 lei; paturi pliante de 1
persoană, 150 lei; birou calculator
100 lei; diferite biciclete, 150 lei/buc.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
Vând în Bocşa combină muzicală, 120 lei; maşină de cusut electrică
cu 24 de operaţiuni, 300 lei; 2
butoaie de bere, 300 lei; 2 frigidere
cu vitrină pentru bar, 800 lei/buc;
palton de piele de bărbaţi, 500 lei;
scurtă de piele bărbaţi, 500 lei/buc.
Tel. 0255-525371. (RR)
Vând mobilă sufragerie, 200 lei;
pat dublu, 90 lei; cuier cu oglindă, 30
lei; 2 fotolii, 1 birou, 1 măsuţă, 100
lei; maşină de spălat automată, 150
lei; covor persan, 90 lei. Tel. 0728813340. (RR)
Vând în Anina goblen Cina cea
de Taină, 50/40, 400 €; saxofon
tenor Luxor galben auriu, 700 lei;
costum popular de damă 600 lei;
candelabre cu 2, 8 şi 12 becuri, preţ
neg; garnitură pluşată compusă din
2 huse fotolii, două feţe de perină şi
o cuvertură, 200 lei. Tel. 0729876548, 0255-240038. (RR)
Vând în Anina 10 familii de
albine, 300 lei neg/familie. Tel.
0745-033683. (RR)
Vând urgent pătuţ din lemn, 350
lei; cărucior pentru copii culoare
albastră în stare foarte bună, 250 lei.
Tel. 0735-640743. (RR)
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Vând în Reşiţa 1 fotoliu pat, 300
lei neg; motor de 2,2 kw la 380 V,
300 lei neg; 1 trusă de chei tubulare
cu crichet, 200 lei. Tel. 0722-129295
Vând în Reşiţa saltele dormitor
80x190, 120 lei/buc; 4 jaluzele
orizontale culoare alb mărimea
60x1,40, 20 lei bucata; bicicletă
pentru fetiţe până la 9-10 ani, stare
perfectă, 100 lei buc; radio casetofon cu o curea ruptă, 50 lei. Tel.
0744-661866, 0355-805223. (RR)
Vând în Reşiţa rochie mireasă,
400 lei; costum bărbaţi negru, 100
lei; costum popular bărbaţi, 500 lei;
covor persan 100 lei; 2 carpete, 50
lei; 2 dune cu perini 170 lei; aparat
radio Pacific cu pick-up, 50 lei; pickup, 30 lei; 1 video, 130 lei. Tel. 0751847843. (RR)
Vând laptop HP Compaq
nx7400, 1200 lei sau schimb cu
motoscuter 49-50 cmc înscris, cu
actele la zi; video dvd-uri recorder,
500 lei neg; dvd recorder, 350 lei
neg; bicicletă cu 12 viteze, 200 lei
neg; aparat foto digital cu film, 150
lei neg; aerotermă cu telecomandă,
200 lei neg; telefoane mobile Nokia
6630, 100 lei, Nokia 1600, 90 lei, Vodafone, 100 lei; antenă parabolică,
90 lei. Tel. 0730-552734. (RR)
Vând frigider Fram de 270 l. Tel.
0731-173122. (RR)
Vând în Bocşa canapea nouă 2
peroane, 350 lei; canapea 2
persoane mai veche, 80 lei; ţigle
solzi de peşte, 20 bani/buc. Tel.
0729-070819. (RR)
Vând în Bocşa căţeluşă de vânătoare de 8 luni, rasa vizsla unguresc, 100 €. Tel. 0752-451173. (RR)
Vând scoabe pentru construcţii,
la 300, 1,5 lei/buc. Tel. 0749384551. (RR)
Vând perechi de purcei, 200
lei/buc. Tel. 0762-188929. (RR)
Vând televizor LG diagonală 54
cm. Tel. 0744-380134. (RR)
Vând pompă de apă trifazică,
150 €. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând mobilă sufragerie, 70 lei.
Tel. 0736-445863. (RR)
Vând în Reşiţa 10 oi cu tot cu
miei, 500 lei/buc. Tel. 0722-801561.
Vând în Reşiţa calculator P III,
300 lei. Tel. 0729-776486. (RR)
Vând rochie de mireasă mărimea 52, 300 lei; ceas pentru zborurile de porumbei cu 14 locuri, 350 lei
neg. Tel. 0766-479788. (RR)
Vând în Scăiuş nr. 99, comuna
Fârliug, C-S, porci pentru sacrificare, cu greutate potrivită, 7 lei/kg.
Se pot sacrifica şi la faţa locului. Tel.
0723-213286, 0724-898717. (RR)
Vând în Oţelu Roşu maşină de
scris marca Olimpia, 250 lei. Tel.
0355-401629. (RR)
Vând în Gătaia 2 cai buni de
muncă. Tel. 0755-612269. (RR)
Vând 3 cai împreună sau
separat, un cal de 8 ani, o iapă de 10
ani, buni la muncile agricole, călărie
şi pădure şi un mânz de 11 luni,
suma totală 3.500 lei neg. Tel. 0729498443, 0724-205212. (RR)
Vând uşă parchet 150 lei. Tel.
075832 4207
Vând calculator complet unitate,
monitor, tastatură, maus, etc. preţ
de criză 350 lei. Tel. 0727-773678
sau 0771-550236.
Vând pat supraetajat din pal
melaminat, culoare fag+vanilie,
foarte rezistent, scara este din lemn
masiv, pot dormi inclusiv adulţii.
Dimensiunile patului: lungime 2 m,
lăţime 1 m. Patul este într-o stare
impecabila fiind folosit doar 1 an.
Preţ 700 lei. Tel. 0745-649170.
Vând Nokia N81, card de 8 gb, la
un preţ foarte avantajos 130 €. Tel.
0769-421706.

