
....pag. 2-3

....pag. 2-3

...pag. 4

5 9 4 9 9 9 4 9 6 0 1 0 3

Reşiţa Caraş - SeverinReşiţa Caraş - Severin

Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei ISSN 1454-1734ISSN 1454-1734Anul X I Nr.V 10Anul X I Nr.V 1012 - 18 Mai 201112 - 18 Mai 2011

civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

...pag. 5

...pag. 6-7

Anunţuri,

publicitate

Agenţii imobiliare

Achizi ionarea
autovehiculelor electrice

sau hibride

ţ

E alon rile la plata

obligaţiilor fiscale

ş ă

Primăria ne informează

Medicamentele tradiţionale

pe baz de planteă

Ordinea de zi a edinţei

extraordinare a JCS

din data de 29.0 .2011

ş

C

4

Reţinerea contribuţiei

la asigur rile de s n tateă ă ă

“Turism radioactiv” la Ciudanoviţa?
“Turism radioactiv” la Ciudanoviţa? Localitatea Ciudanoviţa din Munţii

Banatului este prezentat

ţin speciali
ţie turistic ţa

este, de mult

ţiile, desigur. Aici a funcţionat, cu ani în urm
-

ţile sunt acuzate c ţiilor remanente
ţia de aici (cea care a mai r -

ţiilor toxice ale uraniului.

“La Ciudanoviţa radioactivitatea este atât de mare, încât oamenii se
sting de tineri, iar cei ce se nasc vin pe lume cu malformaţii”, sun

ţilor ziari

ţiile în zon
ţa anii trecuţi pe crucile de metal

arat ţi dintre cei care s-au pr
ţi au lucrat în minele de uraniu din munţii Banatului.” “Cancerul,

leucemia, îmb ţii - sunt boli frecvente la
Ciudanoviţa.” “La Ciudanoviţa, peste dou

ţ

ţin.”
Dar, oare, chiar a ţite. Pe oamenii

de aici, dac ţ
ţi sau le-a scurtat viaţa. Dar nu exist

ţii. De o anumit
ţin unii medici, organismul se adapteaz

ţii. Ar putea suna halucinant, fire ţin
speciali

ţa, avertizeaz ţii zonei din punct de vedere
radioactiv ţin c

ţa ar trebui s
ţie a acestui început de mileniu trei.

Pân ţile sanitare din Cara ţin, prin
intermediul probelor prezervate, c

ţiilor din cadrul Direcţiei de
S ţului efectueaz

ţa - acolo unde a existat exploatarea de uraniu - s-au efectuat
determin ţii apei potabile din reţea. Valorile celor dou

ţii alfa
ţin speciali

ţa - sat. Aici a fost depistat ţa uraniului

ţ
ţiilor au fost prezenţi

ţin ţa, unde s-a determinat
uraniu natural

ţin
speciali ţia de S ţului Cara

ţile de specialitate de la nivelul Laboratorului de Igiena
Radiaţiilor au efectuat mai multe verific ţ. Au fost verificate fântâni

ţa, Caransebe ţa,
Anina, Oţelu Ro ţa, Bradi

ţ e generat
ţia de la Ciudanoviţa ar putea constitui obiectul

unui interes mai accentuat din partea autorit ţilor, pentru c

ţa este s

ţi naturale
aproape unice.

ă ca un al doilea Cernobâl. Scenariile catastrofice
se succed frecvent, alimentate de mitul care s-a creat în această zonă în
care s-a exploatat, începând din anii 50, uraniul. Cu toate acestea, apa
potabilă din zonă, sus ă mult sub limitele normale.
Există însă propuneri ca aria să devină o destina ă. Ciudanovi

ă vreme, subiectul unor reportaje, multe dintre ele televizate,
care o prezintă ca pe un fel de Cernobâl autohton sau un fel de Fukushima,
păstrând propor ă, o exploatare
de uraniu, închisă în 2000, iar zona a rămas, se spune, radioactivă. Autori
tă ă măsoară neglijent nivelul radia ă
popula ămas, pentru că aria e aproape depopu
lată) ar fi afectată pe termen lung din cauza emana

ă titluri sau
remarce frenetice ale confra

ă închiderea minelor de
uraniu nimeni nu s-a deranjat să măsoare până la ce nivel au ajuns
radia ă. S-au cheltuit însă sute de miliarde de lei pentru
ecologizarea zonei.” “În cimitirul Ciudanovi

ă că mul ăpădit nu aveau mai mult de 50 de ani.
To

ătrânirea timpurie, copii cu malforma
ă sute de suflete trăiesc uitate de

lume, în suferin ă ărăcie. Nu au unde să plece. Rămân într-un loc

contaminat care îi omoară în fiecare zi câte pu
ărerile sunt împăr

ă îi întrebi, spun că duc o via ă normală. Sigur, munca grea,
travaliul minier i-a îmbolnăvit pe mul ă
dovezi clare că s-au îmbolnăvit de radia ă cantitate nu ai cum
să te fere ă la doze mici

ă parte, medici care au lucrat în Cara
ă asupra instabilită

ă a acestei arii. Alte opinii sus ă
Ciudanovi ă devină obiectiv turistic. Turismul radioactiv ar
putea, nu-i a

ă atunci, însă, autorită
ă sursele de apă potabilă din zone nu

sunt radioactive. Laboratorul de Igiena Radia
ănătate Publică a jude ă periodic analize. Pentru Colonia

Ciudanovi
ări ale radioactivită ă

determinări ale radioactivită
ări

ă prezen
ăr de patru fântâni stradale. Valorile dozelor efective totale de

referin ă s-au încadrat însă
ă. Cei de la Igiena Radia

ător comunei Ciudanovi
ă fântâni stradale.

De altfel, radioactivitatea surselor de apă potabilă din Cara
ă în limite normale

ănătate Publică a jude
ă ce autorită

ări în jude
ă potabilă din Re

ă de uraniu
natural

ă ă în astfel de
cazuri e nevoie de echipe mixte de speciali ă determine, în urma
unor cercetări comparate, de-a lungul anilor, dacă zona e într-adevăr atât
de periculoasă. Până acum, se ă pornim de la
premisa că măsurătorile speciali ă apa de băut de la
Ciudanovi ănătoasă. Odată, însă, stabilită cu absolută certitudine
stabilitatea zonei, ea ar putea, poate, trăi din turism. Pentru că dincolo de
vestigiile exploatării, întreaga arie dispune de o serie de frumuse

ştii, e iradiat

şi c

şti, care şi-au încercat condeiele pe
acest subiect “zemos”. “Al doilea Cernobâl!”, “Dup

şi s

şa stau lucrurile? P

şti, dar, sus şi
continui de radia şte, dar aşa sus

ştii. Pe de alt ş-Severin şi chiar
la Ciudanovi

şi propun evacuarea total

şa?, deveni, noua atrac
ş-Severin sus

şi beta globale sunt în general mai mici
decât normal, sus ştii. S-au realizat determin şi în localitatea
Ciudanovi şi toriului natural
la un num

şi aici în valori mult mai mici, se spune, decât
valoarea maxima admis şi în
localitatea Jitin, sat apar

şi toriu natural la dou
ş-Severin se

încadreaz şi uneori chiar mult sub aceste limite, sus
ştii de la Direc ş-Severin,

dup

şi alte surse de ap şi ş, Bocşa, Oravi
şu, şi, aşa cum spuneam, la Jitin, Ciudanovi şorul

de Jos şi Gârlişte. În general, radioactivitatea din jude
şi toriu. Sigur, situa

şti, care s

ştie cu certitudine, dac
ştilor sunt corecte, c

(DanApostolescu)

În contextul în care 2011 este declarat de Comisia
European ţiunea
î

ţ ţile ce se vor
desf

-

S

ă, Anul European al Voluntariatului, ac

ă ă la nivelul întregii ări. Activită
ă ăptămâni au ca obiective:

Motivarea voluntarilor activi din comunitatea locală,
Promovarea valorilor voluntariatului ca mijloc de

educaţie nonformală,
Stimularea voluntarilor pentru a încuraja partici

parea civică în rezolvarea problemelor comunităţii.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret C
Centrul de Voluntariat Reşiţa
Asociaţia BikeAttack Reşiţa

Primăria Municipiului Reşiţa

9 mai 2011, orele: 12ºº - 18ºº,Anina

Voluntari ai Asociaţiei Bike Attack Reşiţa şi ai
Centrului de Voluntariat Reşiţa vor derula la Anina un
program de prezentare şi informare despre voluntariat.
Scopul acestui program este acela de a stimula
interesul tinerilor despre voluntariat şi de motiva tinerii

pentru a se implica în rezolvarea unor probleme în
comunitatea locală. Temele ce vor fi aduse în discuţie
sunt: noţiuni generale despre voluntariat şi legislaţia în
vigoare, voluntariatul ca mijloc de educaţie nonformală,
cum se face o campanie de recrutare de voluntari,
despre responsabilităţile şi beneficiile care rezultă din a
fi voluntar pe termen lung, despre oportunităţile de
formare şi de training pe care le pot avea ca voluntari,
despre cunoştinţele ce pot fi dobândite, despre
dezvoltare personală şi profesională, despre activism
civic. În a doua parte a programului vor fi organizate
ateliere de joacă şi animaţie, de creativitate cu
materiale diverse, activităţi recreative ce for fi un
exemplu despre ce poţi face ca şi voluntar.

10 mai 2011, orele: 16ºº - 20ºº, Centrul de tineret
Mansarda Reşiţa

Centrul de tineret Mansarda Reşiţa va primi într-un
cadru festiv 50 de elevi ai Şcolii Generale nr. 8 Reşiţa.
Tinerii voluntari ai Centrului de Voluntariat Reşiţa vor
explica elevilor ce înseamnă voluntariatul, cât este de
important pentru dezvoltarea personală, le vor
împărtăşi din experienţa lor de până acum, vor
identifica şi experimenta împreună cu ei o serie de
activităţi de voluntariat potrivite pentru vârsta copiilor.

şi propune a fi pe plan local un eveniment major de
tineret, corelat cu alte evenimente similare ce se
desf şoar

şura pe parcursul unei s
�

�

�

Organizatori:

Partener:

Calendarul evenimentului:

Campanie de promovarea a voluntariatului

Voluntariat pentru copii, copii pentru voluntariat

(continuare )în pagina 2

Săptămâna Naţională a Voluntariatului
9 - 15 mai 2011

Tradi]ie }i modernism în s@rb@torile de prim@var@
Grupul ă în data de 14 mai

2011, simpozionul interna

ărbătorile de primăvară din cadrul proiectului interna

”, edi

şcolar agricol Oravi

şi modernism în

s

ţa organizeaz

ţional cu tema tradiţie

ţional

“ ţia I.

Detalii la tel. 0255-218029, 0355-417618.

Sărbătorile primăverii

Vizitaţi
www.resita-romana.ro



11 mai 2011, orele: 16ºº - 20ºº, Centrul civic Reşiţa

Acţiunea îşi propune atragerea unui număr cât mai
mare de participanţi care să citească împreună timp de
câteva ore, demonstrând astfel că există preocupări
comune în rândul tinerilor, a cetăţenilor şi că aceştia se
pot solidariza pentru transmiterea unei idei, acesta fiind
primul pas spre participare civică şi voluntariat. În
cadrul evenimentului se vor distribui materiale
promoţionale pentru SNV 2011.

12 mai 2011, orele: 16ºº - 20ºº, Centrul civic al
Reşiţei

Se vor organiza ateliere demonstrative de
confecţionare a unor obiecte decorative hand-made:
cercei, friendship bracelets, plase de pânză pictate
manual, obiecte din materiale reciclabile, obiecte care
pot fi utilizate mai apoi pentru alte campanii, activităţi şi
evenimente în folosul comunităţii.

