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Idee frumoasă, moartă din faşă
Seminariile ne omoarăMansardarea blocurilor reşiţene a fost o idee

frumoasă, dar s-a născut moartă. De ce? Nu pentru că
oamenii n-ar fi îmbrăţişat-o, ci pentru că autorităţile
locale au preferat, de ani de zile, să expedieze această
discuţie în derizoriu, în câteva întâlniri sterile, fără nicio
finalitate. Paradoxal, sau poate nu, investitorii ar fi fost
interesaţi, reşiţenii la fel, dar nimeni din administraţia
locală nu a demarat la propriu un asemenea program.
Nici măcar când guvernul Tăriceanu a propus un
program de susţinere a mansardării oraşelor.

Nu e o idee nouă, desigur, mansardarea blocurilor
din Reşiţa. Ba chiar e una veche, dacă dăm puţin timpul
înapoi, care datează de cel puţin cinci-şase ani, atunci
când fostul primar, Liviu Spătaru, la iniţiativa unei firme
hunedorene, care îşi manifestase intenţia în acest
sens. Hunedorenii cunoşteau sau poate anticipau că
autorităţile guvernamentale vor declanşa un program
de susţinere a mansardării blocurilor, pentru a câştiga
astfel spaţiu locuibil. Spătaru s-a întâlnit atunci cu eco-
nomistul Marcel Popa, directorul general al firmei Profy,
o societate de construcţii, care doria să investească în
mansardarea imobilelor de cinci şi şapte etaje din mu-
nicipiu. Presa a mai scris, chiar destul de aplicat, despre
această soluţie, care ar putea mări posibilităţile locative
dintr-un municipiu confruntat de mai mulţi ani cu o criză
imobiliară. Operaţiunea respectivă ar fi fost, desigur,
posibilă, cu acceptul, însă, al asociaţiilor de locatari şi
proprietari. Dacă şi cetăţenii Reşiţei, respectiv cei ce
locuiesc în blocurile ce ar fi supuse mansardării, ar fi
fost de acord, atunci firma respectivă le-ar fi modernizat
din mai multe puncte de vedere. În afara mansardelor
propriu-zise, care crează locuinţe suplimentare, imo-
bilele ar fi urmat să fie acoperite cu planşee exterioare,
generatoare de confort termic, dotate la scări cu uşi de
tip termopan şi prevăzute cu acoperişuri. Este, în acest
sens, şi o soluţie pentru cei care au probleme cu infiltra-
ţiile de apă de pe acoperişuri, dar nu au posibilitatea să
construiască altele noi. La terminarea lor, mansardele
respective, ce vor însemna de fapt apartamente,

puteau fi vândute către doritori.

Ideea a fost reluată în 2008, de către Dimitrie
Băndăşilă, om de afaceri reşiţean, investitor în industria
lemnului. Băndăşilă a înfiinţat şi o firmă specializată, în
parteneriat cu un operator străin, venind cu soluţii rela-
tive ieftine, practice, pentru investiţia în mansardare.
Dar, Dimitrie Băndăşilă dorea practic să execute acele
mansardări pentru beneficiar. Adică, trebuia găsiţi
oamenii de afaceri care să investească în viitoarele
locuinţe. Pentru asta, omul de afaceri declara în 2008
că va trece la realizarea unei mansarde-pilot, ataşată
unui bloc din cartierul Moroasa, exemplul său urmând a
fi luat, în varianta ideală, de alţi investitori. Programul a
fost expus, într-un final, primarului actual, Mihai Stepa-
nescu, alături de câţiva administratori de bloc, care a
ascultat cu interes, ba chiar a opinat că primăria va
demara un asemenea program. Totul s-a consumat
însă într-un frumos seminar, ca atâtea alte discuţii, şi a
rămas la stadiul de “am venit, am vorbit, am băut o ca-
fea şi am plecat.” Curios este că Dimitrie Băndăşilă era
considerat un apropiat al primarului Mihai Stepanescu.

În aceste condiţii de criză financiară, dar mai
degrabă de crasă ineficienţă economică la nivel local,
se întâmplă că e tot mai greu să demarezi la Reşiţa,
orice. Orice de o cât de mică anvergură pare o aventură
fabuloasă într-un municipiu ajuns pe sponci. Chiar dacă
cererile de locuinţe la Reşiţa cresc continuu,
apropiindu-se de 4.000, o idee precum mansardarea e
ocolită în mod surprinzător. Paradoxal e că oamenii au
început să-şi izoleze blocurile pe cont propriu, plătind
bani grei băieţilor deştepţi de la firme de garsonieră,
înfiinţate peste noapte, care lipesc pe ziduri polistiren,
mâzgălindu-l apoi cu glet şi cu ceva vopsea, ce se duce
la prima ploaie. Puteau avea totul aproape pe gratis,
dacă administraţiile şi-ar fi făcut datoria şi ar fi gândit cu
adevărat la dezvoltarea municipiului. Sigur, imobilele
arată ceva mai frumos pe dinafară, dar fără certificat
energetic lucrările sunt, practic, ilegale. Este numai una
dintre norme, nerespectată, dar nu singura. (D.A.)

Dup

şi în
Caraş-Severin, în Banat, în general, s

şeasc

şi serioasa recesiune
economic

şi în Ungaria pentru prima
oar şi de
vastele dealuri şi câmpii cultivate cu rapi

şim
greu din era „coşului de fum“. Eolienele de pe Semenic sunt relicvele
dezam şit. Unul care a devansat,
prin tehnologie, gândirea energetic

ş-
Severinul dispune de zone cu vânt constant şi puternic, care trebuie
identificate, bine delimitate şi, ulterior, folosite ca atare pentru
producerea energiei.

Este tocmai ceea ce şi-a propus Consiliul jude

şte s

şi cu reprezentan
şi vor elabora poate

chiar o hart

şi cu atragerea de investitori pe acest segment.
Aceştia, creând o industrie eolian şi vânzând energie mai
ieftin şi ecologic şteptat motor ar dezvolt

şa
se poate închide cercul.

ă ce, timp de sute de ani, această vastă arie s-a clădit pe energii
clasice, poluante, a sosit vremea ca lucrurile să se schimbe. Timpul
energiilor alternative, ecologice, e demult aici. Este momentul ca

ă pătrundă cu mai multă vigoare
astfel de idei, dar, care să nu rămână doar la stadiul de idei, ci să
depă ă discu

ă la asta nu numai imperativele noilor economii, nu doar
necesită

ă datorată deteriorării elementului industrial sau căderii
pie ă

este, pe măsură ce se dezvoltă, un tot mai mare devorator de energie,
probabil cel mai mare „vampir“ energetic pomenit vreodată, iar
resursele clasice sunt deja limitate. În alte ări, produc

ă - eoliană, solară sau... botanică - este deja la loc de cinste. Ea nu
e în măsură, deocamdată, să înlocuiască în totalitate sistemele
clasice, dar poate fi un adjuvant serios. Mai ales că investi

ă zonă nu sunt deloc mari, fa ă de cantită
ălătoresc în Austria sau chiar

ă sunt frapa ăratele păduri de instala
ă. Sunt toate semne ale

mugurilor unei civiliza
ă nimeni nu le

ia foarte în serios. Cei care ar putea produce instala ă
în România nu există pia ă pentru ele, dar nu există pentru că ie

ăgitoare ale unui experiment nereu
ă din acei ani. Dar asta nu

înseamnă că proiectele de genul acesta trebuie abandonate. Cara

ătate România - Serbia,
pentru că este vizat pentru acest tip de dezvoltare inclusiv în Banatul
Sârbesc. Aceste proiecte legate de evaluarea poten

ă,
dar e mai bine decât deloc. El urmăre ă identifice exact acele zone
în care se poate dezvolta infrastructura eoliană pentru producerea de
energie verde, având în plus, un mare atribut: păstrarea nealterată a
mediului natural. Consiliul jude ă cu factori specializa

ă o bază de date a arealelor specifice
ă detaliată a acestor zone, care să conducă, ulterior, la o

strategie în domeniu. Este un prim pas în această direc

ă, producând
ă ă, pot fi acel mult a ării

economiei regionale, de care avem atâta nevoie. Pentru că numai a

ţiile sterile, domeniu în care românul e maestru.
Ne oblig

ţile acute de protecţie a mediului, dar

ţelor tradiţionale de produse industriale grele. Civilizaţia actual

ţ ţia de energie
curat

ţiile în
aceast ţ ţile de energie produse.

Cei care c
ţi de adev ţii eoliene

ţ
ţii bazate pe energii neconvenţionale. Banatul, în

general, este pe deplin pretabil la astfel de soluţii, numai c
ţii eoliene spun c

ţ

ţean, prin intermediul
proiectelor din cadrul Programului de vecin

ţialului eolian din
partea Banatului de Sud vin destul de târziu, din perspectiva noastr

ţean, împreun ţi de
la Universitatea „Eftimie Murgu“ ţi din Serbia au
realizeaz

ţie, dar proiectul
ar trebui continuat

(DanApostolescu)

Energii „curate“ în Caraş-Severin

Aleşii locali au omorât mansardarea Reşiţei
În acest timp, virusul ”izolaţiilor” de polistiren ale blocurilor, în fapt ilegale, pare de nestăpânit Cu prilejul s@rb@toririi
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Constantin }i Elena în data

de 21 mai, ce au adus

contribu]ii deosebite disciplinei biserice}ti,

v@ doresc fermitate }i lumin@.

La mul]i ani tuturor celor care poart@
aceste nume!

Mihai Stepanes ţeicu, primarul Reşi
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�Activitatea Comitetului Judetean Cara ţii de Urgenţ
ţe, a Palatului Administrativ din Re ţa Tot ast ţii Constantin

ţia Silvic ţi, 24 mai ,la Ocolul
Silvic V ţi a Muzeului Judeţean de Etnografie ţ

ş-Severin pentru Situa
şedin şi şi
Elena” din Caransebeş Un concurs intitulat “Cel mai bun fasonator”, organizat de Direc ş-Severin, va avea loc mar

şi al Regimentului de Grani ş va g
şi ap şoara

ă în primul trimestru al acestui an vor fi analizate astăzi, de la ora 12, în sala de
ăzi, începând cu ora 13, va fi inaugurat Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sfin

ă din Cara
ăliug Sala de festivită ă Caransebe ăzdui astăzi, de la ora 17, lansarea

volumului “Eseuri hermeneutice 1”, de Ioan Kaleve ărut la Editura “Mirton” din Timi

�

�

�

�

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Primăria municipiului Reşiţa a primit o altă solicitare din partea SC
Consproiect SRL în ceea ce priveşte obiectivul „Blocuri de Locuinţe
Sociale pentru Chiriaşii Evacuaţi din Casele Naţionalizate - Calea
Caransebeşului - Etapa I” adjudecat conform contractului de lucrări nr.
372/19.11.2007, din legislatura precedentă, cu termen de finalizare la data
de 19.05.2011, pentru prelungirea termenului de finalizare cu trei luni
calendaristice, respectiv până în data de 19.08.2011 din motive tehnice.

Menţionăm că prin Actul adiţional nr. 6/17.11.2010 termenul finalizării
lucrării se împlineşte la data de 19.05.2011, Primăria solicitând de
nenumărate ori respectarea termenului stabilit prin comunicarea de adrese
patronului Filipescu Gheorghe.