Anunturi
,
Vând corturi 3 persoane noi,
material dublu. Tel. 0760-277161.
Vând urgent mobilă sufragerie
cu masă, scaune, comodă, 220 lei
neg. Tel. 0740-520382.
Vând maşină de spălat automată, 150 lei, două fotolii, un birou şi
măsuţă 100 lei. Tel. 0728-813340.
Vând urgent un pat dublu tip
canapea 90 lei, un cuier cu oglindă,
dublu 25 lei. Tel. 0740-520382.
Vând urgent un covor persan
mare 90 lei, magnetofon Tesla cu
două boxe mari şi două mici, suporţi,
120 lei. Tel. 0728-813340.
Vând pătuţ tip ţarc, cărucior
bebe, căruţ sport, premergător şi
marsupiu, aproape noi, toate 500
lei. Tel. 0769-648614.
Vând mese şi scaune tapiţate,
lemn masiv. Tel. 0722-420002.
Vând în Anina vitrină neagră,
conţine 7 corpuri, lungime 2,3 m,
stare f. buna. Preţ 620 lei. Tel. 0749044785.
OSB 8 mm 31 lei/buc., parchet
masiv 43 lei/mp. Tel. 0744-652712.
Vând şi ofer soluţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722500884.
Vând extensii de păr natural cu
cheratină şi microring 2 lei suviţa de
50 cm. Tel. 0769-577033.
Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi. Ofer 10-30 lei funcţie de
stare. Tel. 0720-545776.
Vând în Caransebeş convector
pe gaz turbo, centrală termică pe
gaz Junkers, instant pe gaz
Junkers. Ieftin. Tel. 0720-545776.
Vând în Caransebeş tirfon de
1500 kg, generator de acetilenă,
masă de circular, ieftin. Tel. 0720545776.
Extensii din păr natural cu cheratină 2 lei, extensii din păr natural
cu microring 2 lei, extensii din păr
natural clip-on 14 lei, extensii din păr
natural la metru, aparate extensii
păr. Oferim colaborare saloanelor
specializate în domeniu. 100%
satisfacţie în livrare cu verificare
înainte de plată. Tel. 0786-454000.
Vând foarte urgent la un preţ
foarte avantajos, discuri de vinil cu
muzică populară, muzică uşoară şi
muzica clasică, din perioada anilor
1970, sunt din Reşiţa. Tel. 0355427484, 0751-132460, 0752123434.
Vând urgent un covor persan
mare 80 lei, un magnetofon cu două
boxe mari şi două mici 120 lei. Tel.
0728-813340.
Vând sanie pentru doi copii 80
lei şi un pat dublu tip canapea 100
lei. Tel. 0740-520382.
Vând maşină spălat automată
Miele 130 lei. Tel. 0728-813340.
Vând un birou două fotolii şi
măsuţă, 120 lei Tel. 0740-520382.
Vând mobilă sufragerie cu
masă, scaune, comodă, vitrină, 180
lei. Tel. 0728-813340.
Vând congelator nou marca
Arctic, preţ convenabil. Tel. 0730156315.
Cumpăr căţel Doberman. Tel.
0745-126991.
Vând monitor Horizont 19 inchi
350 lei negociabil, cu garanţie. Tel.
0758-324207.
Vând dulap de furnir cu două uşi
pentru haine. Tel. 0745-425904,
0745-457678.
Vând firmă fără datorii. Tel.
0745-425904.
Vând video. Tel. 0745-425904.