13 mai 2011, orele: 16ºº - 19ºº, Căminul pentru
Persoane Vârstnice Reşiţa

Activitatea are ca obiect acordarea unor servicii de
animaţie pentru seniorii rezidenţi în centru. Obiectivul
general al acestei zile este recunoaşterea persoanelor
vârstnice ca o forţă în procesul de dezvoltare prin
împărtăşirea experienţei şi cunoştinţelor acestora şi
prin creşterea participării lor la viaţa activă. În acelaşi
timp, este un context foarte potrivit pentru conversaţii
interesante, schimb de experienţă si încurajarea
persoanelor vârstnice spre participare.

14 - 15 mai 2011, orele: 16ºº - 20ºº, Centrul de
tineret Mansarda Reşiţa

Acţiunea va fi o expediţie de ecologizare şi de
căutare de repere cultural-istorice pe 2 zile în Munţii
Cernei. 30 de voluntari cu biciclete de mountain biking

echipaţi de drumeţii vor parcurge un traseu montan de 2
zile, făcând atât activităţi de identificare sit-uri cu
deşeuri dar şi cartarea principalelor obiective naturale,
culturale şi istorice ale localităţilor izolate specifice
zonei. Este o activitate de promovare a voluntariatului
în activităţi ecologice şi de documentare pentru viitoare
trasee în zona Cernei.

Cultură pentru voluntariat - Lecturi urbane

Voluntariat hand-made

Clubul de Bingo

Descoperă Tezaurul Cernei

Liliana Dacica Daniela Lupşan
Director executiv Consilier pentru tineret
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� �În cursul săptămânii trecute, au fost întocmite un număr de 18 certificate de naştere, 12 certificate de căsătorie şi 21 certificate de deces

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

La ini ă din data de 04.05.2011, Consiliul
Local Re

ă ă de 1.500.000 lei.
De asemenea, în aceea ă, s-a aprobat contribu ă în valoare de 65.734,75 lei, formată din 2%

(43.165,07lei) din costurile totale eligibile
ădire pentru Înfiin ă.

ăriei Municipiului
Re ă un padoc pentru câini în zona Minda, unde sunt îngriji

ă numărul câinilor în libertate este mult diminuat, prinderea acestora continuă.
În ultima perioadă au fost două sesizări ale cetăţenilor municipiului cu privire la transporturi de câini comunitari

dinspre localitatea Caraşova şi judeţul Mehedinţi. Facem apel la cetăţenii municipiului care sunt martorii unor
astfel de transporturi de câini dinspre alte localităţi spre municipiul Reşiţa să noteze numerele de înmatriculare
ale vehiculelor şi să anunţe urgent autorităţile competente în timp util (primăria, respectiv poliţia locală).

ţiativa domnului Primar Mihai Stepanescu, în ţa extraordinar
ţa, în calitate de societar majoritar la SC CET 2010 RE ŢASRL, a aprobat majorarea capitalului social

al societ ţii cu aportul în numerar al Consiliului Local al municipiului Re ţa în sum
ţ ţia local

ţarea Centrului de ZiABC”, cu destinaţie social

La Serviciul Public „Direcţia pentru Întreţinerea
ţa funcţioneaz ţi aproximativ 200 câini comunitari.

Chiar dac

şedin
şi ŞI

şi
şi şedin

şi cheltuielile neeligibile (22.569,68 lei) ale proiectului
„Modernizare/Reabilitare cl

şi Repararea Patrimoniului” din cadrul Prim
şi

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Săptămâna Naţională a Voluntariatului
9 - 15 mai 2011

Primăria ne informează

Imobiliare

,Anunturi ,Anunturi

Vând garsonier
şi noi, podele laminate,

zugr

şi utilat, aragaz, frigider,
televizor, bloc de 4 nivele. Ocupabil
imediat. Pre

şi utilat,
c şi ap

ş,
zon

şi

ă 2 camere,
baie, u

ăvit proaspăt, pere

ă termică, termopane la
tot apartamentul, gresie, faian ă mo
dernă, zona icro IV. Pre

ă,
termopane la tot apartamentul,
mobilat

ă
termică, bloc de 4 nivele, vedere la
Parcul Siderurgistului. Pre

ă 7 camere, garaj, ane
xe, curte mare 500 mp. Oferta
60.000 €. Tel. 0770-359314, 0748-
119444.

Închiriez apartament 1 cameră,
conf. I, complet mobilat
ăldură ă caldă proprie, bloc

Dolce Vita. Tel. 0748-119444.
Vând casă în Gătaia, jud. Timi
ă centrală, suprafa ă totală de

1600 mp. Posibil schimb cu aparta
ment în Re

ă abatorul Gospodarul, în
suprafa ă de 4000 mp. Tel. 0745-
904251.

Vând teren la km 8, lângă
centrala de curent, în suprafa ă de
14.000 mp. Tel. 0745-904251.

Schimb apartament 2 camere cu
3 camere, ofer diferen ă. Tel. 0758-
324207.

ă în comuna Ramna.
Tel. 0745-205895.

Vând apartament 2 camere, Mo
roasa 1, parter înalt, decomandat, 2
băi noi, renovat, zonă superbă, loc
parcare, urgent 25.000 €. Tel. 0766-
603190.

ţi izolaţi, gaz,
convector, etc. Preţ 12.000 € neg.
Tel. 0722-814465.

Vând urgent 3 camere conf. 1
decomandat, et. 1, bloc de 4 nivele,
et. 1, central

ţ -
M ţ 33.000 €.

Tel. 0770-359314, 0748-119444.
Închiriez apartament 1 camer

ţ 80 €. Tel. 0748-
119444, 0770-359314.

Vând urgent apartament 2 ca-
mere conf. 1 decomandat, central

ţ 23.000
€. Tel. 0770-359314, 0748-119444.

Vând cas -

ţ
-

ţa. Tel. 0745-904251.
Vând teren pe Valea Ţerovei,

lâng
ţ

ţ

ţ

Vând cas

-

Vând apartament 2 camere, se
midecomandate, confort 1, balcon
la prima cameră, pe bd. Republicii
nr. 5 Re

-

ţa. Tel. 0721-672038.şi
Vând casă în comuna Fârliug,

2500 mp, pre

ă fizică închiriez aparta
ment cu 2 camere lângă Facultate,
pre

ă în sat Var, la 12 km de
municipiul Caransebe ă gaz,
fântână în curte, încălzire gaz/lem
ne, 4 camere, bucătărie, cămară,
hol, anexe. Pre

ărămidă, recent reabilitat termic, în
Re

ă, termopane, centrală proprie,
podea laminată + parchet, utilită

ă 3 camere, bucătărie,
baie, hol, spai ă, gresie,
faian ă, podele, centrală, încălzire
gaz, termopane, acces auto, curte,
anexe, grădină, Boc ă.
Tel. 0771-449583.

Vând sau schimb casă Boc
ătă

ă. Tel. 0724-700792
Vând apartament în Re

ă, cu 2 camere, confort 3, etaj
4/4, în stare bună, bloc acoperit. Tel.
0722-341137, 0721-847013.

Vând garsonieră Aleea Tinere
tului, et. 1, pre

ăi,
centrală, termopane, izola

ării de
Sud din Re

ă mare în Boc
ă, str. Principală, din 2 corpuri,

include spa
ă, teracote, beci. Pre

ţ 15.000 € negociabil.
Tel. 0766-339941.

Persoan -

ţ 120 €. Tel. 0722-883735.
Vând cas

-

ţ negociabil. Tel.
0767-640489.

Vând apartament 3 camere,
c

ţa, Moroasa I, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie, fa-
ianţ

ţi
complete, 34.000 €. Tel. 0727-
798285.

Vând cas
ţ, teras

ţ

ţa cu îmbun ţiri,
renovat .

ţa,
Lunc

-
ţ negociabil, exclus

intermediari. Tel. 0785-866199.
Proprietar vând apartament 3

camere, conf. 1, decomandat, 2 b
ţie inte-

rior, mobilat, utilat, în zona G
ţa sau schimb cu

apartament 2 camere TM. Tel. 0723-
572678, 0740-107997.

Vând cas -

ţiu comercial în funcţio-
nare, fântân ţ
35.000 €. Contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0255-552020
sau 0748-051170.

ş. Exist

şi

şa Montan

şa cu
apartament Reşi

şi

şi

şa Mon
tan

Şomajul în Caraş-Severin n-a atins niciodat
şi, o constant

şit din zodia unei industrii a c
ş-Severinul şi Reşi şesc cu greu

era „coşului de fum”, marea majoritate a angaja
şi a construc

şini. Industrii care dau semne de oboseal
şi şi

jude ştii, n-a cunoscut atât de
pregnant unda de şoc a crizei economice, pentru c

şezat nici un mare investitor.
În afar şii de la TMK (Combinatul Siderurgic) şi de
elve

şi apar
alte drepturi pe care le pot avea cei ce r

şi din cauza ultimelor evenimente în
care a fost implicat

şi nici celelalte firme c şene. Din
nefericire, CET Energoterm contrazice teoriile de
catifea privind şomajul, pentru c

ş-Severin n-a explodat niciodat
şi, în aceste condi

şnuit, din p
şenilor se leag

şi

şi simplu în Caraş-Severin, industria
siderurgic şi cea constructoare de maşini, chiar dac

ş-Severin, în ultima
perioad

ă cifre
catastrofice, dar el a fost, totu ă a involu

ărei stea a
cam apus. Cara ă

ămânând încă în industria siderurgică
ă,

rămânând cu greu la o cotă acceptabilă. Re

ă
aici, în ultimii ani, nu s-a a

ă de ru

ă nu a decis că această zonă reprezintă un
interes cert pentru investi

ă
toarea perioadă. Au mai plecat oameni, dar nu masiv.
TMK, de pildă, a disponibilizat câte 29 de persoane,
raportat la aproape 3000 de angaja

ă nu fie 30, pentru că din acel moment ar fi
considerat că uzina face concedieri colective

ămân fără
servici. Se pare că nici grupul de firme UCMR, aflat într-
o scădere de formă

ă fosta conducere, nu va proceda la

concedieri colective ără

ă ei au pus pe liber
aproape 200 de oameni, chiar dacă unii dintre ei vor fi
reangaja ă că nu e greu. Numai că
jude ă de
bunăstare ă lumea aproape că
s-a obi ăcate, cu involu ă. Dar
marile temeri ale cără ă în ultimii ani, în
general, de caracterul monoindustrialist al jude

ă odinioară acest element economic
ă seculară a acestor locuri - exploatările industriale

ale Re
ă acest aspect onorant

poate deveni un handicap. Mai ales în condi
ă, însă, sectorul minier a

colapsat pur
ă ă

nu mai func ă la parametrii de altă dată, rezistă
încă. Pe de altă parte, paradoxal, numărul agen

ă. Din păcate, capitalul social subscris cu
această ocazie este foarte mic sau deloc, ceea ce
înseamnă multe dintre aceste întreprinderi sunt de tip
persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale.

ţiei
economice a judeţului. Un judeţ monoindustrial, care
nici acum n-a ie

ţa dep
ţilor

r ţii-
lor de ma

ţa
ţul, în general, spun anali

ţienii de le INET Group (UCMR), nici un investitor
de anvergur

ţii mari. De aceea, pericolul
concedierilor masive pare a nu se contura în urm -

ţi. 29, spun gurile
rele, ca s

ţi. Asta nu înseamn
ţul Cara

ţii, toat
ţia economic

ţului lor.
Dac ţinea de o
faim

ţei sunt mai vechi cu doi ani decât Statele Unite
- a existat tot timpul îngrijorarea c

ţiile în care
industria intra în declin. Dac

ţioneaz
ţilor

economici a crescut, în Cara

(Dan Apostolescu)

S

ţ

Ţundrea, a ţinut s

ţie a pensionarilor pentru a-
Ţundrea critic

ţionând asupra faptului c
ţi angaja nici

m
ţi ce nu se justific

ţ, declarându-se mirat
de ultimele declaraţii ale deputatului PDL de Cara

ţiile în care, ar Ţundrea, Rusu a condus
ani de zile Societatea de Drumuri

ăptămâna politică Filiala Cara

ării s-a transformat în
doctorul Ciomu, ciuntind salariile

ă reamintească faptul
că PC a adoptat o serie de măsuri concrete grupate
sub genericul ”Stop Boc”, printre care

ă în justi
ă

ă, potrivit
acestui document legislativ, nu mai po

ăcar zilieri în agricultură, fără să îndepline
ămadă de formalită ă în acest

domeniu. Pre

ăta

ş-Severin a
Partidului Conservator a ”comemorat” recent un an
de când actuala conducere a

şi pensiile. Dincolo
de ironia momentului, preşedintele filialei, fostul
deputat Ioan

şi sprijinirea
efectiv şi
recupera sumele pierdute. şi noul

cod al muncii, aten

şti o
gr

şedintele PC a aborda, ca de obicei, şi
problema drumurilor din jude

ş-
Severin, Valentin Rusu, care se plângea de drumuri,
în condi

şi Poduri.