În urma verific ţii din cadrul
Prim ţa la hala de la Piaţa Re ţa Sud, din data de 3
Mai 2011, s-a constatat c

ţe SA, care are încheiat contractul nr.
131/09.02.2008 cu executantul lucr

ţa din data de 3 Mai 2011 în teren au fost g ţa locului
doar 3 persoane.

De asemenea şi la şedinţa din data de 10.05.2011 s-a constatat că
stadiul lucrărilor nu respectă graficul programat, în teren constatându-se
acest aspect.

ărilor efectuate de către Serviciul Investi
ăriei municipiului Re

ă lucrările nu sunt în grafic nici acum

ării, respectiv firma Consproiect al cărei
patron este domnul Filipescu Gheorghe, să prezinte un nou program de
recuperare a întârzierilor ăsuri de finalizare în termen a lucrărilor.

La ăsite la fa

şi şi
şi ca urmare

s-a cerut conducerii SC Pie

şi de m
şedin

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin orga-
nizează joi, 19 mai a.c., cu începere de la ora 11:00, la
sediul PalatuluiAdministrativ, Sala de la etajul I, şedinţa
Colegiului Prefectural, cu următoarea tematică:

Raport privind activitatea desfăşurată de către
Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Caraş-Severin în
perioada 01.01. - 30.04.2011.

Informare privind activitatea desfăşurată de către
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului
Caraş-Severin pentru calificarea/recalificarea şomeri-
lor, în vederea satisfacerii ofertelor de locuri de muncă.

Informare privind activităţile desfăşurate în
perioada 01.01. - 30.04.2011 de către Garda Naţională

de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraş-Severin. Sta-
diul realizării obiectivelor din „Planul de măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii de gestionare a deşeurilor în
judeţul Caraş-Severin” la 30.04.2011.

Informare privind identificarea ecvideelor (a
cailor), microciparea, eliberarea paşapoartelor şi a
actelor de mişcare a acestora.

Diverse.

1.

2.

3.

4.

5.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa

Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Serviciul
Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor
Publice Deconcentrate, telefon 0255/21.68.50.

Biroul de Presă,

În luna martie 2011, în jude ş-Severin,
câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1480
lei, cu 1,9% mai mare fa

ştiguri salariale medii brute peste media
jude

şi construc
şi

salariati din agricultur şi servicii anexe
silvicultur şi piscicultur

ştigul salarial mediu brut în luna martie 2011 în
jude ş-Severin a fost cu 28% sub nivelul
câştigului salarial mediu brut pe

ştigul salarial mediu nominal brut în jude ş-
Severin, a fost în sc

ştigul salarial mediu nominal net în luna martie
2011 în jude ş-Severin a fost de 1090 lei, în
creştere cu 1,8% fa

ştigul salarial mediu nominal net a sc

ştigul salarial mediu net a sc
şi servicii anexe, silvicultur şi

piscicultur
şi construc

ştigul salarial mediu net în
judetul Caraş-Severin, în luna martie 2011 a fost cu
27% sub nivelul câştigului salarial mediu net pe

ştigul salarial nominal brut cuprinde: salariile,
respectiv drepturile în bani şi în natur

şi indemniza

şi de studii, zile de s şi
alte zile libere, sumele pl

şi alte sume pl

şi din alte fonduri (inclusiv contravaloarea
tichetelor de mas

ţul Cara

ţ

ţului în luna martie 2011 au realizat salariaţii din
industrie ţii (1534 lei) iar sub media
judeţului au realizat salariaţii din servicii (1445)

ţul Cara
ţar

ţ
ţul Cara

ţul Cara
ţ

ţ

ţii, s-a inregistrat o
crestere de 9,8%, Câ

ţar

Câ

ţilor pentru munca efectiv prestat

ţiile
acordate ca procentaj din salariu sau în sume fixe,
alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele pl

ţiile pentru
concediile de odihn

ţ
ţiei în vigoare sau

contractelor colective de munc

ă de luna precedentă.
Câ

ă, vânătoare
ă ă (1330 lei).

Câ

ă, care a fost de
2056 lei/persoană. Fa ă de luna martie 2010,
câ

ădere cu 3,8%.
Câ

ă de luna februarie 2011.
Comparativ cu luna martie a anului precedent,

câ ăzut cu 4,4%,
iar pe sectoare de activitate, fa ă de luna martie 2010
câ ăzut cu 6,9% în
agricultură, vânătoare ă

ă, în activitatea de servicii a scăzut cu
12,6%, în industrie

ă,
acesta fiind de 1493 lei/persoană.

ă cuvenite
salaria ă (inclusiv
pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de
salarizare aplicată, sporurile

ătite
pentru timpul nelucrat (indemniza

ă ărbătoare
ătite din fondul de salarii

pentru concediile medicale), premiile, primele de
vacan ă ătite din fondul de salarii
potrivit prevederilor legisla

ă; sumele plătite din
profitul net

ă).
Director executiv, Gheorghe PETRE
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Imobiliare

,Anunturi ,Anunturi

Vând urgent apartament 3
camere, conf. 1m semidecomandat,
îmbun ţit, preţ rezonabil, sau
schimb cu apartament 2 camere sau
garsonier ţ

ţa, zona Govândari.
Este complet mobilat, cu toate
dot

ţ neg. Tel. 0720-
046446, 0749-830510.

Vând garsonier -
-

ţ 13.500 €
.

ţii
comerciale, 26-28 mp, ultracentral,
toate dot

ătă

ă + diferen ă. Tel. 0355-
802548, 0749-486188.

Particular, ofer garsonieră,
apartament, pentru închiriere. Tel.
0761-616947, 0355-422304.

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

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, în Re

ările ă
metalică. Pre

ă 2 camere, ba
ie, u

ă, gaz,
instant, convector. Pre

ă spa

ările, convenabil. Tel. 0754-
917166.

şi

şi cu geamuri termopan, uş

şi noi, geamuri termopan, pode
le laminate, complet mobilat

neg Tel.0720-046446,0744-639309
Ofer spre închiriere dou

Vând apartament transformat în
spa ă

ă de bloc + apartament 2
camere, conf. 1. Ambele zona
Luncă. Tel. 0724-011789.

Schimb apartament conf. 1,
semidecomandat, în Micro 2, cu
multiple îmbunătă

ă bună + dif. sau vând la pre

ă cu etaj, 9 camere,
scară interioară, 2 pivni

ă, canalizare, la pre
ă construibilă cu grădină

594 mp. Tel. 0255-571910.
Închiriez casă mobilată, zona

Triaj, toate utilită ă.
Tel. 0745-571052.

Persoană fizică vând urgent
garsonieră conf. 1, 30 mp, et. 2/4,
multiple îmbunătă

ă imediat. Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

Vând teren pe Valea

ără îmbunătă

ţii comerciale, utilit ţi, intrare
separat

ţiri, bine întreţinut,
în zon ţ
neg. Tel. 0770-445699.

Vând cas
ţe, garaj,

ap ţul de 95.000
€, suprafaţ

ţile, chirie modic

ţiri, în Govândari.
Ocupabil

Ţerovei,
parcelat la 4000 mp. Tel. 0730-
218542.

Vând apartament 3 camere,
conf. 3, la parter, f ţiri,
în Micro 2, preţ 21.000 € neg. Tel.
0734-265458.

Prim ţa a comunicat S.C. Drumuri
ţia de a angaja o parte din salariaţii acesteia.

Demersurile municipalit ţii nu au fost agreate de c ţii acestei
societ ţi comerciale datorit ţia nu permite
decât încheierea de contracte individuale de munc

ăria Municipiului Re
ă în faliment, inten

ă ătre salaria
ă ă faptului că în prezent legisla

ă pe perioadă determi
nată, ace ă nedeterminată.

şi şi Poduri S.A.,
aflat

ştia dorind doar angajarea pentru o perioad
-

Prefectul judeţului Cara Ţunea,
este nemulţumit de starea drumurilor din Re ţa, mai
ales c

ţiunile din împrejurimile
municipiului, traverseaz

ţie creeaz ţei.
„Infrastructura rutier

ţiile au fost f ţi
re ţeni, dar ţelor limitrofe, posibil

turi

ţumit de drumurile din ora
ţei, Mihai Stepanescu. Acesta va face

toate demersurile pentru ca porţiunile de drum pe care
le are în subordine s

Ţunea. Prefectul de
Cara

ţi urbane
ale judeţului.

ş-Severin, Octavian
şi

ştii, pentru a ajunge în sta
şul. În plus, aceast

şi pentru locuitorii Reşi

şi vremea va permite
acest lucru”, a subliniat reprezen tantul Guvernului în
teritoriu. Afirma

şi şi locuitori ai jude

şti, au reclamat starea drumurilor din municipiul de
pe Bârzava.

„La fel de nemul ş este şi
primarul Reşi

şi modernizate în cel
mai scurt timp”, a afirmat Octavian

ş-Severin a mai precizat c

şi modul în care drumurile sau trotuarele au
fost ref

şului, dar şi din celelalte localit

ă ne aflăm în pragul deschiderii sezonului estival,
iar turi

ă ora ă
situa ă un disconfort

ă poate dezvolta o zonă turisti
că, sau o poate îngropa. Ori drumul din zona Minda este
un dezastru. După o întâlnire cu primarul municipiului,
Mihai Stepanescu, mi s-a promis că reabilitarea va
începe chiar de astăzi. Sperăm că

ăcute după ce mai mul

ă fie reabilitate

ă lucrările pe Măsura
ISPA sunt pe ultima sută de metri, iar la finalul acestora,
va verifica

ăcute, având în vedere disconfortul creat
locuitorilor ora ă

-

-

Şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin

Prefectul Octavian [unea, preocupat de starea drumurilor

Comunicat de presă
Ca urmare a solicitării Primarului Mihai Stepanescu adresată

domnului Prefect şi societăţilor contractante în cadrul programului
ISPA, operatorul judeţean SC Aqacaraş SA şi respectiv executantul
lucrărilor Hidroconstruc ţia SA, a avut loc o întâlnire la data de
17.05.2011 la Instituţia Prefectului, unde domnul Primar a solicitat sta
diul realizării soluţiilor de modificare a proiectului iniţial (traversarea de
pe str. Paul Iorgovici pentru a debloca situaţia din zona Muncitoresc).

De asemenea, a fost analizată situaţia şantierelor din prezent şi a
termenului solicitat de constructor de prelungire a finalizării lucrărilor
ISPAcu maxim 107 zile.

Totodată, s-a analizat situaţia refacerilor zonelor afectate de ISPA
(carosabil şi spaţiu pietonal) precum şi răspunderile fiecăruia.

Astfel, s-au primit asigurări din partea firmelor contractante, a
firmelor subcontractate, a conducerii Direcţiei de Întreţinere şi
Reparare a Patrimoniului că lucrările vor fi prelungite cu aproximativ 60
de zile, iar refacerile şi modernizările se vor face din fondurile alocate
proiectului, dar şi din bugetul local, pentru a fi deblocată situaţia şi a fi
efectuată recepţia.