Auto-Moto-Velo
Vând autoturism Suzuki Baleno
cu 2, an fab. 1996, euro 2, motor 1.3,
consum 4,5%, înmatriculat. Tel.
0723-788000, 0755-225328.
Vând Vw Polo, a.f. 1996, euro 2,
1.043 cmc, recent adus, taxă 312 €.
Preţ 1150 neg. Tel. 0767-846137.
Vând Golf 3 an 1993, motor
1600 cmc, 75 cp, preţ 1950
negociabil, înscris în România în
04.2010. Tel. 0770-356246.
Vând urgent Renault 21, an 90,
break, înmatriculat, acte la zi, stare
bună. 990 € neg. Tel. 0728-813340.

Anunturi
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Vând jante tablă originale Vw,
folosite foarte puţin, arată impecabil.
Cod produs: 6Jx14H, ET43, 4X100prindere prezoane. Preţ 100 €
negociabil. Tel. 0721-361307.
Vând Dacia pt. rabla. Tel. 0744274556.
Vând în Reşiţa, Opel Astra break
Caravan, 1996, servo total, turelă,
multiple dotări, motor 1,6 benzină,
înmatriculat recent în România,
2500 €; două cauciucuri MS
155/80/13, 50 lei/buc; diverse piese
pentru Opel; 5 roţi din lemn pentru
căruţă. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Zorlenţu Mare motocositoare Carpatina cu piese de
schimb aferente, 1000 €; combină
Internaţional 431 cu masa 3,10 m
suprafaţa activă, 2100 €. Tel. 0721470946. (RR)

Vând Dacia 1310 an 1989 stare
bună, 5 viteze, 400 €. Tel. 0722420002.
Cumpăr 3 vouchere, ofer 3.000
lei. Tel. 0767-867644.
Vând jante aluminiu pe 13, 4x
100, preţ 200 lei. Tel. 0762-052900.
Vând chiulasă, Opel Vectra, an
1996, motor Isuzu, 1.7 TD, preţ 450
lei neg. Tel. 0769-586374, 0721478164.
Schimb Dacia break din 1995
bord CN, arată impecabil, cu o rablă
cu acte la zi şi o diferenţă de 250 €.
Tel. 0745-628294.
De vânzare un voucher programul rabla. Tel. 0767-002880.
Vând piese auto pt. orice marcă
de autovehicul la preţuri avantajoase. Livrările se pot efectua în orice
loc din ţară prin agenţia de curierat