Cri de catifea în Cara -Severin?ză ş

Reforma Registrului Comerţului
Guvernul a aprobat recent proiectul de Lege privind registratorii

comerciali
ă fie aprobat în procedură de urgen ă.

Astfel, toate atribu ă
ă

ă. Ace
ă partea introductivă de atribu ătorului-

delegat în legătură cu societă
ătură cu

înregistrarea unei societă ă fie solu ă de instan
ă, în mod obi

ără să fie magistra ă
autoritatea publică de stat. În acest scop, începând din decembrie 2009 o
parte din personalul Registrului Comer ă
cursuri de perfec ămân neocupate a fost
prevăzută procedură de selec

ă modificare prin acest act normativ este aceea că, în termen de 2
ani, se va renun

ă ările aduse în cadrul acestora,
în schimb va fi creată o platformă electronică prin intermediul căreia toate
persoanele interesate vor putea, la costuri minime, să aibă acces la baza
de date respectivă. Orice men ă societate comer
cială sau o nouă persoană fizică autorizată trebuie incluse obligatoriu în
această bază de date în termen de 3 zile de la momentul înregistrării.

Tot în această bază de date, pentru prima dată, se va regăsi cazierul
asociatului, ac ă acesta a fost condam
nat penal ă va include

ă
ă care dore ă intre în rela

ă societate comercială va putea să acceseze această bază
de date pentru a vedea dacă are, într-adevăr, un partener de afaceri viabil.

Actul normativ simplifică, totodată, tot ceea ce înseamnă proceduri în
legătură cu fuziunea, divizarea ă ă

ă între proceduri în
func ă ă simplificare sunt
transpuse în legisla ă reglementările europene care prevăd
armonizarea procedurilor respective, iar societă

ătura electronică, nemaifiind
necesară deplasarea la sediul Registrului Comer

şi activitatea de înregistrare în registrul comer

şi încetarea activit şi
autorizarea persoanelor fizice vor reveni unei categorii noi de persoane -
registratorii comerciali.

Registratorii comerciali sunt func

ştia se vor substitui în tot ceea ce
înseamn

şi persoanele fizice autorizate,
urmând ca orice nemul

şnuit, prin contestarea actului întocmit de registratorul
comercial. Registratorii comerciali vor avea toate drepturile şi obliga

şi urmeaz

şi modific

şi pentru ce fapte. Platforma electronic şi informa

şte s

şi încetarea activit

ţului, solicitând
Parlamentului ca acest act normativ s ţ

ţiile care ţin de înregistrarea societ ţilor comerciale,
divizarea/fuziunea acestora ţii lor, precum

ţionari în cadrul Registrului
Comerţului având statutul de personal contractual, dar care sunt învestiţi
cu putere de autoritate public

ţii care îi revenea judec
ţile comerciale

ţumire a terţelor persoane în leg
ţi comerciale s ţionat ţa de

judecat
ţiile pe

care le au magistraţii, f ţi, ci doar persoane care exercit

ţului a fost selectat
ţionare, iar pentru posturile care r

ţie.
O alt

ţa la publicarea în Monitorul Oficial a actelor care ţin de
înfiinţarea societ ţilor comerciale

ţiuni referitoare la o nou -

ţionarului sau administratorului, dac -
ţii

referitoare la societ ţile comerciale care sunt inactive din punct de vedere
fiscal, astfel încât o societate comercial ţii de
afaceri cu o alt

ţii unei societ ţi
comerciale, eliminând diferenţele existente la ora actual

ţie de tipul societ ţii comerciale. Practic, prin aceast
ţia româneasc

ţile comerciale vor avea
posibilitatea de a se înregistra folosind semn

ţului pentru a depune fizic
documentele necesare.

Guvernul României - biroul de presă

( )continuare din pagina 1



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere decomandat,
îmbun ţit, 74 mp, et. 1, situat în Re ţa
Nord. P ţ 30.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 4 camere cu îmbun
ţiri ţa,

Lunca Pomostului. P ţ 50.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

Pomostului. P ţ 43.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 2 camere, bloc din
c ţa, Lunca Veche, et.
3/3, f ţiri. P ţ 30.000 €
negocialbil. 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 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 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 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 spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ătă

ă-
tă ări majore situat în Re

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ărămidă, situat în Re
ără îmbunătă

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

şi
re

şi modific şi
re

şi
re

şi
re

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

-

.

-

a

-

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

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, 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
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lei

2,80
2,78
2,76
2,74

2,94
2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,06
4,04
4,02
4,00

4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10
4,08

USD

11 12 13 21 22 25 26 27 28 29 2 3 414 15 18 19 20 5 6 9 10 1111 12 13 21 22 25 26 27 28 29 2 3 414 15 18 19 20 5 6 9 10 11

11 Aprilie - 11 Mai 201111 Aprilie - 11 Mai 2011

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

2 mai 1 135,5191
3 mai 1 138,0241
4 mai 1 136,6202

mai 1
mai 1
mai 1
mai 1
mai 1

‘ 1
‘ 1
‘ 1

5 ‘ 1 134,4140
6 ‘ 1 135,6466
9 ‘ 1 137,8611

10 ‘ 1 138,8764
11 ‘ 1 138,9194

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 | 12 - 18 |Mai 2011
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Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1493 de lei în martie, cu 79 de lei mai mare decât în luna februarie, potrivit INS Potrivit

proiectului de reorganizare a CFR numărul regionalelor va fi redus la jumătate, de la 8 la 4, Muntenia, Banat-Oltenia, Ardeal şi Moldova

Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă privind introducerea votului prin corespondenţă pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate.

Iniţiativa legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor
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Ordinul Ministerului Agriculturii

Uniunea Naţional

Ministerul Mediului
ţiilor

H.G. nr. 219/2011 pentru modificarea

ţii a cet ţenilor romani în str

Ministerul S ţii - Metodologia din 2011 de monitoriza
re

O.u.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acord

Guvernul României - Norma din 2011 de aplicare a
Programului NaţionalApicol pentru perioada 2011-2013 (M.O.
nr. 213/28.03.2011)

Guvernul României - Programul din 2011 naţional apicol
pentru perioada 2011-2013 (M.O. nr. 213/28.03.2011)

Guvernul României - Norma din 2011 de aplicare a
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice (M.O. nr. 214/28.03.2011)

Circulara B ţionale a României nr. 10/2011 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversarii a 140 de ani de la înfiinţarea
Monet

Guvernul României - Regulamentul din 2011, cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post

vacant sau temporar vacant corespunz ţiilor
contractuale

Legea nr. 40/2011 pentru modificarea

ţ
ţ

ţ ţ î

şi Dezvolt
şi

dezvolt

şti - Tabloul
din 2011 al executorilor judec şti pe anul 2011 (M.O. nr.
194/21.03.2011)

şi P
şi taxelor datorate la Fondul pentru

mediu (M.O. nr. 196/22.03.2011)
şi completarea Nor

melor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind
regimul liberei circula

şi evaluare a zonelor de îmb

şalon şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar pl

şi completarea Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 225/31.03.2011)

ş
ş

ş

ş

ş

ării Rurale nr.
51/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii

ării rurale nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor de
acreditare a stupinei de multiplicare (M.O. nr. 190/18.03.2011)

ă a Executorilor Judecătore
ătore

ădurilor - Metodologia din 2011 de
calcul al contribu

ă ăinătate,
aprobate prin H G nr. 94/2006 (M.O. nr. 197/22.03.2011)

ănătă
ăiere (M.O. nr. 199/22.03.2011)

ării
e ărilor la plată (M.O. nr. 200/22.03.2011)

ăncii Na

ăriei Statului (M.O. nr. 215/29.03.2011)

ător func

ătit din fonduri publice (M.O. nr.
221/31.03.2011)

ă

ă
ă

ă

-

. .
-

Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.
67/2011 pentru modificarea i completarea Ordinului
ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr. 246/2008 privind
stabilirea modului de implementare, a condi iilor specifice i a
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de pl i
directe i pl i na ionale directe complementare n sectorul
vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent m surilor de
agromediu i zone defavorizate (M.O. nr. 238/05.04.2011)
�

Reducerea TVA şi a altor taxe va fi posibilă
doar pe termen lung, odată ce România va îmbu
nătăţi colectarea şi administrarea în sistemul
fiscal, a declarat luni, 9 mai, şeful misiunii FMI în
România, Jeffrey Franks, care crede că acest
scenariu va fi posibil în următorii 5 sau 10 ani.

-
A fost promulgată legea care stabileşte că "toate institu

ţiile şi autorităţile publice, operatorii economici cu capital de
stat sau privat, orice altă entitate, precum şi persoanele fizice
sunt obligate să permită reprezentanţilor

accesul în sedii, pe terenuri, în mijloace
de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice".

-

Departamentului
de Luptă Antifraudă

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

Producţia industrială (serie brută) a crescut, în primul
trimestru al acestui an, cu 11,4% comparativ cu perioada
similară din 2010, datorită creşterilor industriei prelucră
toare (plus 13,2%), industriei extractive (plus 3,8%) şi
producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat (plus 3,7%), informează INS.

-

Începând cu 1 iunie 2011, vor intra în vigoare noi reguli
pentru desfăşurarea activităţii medicilor de familie în
centrele de permanenţă.

Ministerul Sănătăţii a publicat, pe pagina de web
www.ms.ro, secţiunea Transparenţă Decizională,
proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice cu privire la asigurarea continuităţii
asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.

Conform proiectului de act normativ, pentru a nu
încărca programul medicilor de familie care acceptă să
facă gărzi în centrele de permanenţă, s-a prevăzut
înfiinţarea centrelor de către un grup de 7 medici, faţă de 5
medici cât era stipulat în prezent.

În situaţia în care nu se poate respecta condiţia de a
se constitui un grup de 7 medici pentru asigurarea
serviciului în regim de gardă în centrele de permanenţă,
se pot înfiinţa şi centre de permanenţă cu 5 sau 6 medici
de familie dacă aceştia pot asigura funcţionalitatea
centrului de permanenţă şi sunt de acord să funcţioneze
în această formulă. În situaţia în care se doreşte
înfiinţarea unui centru de permanenţă dar numărul
medicilor din zonă este mai mic decât numărul minim de
5, atunci pot fi cooptaţi medici de familie care nu sunt
titulari de cabinet sau medici rezidenţi în medicina de
familie în anul III de pregătire pentru a constitui echipele
de gardă necesare funcţionării centrului de permanenţă.

Decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă se
autorizează de către directorul executiv al direcţiei de
sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti.

În situaţia în care centrul de permanenţă are la
dispoziţie o autospecială de consultaţii la domiciliu,
activitatea medicilor de familie în afara acestui centru este
coordonată de către dispeceratul medical de urgenţă,
după cum urmează:

a) în situaţia în care pacientul sau aparţinătorii
acestuia se adresează dispeceratului medical de urgenţă
prin numărul unic de apel 112, iar din informaţiile obţinute
se apreciază că starea pacientului nu este critică,
dispeceratul medical de urgenţă solicită deplasarea la
domiciliu a medicului de familie care efectuează serviciul
în regim de gardă în cadrul centrului de permanenţă.

b) în cazul în care pacientul sau aparţinătorii acestuia

se adresează direct centrului de permanenţă, solicitând
acordarea unei consultaţii la domiciliu, medicul de familie
care efectuează serviciul în regim de gardă în centrul de
permanenţă se deplasează la domiciliul pacientului
numai cu acordul dispeceratului medical de urgenţă.