Zona Stavila-Minda, respectiv Lend, vor fi reparate şi parţial
modernizate în următoarele două săptămâni, urmând ca după
finalizarea ISPA, cele mai multe porţinui de carosabil dar şi suprafeţele
pietonale să fie modernizate integral pe bani proprii şi bani europeni.

Primăria municipiului Reşiţa este preocupată de acest proiect care
a creat multe probleme în Reşiţa (desfăşurarea lucrărilor, opriri de apă,
praf, zgomot) şi vine în ajutorul celor răspunzători, informând totodată
Instituţia Prefectului despre posibilităţile şi priorităţile locale, în
condiţiile în care instituţia locală nu a beneficiat de bani din rectificările
bugetare în anul 2011.

-
-

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Câ}tigul salarial mediu în luna martie 2011
în jude]ul Cara}-Severin

{edin]a Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]@ Cara}-Severin

F ţiilor
politice de la acest început de s

ţia de prim-vicepre -

ţa PD-L dar

ţin
pentru cei care judec

ţ comun.Astfel c

ţi suficient de mult cu politica

ţinut de

liderul PD-L c

ţia ani. E un semn c

ţiile sale împotriva politicii
guvernamentale, ci repus la locul care i se cuvenea.
O nou

ţie canonic

ţ
ţi adversari

politici, ci e nevoie de un dialog al ideilor

ără nicio îndoială, capul de afi
ăptămână l-a

reprezentat reflexia alegerilor interne din PD-L spre
Cara ă, desigur, alegerii în
func ăver
de, liderul democrat-liberalilor cără

ă, a ăverde,
PD-L este partidul la putere

ă fenomenul politic prin prisma
onestă a bunul sim ă victoria lui Sorin
Frunzăverde, a putut poate reprezenta o surpriză
pentru cei nefamiliariza

ători, de ăcuse
parte din echipa lui Blaga, votul masiv ob

ără
ădirea sistematică ă a

partidului, în atâ ă Frunzăverde nu
e abandonat de centru, a

ă declara

ă lovitură de maestru, în definitiv, a unui
politician abil, care nu putea să-l plângă pe Blaga
ă se autoizoleze într-o pozi ă, mai ales

acum, când se apropie marile bătălii electorale. În
fond, luptele dintr-un partid n-ar trebui duse pe via ă

ă cu al

ă mi ările centrifuge duc de regulă la dezintegrare

ş al evolu

ş-Severin, reflexie datorat
şedinte a lui Sorin Frunz

şeni. Evenimentul
politic major din via şi a politicii româneşti
în general - pentru c şa cum sublinia Frunz

şi atunci acest interes e
normal - a reprezentat şi unele surprize. Cel pu

şi cu culisele ei. Pentru cunosc şi f

şean este unul care-i recunoaşte
meritele în cl şi laborioas

şa cum s-ar fi crezut, mai
ales dup

şi
s

şi pe moarte, aşa cum se întâmpl
şi al

platformelor aplicate centripet şi nu centrifug. Pentru
c şc
şi nu la unitate. (DanApostolescu)

În conformitate cu Planul de Activit ţi al Comitetului
Judeţean pe anul 2011, v

ţ
ţe, de la etajul I, al PalatuluiAdministrativ din Re -

ţa. Pe ordinea de zi a ţei sunt urm
ţii Comitetului Judeţean pt.

Situaţii de Urgenţ
ţiei particip

ţii de conducere din administraţia public
ţiilor de urgenţ

-

ţiilor de urgenţ

ţiilor de urgenta generate de incendii si/sau arderi
necontrolate pe perioada de secet ţiuni specifice
combaterii fenomenului de secet

ţiei în
cursul anului 2011 de pe teritoriul judetului Cara

ţiuni pentru
prevenirea r

ţului Cara

ă
ă informăm că joi 19.05.2011,

ora 12, va avea loc prima ă semestrială, în sala de

ătoarele puncte:
Prezentarea activită

ă pentru perioada 01.01-30.04.2011;
Prezentarea situa ării personalului cu

func ă locală, la
pregătirea în domeniul situa ă ce se
desfă ă la Centrul zonal de pregătire Craiova
(conform OMIRA 673/2008

ă

ătirii în domeniul situa ă în anul 2011);
Prezentare - Proiect de Hotărâre privind aproba

rea "Planului de măsuri pentru evitarea producerii
situa

ă si ac
ă pentru sezonul

estival 2011” a ,,Planului de măsuri, pentru atenuarea
efectelor temperaturilor ridicate asupra popula

ăsuri
ăspândirii febrei aftoase pe teritoriul

jude

şedin
şedin şi

şedin

şoar
şi Ordinul Prefectului nr. 33/

02.02.2011 privind organizarea şi desf şurarea pre

g

ş-
Severin” şi a „Planului de m şi ac

ş-Severin".
Diverse.

1.

2.

3. -

4.



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

3

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

18 19 20 5 6 9 10 1121 22 25 26 27 28 29 2 3 4 12 13 16 17 1818 19 20 5 6 9 10 1121 22 25 26 27 28 29 2 3 4 12 13 16 17 18

18 Aprilie - 18 Mai 201118 Aprilie - 18 Mai 2011

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

mai 1
mai 1
mai 1

2 mai 1 138,4647
3 mai 1 139,5474
6 mai 1 139,7211
7 mai 1 138,7843

18 mai 1 138,5944

9 ‘ 1 137,8611
10 ‘ 1 138,8764
11 ‘ 1 138,9194
1 ‘ 1
1 ‘ 1
1 ‘ 1
1 ‘ 1

‘ 1

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 | 1 - |9 25 Mai 2011
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Preşedintele PDL, Emil Boc, a câştigat un nou mandat la şefia partidului, la Convenţia Naţională a democrat-liberalilor România a avut, pentru a noua

lună consecutiv, cea mai mare inflaţie din UE, înregistrând în aprilie o rată anuală de 8,4% la acest indicator Biletele de tren se vor scumpi cu 10 din

luna August Va fi reintrodus, la nivel naţional, carnetul de vaccinări La Braşov, a fost marcată împlinirea a 30 de ani (14 mai 1981) de la primul zbor în

spaţiu al unui cosmonaut român, Dumitru Prunariu, al 103-lea om care a zburat în spaţiul cosmic
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� Ordinul Autorită

ă

ărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu
certificate de calificare (M.O. nr. 246/07.04.2011)

ării e ărilor la plată (M.O. nr. 249/08.04.2011)

ărilor de execu

ării Regionale

ărilor de construc ămintelor culturale din
mediul rural

ăminte culturale
în localită

ărilor de construc ămintelor culturale de drept
public din mediul rural

ării Regionale

ăminte
lor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prio

ritar na ăminte
culturale în localită

ărilor de construc ămintelor culturale
de drept public din mediul rural

ării Regionale

ăminte
lor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar
na ăminte cultu
rale în localită

ărilor de construc ămintelor culturale de drept
public din mediul rural

ării Regionale

ăminte culturale din
mediul rural ă

ăminte culturale în localită

ărilor de
construc ămintelor culturale de drept public din
mediul rural

ă din 2011 pentru
implementarea unitara a proiectelor prioritare din cadrul
Programului na

ădurilor (M.O. nr. 259/12.04.2011)

ăminte culturale în localită

ă de Investi

ă acordată persoa
nelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca
urmare a restructurării ării unor societă

ă

ă
ă

ă

ă nr. 986/2008
pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare
pentru autovehicule (M.O. nr. 265/14.04.2011)

ă deAdministrare Fiscală - Procedura din
2011 de înregistrare în scopuri de taxa pe valoarea adăugată
potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 271/18.04.2011)

ătre institu

ănătă
ă (M.O.

nr. 274/19.04.2011)
ănătă

ă

ă
ă

ării Rurale - Norma din
2011 privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul
public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în
habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate (M.O.
nr. 277/20.04.2011)

ă ăiere
(M.O. nr. 290/26.04.2011)

ţii Naţionale pentru Protectia Consumato-
rilor nr. 67/2011 privind modificarea Ordinului presedintelui
Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al
vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscal
nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se
asigura punerea pe piata numai a brichetelor care prezinta ca-
racteristici de siguranta pentru copii si interzicerea introducerii
pe piata a brichetelor fantezie (M.O. nr. 241/06.04.2011)

H.G. nr. 335/2011 pt. modificarea limitelor valorice privind
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-econo-
mice ale obiectivelor de investiţii noi (M.O. nr. 244/07.04.2011)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei ţiei Sociale
nr. 1062/2011 privind completarea Nomenclatorului
calific

Ministerul Finantelor Publice - Procedura din 2011 de apli-
care a dispoziţiilor O.u.G. nr. 29/2011 privind reglementarea
acord

H.G. nr. 320/2011 pentru modificarea . .

ţii în turism ţare a
documentaţiilor tehnice ţie a programe-
lor ţii în turism (M.O. 250/08.04.2011)

Agenţia pt. Implem. Proiectelor
-

ţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvol-
tarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor-manager din
sectorul întreprinderilor mici

Ministerul Dezvolt
ţional pentru realizarea obiectivului finalizarea

lucr ţie
-

ţional pentru construirea de sedii pentru a
ţile unde nu exista asemenea instituţii, precum

ţie a a

Ministerul Dezvolt
ţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea,

modernizarea infrastructurii culturale -
-

ţional pentru construirea de sedii pentru a
ţile unde nu exista asemenea instituţii,

precum
ţie a a

Ministerul Dezvolt
ţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea,

modernizarea infrastructurii culturale -

ţional pentru construirea de sedii pentru a -
ţile unde nu exista asemenea instituţii, precum

ţie a a

Ministerul Dezvolt
ţional pentru realizarea obiectivului proiectarea,

construirea
ţile unde nu exista aseme-

nea instituţii, din cadrul Programului prioritar naţional pentru
construirea de sedii pentru a ţile
unde nu exista asemenea instituţii, precum

ţie a a

Guvernul României - Norma metodologic

ţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat
prin Or.u.G. nr. 105/2010, gestionate de Ministerul Mediului

H.G. nr. 367/2011 privind abrogarea H.G. nr. 1.214/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea
Programului prioritar naţional pentru proiectarea, construirea

ţile
unde nu exista asemenea institutii, în mediul rural

ţional ţii "C.N.I." -
S.A. (M.O. nr. 262/13.04.2011)

O.u.G. nr. 36/2011 pentru modificarea
. . ţia social -

ţi
naţionale, regii autonome, companii naţionale ţi

comerciale cu capital majoritar de stat, precum ţilor
comerciale ţilor
administraţiei publice locale (M.O. nr. 263/14.04.2011)

H.G. nr. 247/2011 pentru modificarea . .