ANUNŢ UMANITAR
Persoanele bolnave care au nevoie şi doresc fotolii rulante
(cărucioare) şi alte mijloace de transport şi dispozitive urinare
precum sonde urinare şi altele, toate gratuite, sunt rugaţi (dacă
nu se pot deplasa) să trimită pe cineva din familie, marţea şi joia
între orele 9-10 la Policlinica de la Spitalul Vechi, etaj 2, camera
203, unde este sediul Asociaţiie Judeţene de Diabet.
Persoană de contact inginer Vida Gheorghe.
Vând microbuz Renault Master,
an fabricaţie 2001, 4000 €. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Bocşa Mercedes 180 C,
85.000 km, culoare roşie, verificare
până în 2012, 4.800 €; 4 cauciucuri
cu geantă R15 195/65, 800 lei; 2
cauciucuri R13 155/70, 100 lei/buc;
10 l ulei de schimb pentru motor
Mercedes, 240 lei; ulei cutie de
viteză Mercedes cu 2 filtre de ulei,
400 lei. Tel. 0255-525371. (RR)
Vând multicar cu motor de Fiat
1445 în 3 pistoane sau dezmembrez
şi vând separat motorul cu anexe.
Tel. 0766-668376. (RR)
Vând în Reşiţa motocositoare cu
transmisie pe curele, an fabricaţie
2009, cu 3 cuţite, lama de 1 m, 650
€. Tel. 0729-101299. (RR)
Vând voucher, 1700 lei. Tel.
0744-284842. (RR)
Vând Volkswagen Golf 3, 2000 €
neg. Tel. 0742-162726. (RR)
Vând pompă de benzină pentru
Ford Sierra, 250 lei. Tel. 0756386658. (RR)
Cumpăr vouchere din 2011. Tel.
0748-206938. (RR)
Vând volan tip sport pentru Dacie, 30 lei. Tel. 0730-552734. (RR)
Vând în Bocşa piese de tractor
U650, preţuri neg; ax de abric cu 2
cuţite, 100 €. Tel. 0729-070819 (RR)
Vând motoscuter de 49 cmc,
înscris în circulaţie, 350 €; Dacia în
stare de funcţionare pentru programul Rabla, 1.500 lei neg. Tel. 0762188929. (RR)
Cumpăr în Reşiţa 2 vouchere
sau 2 maşini pentru programul
Rabla. Tel. 0757-372660. (RR)
Vând circular, 800 lei. Tel. 0721469303. (RR)
Vând în Cuptoare motocositoare pentru gazon, 250 €. Tel. 0255233854. (RR)
Vând în Drobeta Turnu Severin
tractor 445 fără cabină, stare bună
de funcţionare, 9.000 lei. Tel. 0756530645. (RR)
Vând cutie de viteze pentru Fiat
Brava, 100 € neg. Tel. 0766-479788.
Dezmembrez BMW E36 seria 3
pisicuţă 316i, 318i, 320i, 323i, 325i,
328i, coupe, berlină, orice piesă de
interior, caroserie, mecanică şi
BMW seria 5 E39 520i, 523i, 525i.
Tel. 0785-770985.
Vând în Anina boxă auto pt. bagaje, cu tot cu bare, aproape nouă,
se potriveşte la Opel. Tel. 0749044785.
Vând în Anina Piaggio Gilera, 49
cmc, tip Enduro, an 2002, culoare
alb-verde. Preţ 450 € negociabil.
Tel. 0764-577893.
Vând în Anina jante de aluminiu
pt. Vw Polo pe 15, pt. Opel pe 13, pt.
Golf pe 13 şi cauciucuri diferite
mărimi. Tel. 0764-577893.

rapid. Pentru piese cu greutatea mai
mare de 50 kg se asigură transport
contra cost. Livrările se fac în max.
24 de ore de la primirea apelului dvoastră. Tel. 0785-921066.
Vând tractor U650m cauciucuri
noi + plug pe ţeavă + remorcă auto
pe 2 axe, stare perfectă de
funcţionare, preţ 3.600 € negociabil.
Tel. 0721-252861.
Vând jante tabla Vw Polo pe 14
prindere 4x100. Preţ 100 €. Tel.
0721-361307.
Vând Duster 1.6, 4x2, 105cp,
Laureate, euro5, nou, preţ 12.700 €.
Tel. 0723-324862.
Vând voucher rabla 2011, dosar
complet, 400 € nenegociabil. Tel.
0722-664058.

Imobiliare
Vând casă, Ticvaniul Mic,
grădină + anexe. Preţ 7.000 € neg.
Tel. 0735-547322.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, hol, cămară, bucătărie de
vară, dependinţe, curte, grădină
1650 mp. Tel. 0746-987781.
Vând urgent sau schimb apartament 3 camere conf. 1 semidecomandat, îmbunătăţit, cu apart. 2
camere sau garsonieră + dif. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apartament în Reşiţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând în Reşiţa apartament 3
camere semi decomandat, la parter
în bloc 4 etaje, fără îmbunătăţiri, în
Micro II, 21.000 € neg. Tel. 0734265458. (RR)
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale

Tân ăr, frumos, doresc să
cunosc o fată serioasă de la sat sau
oraş, care vrea o relaţie de duratăcăsătorie. Tel. 0727-660961.
Pensionară fără obligaţii caut un
domn de vârstă apropiată, 58-62
ani, pt. prietenie sau căsătorie, dacă
se poate cu maşină. Tel. 0771641890.
Pensionar 67 ani, cu locuinţă
proprietate personală, caut doamnă
59-65 ani (credincioasă). Tel. 0720782543.
Pensionar 62 ani, cu locuinţă,
fără obligaţii, caut partener pt.
căsătorie. Tel. 0770-391275.
Doresc să cunosc o doamnă
sinceră, sufletistă, pentru o relaţie
serioasă. Tel. 0726-261409.
Bărbat discret, 48/1.76/74, fără
vicii, doresc amantă. Sms sau tel.
0724-447364.