Ministrul Sănătăţii a dispus majorarea tarifelor pentru
medicii de familie care efectuează gărzi în centrele de
permanenţă.

Astfel, un medic de familie va primi un tarif orar de 12,
8 lei/h indiferent de gradul profesional, faţă de 10 lei /h aşa
cum era prevăzut în prezent, tarif din care medicul era
obligat să plătească şi utilităţile centrului.

În cazul asistenţilor medicali, tariful acestora se va
calcula în funcţie de salariul negociat indiferent dacă
aceştia se află în contract cu casele de asigurări sau sunt
angajaţi numai în serviciul de gardă, dar nu mai mic de 8
lei/h.

Ca o noutate, în cazul centrelor de permanenţă care
sunt organizate în cabinetele medicilor de familie, aceştia
primesc, în plus, încă 6,4 lei /h.

De asemenea, în premieră, a fost publicată lista cu
serviciile cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale (cod
verde) pentru care se pot acorda consultaţii de urgenţă,
de către medicii de familie, în cadrul centrelor de
permanenţă sau la domiciliul pacienţilor.

Conform proiectului de act normativ, autorităţile locale
vor fi obligate să se implice în finanţarea centrelor de
permanenţă.Astfel, autorităţile locale vor avea obligaţia:

a) să asigure personalul auxiliar, respectiv:
îngrijitoare, paznic, registrator medical, după caz, dacă
pun la dispoziţie spaţiul, şi paza pentru cabinetele care
participă la un centru de permanenţă, indiferent de forma
de organizare a centrului de permanenţă.

b) să asigure dotarea minimală necesară funcţionării
centrelor de permanenţă, dacă pun la dispoziţie spaţiul
pentru centrul de permanenţă.

c) să asigure utilităţile necesare funcţionării centrelor
de permanenţă şi plata acestora, dacă pun la dispoziţie
spaţiul pentru centrul de permanenţă.

În prezent, în România funcţionează 88 centre de
permanenţă. În urma noilor prevederi, Ministerul Sănătăţii
urmăreşte înfiinţarea a încă 60 de astfel de unităţi.

Serviciul de presă

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 310 din data
de 5 mai 2011 a fost publicat Ordinul Ministrului Mediului şi
Pădurilor nr. 1274/2011 pentru aprobarea Ghidului de
finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de
încălzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire.

Ghidul constituie un suport informativ, având rolul de a
furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu
informaţii privind derularea Programului privind instalarea
sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabila,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire.

programul;
eligibilitatea solicitantului, a dosarului de finanţare, a

proiectului propus şi a cheltuielilor legate de acesta;
condiţiile de depunere a dosarului de finanţare, analiza şi

selectare, aprobare, finanţare, implementare şi monitorizare a
proiectului propus.

Finanţarea programului se realizează din veniturile
Fondului pentru mediu, în limita fondurilor prevăzute cu
această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru
mediu, aprobat conform legii.

Cuantumul finanţării

Finanţarea se acorda după cum urmează:
până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;
până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură,

exclusiv aparate de aer condiţionat;
până la 6.000 lei, pentru instalaţie de producere a energiei

termice pe bază de peleti, brichete, tocătura lemnoasă,
precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole,
forestiere şi silvice.

În cazul cumulării în cadrul aceleiaşi cereri de finanţare a
două tipuri de instalaţii, cuantumul finanţării solicitate nu poate
depăşi valoarea cea mai mare acordată unui tip de proiect din
cele două cumulate în cadrul programului.

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii:

este persoana fizică şi îşi are domiciliul pe teritoriul
României;

este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se
implementează proiectul; imobilul trebuie să nu facă obiectul
unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti,
vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului
comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate
publică;

nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugete locale,
conform legislaţiei naţionale în vigoare;

în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu

a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu
sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:
publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a ghidului şi a

anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;
depunerea dosarelor de finanţare;
analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii

solicitantului şi a proiectului;
aprobarea dosarelor de finanţare selectate;
postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare

aprobate şi respinse;
soluţionarea contestaţiilor;
încheierea contractelor de finanţare;
implementarea proiectului.

Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
achiziţia de instalaţii pentru producerea de energie

termică, inclusiv instalaţii pentru înlocuirea sau completarea
sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează
energie regenerabila;

cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a
sistemului, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;

taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Dispoziţii generale

Ghidul conţine dispoziţii privind:

Sursele de finanţare

Beneficiarii programelor

Etapele sesiunii de finanţare

Categorii de cheltuieli eligibile
�
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Programul ”Dezvoltarea re]elei de
c@mine pentru persoanele vârstnice”
Pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice lipsite de

susţinători legali care nu-şi pot asigura întreţinerea completă şi
care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare,
îngrijire şi tratament, în sistem rezidenţial, în cămine specializate,
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale implementează un
Program de interes naţional ”Dezvoltarea reţelei de cămine pentru
persoanele vârstnice”, care se derulează pe o perioadă de 33 de
luni, începând cu data de 1 aprilie 2011, dar nu mai târziu de 31
decembrie 2013, program aprobat prin HG nr.212/2011.

Prin acest Program se are în vedere sprijinirea autorităţilor
administraţiei publice locale care decid, prin hotărâre de consiliu
local/judeţean sau a municipiului Bucureşti, să reorganizeze
unităţile sanitare ineficiente în cămine pentru persoane vârstnice,
prin asigurarea de finanţare a funcţionării acestora din bugetul de
stat, prin bugetul Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale.

Acordarea de finanţare se realizează în baza dosarelor de
solicitare a finanţării, întocmite potrivit prevederilor legale şi
înaintate Ministerului Muncii de către autorităţile administraţiei
publice locale care vor administra şi finanţa noile cămine, după
verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi în temeiul
contractelor încheiate, potrivit legii.

Pe o perioadă de 90 de zile de la data încheierii contractului se
acordă finanţare din Program pentru acoperirea cheltuielilor
curente de funcţionare, inclusiv a cheltuielilor de personal normat
potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) lit. c) din H.G. nr.212/2011, până
la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din
acelaşi act normativ de către căminele pentru persoanele
vârstnice nou-înfiinţate, precum şi până la admiterea persoanelor
care vor beneficia de serviciile oferite de către aceste cămine.
Ulterior expirării celor 90 de zile, finanţarea continuă fiind asigurată
la standardul de cost înmulţit cu numărul de beneficiari.

Până la acest moment, Ministerul Muncii a încheiat astfel de
contracte cu 7 autorităţi ale administraţiei publice locale care au
respectat termenele şi condiţiile prevăzute de actele normative în
domeniu - şi care însumează 357 paturi, respectiv 179 de salariaţi -
, situaţia detaliată a solicitărilor formulate fiind prezentată în anexa
la prezenta.

Activitatea medicilor de familie în centrele de permanen]@
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Liderii UE vor analiza efectuarea unor posibile schimbări în Tratatul Schengen în cadrul unei ample dezbateri pe tema problemelor legate de migraţie Preşedintele
Pakistanului efectuează în perioada 11-14 mai o vizită oficială în Rusia, la invitaţia preşedintelui Dmitri Medvedev La 11 mai, zeci de ţări din întreaga lume au dat startul primului
deceniu de acţiune globală pentru siguranţa rutieră 2011-2020 BMW va investi pe termen mediu circa un miliard de euro pentru extinderea capacităţii de producţie în China
O rachetăAtlas 5 a decolat de la Cape CanaveralAir Force Station pentru a pune primul satelit al noului sistem de avertizare anti rachetă al DepartamentuluiAmerican alApărării,

orbită Preşedintele iranian a declarat că ia în calcul demisia după ce şeful serviciului de informaţii pe care l-a concediat a fost repus în funcţie de liderul suprem, Ayatollahul
Ali Khamenei Guvernul cubanez a declarat la începutul săptămânii, că intenţionează să studieze modalităţi de a permite locuitorilor din naţiunea insulară să călătorească în
străinătate ca turişti, sugerând că va uşura obstacolele birocratice şi restricţiile

Cetăţenii UE doresc măsuri pentru a
, a integra

reţelele de energie la nivelul UE şi realizarea
de economii de 20% la energie până în 2020,
obiectiv obligatoriu, arată un studiu recent
comandat de Parlamentul European.

reduce facturile de energie
Preşedintele , Barack Obama, se va

întâlni cu Regele Abdullah II al la Casa
Albă pe 17 mai pentru a discuta evenimentele din
lumea arabă. Aceasta va fi prima întâlnire dintre
cei doi lideri de la protestele pro-reformă care au
izbucnit în Iordania, în ianuarie.

SUA
Iordaniei

Reuniunea de patru zile a U.N. Intergovernmental Panel on Climate
Change, desfăşurată la Abu Dhabi, a fost în mare măsură axată pe
înlocuirea combustibililor fosili. Organismul compus din cercetători de
top din lumea ştiinţifică a concluzionat că , în
următoarele decenii, va fi larg răspândită iar într-o zi ar putea reprezenta
sursa dominantă pentru alimentarea întreprinderilor şi locuinţelor.

energia regenerabilă

Dup
ţial

ţia Spaţial ţional

ţinere a telescopului spaţial Hubble în
decembrie 1993

ţiei spaţiale, modulul Unity, în cursul lunii decembrie din
1998. În misiunea sa ultim

ţii, un rezervor pentru gaz la mare
presiune, piese de schimb suplimentare pentru Dextre

ţilor.
NASA descrie AMS ca pe un detector de particule deo

sebit, care va folosi mediu unic din spaţiu pentru cunoa
ţelegerea originii

universului prin c

ţii cosmice pentru
a oferi date importante despre modul în care viitorii astronauţi
pot fi protejaţi în timpul c

ţin practic, dispozitivul va încerca s

ţie teoretic

ţiale americane din
actuala flot

ţie a navetelor
americane, ISS va depinde de capsulele ruse

ţilor, pân
ţiune a capsulelor americane Orion,

prev

ţiilor private interesate s

ă întârzierile cauzate de nesincronizări cu partenerii
ru ă Endeavour este
gata pentru zborul final, a 25-a misiune,

ălătorie la
Sta ă Interna ă (ISS) pe parcursul a 16 zile.

Prima lansare pentru Endeavour a avut loc în 7 mai 1992,
misiunea STS-49. Momente de vârf ale carierei includ prima
misiune de între

ă, STS-134, va livra Spectrometrul
Alpha Magnetic (AMS) ă
antene de comunica

ă a universului
ăutarea de antimaterie, materia întunecată

ăsurarea razelor cosmice. În timpul misiunii sale nominală
de trei ani, AMS va studia nivelurile de radia

ălătoriilor lungi interplanetare.
La un nivel mai pu ă ob

serve ipoteticele particule strangelet, teoretic obiecte cosmice

compuse dintr-o formă exotică de materie definită ca materie
quark. Similar cu neutrino înainte de detectarea sa în 1956,
strangelet rămâne o construc ă. Este, de asemenea,
însărcinat cu vânătoare de "neutralino" o particulă ipotetică
care ar putea să explice din ce este alcătuită materia neagră

Când misiunea va fi încheiată, Endeavour va fi
expusă permanent la California Science Center din
Los Angeles. După lansarea navetei Endeavour,
ultimul zbor al unei navete spa

ă va fi efectuat de Atlantis, a cărei
lansare este prevăzută pentru data de 28 iunie.

După retragerea lor din circula

ă la
intrarea în func

ăzută pentru 2016. Pentru echipamente

ă
prezinte noile mijloace de transport marfă în
următoarele 12 până la 24 luni.

ISS, a cărei construcţie a început în 1998 şi
care este ocupată în permanenţă, începând din 31
octombrie 2000, se află pe orbita terestră la o alti
tudine de aproximativ 350 de kilometri, efectuând o

rotaţie completă în jurul Terrei la fiecare 90 de minute,
deplasându-se cu viteza medie de 28.000 de kilometri pe oră.

ISS este un proiect spaţial în valoare de 100 de miliarde de
dolari, finanţat în principal de Statele Unite ale Americii şi la
realizarea căruia participă 16 ţări.