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal nr.
1957/2011 privind modificarea Ordinului pre

ţiei Naţionale de Administrare Fiscal

Agenţia Naţional

Fondul de Garantare a Depozitelor - Regulamentul 1/2011
privind informaţiile referitoare la garantarea depozitelor ce
trebuie puse la dispoziţia deponenţilor de c ţiile de
credit (M.O. nr. 273/19.04.2011)

Ministerul S ţii - Criteriul din 2011 minim obligatoriu
pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţ

Ministerul S ţii - Metodologia din 2011 pentru
clasificarea spitalelor în funcţie de competenţ (M.O. nr.
274/19.04.2011)

Legea 52/2011 privind exercitarea unor activit ţi cu carac-
ter ocazional desf

Ministerul Agriculturii

H.G. nr. 388/2011 pentru modificarea . .
ţarea Registrului Naţional al

Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (M.O.
nr. 281/21.04.2011)

O.u.G. nr. 39/2011 pentru modificarea

H.G. nr. 389/2011 pentru modificarea . .
ţii apei de îmb
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şi Protec

şalon
şi completarea H G

nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele
şi proiectele de investi şi a surselor de finan

şi a lucr
şi obiectivelor de investi

şi Program. pt. Intrep. Mici
şi Mijlocii - Procedura din 2011 de implementare a Programul
ui na

şi mijlocii - PS-04.04 - (M.O. nr.
253/11.04.2011)

şi Turismului - Ghidul din
2011 opera

şi dotarea aşez
şi mic urban din cadrul Programului prioritar na

şez
şi

pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea
lucr şez

şi mic urban (M.O. nr. 256/12.04.2011)
şi Turismului - Ghidul din

2011 opera
şi dotarea aşez

şez

şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi
finalizarea lucr şez

şi mic urban (M.O. nr.
256/12.04.2011)

şi Turismului - Ghidul din
2011 opera

şi dotarea aşez

şez

şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea
lucr şez

şi mic urban (M.O. nr. 257/12.04.2011)
şi Turismului - Ghidul din

2011 opera
şi dotarea de sedii pentru aşez
şi mic urban, în localit

şez
şi pentru

reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucr
şez

şi mic urban (M.O. nr. 257/12.04.2011)

şi
P

şi dotarea de sedii pentru aşez
şi mic

urban, realizat prin Compania Na

şi completarea
O u G nr. 116/2006 privind protec

şi reorganiz
şi societ

şi a societ
şi regiilor autonome subordonate autorit

şi completarea H G
nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor
de ambalaje (M.O. nr. 265/14.04.2011)

şedintelui
Agen

şurate de zilieri (M.O. nr. 276/20.04.2011)
şi Dezvolt

şi completarea H G
nr. 760/2009 privind înfiin

şi completarea
Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 (M.O. nr.
284/21.04.2011)

şi completarea H G
nr. 546/2008 privind gestionarea calit

România a ieşit tehnic din recesiune, după ce Institutul Naţional de
Statistică a anunţat că Produsul Intern Brut a înregistrat al doilea trimestru
consecutiv de creştere economică. PIB în trimestrul I din 2011 a fost, în
termeni reali, mai mare cu 0,6% comparativ cu trimestrul IV din 2010 (date
ajustate sezonier). Faţă de trimestrul I din 2010, PIB a înregistrat o creştere
cu 1,6% pe seria brută şi cu 0,3% pe seria ajustată sezonier.

Începând cu data de 13 aprilie 2011, pe Portalul
european sunt disponibile, în format electronic,
formulare-tip aferente anumitor proceduri judiciare, la nivelul
Uniunii Europene (somaţia europeană de plată, cererea de
ajutor public judiciar într-un alt stat membru al Uniunii Euro-
pene şi obţinerea de probe în materie civilă şi comercială).

E-Justice

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

Datoria externă pe termen scurt
a României a fost, la finalul primului
trimestru din 2011, de aproximativ
19,1 miliarde de euro, cu 3,7% mai
mare faţă de valoarea înregistrată în
trimestrul anterior, arată datele BNR.

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţio-
nale, Valerian Vreme a participat joi, 12 mai 2011, la
evenimentul organizat cu ocazia finalizării proiec-
tului „Platformă pentru Integrarea Serviciilor de e-
Guvernare în Sistemul Electronic Naţional (PISEG)”.

Platforma pentru Integrarea Serviciilor de e-
Guvernare în SEN reprezintă atât o interfaţă între
cetăţean/mediul de afaceri şi instituţiile statului, cât
şi un punct unic de acces pentru utilizarea serviciilor
implementate prin mijloace electronice.

Prin intermediul PISEG, cetăţenii beneficiază de:
Lista serviciilor electronice oferite de stat;
Standardizarea structurilor de date;
Posibilitatea de a identifica servicii pe care le

consideră necesare pentru a fi furnizate.
În cadrul PISEG, instituţiile publice pot publica

propriile servicii şi pot crea alte tipuri de servicii
pentru cetăţeni.

Componenta Punctul de Contact Unic (PCU),
parte integrantă a proiectului permite libera circulaţie
a prestatorilor de servicii din toate statele membre,
facilitând accesul la informaţii şi servicii on-line uşor
de accesat şi utilizat, fără restricţii de spaţiu sau timp.

Centrul Naţional “România Digitală” (CNRD)
este o instituţie publică cu personalitate juridică,
aflată în subordinea Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, şi are drept principală
atribuţie implementarea şi operarea la nivel naţional
a sistemelor informatice ce furnizează servicii
destinate guvernării electronice.

�

�

�

(Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, 13 mai 2011)

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 330
din data de 12 mai 2011 a fost publicată Hotărârea
Guvernului nr. 462/2011 pentru modificarea pct.
182.5 din Normele metodologice de aplicare a titlului
VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente
imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005.

Actul normativ extinde situaţiile execeptionale în
care pentru acordarea despăgubirilor băneşti şi/sau
în acţiuni, Direcţia pentru acordarea despăgubirilor
în numerar din cadrul Autorităţii Naţionale pentru
Restituirea Proprietăţilor va putea emite cu prioritate
titluri de plată şi/sau titluri de conversie.

Astfel, potrivit normelor metodologice de aplicare
a titlului VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor
aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din
Legea nr. 247/2005, în vederea acordării despăgubi-
rilor băneşti şi/sau în acţiuni, Direcţia pentru
acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul

Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
emite titlurile de plată şi, respectiv, de conversie în
ordinea înregistrării cererilor de opţiune a
persoanelor îndreptăţite a primi despăgubiri.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în
cazuri excepţionale, temeinic motivate (cazuri medi-
cale, cazuri sociale etc, dovedite prin înscrisuri,
distorsionarea pieţei în ceea ce priveşte tranzacţio-
narea acţiunilor Fondului Proprietatea, prin scăde-
rea preţului de piaţă al acestora, de natură a pune în
pericol procesul de despăgubire), Direcţia pentru
acordarea despăgubirilor în numerar din cadrul
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
va putea emite cu prioritate titluri de plată şi/sau titluri
de conversie.

În formă anterioară, nu era prevăzută că situaţie
excepţională distorsionarea pieţei în ceea ce
priveşte tranzacţionarea acţiunilor Fondului Proprie-
tatea, prin scăderea preţului de piaţă al acestora, de
natură a pune în pericol procesul de despăgubire.

(16 Mai 2011 - Juridice.ro)
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Modificarea normelor privind acordarea desp@gubirilor
aferente imobilelor preluate în mod abuziv

Propunerea legislativă privind etichetarea produselor alimentare
în funcţie de conţinutul aditivilor a fost adoptată de plenul Senatului.

Aceasta prevede că fiecare produs alimentar trebuie să aibă îns-
crisă pe etichetă sau pe ambalaj o bulină verde, portocalie sau roşie

bulina verde pentru produsele alimentare sănătoase, care pot fi
consumate zilnic fără să prezinte vreun risc pentru sănătate,

bulina portocalie pentru produsele alimentare care trebuie
consumate cu moderaţie iar

bulina roşie pentru cele care conţin substanţe sau aditivi care pot
avea efecte dăunătoare asupra sănătăţii.

Pentru a intra în vigoare, legea trebui să fie adoptată i de Camera
Deputa ilor, care este for decizional.
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Servicii de e-Guvernare prin PISEG

Modific@ri ale regulamentului general de urbanism
Guvernul României a aprobat în 11 mai a.c., la propunerea

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Hotărârea pentru
modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.
525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

Astfel, lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea
reţelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul
localităţilor se execută în varianta de amplasare subterană. Se inter-
zice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor
tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicaţii, alimentare cu
apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate
pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură. Montarea
acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare
subterană ori, după caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu
acordul prealabil al proprietarilor incintelor/ construcţiilor. Reţelele
edilitare amplasate subteran vor fi semnalate prin markeri distinctivi.

Modificările operate mai prevăd interzicerea amplasării reţelelor
edilitare pe stâlpi de iluminat public şi de distribuţie a curentului
electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale
imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţii
privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelei
stradale, precum şi a drumurilor de interes local, judeţean şi naţional
situate în extravilanul localităţilor, vor prevedea în mod obligatoriu
canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare. Prevede-
rile mai sus-menţionate se vor aplica inclusiv obiectivelor de investiţii
ale căror studii de prefezabilitate şi/sau studii de fezabilitate sunt în
curs de elaborare la data intrării în vigoare a acestor modificări.
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Inflaţia în Statele Unite a atins un nou maxim al ultimilor doi ani şi jumătate, 3,2% în aprilie, pe fondul majorării preţurilor la alimente şi benzină
Parlamentul European a primit 1.655 de petiţii în 2010. Mediul înconjurător şi drepturile fundamentale rămân temele principale ale petiţiilor trimise de
cetăţenii europeni la Parlament Preşedinţii Rusiei şi SUA Dmitri Medvedev şi Barack Obama vor discuta despre scutul antirachetă la summit-ul G8,
care va avea loc la sfârşitul lunii mai în oraşul francez Deauville Parlamentul European a adoptat o rezoluţie privind valorificarea potenţialului

Franţa va organiza prima rundă a alegerilor prezidenţiale de anul
viitor, pe 22 aprilie şi a doua rundă pe 6 mai, urmate de alegerile
pentruAdunarea Naţională pe 10 şi 17 iunie. Cel mai recent sondaj al
institutului IFOP arată o rată de aprobare a lui Sarkozy de 32 la sută,
în continuare cea mai mică comparativ cu oricare preşedinte
precedent în această etapă din cursa pentru realegere.

O delegaţie a guvernului federal rus, condusă
de vicepremierul Serghei Ivanov, a efectuat o
vizită în disputatele , pentru a
inspecta dezvoltarea proiectelor de infrastructură.
Vizita a declanşat reacţii negative din partea
guvernullui de la Tokyo.

Insule Kurile

Herman Van Rompuy, preşedinte al
Consiliului European, care reprezintă cele 27
de state membre a vizitat între 15 şi
18 mai pentru discuţii cu privire la criza
datoriilor din zona euro, comerţ, investiţii şi
proprietatea intelectuală.

EU, China

În cursul lunii mai, patru din cele cinci planete care pot fi văzute
fără ajutorul unui telescop, Venus, Jupiter, Mercur şi Marte, pot fi
observate într-o aliniere neobişnuită pe cerul emisferei sudice. Vor
fi o serie de conjuncţii în care se va regăsi la sfârşitul lunii şi
satelitul nostru natural, Luna, aflată în faza de creştere.

Între 7 şi 15 mai, cei aflaţi la sud de Ecuator, au văzut cele patru
planete grupate într-o configuraţie unde Venus şi Mercur s-au aflat
la numai 1,5° una de alta, nu foarte departe fiind şi Jupiter.