Anunturi
,
Imobiliare
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Vând apartament 3 camere
conf. 1, etaj 1, 2 balcoane, zona
Trandafirul. Tel. 0355-801140,
0255-253973.
Vând la intrare în Sasca
Montană teren de 5.500 mp şi teren
6.000 mp pădure de salcâm. Tel.
0734-068742. (RR)
Vând casă la Tirol, 3 camere, 2
bucătării, apă curentă, grădină 900
mp, 9.000 €. Tel. 0743-976451 (RR)
Închiriez în Bocşa spaţiu de 60
mp, 700 lei. Tel. 0255-525371. (RR)
Vând casă în comuna Mehadia,
jud. C-S, compusă din 3 camere,
bucătărie, curte mare, apă şi canal,
grădină mare cu anexe, 33.000 €
neg. Tel. 0767-470450. (RR)
Vând casă în O ţelu Ro şu
compusă din 4 camere, curte, garaj,
grădină de 600 mp, 45.000 € sau
schimb cu apartament în Timişoara.
Tel. 0741-653435. (RR)
Vând în Ţerova teren 5.000 mp,
10.000 €. Tel. 0730-248120. (RR)
Vând garsonieră în zona căminelor din Reşiţa, ocupabilă imediat,
13.000 €. Tel. 0770-630397. (RR)
Vând în Reşiţa apartament cu 1
cameră cu multe îmbunătăţiri, pe
Aleea Gugu, et. 2, 14.500 €, neg.
Tel. 0731-173122. (RR)
Vând în Re şi ţa pe strada
Başovăţ 26, o casă cu 2 camere,
bucătărie, baie în curte, 25.000 €;
teren în suprafaţă de 3000 mp, 3000
€. Tel. 0728-568448. (RR)
Cumpăr garsonieră în zona
Govândari. Tel. 0729-070819. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Intim,
apartament 3 camere semidecomandat, multe îmbunătăţiri, izolaţie
interioară, 35.000 € neg. Tel. 0355809377, 0724-975351. (RR)
Vând în Reşiţa, la Piaţa Reşiţa
Sud, apartament confort 1, etaj 2 din
4. Tel. 0757-372660. (RR)
Vând în Soceni casă, 20.000 €
sau schimb cu apartament 2 camere
în Reşiţa. Tel. 0721-469303. (RR)
Vând casă în Ezeriş compusă
din 3 camere, bucătărie, baie,
fântână nouă, 20.000 €. Tel. 0723665356, 0770-166500. (RR)
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Vând teren intravilan cu destinaţie construcţii, suprafaţă 3.400 mp,
front stradal 17 m pe drumul european de la gara din Băile Herculane,
23 €/mp. Tel. 0768-777894. (RR)
Vând în Cuptoare teren 5000 mp
înspre Iabalcea spre Comarnic,
25.000 lei; 2 case în Cuptoare,
55.000 € neg. Tel. 0255-233854. (rr)
Vând casă în Băile Herculane, la
1,5 km de la gară pe partea stângă,
compusă din 4 camere, baie cu
boiler pe lemne, două curţi şi două
grădini, preţ informativ 230.000 €.
Tel. 0768-777894. (RR)
Vând în zona dealului Comoara
din Govândari 4,5 ha de pământ din
care 2 ha de pădure restul fâneţe,
preţ 1 €/mp. Tel. 0255-224185. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari zona
micro 2, apartament 3 camere fără
îmbunătăţiri, la parter în bloc cu 4
etaje, 21.000 € neg. Tel. 0734265458. (RR)
Vând cas ă în Caransebe ş
situată pe strada V. Alecsandri nr.4,
115.000 €. Tel. 0726-179981, 0727586412. (RR)
Vând în Gătaia casă cu 9 camere, grădină mare, anexe, plus 5 ha
de teren agricol. Tel. 0755-612269.
Persoană foarte serioasă caut
pentru închiriere apartament cu 2
camere în Reşiţa, zona Moroasa
sau Lunca Pomostului. Tel. 0753085685. (RR)
Vând casă în Oraviţa, 38.000 €.
Tel. 0356-438251 (după ora 18) sau
0733-043799. (RR)
Vând teren intravilan şi extravilan în Ezeriş. Tel. 0757-780575.
Ofer spre închiriere cameră
cămin, îmbunătăţiri, Calea Caransebeşului. Tel. 0757-780575.
Vând casă cu grădină şi toate
utilităţile, în satul Var com. Obreja.
Tel. 0757-765311.
Ofer spre închiriere garsonieră
mobilată cu toate dotările. Tel. 0748131343.
Vând casă în Dognecea, 3
camere, bucătărie, curte, grădină,
anexe. Preţ 20.000 € neg. Tel. 0711532916.
Vând teren arabil 2 ha în
Gherteniş. Preţ 4.000 lei/ha. Tel.
0255-526896.
Vând apartament 3 camere,
zona Trandafirul. Tel. 0255-253973,
0355-801140.