şi dar şi probleme tehnice, Naveta Spa
şi va pleca la 16 mai

de la Kennedy Space Center, Florida în ultima c

şi livrarea primei componente americane a
sta

şi piese de schimb inclusiv dou

şi
pentru scuturile împotriva resturilor şi micrometeori

şterea
avansat şi va conduce la în

şi
m

şti
Soyuz pentru transportarea astronau

şi
piese de schimb sunt disponibile cargourile
dezvoltate de europeni şi japonezi iar Statele Unite
au cerut organiza

-

-

.

-

NASA a fixat lansarea Endeavour pentru 16 mai

Declaraţia delegaţiei Comisiei Europene dup

ţional

ă încheierea
misiunii comune în România alături de Fondul Monetar
Interna ăşi Banca Mondial

O delegaţie a Comisiei Europene a analizat implementarea
programului de sprijin pentru balanţa de plăţi destinat Româ
niei şi a evaluat aplicarea măsurilor convenite în vederea
virării ultimei tranşe în valoare de 150 milioane de euro.
Serviciile Comisiei Europene vor prezenta concluziile vizitei
comisarului pentru afaceri economice şi monetare precum şi
comitetului economic şi financiar al Uniunii Europene pentru a
se consulta cu privire la virarea ultimei tranşe.

O misiune comună a Comisiei Europene, Fondului
Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale s-a aflat la Bucureşti
în perioada 27 aprilie - 9 mai 2011. Serviciile Comisiei
Europene au analizat, la nivel tehnic, dacă România a
îndeplinit toate condiţiile pentru plata ultimei tranşe în valoare
de 150 milioane de euro. Plata acestei ultime tranşe ar ridica
suma totală acordată României în cadrul acestui program la 5
miliarde de euro.

Conform ultimelor evoluţii macroeconomice, economia se
redresează după cum era de aşteptat, cu o creştere estimată
la 1½% în 2011, care se va accelara până la aproximativ 3¾ -
4% în 2012. Totuşi, se aşteaptă ca inflaţia să rămână la un
nivel mai ridicat decât cel anticipat, la peste 5% în 2011.
Previziunile economice de primăvară ale Comisiei, care
cuprind previziuni amănunţite pentru România, vor fi publicate
în data de 13 mai 2011.

Ţinta de încasări pentru execuţia bugetară din primul
trimestru a fost atinsă cu uşurinţă, iar ultimele evoluţii arată că
execuţia bugetului va atinge obiectivul convenit pentru anul
2011 cu privire la deficit (4,4% din PIB calculat pe baza
contabilităţii de casă; sub 5% pe baza principiilor contabilităţii
de angajamente ESA). Evoluţia salariilor din sectorul public
continuă să respecte limitele stabilite în bugetul anului 2011 şi
în strategia fiscală pe termen mediu. Deşi reformele din
sistemul sanitar generează economii care contribuie la
recuperarea diferenţei dintre cheltuieli şi venituri, conform
tendinţelor actuale este de aşteaptat ca o diferenţă negativă

să persiste în timpul anului 2011. Membrii delegaţiei Comisiei
Europene au primit asigurări că această problemă va fi
abordată la suplimentarea bugetară de la mijlocul lui 2011
pentru a evita reapariţia arieratelor. În cele din urmă, membrii
delegaţiei Comisiei Europene s-au putut asigura că planurile
de investiţii ale Ministerului Transporturilor, aşa cum sunt
prevăzute în acordul multi-anual de performanţă încheiat între
minister şi agenţiile de implementare, sunt în concordanţă cu
sumele înscrise în buget în cadrul strategiei fiscale pe termen
mediu a guvernului. Astfel va fi facilitată o execuţie bugetară
ordonată.

Delegaţia Comisiei Europene va prezenta concluziile
vizitei comisarului pentru afaceri economice şi monetare şi
comitetului financiar. Sub rezerva acordului acestora,
Comisia va vira României ultima tranşă (150 de milioane de
euro) din împrumutul acordat de Uniunea Europeană.

Delegaţia Comisiei Europene doreşte să mulţumească
autorităţilor române pentru excelenta cooperare.

-
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Fondul Monetar Interna]ional }i Banca Mondial@ în România

Potrivit unui sondaj paneuropean realizat pentru Comisia
Europeană, în UE, 77% dintre copii cu vârste între 13 şi 16 ani şi
38% dintre cei cu vârste între 9 şi 12 ani au un profil pe un site de
socializare în reţea. Cu toate acestea, un sfert dintre copiii care
utilizează astfel de site-uri, cum sunt Facebook, Hyves, Tuenti,
Nasza-Klasa SchuelerVZ, Hi5, Iwiw sau Myvip, afirmă că profilul
lor este „public”, ceea ce înseamnă că poate fi văzut de oricine, iar
mulţi dintre ei îşi afişează adresa şi/sau numărul de telefon. Cifrele
evidenţiază importanţa viitoarei revizuiri de către Comisia
Europeană a implementării acordului privind Principiile pentru
reţele de socializare mai sigure cu aplicabilitate în UE. Prin acest
acord, intermediat de Comisie în 2009, principalele societăţi care
administrează reţelele de socializare au convenit să implementeze
măsuri de garantare a siguranţei online a utilizatorilor minori.
Siguranţa online a copiilor reprezintă o componentă importantă a
Agendei digitale pentru Europa.

Potrivit sondajului publicat recent de reţeaua EUKidsOnline, la
care au participat 25 000 de tineri din 25 de ţări europene, 38%
dintre copii cu vârste între 9 şi 12 ani afirmă că au un profil pe site-
uri de socializare în reţea, ponderea cea mai mare fiind înregistrată
înŢările de Jos (70%), iar cea mai scăzută, în Franţa, (25%).
Reţelele de socializare sunt şi mai populare în rândul
adolescenţilor cu vârste între 13 şi 16 ani, 77% dintre aceştia
declarând că au deja un profil.

Dintre copii cu vârste între 9 şi 12 ani, 15% afirmă că au peste
100 de contacte în lista de prieteni, ponderea cea mai mare fiind
înregistrată în Ungaria (47%). Ponderea adolescenţilor cu vârste
între 13 şi 16 ani care au peste 100 de contacte în listă este mai
ridicată în Belgia, Danemarca, Grecia, Ungaria, Italia, ările de
Jos, Norvegia, Polonia, Suedia şi Regatul Unit decât în alte ţări.

Un sfert dintre copiii activi pe site-urile de socializare în reţea
afirmă că profilul lor este accesibil publicului. O cincime dintre
copiii ale căror profiluri sunt publice spun că şi-au afişat acolo

adresa şi/sau numărul de telefon. În 15 ţări din 25, tendinţa de a
avea profiluri publice este mai mare la copiii de 9-12 ani decât la cei
de 13-16 ani.

Numai 56% dintre copiii de 11-12 ani afirmă că ştiu cum să
modifice setările de confidenţialitate de pe profilul lor din reţeaua de
socializare.Adolescenţii au deprinderi mai bune în acest sens, 78%
dintre cei cu vârste între 15 şi 16 ani declarând că ştiu cum să îşi
modifice setările de confidenţialitate.

Comisia monitorizează implementarea Principiilor pentru reţele
de socializare mai sigure cu aplicabilitate în UE, acordul de
autoreglementare semnat de societăţile care administrează reţele
de socializare, care se angajează să implementeze, în cadrul
serviciilor pe care le prestează, o serie de măsuri pentru garantarea
siguranţei minorilor.

Comisia va publica în curând prima parte a rezultatelor obţinute
în urma evaluării implementării acordului privind Principiile pentru
reţele de socializare mai sigure aplicabilitate în UE de către
următorii semnatari: Arto, Bebo, Facebook, Giovani, Hyves, IRC
Galleria, MySpace, Nasza-Klasa, Netlog, One.lt, Rate,
SchuelerVZ, Tuenti şi Zap. Raportul precizează, de asemenea, că
unele site-uri de socializare în reţea care sunt populare în rândul
tinerilor din Europa nu au semnat acordul respectiv.

Având în vedere vârstele tot mai mici ale copiilor care utilizează
internetul şi serviciile de socializare în reţea, precum şi faptul că tot
mai mulţi copii accesează internetul de pe dispozitive mobile, Co
misia a lansat o revizuire a actualelor acorduri de autoreglementare
în domeniu din acest sector. Societăţile care administrează reţele
de socializare, producătorii de dispozitive mobile şi de console de
jocuri, furnizorii de servicii de internet, furnizorii de aplicaţii mobile şi
de conţinut, organizaţiile de consumatori, cercetătorii şi
organizaţiile pentru copii vor fi invitaţi să se alăture platformei de
colaborare. Acest dialog se va baza pe realizările acordului privind
Principiile pentru reţele de socializare mai sigure cu aplicabilitate în
UE şi pe Cadrul european privind o utilizare mai sigură a
telefoanelor mobile de către adolescenţi şi copii.

Copii sunt utilizatori activi ai site-urilor de socializare în
reţea

Profilul multor copii este public, putând fi accesat de
oricine

Ce face Comisia?

�

-

Bruxelles, 18 aprilie 2011, IP/11/479

Re]elele de socializare de la vârste tot mai fragede Liderul PKK ameninţă Turcia

Secretarul General al ONU

Samoa

cu "marele
război". Liderul grupului, Abdullah Ocalan, în
prezent în închisoare, a transmis un ultimatum prin
intermediul avocatului, dacă Ankara nu a
demarează discuţiile cu grupurile kurde în termen
de şase săptămâni şi în termen de zile de la
alegerile parlamentare din 12 iunie. PKK s încheiat
în februarie un armistiţiu de şase luni şi există
temeri de creştere a violenţelor înainte de alegeri.

Mai mult de 40.000 de persoane au fost ucise în
conflictul separatist din sud-estul Turciei după ce
PKK a început acţiuni armate împotriva statului, în
1984.

Ban Ki-moon i-a
cerut prim-ministrului israelian Benjamin
Netanyahu, să nu reţină veniturile fiscale destinate
Autorităţii Palestiniene în urma constituirii
guvernului de uniune naţională cu Hamas.

Israel a blocat transferul a 105 milioane dolari
din taxe vamale şi alte taxe pe care le colectează în
numele Autorităţii Palestiniene, în urma unui acord
care reuneşte cele doua aripi rivale din mişcarea de
independenţă palestiniană.

Palestinienii văd reconcilierea între Fatah şi
Hamas ca fiind crucială pentru drumul lor spre un
stat independent în teritoriile ocupate de Israel în
războiul arabo-israelian din 1967. Israelul a
condamnat pactul ca "o lovitură extraordinară
împotriva păcii".

sare de la ultima la prima ţară care vede
soarele Pentru a doua oară în istoria ţării, Samoa,
insulă în Pacificul de Sud, va schimba data. Prim-
ministrul Tuilaepa Sailele a anunţat că ţara va trece
în partea de vest a liniei internaţionale de
schimbare a datei, pentru a fi pe un fus orar mai
asemănător cu Australia şi Noua Zeelandă. Ţara a
trecut în partea de est a liniei în 1892 pentru a fi mai
aproape de Statele Unite aleAmericii.