Astronomul de la Observatorul anglo-australian din Australia,
Fred Watson, a spus despre spectacolul planetar desfăşurat în
dimineaţa zilei de 13 mai, înaintea răsăritului, că poate să apară
din nou după 29 de ani. Mercur, Venus şi Jupiter au format un
triunghi, cu Marte abia vizibilă în apropiere.

"Cea mai bună repetare a fenomenului astronomic va fi atunci
când toate cele cinci planete vizibile cu ochiul liber vor fi împreună
pe cer în 8 septembrie 2040," a spus Watson. Dansul celest
continuă, Marte, Venus şi Mercur formând un triunghi, Jupiter
aflată în apropiere, pe 21 mai. Şi în ultima zi a lunii mai vor putea fi

văzute Jupiter, Marte, Venus şi Mercur aliniate cu Luna.
Un astronom de al Observatorul din Sydney, Andrew Iacov, a

spus că ultima dată când aceste patru planete au ajuns împreună
ca un grup a fost în 1910, dar planetele au fost prea aproape de
soare pentru a putea fi observate.

Dacă pentru astrologi aliniere a patru planete înseamnă un
impact asupra comportamentului şi emoţiilor locuitorilor
Pământului, pentru amatorii de evenimente hollywoodiene
spectacolul celest a reînviat predicţiile apocaliptice. În replică,
oamenii de ştiinţă au declarat că alinierea planetar nu are niciun
impact asupra comportamentului uman. "Întreaga comunitate
ştiinţifică, nu doar astronomii, ne spun că planetele nu au nici o
influenţă directă asupra Pământului," a spus Watson. "Vechea
tradiţie de a încerca să se spună că planetele influenţează oamenii
va deveni mai vocală odată cu observarea alinierii planetelor dar
dintr-un punct de vedere astronomic, ştiinţific, şi aş putea să spun
din punct de vedere rezonabil, nu au nici un fel de impact," a
explicat Watson.

53 % dintre tinerii europeni sunt dispuşi să se deplaseze
pentru muncă

14 % dintre tinerii europeni au beneficiat de studii sau formare
profesională în străinătate

65 % au utilizat fonduri private pentru finanţarea mobilităţii lor
în scop educaţional

Competenţele generale, cel mai important beneficiu al şederii
în străinătate

Banii, principalul obstacol în calea plecării în străinătate

Cei mai mulţi europeni doresc să îşi deschidă propria afacere
în viitor

Participarea la o organizaţie

Participarea la activităţi voluntare

Participarea la alegeri

Metoda sondajului

Peste jumătate dintre tinerii din Europa (53 %) au declarat că sunt
dispuşi sau că le-ar plăcea să lucreze într-o altă ţară europeană.
Puţin mai mulţi şi-au exprimat preferinţa de a lucra în străinătate pe
timp limitat (28 %) decât pe termen lung (25 %). Tinerii bărbaţi (56 %)
s-au arătat mai dispuşi să lucreze în străinătate decât tinerele femei
(49 %) şi grupa de vârstă 15-19 a fost mai dornică să lucreze în
străinătate decât cei de 30-35 de ani (63 % faţă de 42 %). Persoanele
cu nivel superior de calificare au arătat şi un nivel mai ridicat de
disponibilitate de a trăi în străinătate decât cele cu calificări de nivel
secundar (55 % faţă de 33 %). Faptul că peste jumătate dintre tineri
sunt dispuşi să se deplaseze pentru muncă reprezintă o veste bună
pentru piaţa europeană a muncii, deoarece în prezent mobilitatea
forţei de muncă este de numai 3 %.

Persoanele care au beneficiat de studii în străinătate prezintă şi o
probabilitate mai mare de a lucra în străinătate după studii. Unul din
şapte (14 %) tineri europeni au declarat că fuseseră în străinătate sau
erau în străinătate la momentul sondajului pentru învăţământ sau
formare profesională. Proporţia varia de la 3 % în Turcia până la 39 %
în Cipru şi 41 % în Luxemburg.

Dintre cei 14 % care petrecuseră o perioadă în străinătate pentru
învăţământ sau formare profesională, 43 % au făcut-o pentru
învăţământ superior şi 26 % au realizat un stagiu într-o întreprindere
ca parte a procesului de învăţământ superior. 43 % au declarat că
perioada petrecută în străinătate a făcut parte din educaţia lor şcolară
(învăţământ secundar inferior şi superior) şi 33 % au declarat că a fost
o parte a educaţiei şi formării lor profesionale (EFP). 21 % au participat
în străinătate la un stagiu de formare sau ucenicie ca parte a
programului lor EFP.

Tinerii adulţi care au terminat învăţământul superior şi cei care
frecventează în prezent această formă de învăţământ au declarat cel
mai frecvent că au beneficiat de o şedere în străinătate, iar
probabilitatea ca locuitorii oraşelor mari să fi beneficiat de o şedere în
străinătate în scop educaţional a fost dublă faţă de cei care locuiesc în
oraşe şi în zone rurale (21 % faţă de 12 %).

Atunci când au fost întrebaţi cum şi-au finanţat cea mai lungă
şedere în străinătate, aproape două treimi (65 %) au răspuns că au
utilizat fonduri private sau economii. Programe UE, precum Erasmus,
au finanţat 15 % din învăţământul şi formarea profesională în
străinătate. 19 % dintre cei care menţionează acest tip de finanţare au
frecventat învăţământul superior şi 9 % au frecventat învăţământul
general secundar superior sau au participat la EFP.

Proporţia de tineri care au beneficiat de împrumuturi sau burse de
studiu naţionale sau regionale pentru finanţarea şederii lor în
străinătate a înregistrat diferenţe importante în funcţie de ţările incluse
în sondaj. În timp ce aproximativ jumătate dintre respondenţii din
Norvegia, Luxemburg şi Islanda au declarat că au utilizat aceste
mijloace de finanţare, proporţia a fost de mai puţin de 20 % în 17 dintre
cele 31 de ţări incluse în sondaj.

Tinerii consideră că cel mai important beneficiu al deplasării în
străinătate în scop educaţional şi de formare profesională sunt
competenţele generale, precum îmbunătăţirea capacităţii de a vorbi o
limbă străină, sensibilizarea culturală, adaptabilitatea şi competenţele
interpersonale toate la mare preţ pentru angajatori. În 18 dintre cele 31
de ţări vizate de sondaj, proporţia cea mai mare de respondenţi a fost
de părere că îmbunătăţirea competenţelor lingvistice este cel mai im-
portant sau al doilea beneficiu ca importanţă al şederii lor în străinătate.

O mare majoritate de tineri europeni nu a petrecut nicio perioadă
de timp în străinătate în scop educaţional. Atunci când cei care ar fi
dorit să meargă în străinătate au fost întrebaţi de ce n-au făcut-o, 33 %
au declarat că principalul motiv a fost lipsa banilor şi cheltuielile pe
care le implică şederea în străinătate. Un sfert au spus că angajamen-
tele familiale i-au împiedicat să plece în străinătate. Probabilitatea ca
acest motiv să fie selectat de tinerele femei a fost mai mare decât în
cazul tinerilor bărbaţi (31 % faţă de 19 %). În acelaşi fel, probabilitatea
ca respondenţii care au avut doar calificări de nivel general secundar
inferior să selecteze acest motiv (38 %) a fost mai mare decât în cazul
respondenţilor din celelalte grupuri educaţionale (24 %-28 %).

43 % dintre tinerii europeni au declarat că le-ar plăcea să îşi
deschidă propria întreprindere pe viitor, în timp ce 42 % nu s-au arătat
interesaţi de aceasta. Proporţia celor care îşi doreau să îşi deschidă
propria afacere a fost în mod considerabil mai ridicată printre cei de
15-19 ani (50 %) decât printre cei de 30-35 de ani (34 %) şi printre cei
cu calificări obţinute prin EFP şi învăţământ superior. 6 % dintre res-
pondenţi au declarat că şi-au deschis deja propria afacere. Tinerii din
Bulgaria au fost cei mai dispuşi să îşi deschidă propria întreprindere
(74 %), în timp ce tinerii italieni au fost cel mai puţin dispuşi (27 %).
Motivele invocate pentru lipsa dorinţei de a-şi deschide propria
afacere au variat, dar unul din şapte respondenţi a declarat că e prea
riscant, iar 13 % au considerat că ar fi prea complicat.

Aproape jumătate (46 %) dintre tinerii europeni sunt afiliaţi la un
club sportiv, club de tineret sau o organizaţie de tineret sau culturală.

Aproximativ un sfert dintre tineri (24 %) au declarat că s-au implicat
într-o activitate voluntară organizată în cele 12 luni premergătoare
sondajului.

Opt din zece tineri (79 %) au declarat că au votat în cadrul unor ale-
geri politice în ultimii trei ani, la nivel local, regional, naţional sau european

Pentru acest Eurobarometru Flash „Tineretul în mişcare” (Nr.
319a+b) s-au realizat interviuri prin telefon cu 57 000 de tineri
europeni între 26 ianuarie şi 4 februarie 2011. Secţiunea privind
educaţia, formarea profesională, mobilitatea şi ocuparea forţei de
muncă a acoperit grupa de vârstă 15-35 de ani şi a inclus cele 27 de
state membre UE, Croaţia, Islanda, Norvegia şi Turcia. Secţiunea
privind participarea tinerilor în societate a acoperit tineri cu vârste
cuprinse între 15 şi 30 de ani din cele 27 de state membre ale UE.

Tineretul în mi careş

Alinierea a patru planete
}i a Lunii

Alinierea a patru planete
}i a Lunii

Israelul

Guvernul Serbiei

Premierul etiopian

Opt state arctice

a acceptat să transfere autorită-
ţilor palestiniene aproximativ 90 de milioane
de dolari din venituri, din taxe şi impozite,
banii fiind destinaţi acoperirii salariilor anga-
jaţilor guvernamentali.

Autorităţile israeliene au suspendat
plăţile la începutul lunii, imediat după ce
preşedintele palestinian, Mahmoud Abbas, a
semnat un acord de reconciliere cu Hamas,
care controlează Fâşia Gaza.

s-a distanţat de decla-
raţia vicepremierului, care consideră că îm-
părţirea Kosovo în părţile sârbă şi albaneză
este singura soluţie reală a problemei
kosovare. El a făcut această declaraţie în
interviul acordat unui ziar kosovar.

Meles Zenawi a
invitat experţi străini să realizeze o evaluare
independentă asupra impactului pe care l-ar
avea un baraj imens pe care Etiopia intenţio-
nează să îl construiască pe fluviul Nil. Decla-
raţiile premierului etiopian survin după discu-
ţiile pe care acesta le-a avut cu omologul său
egiptean, Essam Sharaf, care a vizitat Addis
Abeba. Egiptul s-a opus dintotdeauna
oricăror astfel de amenajări pe cursul Nilului,
întrucât acestea ar putea reduce cota-parte
din apa fluviului de care dispune Egiptul şi
care este garantată prin tratate valabile încă
din perioada colonialismului.

au trecut de la conflict
la cooperare la o reuniune a ConsiliuluiArctic
în Nuuk, Groenlanda.

Fiecare dintre statele arctice au semnat
un document în care se angajează să lucre-
ze împreună pentru a răspunde la situaţii de
urgenţă şi dezastre în zonaArctică.