Bursa general@ a locurilor de munc@
15 aprilie 2011
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin va organiza în data de 15 aprilie 2011, Bursa generală a
locurilor de muncă.
Bursa generală a locurilor de muncă din acest an va fi
organizată la Reşiţa la Casa de Cultura a Sindicatelor, str.
Libertăţii, nr. 40, începând cu ora 9.
Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi pot depune ofertele de locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str. Traian
Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212380) sau la sediile punctelor de lucru
din judeţ. Participarea agenţilor economici la bursă este gratuită.

AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 13.04.2011
REŞIŢA: agent vânzări: 1; consilier/expert/inspector/referent/
economist în economie generală: 7; zidar pietrar: 4;
BĂILE HERCULANE: Asistent medical: 4; Cameristă hotel: 4;
TOTAL JUDEŢ: 20
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Vând casă în Gherteniş, 3
camere, cămară, curte, grădină,
anexe. Preţ 30.000 € neg. Tel. 0255526896.
Vând garsonieră. Tel. 0770746033, 0728-213320.
Vând cămin 2 camere. Tel.
0741-166573.
Ofer spre închiriere spaţiu ultracentral, zona Primărie, 28 mp, dotat
cu grup sanitar, convenabil. Tel.
0754-917166.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, decomandat, parter din 4
et., 86 mp, complet renovat, Calea
Timişorii. Preţ 35.000 €. Tel. 0755739470.
Vând teren Valea Ţerovei, 4.000
mp, parcelat la 1000 mp. Preţ neg.
Tel. 0730-218542.
Vând apartament 4 camere, et.
2/4, conf. 1 decomandat, centrală
termică, Micro 4. Preţ 50.000 € neg.
Tel. 0721-906062, 0770-454966.
Vând urgent casă mare în Bocşa
Română str. Principală. Preţ negociabil. Contact adelatelechi@
yahoo.com sau 0255-552020,
0748-051170.
Vând garsonieră în Mociur, et. 1.
Tel. 0760-277161.
Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, Moroasa 1, fără
îmbunătăţiri majore, preţ 25.000 €
neg. Tel. 0720-006988.
Vând garsonieră 37 mp în Reşiţa, et. 3 balcon. Tel. 0768-839650.
Schimb apartament 2 camere
zona Luncă cu ap. 3 camere zona
Intim, Micro 2, maxim Micro 3. Vă
rugăm contactaţi-ne. Tel. 0755078686, 0761-333028.
Vând urgent apartament 3
camere decomandat, et. 2, 2 băi,
centrală, termopane, boxă, zona
Kaufland. Tel. 0748-639563.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, la aproximativ un km de la
ieşirea din oraş, front stradal. Tel.
0766-677491, 0766-103509.
Vând casă mare în Dognecea,
Caraş-Severin, eliberabilă imediat,
preţ 17.000 €. Tel. 0255-226631.
Cumpăr ap. 3-4 camere, decomandat, confort 1, bloc 4 etaje . Tel.
0767-867644.
Cumpăr cameră Bloc 800, et. 12, neamenajată, ofer maxim 7.000
€. Tel. 0723-440527.
Persoană fizică închiriez apartament lângă facultate. Tel 0722883735.
Vând hală producţie, 450 mp
construit, teren 780 mp, preţ inf.
65.000 €. Tel. 0755-603896.
Pers. fizic ă cumpăr ap. 2
camere decomandat, conf. 1, et. 13, exclus intermediar, bloc turn,
parter. et. 4. Zona Doman, P-ţa.
Sud, Luncă, Moroasa II. Ofer preţ
bun. Tel. 0744-872728.
Vând farmacie Cluj, datorii, o
zonă bună, toate dotările. Tel. 0747022440.
Vând ap. pe str. G. Enescu, zona