.
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Vând col
ă frigorifică de 350

l, 250 €. Tel. 0724-307685. (RR)
Vând în Boc ă măruntă

solzi de pe
ă 2 persoane, 350 lei;

lemn de brad fasonat ,15 lei/buc.
Tel. 0729-070819. (RR)

Vând în Re
ătărie cu

masă ă su
fragerie, 1.000 lei; col

ă, 550 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (R.R)

Vând în Vârciorova 1 mc fosnă
de nuc ă de frasin.
Tel. 0720-798480. (RR)

Vând în Re ă sufrage
rie living, 1000 lei. Tel. 0355-
805464, 0770-369155. (RR)

Vând în Grădinari 2 drujbe;
cumpăr capre. Tel. 0749-854897,
0763-729655. (RR)

Cumpăr în Caransebe
ăptămâni. Tel. 0771-

610852. (RR)
Cumpăr în Boc

ările, 450 €; două noptiere,
dulăpior, măsu ă, 150 lei. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând în Re

ără ecran 300 lei;
laptop PIII, 250 lei. Tel. 0255-
530361, 0735-060187. (RR)

Vând în Anina circular cu jgheab
în stare de func
ără masă, 300 lei. Tel. 0255-
240157, 0766-496941. (RR)

Vând ma ă de spălat automa
tă. Tel. 0749-226404. (RR)

Vând în Anina armăsar 3 ani, rig
semi muran, 3900. Tel. 0740-
915944. (RR)

Vând în Caransebe

ă pe plus, 500
lei neg; dvd record înregistrează
pe plus, 350 lei neg; aparat foto
digital cu film, 150 lei; aerotermă cu
comandă, 200 lei neg; telefoane
mobile Nokia 6630, 130 lei; Nokia
1600, 90 lei; Vodafone, 100 lei;
telefon Philips 150, 90 lei; antenă
parabolică cu receiver + LNB, 100
lei; volan sport pentru ma ă, 30 lei.
Tel. 0730-552734. (RR)

ţar nou compus din 4
corpuri, 350 €; lad

ţigl

ţa dormitor com-
plet, 1.400 lei; colţar buc

-
ţar sufragerie

extensibil, 1.000 lei; canapea exten-
sibil

ţa mobil -

ţel
mic, 1-2 s

rr

.
ţa boiler instant pe

gaz Electrolux puţin folosit, 300 lei;
laptop HP 625 model 2011 cu toate
dot

ţ

ţa pat

ţelu Ro

ţionare, 600 lei; abric
f

-

ţel galben 8
luni ţea ro

ţa Laptop HP
nx7400, 1250 lei neg; video dvd
recorder, înregistreaz

er

şa
şte, 0.20 lei/buc;

canapea fix

şi

şi scaune, 600 lei; mobil

şi ceva mc fosn

şi

ş un vi

şa porumb sau
grâu, 1 leu/kg. Tel. 0740-770047 ( )

Vând în Bocşa 3 porci de la 80 la
120 kg, 7lei/kg. Tel. 0740-770047

Vând în Reşi

şi şi 2 fotolii,
150 lei. Tel. 0770-352992. (RR)

Vând în O şu PIV cu
ecran, 400 lei, f

şin

ş monitor
calculator, 50 lei. Tel. 0721-385230.

Vând în Târnova vi
şi vi şie 10 luni, 1500 lei

buc. Tel. 0760-067611. (RR)
Vând în Reşi

şin

Vând 27 de capre.

Vând tv Samsung diagonala 51,
puţin folosit, 200 lei. Tel. 0355-
410197.

Vând acordeon Weltmeister 5/3,
contrabas cu arcu

Vând Play Station 2, manete +
jocuri, preţ 170 lei; play station
portabil PSP, card + jocuri preţ 420
lei

ţ 20 lei
bucata. Tel. 0721-414951.

Vând 27 de capre cu iezi, în
Ciudanoviţa. Tel. 0732-393550.

Vând costum popular de b ţi
din zona Gorj, are c

ţesut în
r

ţu Mare vac

ţu Mare vac

ţuic

ţii, 1000 lei; mas

ţ gall nou de 1 ţol, 100 lei
metrul liniar; reductoare noi raport 1
la 45, 300 lei/buc; curele de transmi-
sie noi 22x14x2860, 20 lei/buc;
cazan ţuic

ţi compus

ţa 1 fotoliu pat, 300
lei. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând aspirator Beko 1400 W, 80
lei; dou ţ

l

ţelu Ro

ş, flaut vechi
mare, tv color cu telecomand

şin

şi vând jocuri originale play
station, PS2, PSP, Wii, X-Box, PS3,
maşini, fotbal şi altele, pre

ş

şa porci, 90-120 kg,
7 lei/kg; moar

şa motor electric de
15 kw la 3.000 rota

şi

ş iezi de capr

şu 2 ferestre cu
geamuri în trei canate, cu rulouri,
300 lei/buc; 4 geamuri în dou

ă,
ma ă de spălat automată Miele.
Tel. 0355-082861.

ărba
ăma ă cusută în

război, ilic, pantalon, brâu
ăzboi, pălărie, 300 € neg. Tel. 0355-

418039 (sâmbătă după ora 16) (RR)
Vând în Valea Almăjului un cal

foarte frumos, 2000 lei. Tel. 0785-
015387. (RR)

Vând în Boc
ă nouă pentru motor

trifazic, macină 300 kg/h. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând la Zorlen ă
gestantă în luna 4-a în vârstă de 6
ani. Tel. 0255-235994. (RR)

Vând la Zorlen ă de 3
ani, 2500 lei. Tel. 0255-232847 (RR)

Vând urgent cazan de ă de
120 l din cupru. Tel. 0255-233418.

Vând în Boc
ă

de circular mare cu motor de 4 kw,
1000 lei; lan

ă din inox alimentar de
120 l, 900 €. Tel. 0747-877713. (RR)

Vând în Anina trusă pentru scos
rulmen ă din 3 prese, 200
lei. Tel. 0255-240368, 0734-145411.

Vând în Re

ă noptiere, dulăpior, măsu ă,
150 lei; aptop HP 2011, ultimul
model, toate dotările, 450 €. Tel.
0729-824413, 0724-074194. (RR)

Vând în Timi ă, 10
lei/kg; capre, 20 lei/buc. Tel. 0742-
127772. (RR)

Vând în O

ă
canate 250 lei/buc; sobă Vesta, 500
lei. Tel. 0355-401982. (RR)

Tel. 0732-
393550.

Cumpăr în Grădinari capre. Tel.
0749-854897, 0763-729655. (RR)

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Caut fat
-
-

ţilor, în schimbul vizei din
Elveţia.

ţ

Tân

ţie de durat

ţ

ă între 18-30 ani, pentru
căsătorie cu băiat sârb (cu handi
cap), specific nu contact sexual, nu
mai îngrijire, mai ales după moartea
părin

ă
sau române ă ea sârbe

ăr, frumos, doresc să
cunosc o fată serioasă care vrea o
rela ă. Rog seriozitate.
Tel. 0737-147662.

Pensionară 62 ani, cu locuin ă,
caut partener pentru căsătorie. Tel.
0770-391275.

ărbat discret, 48/1,76/74, fără
vicii, doresc amantă. Sms sau tel.
0724-447364.

Ştiutoare de limba sârb
şte (înva şte).

Preferabil de la sat, Caraşova sau
alte sate sârbeşti. Tel. 0041615
357674, 0041799644404. Rog
seriozitate.

B

Matrimoniale

6

Vând în Re
ă nouă, pre

ă canate 250
lei/buc; sobă Vesta, 400 lei. Tel.
0355-401982. (RR)

ă, căru ă de
cusut electrică, stativ de haine pt.
magazin.Pre

ă de spălat auto-
mată în stare de func , pre

ă sufragerie
pre

ă de cusut marca
Singer, foarte veche, 1891, fabricată
în Irlanda, seria 15976888 18-2,
pre

ă, pu

ăr natural cu
keratină 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%
satisfac

ă. Tel. 0786-454000.
Vând extensii de păr natural cu

cheratină

ă, mărimea 43, noi, în cu
tie. Pre

ă, capac
acoperit cu tabla 105 lei. Tel. 0768-
331715, 0732-452930.

Vând mobilă. Tel. 0746-254661.
Vând mobilă pt. o cameră,

col

ă, nou. Tel. 0746-254661.
Rame tei 1,3 lei pre

ă neagră,
înăl

ă ă de spălat vase,
Bosch, 150 €. Tel. 0764-577893.

Vând telefon Samsung GT-
B3410 cu tochscreen ă
qwerty, cutie, cablu de date, că

ărcător, manual de utilizare,
stare foarte bună pre

ă: dulap, vitrină,
vitrină mică, dulap oglindă, masă, 4
scaune. Pre

ăliug, vechime peste 100 ani.
Pre

şi

ş 2 porci la 150
kg, 7.5 lei/kg; 1 porc la 120 kg, 8
lei/kg. Tel. 0745-027095. (RR)

Vând în Timiş 8 purcei de 2 luni
marele alb, 320 lei perechea. Tel.
0742-544119. (RR)

Vând în O şu 3 ferestre
lemn cu geamuri în trei canate, cu
rulouri, 300 lei/buc; 3 ferestre lemn
cu geamuri în dou

şin

şin

şi altul
dublu pentru 2 calculatoare. Tel.
0746-888595, 0770-600270.

Vând urgent mobil

şi ofer solu

şin

şi microring 2 lei suvi

şi moni
toare crt 17 inch începând de la 100
lei bucata. Tel. 0755-409341.

Vând adidaşi Highroad din piele
culoare alb

şi maşin

şi tastatur
şti,

înc

ţa rochie de mirea-
s ţ 500. Tel. 0770-538012

Vând în Gherteni

ţelu Ro

Vând tv color, canapea extensi-
bil ţ copil mic, ma

ţ neg.Tel.0355-802548
ând ma

ţionare ţ
200 lei neg. Tel. 0744-906093.

Vând foarte convenabil 2 birouri
pentru calculator: unul mic

ţ acceptabil. Tel. 0722-879262.
Vând ţii pentru orice

fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722-
500884.

Vând router Edimax model BR-
6204WG, nou folia pe el, preţ 100 lei
negociabil. Tel. 0721-410752 sau
0770-600596.

Vând corturi noi de 3 persoane
240 lei/buc. Tel. 0760-277164,
0725-187589 sau ID mess:
romaniidinafaratarii

Vând ma

ţ 100 €. Tel. 0732-531363.
Vând pick-up Tesla NC430 stare

impecabil ţin folosit, discuri
bonus, 250 lei. Tel. 0722-619119.

Vând parchet stratificat 15mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.

Extensii din p

ţie în livrare cu verificare
înainte de plat

ţa de
50 cm. Tel. 0769-577033.

Vând calculatoare P3 -

-
ţ 130 lei. Tel. 0764-335767.

Cutii stupi 10 rame îmbinate în
falţ, fund Antivarroa cu plas

ţar. Tel. 0746-254661.
Vând fotoliu dublu piele ecolo-

gic
ţ final. Tel.

0768-331715, 0732-452930.
Vând urgent vitrin
ţime 2 m, lungime 2,2 m,

modern

ţ 250 lei
negociabil. Tel. 0721-410752.

Vând mobil

ţ 500 lei. Tel. 0770-
750691.

Vând costum popular autentic
zona V

ţ 300 €. Tel. 0770-750691.

V

Vând în Re ţa biciclete, 150 lei;
c ţar
de buc

ţa calorifere de
font

Vând lapte de capr -
ad

şi

şi

ărucior de copii nou, 150 lei; col
ătărie din lemn masiv, 850 lei;

circular pentru tâmplărie, 1.000 lei;
instant pentru apă caldă, 300 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Cumpăr în Re
ă, asigur transportul. Tel. 0728-

813340. (RR)

ă, 100 l/săp
tămână, Vale eni. Tel. 0762-
648223.