ConsiliulArctic a fost format în 1996. Este
alcătuit din Canada, Danemarca, Finlanda,
Islanda, Norvegia, Rusia, Suedia şi SUA.
Şase grupuri care reprezintă popoarele
indigene au un statut permanent în cadrul
consiliului.

La sediul ONU, New York, s-au încheiat
lucrările celei de-a 19-a Sesiuni a Comisiei
ONU pentru Dezvoltare Durabilă (CSD19),
fără a se ajunge la un acord comun privind
rezultatul CSD19 - opţiunile de politică şi
măsurile practice pentru accelerarea
implementării politicilor la nivel global în
d o m e n i i l e Tr a n s p o r t , C h i m i c a l e ,
Managementul deşeurilor, Minerit, şi Cadrul
decenal al programelor privind consumul şi
producţia durabile.
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Vând în O şu, lâng

şi

şie, 3000 lei. Tel.
0765-760234. (RR)

Vând în Anina costum popular
de dam

şat

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

şi

şi

şi 2 perine, 170 lei. Tel. 0751-
847843. (RR)

Vând în Reşi

şi

ş 1 porc la 250
kg, pre

şa 3 porci de la 80 la
130 kg, 7 lei/kg; moar

şa porumb sau
grâu. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Anina 2 vaci cu vi

ş 25 oi pentru
sacrificat, 5 lei/kg. Tel. 0745-
006411. (RR)

Vând în Reşi

şi

ţelu Ro
ţel

ţa 3650 mp, 4 € neg. Tel.
0355-404435, 0760-120125. (RR)

Vând în Re ţa rochie de mirea-
s

ţ neg; garnitur

ţu Mare vac

Vând 27 de capre. Tel. 0732-
393550.

ţa congelator
Candy 7 sertare, 500 lei; motopom-
p

ţa rochie de mirea-
s ţ 400; costum negru b ţi,
100 lei; costum ţ ţi,
500 lei; covor persan, 100 lei; 2
carpete, 50 lei; aparat radio Pacific,
50 lei; pick-up, 30 lei; 1 video 130 lei;
2 dune

ţa mobil -

ţa rochie de mirea-
s

ţ neg. Tel. 0751-139181 (RR)
Vând în Boc

-
ţ 850 €. Tel. 0740-

770047. (RR)
Cump

ţele,
2.700 lei; 1 iap

ţ

ţa staţie blue tech
200 w cu boxe tip turn, 200 €. Tel.
0747-585716. (RR)

Vând în Re ţa fotoliu pat, 300 lei
neg; televizor color sport Neo în
garanţie, 250 lei. Tel. 0746-020211,
0355-803014. (RR)

ă
o ăria electrică, livadă cu pomi,
suprafa

ă, 300 lei neg. Tel. 0747-494244.
Vând în Jamu Mare iapă de 6

ani, culoare ro

ă, 600 lei; goblen Cina cea
de Taină, 400 €; candelabre cu mai
multe becuri, pre ă
plu ă compusă din cuvertură, 2
huse fotolii, 2 perine mici, 200 lei;
mobilă tineret, 700 lei; 2 plapume de
1 persoană cu lână de oaie, 150
lei/buc. Tel. 0729-876548, 0255-
240038. (RR)

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

Vând boiler electric de 60 l, 450
lei. Tel. 0726-721708. (RR)

Vând în Re

ă STIHL, 1000 lei. Tel. 0355-
802072. (RR)

Vând în Re
ă, pre ărba

ărănesc bărba

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

Vând în Re
ă, 300 lei. Tel. 0728-260018. (RR)

Vând în Gherteni

ă nouă, capa
citate 300 kg, pre

ăr în Boc

ă, 2.500 lei; 1 măgar,
500 lei neg; o căru ă. Tel. 0720-
045389. (RR)

Vând în Fize

Vând în Re ţa p ţ pentru
copii, 150 lei; scaun de ma -

şi
şin

ătu
ă pen

tru copii, 50 lei; cărucior, 500 lei. Tel.
0722-350317. (RR)

Ofer gratis 3 c ţelu

ţie. Preţ
160 Lei sau 190 cu montaj cu tot.
Tel. 0745-704320.

Vând ma -

ţ ţi de lemn
ţi. Tel. 0255-232955.

Vând canapea 2 persoane,
extensibil

ţionare, preţ 180 lei.
Tel. 0752-413508.

Vând dou ţi
deosebite. Tel. 0355-801140, 0255-
253973.

Vând canapea nou

ţ

ţan

ţa 1 fotoliu pat, 300
lei; trus

ţa boiler instant pe
gaz Electrolux puţin folosit, garanţie,
250 lei; laptop HP 625 model 2011
cu toate dot

ţ

ţ gall 1", 100 lei/m; robineţi noi
cu sertar pentru abur de 1", 2", 3";
reductoare noi raport 1 la 45, 300 lei/
buc; mas

ţ
ţap de remorc

ţa tv color Grundig
diagonala 1 m, 350 lei; tv Orion
diagonala 80, 400 lei; PIII cu
monitor, tastatur

ă
ău

ă caldă pe
curent, recent ie

ă de spălat auto
mată, canistre de 20

ăci, căru ă cu ro
ă

ă, televizor color, ma ă
de cusut electrică

ărucior bebe. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Vând aragaz 4 ochiuri, în stare
bună de func

ă biblioteci căr

ă, 550 lei;
mochetă lână, 30 lei; tablouri mici.
Tel. 0770-456679. (RR)

Vând în Boc
ăsu ă, 400 lei; ma ă tricotat cu

un pat, 300 lei; 3 dune cu puf de
gâscă, 50 lei/buc. Tel. 0749-109667.

Vând în Ezeri ă lipi ă ro

ă de chei tubulare cu crichet,
200 lei. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând în Re

ările, 400 €; două
noptiere, dulăpior, măsu ă, 150 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Boc

ă de circular cu motor pe
ea, 1000 lei; curele de transmisie,
20 lei/buc; ax pentru abric, 300 lei;
cilindru de for ă nou pentru tractor
U445, 400 lei; pro ă de
5 Tel., 100 lei; cuplă automată

ă, 250 lei. Tel. 0757-
612642. (RR)

Cumpăr laptopuri

şi pui
superbi, juc şi şi foarte afectuoşi
unor iubitori de animale. Tel. 0721-
801188.

Vând instant ap
şit din garan

şin
şi 30 kg, pick-

up cu pl şi
antichit

şin
şi diverse stative

pentru magazin, c

şa pat, 2 fotolii, 1
m şin

ş iap şie
de 3 ani, 2500 lei neg. Tel. 0748-
801462. (RR)

Vând în Gherteniş 1 porc la 150
kg, 7.5 lei/kg; 1 porc la 120 kg, 8
lei/kg; purcel 30-40 kg, 250 lei. Tel.
0745-027095. (RR)

Vând în Reşi

şi

şa polizor cu 2 pietre
de 300, 1200 lei; compresor, 1200
lei; lan

şi
rezervor tractor U650. Tel. 0747-
877713. (RR)

Vând în Reşi

şi biciclete
bune şi defecte. Tel. 0757-612642.

Vând purcei de rasa marele alb,
500 lei perechea. Tel. 0762-188929.
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Diverse

B
ţie de

prietenie, eventual c
ţar

Doamn ţat

Caut fat
-
-

ţilor, în schimbul vizei din
Elveţia.

ţ

-
ţuire). Nu am

vicii ţa. Tel.
0720-046446, 0744-639309.

Pensionar ţ

Ofer dragoste tandreţe doamne-
lor domni

ărbat 34 ani, sincer, tandru,
romantic, a

ăsătorie, prefer
femeie 37-38 de ani, de la ă sau
de la ora

ă, 53 de ani, divor ă,
160/72, îmi doresc o familie alături
de domn pensionar (fără tutun

ără minciuni

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

ă pt. căsătorie (convie

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

Femeie 62 ani, doresc partener.
Tel. 0756-626125.

ş dori o rela

ş. Tel. 0771-088397.

şi
alcool, f ). M

. Tel. 0756-968691, doar sms.

Ştiutoare de limba sârb
şte (înva şte).

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

Pensionar 66 ani, caut partene
r

şi am domiciliu în Reşi

şoarelor interesate. Rog
seriozitate. Tel. 0726-261409.

inim studii
medii

Matrimoniale

6

Vând în Re ţa combin
ţie cu radio, 150

lei; 1 ma

ţa geamuri termo-
pan diferite dimensiuni. Tel. 0740-
520382. (RR)

ţa 6 perine cu pene
de gâsc

ţa dublu radio
casetofon f

ţa scroaf

ţie amplificare
Akai, 300 lei; ma

ţi, tablouri, 1
costum naţional; Tel. 0256-410641.

Vând în Re ţa 15 m material
pentru tapiţerie culoare bordo, 150
lei/m; cuptor cu microunde nou,
1500 lei. Tel. 0355-807436. (RR)

Vând în Anina arm

ţa biciclete, 150 lei;
c

ţa tv color, 150 lei.
Tel. 0355-405662, 0770-506829 (rr)

Vând birou la 200 lei neg. Tel.
0770-445699.

Vând dulap cu 2 u ,
cm

Vând tv color funcţional la 80 lei
neg. Tel. 0770-445699.

Vând c ţi beletristic

ţi de psihopedago-
gie pt. examen la concursul naţional
în înv ţ ţionare cadre
didactice etc. Preţ neg. Tel. 0770-
445699.

Vând 2 monitoare cu tub, unul
de 14 la preţ de 30 lei

ţ de 50 lei, în stare bun
ţionare. Tel. 0745-704320.

Vând calculator Pentium 2, cu
mouse, tastatur ţ
de 160 lei, în stare buna de
funcţionare. Tel. 0745-704320.

-
ţ

acceptabil. Tel. 0722-879262.
Vând stupi cu podi

ţ final!
Tel. 0768-331715, 0732-452930.

Vând foarte convenabil, 2 birouri
pentru calculator: unul este mic

-

ţ 120 lei bucata. Tel.
0744-963406.

Vând adida
ţ 30 €. Tel. 0764-

335767.
Vând calculatoare P3 cu preţuri

intre 30-50 €

ţ ţuri între 30-60
lei. Tel. 0745-552182.

Vând goblenuri pictate modele
diverse punct normal, m

ţ ţuri 15-50 lei.
Tel. 0726-087442.

Vând rochie de mireas
ţes

ţa, 850 lei. Tel.
0744-796637.

Vând mobil

ţ
160 €. Tel. 0764-577893.

şi

şin şin

şi

şi

şi

şi

şin

şi

şin

şi

şi

şi 105/60/180
. Tel. 0745-457678.

şcolare liceu, c

şi perfec

şi unul de 17 la
pre

şi monitor la pre

Vând video. Tel. 0745-457678.
Vând urgent mobil

şor, capac
acoperit cu tabl şi fund Antivarroa
105 lei, rame tei 1,3 lei, pre

şi
unul este mare pentru 2 calculatoa
re. Tel. 0746-888595, 0770-600270.

Vând 10 l

şi HR piele albi
m

şi monitoare ctr cu 10
€. Tel. 0764-335767.