Luncă. Tel. 0742-014082.
Vând apartament 3 camere,
cărămidă, recent reabilitat termic, în
Reşiţa, Moroasa I, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ ă, termopane, centrală
proprie, podea laminată + parchet,
utilităţi complete 35.000 €. Tel.
0727-798285.
Vând apartament cu 2 camere,
confort 2, cu îmbunătăţiri multiple,
zonă bună, preţ 19.000 €. Tel. 0763084318, 0731-999511.
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Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează
licitaţie publică pentru vânzare terenuri intravilane situate în Oraviţa
str. Cantonului:
C.F. nr. 31743 Oraviţa nr. cad. 31743 S=2497 cu preţ minim de
pornire a licitaţiei de 6242,5 euro (TVA inclus)
C.F. nr. 31744 Oraviţa nr. cad. 31744 S=2168 cu preţ minim de
pornire a licitaţiei de 5420 euro (TVA inclus)
C.F. nr. 31745 Oraviţa nr. cad. 31745 S=1181 cu preţ minim de
pornire a licitaţiei de 2952,5 euro (TVA inclus)
C.F. nr. 31737 Oraviţa nr. cad. 31737 S=2296 cu preţ minim de
pornire a licitaţiei de 5740 euro (TVA inclus)
Caietele de sarcini se pot procura de la camera 7 a Consiliului
Local.
Licitaţia publică va avea loc în data de 28.04.2011, ora 10, la
sediul Consiliului Oraviţa.
Cumpăr apartament 2 camere
conf. 1 decomandat în Luncă, banii
cash. Tel. 0760-604669.
Ofer spre închiriere, ap. cu o
cameră, et.1, centrală termică în
Govândari. Tel. 0769-352861.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, terasă,
gresie, faianţă, termopane, podele
laminate, curte, grădină. Tel. 0771449583.
Vând casă renovată cu îmbunătăţiri, Bocşa Montană, sau schimb
cu apartament în Reşiţa + diferenţă.
Tel. 0724-700792.
Închiriez în Reşiţa, lângă universitate, apartament la parter, pentru
birouri. Preţ interesant. Tel. 0742603763 sau 0745-570796.
Vând casă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte, fântână
betonată, grădină, cablu tv, telefon,
zonă de munte şi deal. Preţ 16.000 €
negociabil. Tel. 0730-156315.
Vând teren 17.000 mp intravilan
Mehadia, la sosea internaţională,
FS 60 m, la 3 km de Băile-Herculane, posibilitate racordare la curent
şi apă. Preţ neg. Tel. 0720-026801.
Vând apartament confort 1,
decomandat, 4 camere, 2 băi, 2
terase în loc. Orşova. Preţ 45.000 €.
Tel. 0731-770485.
Vând ap. 2 camere semidecomandat, zonă Luncă, et. 1, îmbunătăţiri: centrala, termopane, balcon
spart, bucătărie spartă mare, merită
văzut. Se poate da şi la schimb, 2
camere pt. 3 camere + dif. sigur. Tel.
0755-078686, 0761-333028.
Vând apartament 2 camere,
bucătărie, baie, debara şi pivniţă.
Bloc cu 2 etaje pe str. Nicolae
Titulescu. Preţ negociabil. Tel. 0722513048.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Salon de coafură, închiriază un
post de coafeză. Tel. 0720-539959
Pensionară 56 ani caut de lucru,
orice domeniu. Tel. 0769-862016.
Pensionară 57 ani caut de lucru
îngrijire copil, bătrân. Tel. 0355408993.
Transport persoane în ţară cu
autoturism propriu 0,9 lei km. Tel.
0770-454332.
Caut femeie pentru îngrijire
bătrână la ţară, în judeţ, pe timpul
verii. Tel. 0744-103872.
Doresc o persoană care vorbeşte limba sârbă pentru a traduce o
discuţie cu un vechi prieten sârb.
Tel. 0767-779283.