Vând Ford Transit 5+1 locuri,
înmatriculat, din 1998, 2.800 € sau
schimb cu ma -

-

ţi din 1997, euro 2 neînmatricu-
lat

-

-

ţa, OpelAstra break
caravan, 1996, servo total, turel

ţi din lemn
ţ

-
ţ neg;

cilindru de basculare, preţ neg; ax
de abric cu 2 cuţite ţite de rezer-
v

ţa microbuz Re-
nault Master de marf ţie
2001, 4000 €; genţi aluminiu pe 13,
14, 15 ţoli, 500 lei/set. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

Vând în Fize

ţa motocositoare,
3000 lei neg. Tel. 0740-204526 (RR)

Vând în Zorlenţu Mare motoco-
sitoare Carpatina cu piese de
schimb aferente, 1000 €; combin

ţional 431 cu masa 3,10 m
suprafaţa activ

Vând Dacia pt. programul Rabla
1600 lei. Tel. 0721-172441. (RR)

Vând TAF 654, 6.500 €; Renault
Clio, an 2001, înmatriculat, 2.250 €.
Tel. 0723-579140. (RR)

Vând în Re ţa Ford Mondeo, an
fabricaţie 2001, euro 3, motor 1900,
înscris pe persoan

ţi ATV
de 12 ţoli noi cu cauciucuri

şin

şi compo
nente din dezmembrare Aro 10;
Oltcit Club cu acte la zi, stare irepro
şabil

şi

şi 2
dricuri pentru c

şa baie de ulei pen
tru tractor U650 şi piese, pre

şi cu

şi

ş cabin

şi

şi

şi jante
de aluminiu, 650 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

ă mică pe moto
rină. Tel. 0747-920320. (RR)

Vând în Lugoj Audi A6, an 2006,
150 CP, toate dotările, 2.800 €; jeep
Nissan Terrano 2 din 2003 înmatri
culat persoană fizică, 6.500 €;
camionetă Iveco basculabilă pe 3
păr

ă, 4.200 €; Renault Megane
Cabrio, 1.500 €. Tel. 0768-066066,
0722-777543. (RR)

Vând în Anina piese

ă, 500 €; Tel. 0255-240368,
0734-145411. (RR)

Cumpăr în Ciacova tractor mic U
445. Tel. 0755-344539. (RR)

Vând în Re
ă,

multiple dotări, motor 1,6 benzină,
înmatriculat recent în România,
2400 €; pompă benzină Opel Astra
nouă, 80 €; 4 cauciucuri Michelin
175/70/14, 60 lei/buc; 2 cauciucuri
MS 155/80/13; 5 ro

ăru ă, 400 lei. Tel.
0729-824413, 0724-074194. (RR)

Vând motocositoare Carpatina.
Tel. 0768-476800. (RR)

Vând în Boc

ă, 100 €. Tel. 0729-070819. (RR)
Vând în Re

ă, an fabrica

ă de tractor
445, 300 €. Tel. 0745-006411. (RR)

Vând în Re

ă
Interna

ă, 2100 €. Tel. 0721-
470946. (RR)

ă fizică, 3.200 €
neg; cauciucuri 13, 14, 15, 16, 17
1/2, de la 50 de lei în sus; 4 ro

Vând în Re ţa Fiat Toledo
recent adus, culoare argintie, an
2003, euro 4, motor 1.6. Tel. 0771-
387519, 0727-245233. (RR)

şi

Vând Peugeot 206, decapotabil,
gri metalizat, stare f bună, 4.200 €.
Tel. 0723-603175. (RR)

Vând în Bocşa piese Rab

şi alte piese, 300
€. Tel. 0740-770047. (RR)

ă, elec
tromotoare, parbriz fa ă, radiator,
compresor cu pompă de direc

ă de refulare

-
ţ

ţie,
supap

Vând în Reşi

şi 2 dricuri pentru c

ţa, Opel Astra
Break Caravan, 1996, servo total,
turel

ţi din
lemn ţ

ă, multiple dotări, motor 1,6
benzină, înmatriculat recent în
România, 2400 €; pompă benzină
Opel Astra nouă, 80 lei; 2 cauciucuri
MS 155/80/13, 50 lei/buc; 4 ro

ăru ă, 400
lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Re ără
capotă, turbo diesel, pentru piese
sau întreg, neînmatriculat, an 1996;
motocicletă Yamaha 105 CP avaria
tă fa ă; diverse piese Renault 19.
Tel. 0355-801441, 0754-576100

şiţa Peugeot 306 f

-
ţ

.
Cumpăr 2 vouchere sau rable.

Tel. 0757-372660. (RR)
Vând în Caransebe

ări complete,
3500 €. Tel. 0785-390778. (RR)

Vând în Re

ă de adunat fân, 650 €. Tel.
0746-642653. (RR)

Vând în Eftimie Murgu tractor
Massey Ferguson 35 CP, 2.400 €.
Tel. 0765-856273. (RR)

Cumpăr cârlig remorcare pentru
Renault Laguna. Tel. 0721-328459.

Vând în Goruia Mitsubishi
Cordia cu multe piese de schimb,
550 €. Tel. 0255-234536. (RR)

Vând în Caransebe

ă Iveco,
6 locuri, din 1994, neînmatriculată,
2.900 €; Volkswagen Passat Break,
1.9 Tdi, an 2000, 110 CP, verde,
2.800 € neg; Dacia papuc din 2006,
2.300 € neg. Tel. 0768-066066,
0722-777543. (RR)

Vând în Jamu Mare tractor
U650, 2200 €; Peugeot din 1990,
înmatriculat, acte la zi, 1.9 diesel,
jante aluminiu, 750 €. Tel. 0742-
943871. (RR)

ş Renault
Laguna din 2000, dot

şi

ş Ford
Transit 8+1 locuri, înmatriculat,
1200 € neg. Tel. 0721-385230. (RR)

Vând în Lugoj camionet

ţa motocositoare
Carpatina, 650 €; cositoare pe
tamburi pentru tractor de 1.65, 900
€; grebl

Vând 2 vouchere programul
rabla la preţ neg. Tel. 0763-639292.

Auto-Moto-Velo

Anunţ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
ţie public ţei de 90,34 ha

p

ţiile de atribuire se pot procura de la
camera 3 - biroul agricol, zilnic între orele 9-16, începând din data
de 12.05.2011.

Ofertele se depun pân
ţia public

ţa.

ă
licita ă pentru concesionarea suprafe

ă
ă

ă la data de 13.05.2011, ora 9, la camera
5 - registratură. Licita ă va avea loc în data de 13.05.2011,
ora 10, cu repetare în fiecare joi până la adjudecare, la sediul
Consiliului Local Oravi

şune din blocurile fizice 717, 1143, 1166, 618, 1074, 1133, 2205,
597, 600 pentru p şunatul animalelor, conform H.C.L. nr. 59 din
28.04.2011. Documenta

Primar Inf. Goga Ion
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Ofer spre închiriere garaj, Pia

ă stare, având
sub 10.000 km. Pre

ă,
radiator, compresor cu pompă de
direc ă de refulare

ăr disc pentru tractor U
450 fără trac ă lă

ă pentru U 450 cu
lă

ţa
Re ţa Sud. Tel. 0723-160358.

Vând autoturism Dacia Logan
(achiziţionat 2009), Fiat Panda (ach.
2010). Sunt în perfect

ţ avantajos. Tel.
0749-639309.

Vând în Boc

ţie, supap

ţiune faţ ţime 1.45 cu
2 baterii sau frez

ţimea 1.60. Tel. 0740-011261 (RR)

şi

şa piese Rab

şi alte
piese, 300 €. Tel. 0740-770047 (RR)

Cump

Vând în Re ţa, Renault 21
break, înmatriculat, an 1990, acte la
zi, 850 €. Tel. 0728-813340. (RR)

şi

A N U N Ţ
Prim ria ora ului Boc a, cu sediul n str. 1 Decembrie 1918, nr.

22, organizeaz licita ie public deschis conf. Legii nr. 50/1991
pentru:

concesionarea terenului extravilan nscris in CF. nr. 2604 BR
sub nr. top. 1024/1/13/1, nr. cad. 802, n suprafa de 6460 mp, pe o
perioad de 20 de ani.

Taxa lunar minimal de redeven la deschiderea licita iei este
de 258 euro/lun .

Bunul imobil mai sus men ionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul desf u rii activit ii

de produc ie i prelucrare a lemnului.
Oferta solicitan ilor va fi n o it de un studiu de fezabilitate.
Ofertele pentru concesionarea terenului vor fi transmise p n la

data de 20.05.2011, la sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1
Decembrie 1918, nr. 22 cu dovada depunerii garan iei de participare
la licita ie reprezent nd 10% din pre ul de pornire a licita iei.

Sedin a public de deschidere a ofertelor pentru concesionarea
terenului va fi n data de 01.06.2011, ora 10.00, la sediul Prim riei
Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
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care l-au comunicat.

î
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M a i

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Oferte-Cereri

de Serviciu
Doamn

ţ

ă serioasă, vorbitoare de
limba germană, doresc să îngrijesc
bătrâni în Germania.Am experien ă.
Tel. 0355-418178.

Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.

RE ŢA

ŢA:

Ţ

ŞI

Ş:

:

Ă

CARANSEBE

ORAVI

TOTAL JUDE : 8

ălător
vehicule: 1;

ă de mare tonaj: 1;

ăiat bu ăcătu
ă: 1;

Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;

Asistent medical generalist: 1; SpB ILE HERCULANE:

Electrician de între şi repara Şofer
autocamion/maşin

şteni: 1; L ş mecanic: 1; Muncitor
necalificat în silvicultur

ţinere ţii: 1;

Gaterist la t

AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 11.05.2011

Vând cas ţa, cu 10
hectare de p

ţa.
Tel. 0732-393550.

-

ţit. Preţ negociabil. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Vând gr

ţa, str. Ema-
nuel Gajdu nr. 50, cu etaj, 9 camere,
2 terase, scar -

Vând în G 2
-
-

s
ţa.

Tel. 0747-832171, 0256-410590.
Vând în G -

ă în Ciudanovi
ământ sau schimb cu

apartament 2 sau 3 camere, Re

ătă

ădină 1100 mp înspre
drumul Lupacului. Tel. 0355-410067

Vând casă în Oravi

ă interioară, apă, ca
nalizare. 495 mp. Tel. 0255-571910.

ătaia casă camere,
bucătărie, baie, hol, cămară alimen
te plus o clădire în curte, garaj, ane
xe, grădină 1520 mp au schimb cu
apartament 2-3 camere în Re

ătaia în centru, grădi
nă, loc de casă, 600 mp. Tel. 0747-
832171, 0256-410590.

şi

şi

Vând urgent apartament 3 ca
mere, confort 1, semidecomandat,
îmbun

Vând casă n
ă ă 3000 mp, fântână

în curte, anexe. Pre

î

ţ 8.000 €. Tel.
0748-275177.

Şipet, jud. Timiş, 3
camere, gr din

Vând apartament în Anina, 3
camere decomandate, bucătărie
mare, baie cu cadă, două holuri,
două balcoane. 7300 € negociabil.
Sau schimb cu o garsonieră cu gaz
în Reşiţa. Tel. 0748-301892.

Vând în Re ţa, zona Micro II,
apartament 3 camere confort III,
f ţiri, parter în bloc de 4
etaje, 21.000 € neg. Tel. 0734-
265458. (RR)

Vând în Re ţa, pe Alb

ţionat, 30.000 € sau schimb.
Tel. 0725-630130. (RR)

Vând în comuna Mehadia cas

rr
-
-

ţit, 37.000 €. Tel.
0765-239698. (RR)

Vând 2 ha p
ţi de locuit, 12.000 €. Tel.

0722-129295. (RR)
Vând la Rusca Montan

ţie, 45.000 €
sau schimb cu apartament; teren
1400 mp. Tel. 0355-884369, 0729-
113724. (RR)

Vând la intrare în Sasca Monta-
n

ţa cas ţ

ţei,
pretabile pentru pensiuni, vile,
cabane, 4 € neg. Tel. 0771-387519,
0727-245233. (RR)

ţa 2 apartamente
confort I, 1 cu 2 camere la etaj 2 pe
G.A. Petculescu, 1 cu 3 camere pe
Romanilor etaj 4, 28.000 respectiv
45.000 €. Tel. 0757-372660. (RR)

Vând cas ţa, 38.000 €.
Tel. 0733-043799. (RR)

Vând cas

.