Vând mobilier pentru p şi
Barby dormitor, canapea, fotolii,
m

şi. Reşi

şin

ă dublu
casetofon, cd, sta

ă spălat, 100 €; 1 ma ă
spălat, 350 lei; televizor color Orion
48 cm, fără telecomandă, 50 lei. Tel.
0734-421787. (RR)

Vând în Re

Vând în Re
ă, 150 lei. Tel. 0355-410573.

Vând în Re
ără o curea, 50 lei;

bicicletă fete până la 10 ani, 130 lei;
tv color cu diagonala 64, 150 lei;
cuptor cu microunde, 150 lei. Tel.
0744-661866. (RR)

Vând în Re ă de aprox.
130 kg. Tel. 0723-235961. (RR)

Vând în Gătaia sta
ă portativă de

scris, 250 lei; diferite căr

ăsar 3 ani, rig
semi muran, 3800 lei neg. Tel. 0740-
915944. (RR)

Vând în Anina ma ă de scris
mecanică Royal, 200 lei. Tel. 0255-
240368, 0734-145411. (RR)

Vând în Re
ărucior de copii nou, 150 lei;

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

Vând în Re

ăr ă, tehnică,
muzică, drept, filozofie, manuale

ăr

ă ământ

ă de
func

ă

ă de sufrage
rie modernă, vechime un an, pre

ă

ăzi verticale pentru
stupi, noi, pre

ărimea 43 noi, pre

ăpu

ăsu ă, în seturi. Pre

ărimi
diferite, fără a ă, pre

ă model
deosebit tip prin ă, cu voal,
cercuri, mănu

ă de sufragerie
neagră, modernă, adusă din
Germania Tel. 0749-044785.

Vând ma ă de spălat vase
Bosch, adusă din Germania. Pre

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

ţ 20
lei bucata. Tel. 0721-414951.

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

Vând în Re
ă,

multiple dotări, motor 1,6 benzină,
înmatriculat recent în România,
2400 €; pompă benzină Opel Astra;
2 cauciucuri 155/80/13, 40 lei/buc; 4
ro ăru ă,
400 lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Eftimie Murgu tractor
Fiat 445 din import, 3500 €. Tel.
0765-856273. (RR)

Vând voucher auto dosar com
plet, 1500 lei. Tel. 0754-401307. ( )

Vând Dacia pentru programul
Rabla, 1600 lei. Tel. 0721-172441.

Vând motoscuter 2 persoane de
49 cmc, înscris în circula

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

Vând în Cara

ă

Vând Dacia 1300 pentru progra
mul Rabla, 1200 lei. Tel. 0730-
248120. (RR)

ără
capotă, turbo diesel, pt piese sau
întreg, neînmatriculat, an 1996, 500
€ neg; motocicletă Yamaha 1000
cmc, 105 CP, avariată fa ă, 500 €
neg; motor VW Polo diesel 1600
cmc; diverse piese Renault 19. Tel.
0355-801441, 0754-576100. (RR)

Vând în Re

ăr microbuz de persoane
8+1. Tel. 0755-588074. (RR)

Vând în Re

ă, 4.600 €
neg. Tel. 0755-509970. (RR)

ă, 3000 €
sau schimb cu capre sau oi. Tel.
0744-229162. (RR)

Cumpăr transpalet de 2 t. Tel.
0722-756259. (RR)

şi

şi 2 dricuri pt c

ş Ford Transit 5+1
locuri, an 1998, înmatriculat, acte la
zi, cu lad

şin

şova disc pentru
tractor format din 4 baterii, pe
rulmen

şitori, instala şi
altele. Tel. 0726-721708. (RR)

Vând motocositoare pentru
gazon, 200 €. Tel. 0255-233854 ( )

Vând în Reşi

şi

şi

ş Audi A4, an
2003, motor 1.9, 152.000 km, adus
recent, 8.000 €. Tel. 0734-310627.

Vând în Timişoara Volkswagen
Polo, motor 1.2, benzin

Vând Dacia 1310 cu toate taxele
la zi, 400 € neg. Tel. 0756-386658.

Vând în Caransebeş camion
Mercedes 14.17 carosat

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

ţi din lemn . ţ

-
rr

ţie, 350 €
sau schimb cu laptop performant.
Tel. 0762-188929. (RR)

Vând în Timi

ţi, portabil în tiranţi, preţ neg.
Tel. 0255-232277. (RR)

Vând utilaje agricole, discuri,
pr ţii de ierbicidat

-

. rr
ţa Peugeot 306 f

.

ţ

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

Cump

ţa Peugeot 306 din
2007, înmatriculat, 6.000 €. Tel.
0762-792257. (RR)

Vând în Caransebe

Vând în Boc ă noişa piese Rab şi
vechi din dezmembrare. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând, în Caransebe
ări complete,

3500 €. Tel. 0785-390778. (RR)

ş, Renault
Laguna din 2000, dot

Vând instala ă,
cu documente, pentru Dacia, 100 €.
Tel. 0757-372660. (RR)

Vând în Gătaia Dacia Logan,
25.000 km, 4000 €. Tel. 0256-
410641. (RR)

Vând în Anina moped 49 cmc,
350 km la bord, 1800 lei; Oltcit cu
acte la zi, stare irepro ă, multe
piese de schimb, 500 €; set de prese
reglabile compus din 3 bucă

ţie GPL omologat

ţi pentru
ma

ţuri neg. Tel. 0255-240368,
0734-145411. (RR)

şabil

şini mici, 180 lei; piese şi
componente din dezmembrare Aro
10, pre

Vând moped First Bike, 750 lei.
Tel. 0769-869151. (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

ţ 5.600 €. Accept

ţ

-

ţ 500 €. Tel. 0722-420002.
Vând tractor Steyr 28 CP. Are

cositoare, cuţite de rezerv ţi de
rezerv ţ negociabil 3.800 €.
Tel. 0740-099882.

Vând Duster Laureat 2011,
benzin

şi

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

Vând jeep Nissan 4x4, motor
2.400, 2000 €. Tel. 0724-391714.

Persoan

şi variante de schimb. Tel. 0761-
284433.

Vând Skoda Octavia 2 diesel, an
2005, computer bord, ac climatic,
abs, asr, cd original, jante aliaj, 4
geamuri electrice, oglinzi electrice şi
înc şi
volan reglabil, torpedou refrigerat,
alarm

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

ă fizică vând Vw Golf 4
hatchback 1.4 pre

ălzite, faruri cea ă, scaune

ă cenmax, 2 chei cu teleco
mandă, itp 2013. Tel. 0760-100022.

Vând Dacia 1310 stare bună,
pre

ă, ro
ă. Pre

ă, cu toate dotările. Tel. 0723-
324862, 0355-405348.

Auto-Moto-Velo
Vând auto Suzuki Baleno, cu 2

u

Cump
ţionare, cu simpl

ţiune. Ofer în jur de
3.000 € în funcţie de marc

Vând în Caransebe

-

şi, an fabr. 1996, euro 2, motor de
1.3, consum 4,5%, înmatriculat. Tel.
0723-788000, 0755-225328.

şi stare.
Tel. 0724-589949.

ş tractor
U650, plug, disc şi remorc

ăr tractor minim 45 CP,
stare bună de func ă
sau dublă trac

ă

ă, 3600 €.
Tel. 0721-252861. (RR)

Vând în Herculane Ford Focus
C-Max, 100.000 km la bord, albas
tră, motor 1.6 diesel, an 2006, acte
la zi, 7500 € neg. Tel. 0746-143532.

Vând Dacia pentru programul
Rabla, 1500 neg. Tel. 0762-188929.

ANUNŢ PUBLIC
NEDELEA CORNEL IULIAN ŢA SORINA DIANA, titulari

ai “PUD - Lucr - ţ ţ

ţia în ziar, la sediulAgenţiei pentru Protecţia
Mediului Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de
luni-joi între orele 08.00-16.30 0 . - . .

şi OPRI

şi se supune procedurii de adoptare f

ş-Severin, Reşi
şi vineri între orele 8 00 14 00

ări de construire casă de vacan ă, Tîrnova”, anun ă,
în conformitate cu HG nr. 1076/2004, publicul interesat asupra
decizia etapei de încadrare: planul propus nu necesită evaluare de
mediu ără aviz de mediu.

Comentariile privind decizia de încadrare, propunerile de
reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile
calendaristice de la apari

| 1 |9 - 25 Mai 2011 PRISMA

ANUNŢ PUBLIC
MUNICIPIUL REŞIŢA, cu sediul pe P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.

1A, titular al „Plan
urbanistic de detaliu locuinţe sociale Str. Mierlei f.n.” anunţă publicul
interesat asupra elaborării primei versiuni a PUD, respectiv
depunerea lui în vederea declanşării etapei de încadrare pentru
obţinerea avizului de mediu.

Informaţiile privind prevederile planului PUD propus, pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-
Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul 73 în zilele de luni joi, între
orele 08 -16 , şi vineri, între orele 08 -14 , la sediul Primăriei
Municipiului Reşiţa cu sediul în P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A , în
zilele de luni joi , între orele 08: -15: .

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, numărul
73, în termen de calendaristice de la data apariţiei anunţului.

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU:

18 zile

00 30 00 00

PRIMAR, MIHAI STEPANESCU

00 00
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RE ŢA

Ţ: 19

ŞI

Ş:

:

BĂILE HERCULANE:
CARANSEBE

BOZOVICI:
TOTAL JUDE

ărfuri: 1; Operator calculator electronic
ă de mare tonaj: 1;

Barman: 1;
ător comercial: 2;

Medic stomatolog: 1; Muncitor necalificat la ambalat produse solide
ăierea materialelor

de construc ă de mare tonaj: 4; Sudor în
mediu protector: 1;

Lucrător comercial: 1; Operator xerox: 1;

Manipulant m
ţele: 1;

ţii: 1;

şi
re Şofer autocamion/maşin

Ambalator manual: 2; Lucr
şi

semisolide: 2; Muncitor necalificat la spargerea şi t
Şofer autocamion/maşin

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 11.05.2011

Vând apartament 4 camere,
etajul 2/4, conf. 1, decomandat,
izolat termic, central

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

Vând cas ţa. Tel. 0355-
806864, 0745-174215, 0745-
157348.

Vând apartament 2 camere,
baie, 2 holuri, buc

bloc in

ţ 33.000 €. Tel. 0745-
861513.

Vând 3 gr ţ
avantajos, mai sus de drumul
Lupacului, cu vie, pomi, una are

ţine animale, loc
de construcţie, curent stradal. Tel.
0355-414530, orele 18-22.

Vând apartament 3 camere,
termopane, u

ţ

Vând apartament 2 camere, 49
mp, neîmbun t ţit, Re ţa, str.
Spitalului. Preţ negociabil. Tel.
0752-440404, 0788-219327.

Vând în Lugoj, lâng -
-

ă, situat în
Re

ă în Re

ătărie, vedere la
stradă, d cărămidă, 54 mp, et.
1/4, Moroasa, 23.000 € neg. Tel.
0355-414530 orele 18-22.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, semidecomandat, în Lunca
Pomostului, etaj 5, cu câteva
modificări. Pre

ădini parcelate, pre

ăla ă frumoasă, cu
posibilitatea de a

ă laminată, 2 wc,
izolat, gresie, faian ă, 43.000 €. Tel.
0748-187718.