Croitoreasa cu experienţ ă
lucrez la domiciliu orice tip de confecţii, lenjerii, reparaţii, fermoare,
scurtat, strâmtat etc. Tel. 0743843715.
Caut de lucru orice, posesor permis auto cat. B. Tel. 0745-628294.
Şofer cat. B îmi ofer serviciile cu
tot cu maşina break. Accept orice
ofertă. Tel. 0745-628294.
Repar orice calculator, laptop,
imprimantă, ieftin. Tel. 0745-628294
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.
Transport persoane din/în Austria ieftin, confortabil şi rapid. Cafea,
răcoritoare, dulciuri gratis. Tel.
0760-277161, 0725-187589 sau
+436763127442.
Executam lucrări de întreţinere
electrică, instalaţii electrice şi amenajări interioare la preţuri negociabile.Tel. 0722-140035 şi 0731-491182
Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni, redactări
recursuri, contestaţii, carte funciară,
împroprietăriri case, terenuri, rectificări grupe de muncă, înfiinţări firme,
partaje, succesiuni. Tel. 0727505315.
Ofer consultanţă în vederea
pregătirii dosarelor pentru Curtea
Europeană a Drepturilor Omului
CEDO . Tel. 0727-505315.
Femeie serioasă, 50 ani, cu
apartament în Reşiţa şi casă la ţară,
caut o bătrână sau un bătrân pentru
întreţinere cu contract prin notariat.
Tel. 0730-156315.
Sonorizări nunţi, botezuri, evenimente. Transfer discuri vinil, casete
audio-video, pe cd-dvd. 0723616268, e-mail dorel_luca_resita@
yahoo.com
Electrician, execut sau schimb
instalaţii electrice, montez tablouri
electrice, aparataj electric, corpuri
de iluminat, împământări etc. Tel.
0768-451834.
Execut piscine orice tip pentru
casa ta, preţuri negociabile. Tel.
0768-451834.
Coafeză, execut diferite coafuri,
mirese, permanente, tunsori, vopsit
etc., preţuri rezonabile. Tel. 0785441166.
Execut amenaj ări interioare
gresie, faianţă, laminate, placări cu
rigips şi polistiren, forme de rigips,
montez uşi, instalaţii sanitare şi
electrice. Preţuri mici. Tel. 0770765617.
Execut gresie, faianţă, rigips,
podele laminate, montez uşi, izolaţii
din polistiren, tencuială decorativă,
instala ţii sanitare şi electrice,
montez centrale pe lemne şi gaz.
Tel. 0769-421706.

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
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ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
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Investiţi la Reşi ţa!

Decizia dumneavoastră de a vă desfăşura activitatea în Municipiul REŞIŢA nu poate
decât să ne bucure şi să ne încredinţeze că ne veţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

Zona platou Secu

Zona Driglovăţ

l suprafaţă disponibilă: 2 ha
l zonă de agrement
l este pe drumul judeţean DJ

Se propune:
l un loc de joacă pentru copii
l o oglindă de apă ca element de atracţie
l un spaţiu dedicat persoanelor în vârstă
l un amfiteatru în aer liber
l un cinematograf
l alei pietonale

582B Reşiţa - Secu
Întreaga zonă se împarte pe
activităţi: belvedere, zonă de
pescuit sportiv, zone de plaja şi
alimentaţie publică, zonă tip
strand/parc de distracţie cu
specific acvatic (pe timp de iarnă
această zonă se poate amenaja
ca un patinoar natural pe zonele
cu apă mică), centru de canotaj,
zone de făcut focul, zonă cu
terenuri sportive, cazare şi
parcări aferente.

CONTACT:

Adresa:
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Municipiul Reşiţa, judeţ Caraş-Severin
Tel./fax: + 40 0255-215314
web: www.primariaresita.ro
e-mail: primar@primariaresita.ro

Joi/14 Martie

Vineri/15 Aprilie

Timişoara

Timişoara

+12ºC
+5ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+12ºC
+2ºC

Reşiţa
Oraviţa +9ºC
+3ºC

+11ºC
+4ºC

Luni, 18 Aprilie

+14ºC
+6ºC

Sâmb@t@/16 Aprilie

+12ºC
+2ºC

Reşiţa

+16ºC
+6ºC

Oraviţa +9ºC
+2ºC

Marţi, 19 Aprilie

Miercuri, 20 Aprilie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+15ºC
+3ºC

Oraviţa +12ºC
+4ºC

+11ºC
+3ºC

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/17 Aprilie

Timişoara
Caransebeş

P

Caransebeş

+14ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +12ºC
+6ºC

+14ºC
+5ºC

Joi, 21 Aprilie

Vineri, 22 Aprilie

+14ºC
+5ºC

+14ºC
+7ºC

Sâmbătă, 23 Aprilie

Duminică, 24 Aprilie

Reşiţa

+12ºC/+5ºC

+13ºC/+1ºC

+9ºC/+1ºC

+9ºC/+1ºC

+9ºC/+3ºC

+14ºC/+7ºC

+17ºC/+8ºC

Timişoara

+17ºC/+4ºC

+14ºC/+1ºC

+12ºC/+2ºC

+13ºC/+3ºC

+12ºC/+3ºC

+17ºC/+5ºC

+19ºC/+9ºC