şi

şi

şi canal, gr şi anexe,
33.000 €. Tel. 0767-470450. (RR)

Vând în Gherteniş cas

şova aproape
de izvorul Sfânta Elena, 21.000 €.
Tel. 0255-240368, 0734-145411 ( )

Vând în Lugoj apartament semi
decomandat 2 camere, zon

ş cu
posibilit

ş cas

şi teren 6.000
mp p

şi
ş cu etaj, sus 2 camere, jos 8

înc

şi

şeni, 37.000
€ neg. Tel. 0731-191130. (RR)

Vând în Reşi

şova aproape
de izvorul Sfânta Maria, 21.000 €.
Tel. 0255-240368, 0734-145411

ără îmbunătă

ăstrelelor,
apartament cu 1 cameră, 12.500 €;
cameră cămin, 6.000 €; Tel. 0730-
139528. (RR)

Vând casă din Ungaria, lângă
Bekescsaba, 3 camere, baie, aer
condi

ă
3 camere, bucătărie, curte mare,
apă ădină mare

ă pe
strada principală, 3 camere, coridor
închis, gresie, anexe, curte mare,
fântână, grădină cu flori, 25.000 €
neg. Tel. 0255-526896. (RR)

Vând casă în Cara

ă centra
lă, etaj 1, îmbunătă

ământ la Ezeri
ă

ă casă cu
5 camere, 2 bucătării, cămări,
25.000 €. Tel. 0355-401982. (RR)

Vând în Ezeri ă 4 camere
renovate 3 în construc

ă teren de 5.500 mp
ădure de salcâm. Tel. 0734-

068742. (RR)
Vând în Re ă de vacan ă

tip săla
ăperi pentru animale, posibilitate

tragere apă, curent, 2000 €. Tel.
0724-307685. (RR)

Vând 3 terenuri în zona Re

Vând casă la Secă

ă în Oravi

ă în Cara

Vând cas

şi

şi utilat. Tel. 0771-614597,
0765-295723.

Vând 5117 mp teren Reşi

şi

şi pivni
ştit

şi

şi

şi

ă în satul Bărbosu,
10.000 € neg. Tel. 0744-381141

Vând în Re ă cămin,
6.000 €. Tel. 0730-139528, 0721-
765264. (RR)

Vând la Rusca Montană casă cu
5 camere, 2 bucătării, cămări,
25.000 €. Tel. 0355-401982. (RR)

ă, conf. 1, cu
toate dotările, complet mobilată. Tel.
0744-639309.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere. Condi

ă, lângă Poli

ă
parcare, front stradal 40 m. Pre

ă Moniom, cu 3
camere plus dependin

ă. Tel.
0770-593742.

De vânzare apartament în Re
ărămidă arsă, 160 mp, 4 ca

mere plus living, 2 băi, 2 balcoane,
bucătărie cu cămară. La demisol are
garaj ă. Etaj 1 din 4, zonă
lini ă. Tel. 0770-751533.

De vânzare casă situată în
centrul Re ăi,
bucătărie cu cămară, curte cu
terasă. Pretabilă pt. două familii.
Zonă deosebită. Tel. 0770-751533.

Vând urgent apartament la
casă, 2 camere, bucătărie, baie,
anexe. Posibilitate de privatizare.
Pre

ă fizică, vând urgent
garsonieră, conf. 1, 30 mp, etaj 2 din
4, multe îmbunătă ă, în
Govândari. Pre

ă fizică, cumpăr cămin
cu o cameră, Govândari. Tel. 0770-
746033, 0741-166573.

Vând apartament 4 camere, etaj
2/4, conf. 1, decomandat, centrala
termică, în Re

ă 3 camere,
baie, bucătărie, garaj, curte,
grădină. Tel. 0745-126863, 0744-
771566, 0770-474612.

.
ţa camer

Vând garsonier

ţii excelente. Tel.
0728-315659, 0355-802806.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere, zona Lunc ţie.
Mobilat

ţa,
arabil, la km 4 spre Anina, lâng

ţ 3
€/mp negociabil. Tel. 0721-241408.

Vând cas
ţe. Geamuri

termopan. Totul este pe 1000 mp.
Tel. 0751-056772.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat, dotat, zona Lunc

-
ţa, din c -

ţ

ţei, 6 camere, 2 b

ţ 25.000 € negociabil. Tel. 0727-
208277, 0740-065687.

Persoan

ţiri, liber
ţ 10.500 €. Tel. 0770-

746033, 0728-213320.
Persoan

ţa, micro 4. Preţ
negociabil. Tel. 0721-906062, 0770-
454966.

Vând în Re ţa cas

Ofer spre închiriere apartament
2 camere vis-a-vis de comisariat.
Tel. 0743-065496.

Vând în Lugoj, lâng -

Vând sau schimb 10.115 mp
teren, jum

-

ă Universita
tea Drăgan, apartament 2 camere,
etaj 3, nerenovat, 20.000 €. Tel.
0762-089582. (RR)

ătate construibil, jumătate
împădurit, la km 3 spre Anina, certi
ficat urbanism, lângă pârâu, front
stradal 70 m, curent la 100 m. Tel.
0721-241408.
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Situri web/pagini web simple cu
doar 200 lei, domeniu ăzduire
gratis. Tel. 0767-730000.

Proiect atestat în html începând
de la 70 lei, proiect atestat în Pascal
începând de la 100 lei. Tel. 0767-
730000.

Transport persoane din/în
Austria ieftin, confortabil

ăcoritoare, dulciuri gratis.
Tel. 0760-277161, 0725-187589
sau +436763127442.

Execut acoperi ări,
ziduri de piatră. Pre

ăine. Tel. 0724-026376.
Electrician execut repara

ări tablou electric, diverse
lucrări. Tel. 0745-943635.

Vrei sati amenajeji casa sau
apartamentu gresie faianta rigips
podele izolatii din polis tinci tencu
iala decorativa instalatii sanitare

şi g

şi rapid.
Cafea, r

şuri, mansard

şti Focussat sau
str

şi
electrice dau gaurii pt centrale şi
hote. Tel. 0769-421706.

ţuri negociabile.
Tel. 0743-907757.

Montez/vând antene satelit,
programe române

ţii,
schimb

-

Cumpăr cârlig de remorcare
pentru Renault Kangoo. Tel. 0730-
552734. (RR)

Vând în Anina piese

ă, 500 €; Tel. 0255-
240368, 0734-145411. (RR)

Vând în Boc ănătoare
păioase, 400 €; ma ă de
împră

ă în spate, 2800 € sau
schimb cu ma ă mică pe moto
rină; Volkswagen Golf, an 1998, 1.6
benzină, înmatriculat, 2.700 €. Tel.
0742-544119. (RR)

Vând în Re
ă,

4000 €; remorcă din tablă pe un
singur ax cu 2 ro

ă Kawasaki
neînmatriculată, 850 € neg; 1
motocultor pe benzină cu freză ro

ă

ări
complete, climatronic, pre

ă, acte la zi, pre

ă RO, abs, servo, stare
bună, pre

ă electrică, sistem audio,
jante, pre

ă de bagaje cu tot cu
bare pt. Opel 2000-2004, folosită
foarte pu

ă,
fabrica

şi compo
nente din dezmembrare Aro 10;
Oltcit Club cu acte la zi, stare
ireproşabil

şa sem
şin

ştiat azotat, 300 €; motor de
Aro, 400 €. Tel. 0744-381141. (RR)

Vând în Timiş Ford Transit 5+1
locuri, an 1998, înmatriculat, acte la
zi, cu lad

şin

şi

şi pr şitor, pre

şu,
2 uşi, trap

şi Opel, 20 € bucata şi pe 15
pt. Opel şi Vw 140 € setul. Tel. 0749-
044785.

Vând urgent Piaggio Gilera, 49
cm, tip enduro,culoare alb-verde, cu
acte. Pre

-

-

ţa tractor Ford
3000, 48 CP, cu cositoare lateral

ţi, 1000 €. Tel. 0770-
473299. (RR)

Vând motociclet

ţi
metal ţ 350 €; Opel
Zafira, an 2001, diesel, 4500 €. Tel.
0766-251256. (RR)

Vând auto Renault Laguna an
fabr. 2000, rulaj 139.000 km, dot

ţ 3.500 €
neg.Tel.0785-390778,0255-517830

Vând Lancia Prisma 1900D sta-
re foarte bun ţ 1200 €
negociabil. Tel. 0754-298818.

Vând Audi A4 an fabr. 1995,
înmatriculat

ţ 3.000 neg sau schimb.
Tel. 0768-614743.

Vând Golf 3, înmatriculat, ro

ţ 2000 €. Tel. 0740-076335
Vând ieftin jante aluminiu pe 13

de Golf

ţ 420 €. Tel. 0749-044785.
Vând box

ţin. Tel. 0764-577893.
Vând Ford Sierra 1,6 benzin

ţie 1984, funcţional, RAR
valabil 2011, pentru piese sau
programul rabla, preţ fix 450 €. Tel.
0764-335767.

Auto-Moto-Velo
Vând în Re

ăla
ă de vie, 60.000 €

neg. Tel. 0720-034930.

şi
şului, 2 ha teren cu s ş, grajd,

pomi fructiferi, vi

ţa, Calea Caranse-
be

ţ

Vând casă cu grădină, Câlnic,
strada Principală, 482 mp, pre

Ofer spre închierere depozit 250
mp, se pretează

ă 6 camere, Stavila,
sau schimb cu apartament, toate uti-
lită ădină,
garaj. Tel. 0770-813533.

ă în comuna
Fârliug sat Deze

ţ
50.000 €. Tel. 0765-278956.

ând cas

ţile, dependinţe, curte, gr

Vând urgent cas

şi pentru atelier.
Tel. 0744-617430.

şti. Tel. 0722-
879262.

V

Bursa locurilor de muncă la
Moldova Nouă

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
va organiza în data de o

.
Această măsură activă de combatere a şomajului care va fi mereu în

atenţia Agenţiei, este destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă.
Prin organizarea acestei burse, AJOFM Caraş-Severin urmăreşte atât
realizarea unei întâlniri directe, într-un cadru organizat, a agenţilor
economici cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi
satisfacerea rapidă a cererii şi ofertei de forţă de muncă şi creşterea
şanselor de ocupare a şomerilor.

Bursa locurilor de muncă din data de 13 mai 2011 va fi organizată la
sediul Punctului de lucru din Moldova Nouă al Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, strada , începând cu

.
Până în prezent şi-au anunţat participarea la Bursă un număr de 3

agenţi economici, care oferă 33 de locuri de muncă în meseriile: muncitor
necalificat în construcţii, agent pază şi confecţioner cablaje auto.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate să
participe la Bursă atât pentru a avea şansa de a deveni persoane angajate,
cât şi pentru prezentarea CV-urilor agenţilor economici prezenţi la bursă,
medierea directă în cadrul burselor locurilor de muncă fiind cea mai
eficientă formă de sprijin pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă
în vederea încadrării .

Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi pot depune
ofertele de locuri vacante la sediul Punctului de lucru Moldova Noua al
Agenţiei din Moldova Nouă, Şoseaua Dunării nr. 2, tel. 0255-541069.
Participarea agenţilor economici la bursă este gratuită.

13 mai 2011, Bursă a locurilor de muncă la
Moldova Nouă

Şoseaua Dunării nr. 2
ora 11

Anun] public privind decizia etapei de ^ncadrare
Beg Cristian Nicusor, titular al proiectului AMENAJARE

CIUPERC RIE, anunţ publicul interest asupra lu rii deciziei
etapei de încadrare de c tre Agenţia pentru Protecţia Mediului
Cara -Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului i de evaluare adecvat : f r evaluarea
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul AMENAJARE
CIUPERC RIE, propus a fi amplasat în comuna Fârliug, sat
Scaius, nr. CF 30543.
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ANUNŢ ANGAJARE
SC DRAGOMIR CONS SRL din Lugoj, angajeaz pentru

tronsoanele de autostrad din Banat:

Se ofer salariu atractiv.
Experienţa în domeniu este obligatorie.
Contact: 0722-203319.

ă
ă
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Excavatorist Volist Buldozerist� � �

Imobiliare
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582B Re ţa - Secu

Întreaga zon se împarte pe
activit ţi: belvedere, zon

ţ
ţ

ă disponibilă: 2 ha
zonă de agrement
este pe drumul jude

ă
ă ă de

pescuit sportiv, zone de plaja i
alimenta ie publică, zonă tip
strand/parc de distrac ie 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 i
parcări aferente.
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Zona platou Secu
Se propune:

un loc de joac pentru copii
o oglind de ap ca element de atracţie
un spaţiu dedicat persoanelor în vârst
un amfiteatru în aer liber
un cinematograf
alei pietonale
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Zona Driglovăţ