ă ă

ă Universi
tatea Drăgan, apartament 2 came
re, etaj 3, nerenovat, 20.000 €. Tel.
0762-089582. (RR)

şi

şi

şi
s ş, curent, zon

ş

şi

Vând 2 ha pământ la Ezeri
ă

ământ pe Valea
ă Cocserie, posibilită

ă, gaz, 10.000 €. Tel.
0730-248120. (RR)

Vând casă în Re
ă 80 mp

ădină 900 mp, 28.500 €. Tel.
0745-909711. (RR)

Vând casă în Boc ă,
900 mp plus casa, 35.000 € neg. Tel.
0744-316567. (RR)

Vând în Cuptoare, înspre Iabal
cea, teren peste 5300 mp, 22.500
lei. Tel. 0255-233854. (RR)

Vând 3 terenuri în jurul Re

ş cu
posibilit

şi
şi

gr

şa Montan

şi

ţi de locuit, 12.000 €. Tel.
0722-129295. (RR)

Vând 5000 mp p
Ţerovei lâng ţi
curent, ap

ţa, cartier
Doman, cu suprafaţ

-

ţei,
pretabile pentru pensiuni, vile,
cabane, 5 € neg. Tel. 0771-387519,
0727-245233. (RR)

Vând în G

ţa; în centru
localit ţii G

ţa apartament 2
camere, 22.000 €. Tel. 0355-
405662, 0770-506829. (RR)

Vând în Caransebe -

ţile,
100.000 € neg. Tel. 0726-179981.

Vând cas
ţile, 46.000 € neg. Tel. 0763-

835695. (RR)
Vând în Re ţa, în spatele Blo-

cului 800, garaj. Tel. 0744-620986.
Vând gr din

Vând 5500 mp teren intravilan,
bun pentru construcţii i agricultur

ţionale. Preţ avantajos. Tel. 0255-
527935.

Vând, în G

ţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând în G

ătaia casă 2 camere,
bucătărie, baie, cămară alimente,
plus o clădire în curte cu 3 încăperi,
garaj, anexe, grădină 1520 mp,
36.000 € sau schimb cu apartament
în Timi

ă ătaia vând grădină, loc
de casă 1000 mp, 12 €/mp neg. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)

Vând casă în Gătaia, 35.000 €;
casă la

ă în Cara

ă com
pusă din parter, etaj 1 cu posibilitate
de supraetajare, 4 camere, 2 băi,
terasă ă

ă în Caransebe
ă

ă ă 1100 mp, spre dru-
mul Lupacului. Tel. 0355-410067.

ă,
în Boc

ătaia, casă, 2 came-
re, bucătărie, baie, hol, cămară
alimente, plus o clădire în curte cu 3
încăperi, garaj, anexe, grădină
(1520 mp) sau schimb cu aparta-
ment 2-3 camere în Re

ătaia, în centru,
grădină 1000 mp. Tel. 0747-832171,
0256-410590.

şoara sau Reşi

Şemlacu Mare, 12.000 €
neg. Tel. 0256-410641. (RR)

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

Vând în Reşi

ş cas

şi curte, toate utilit

ş, toate
utilit

şi

ş
şa, în apropierea şoselei

na

şi

Vând sau schimb cas
ţiri,

cu apartament în Re ţa, exclus
turn. Tel. 0724-700792.

ă Boc
ă, 3 camere, cu îmbunătă

şa
Montan

şi
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Îngrijesc copil într-un interval de
4 ore. Tel. 0770-456679. (RR)

Caut în Re ţa fat

Electrician, execut sau schimb
instalaţii electrice, tablouri electrice,
prize, întrerup

ţat
etc., preţuri mici. Tel. 0785-441166.

Instalator caut loc de munc
ţii

ţar
ţuri negocia-

bile. Tel. 0355-801839.
Glet, rigips, amenaj -

ţuri neg. Tel. 0770-454332.
Recuperez taxa de prima înma-

triculare, noua tax

ţ -

ţii, preg pentru

Caut b

-

-
ţuri accesibile. Tel. 0745-704320.

Tâmplar, reparaţii geamuri
-

ţii la acoperi ţuri
accesibile pentru orice buzunar. Tel.
0745-704320.

Execut zugr ţii
ţii la sc -

ţ

ţuri pentru aproa-
pe orice buzunar. Tel. 0745-704320.

Informaţii recalcuare pensie -
5,5% CASS. Afl

ţa,
pe Dacia papuc. Tel. 0763-847978.

şi

şi
de înc

şofer cat. B, tâm
plar, parchetar. Tel. 0745-704320.

Zugr

şi
uşi, montez mobilier, montez pode
le, uşi, geamuri, podele laminate,
repara şuri etc. Pre

şi
izola

şi faian

şofer la taxi în Reşi

ă în gazdă care
să participe la treburile gospodăriei,
100 lei. Tel. 0355-427542, 0355-
405379. (RR)

ătoare, corpuri de
iluminat, împământări, etc. Tel.
0768-451834.

Coafeză, execut diferite coafuri,
permanente, tuns, vopsit, suvi

ă în
toate tipurile de lucrări de instala

ălzire. Ofer seriozitate. Tel.
0770-454332.

Transport persoane în ă cu
autoturism propriu, pre

ări interioa
re, pre

ă de poluare. Tel.
0727-505315.

Ofer consultan ă juridică, recu
perez debite, redactez recursuri,
contesta ătesc dosare
curtea europeană a drepturilor
omului, intabulez case, terenuri. Tel.
0727-505315.

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

ătrân sau copil pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.

Caut de lucru

ăvesc scări de bloc la pre

ăveli, repara
ări de blocuri sau aparta

mente. Gresie ă sau podele
laminate, aproape toate pot fi
executate. Am pre

ă dacă pensia ta a
fost calculată în mod corespunzător.
Tel. 0751-666785.

Angajez

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

ă

Excavatorist Volist Buldozerist� � �

Imobiliare

ANUNŢ
GRUP COMUNITAR FIRIZAN, ora

ţie pentru:
- Executare lucr

ţa public

ţii suplimentare la d-l Fometescu Ioan, str. N.
B

ş Moldova Nou
ş-Severin organizeaz

Şedin

ş Moldova Nou

ă, str. N.
Bălcescu, nr. 12, jud. Cara ă licita

ări canalizare Cartier Firizan pe o lungime
de 2 km.

Ofertele vor fi depuse până la data de 04.06.2011, ora 22 la
adresa de mai sus.

ă de deschidere a ofertelor va avea loc în data
de 05.06.2011, ora 9 la sediul Primăriei Moldova Nouă.

Informa
ălcescu, nr. 12, ora ă, telefon 0763-493625, e-

mail ifometescu@yahoo.com

1.

Închiriez în Băile Herculane în
regim hotelier apartament cu 2
camere, complet utilat, recent
modernizat. Pre

ă, la pre

ă, vizavi de Rebel, termopane,
centrală, balcon spart, bucătărie
spartă. Tel. 0755-078686.

Ofer spre închiriere apartament
cu o cameră, centrală proprie, Calea
Caransebe

ţ 60 lei/noapte. Tel.
0723-277475.

Vând 2000 de mp teren în
Oraviţa cu subsol turnat

ţ avantajos. Tel. 0723-
142036.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat, et. 1, zona
Lunc

şi proiect de
cas

şului bl. 10. Tel. 0763-
683256.

Vând apartament cu 2 camere,
confort 2, îmbun ţit. Preţ 19.000
€, negociabil. Tel. 0763-084318.

ătă

Închiriez spaţiu comercial, 32
mp, situat în Re ţa, Al. Tineretului
nr. 3. Preţ 250 €. Tel. 0761-896029,
0763-425762.

ţa
spre V

ţ
ţ

ţie.
Preţ 50.000 € negociabil Tel. 0768-
269260.

Persoan -

-
-

ţ
-

ţ

-

ţa. Tel. 0721-672038.

şi

Persoan
şului,

aproape de parcul copilului, conf. 1,
decomandat, amenajat, central

şi cas şi

şi vi

şi
interioare noi, mobil

şa Montan

şi

ă fizică schimb ap. 2
camere, Micro IV, Făgăra

ă,
termopane, et. 3/4, izolat termic pe
exterior, schimb cu apartament 3-4
camere, în micro II sau IV, et. 1-2,
exclus bloc turn. Tel. 0768-269260.

Persoană fizică vând teren
grădină ă la 11 km de Re

ăliug Cuptoare. Grădină 1800
mp, cultură de pomi fructiferi,
smochini ă de vie. Casă 60 mp
locuibili, pivni ă 20 mp, curte mare,
acces auto, catv, telefon, anexe,
încălzire lemne, front stradal 25 m,
posibilitate extindere construc

ă fizică, închiriez apar
tament 2 camere, conf. 1, centrală
termică, termopane la tot aparta
mentul inclusiv la balcon, podele la
minate, gresie, faian ă modernă, u

ă nouă moder
nă, mobilă bucătărie la comandă,
aragaz încorporat, frigider, 2
televizoare. lux. Tel. 0770-359314.

Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, hol, debara, terasă, gresie,
faian ă, podele laminate, centrală
gaz, termopane, acces auto, curte,
grădină, Boc ă. Tel. 0771-
449583.

Cumpăr apartament 3 camere
decomandate, 2 băi, et. 1, 2, 3 în
bloc de 4 etaje. Tel. 0722-837434.

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

Vând teren în Boc ă,
600 mp, cu utilită ă, gaz, canali
zare, curent, zonă bună, pre

şa Român
ţi, ap -

ţ 20
€/mp negociabil. Tel. 0762-057598.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat confor t 1 ,
suprafaţ

Schimb apartament cu 3
camere, conf. 2, total îmbun ţit,
cu apart. cu 2-3 camere conf. 1 s-au
o cas ţa. Tel. 0762-057598.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere, zona Lunc

ţii. Tel. 0726-701010.
Ofer spre închiriere apart. 2

camere, zona Lunc

ţiu comercial în Boc

ţile,
gresie faianţ

ţa, Moroasa I, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ

ţi complete 33.000 €. Tel.
0727-798285.

Vând sau închiriez spaţiu pentru
cabinet medical sau birouri. Tel.
0255-213709.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere mobilat, cu central -

.

ţ ţi. Tel. 0726-
701010.

Vând garsonier

ţ
ţ 16.500 €. Tel. 0721-039835.
Vând garson ie r

ţiri,
preţ negociabil, exclus intermediari.
Tel. 0785-866199.

Vând apartament confort 2,
zona Intim, et. 3/4, preţ negociabil.
Tel. 0763-084318.

Închiriez apartament 3 camere,
semi-mobilat, decomandat, conf. 1,
zona Ada. Disponibil din 15 iunie.
Preţ 150 €. Tel. 0754-651375.

ă 56,75 mp, zonă bună bd.
Republicii bl. 5, etaj 4, în bloc turn.
Tel. 0726-747501, 0727-683373.

ătă

ă în Re

ă, în spatele
Universită

ă, et. 2. Tel.
0726-701010.

Vând spa
ă, la MFA, clădire individuală

cu mansardă, mansarda nu este
finisată, 90 mp + 40 mp front stradal
pavat + 60 mp zonă concesionată
pe 49 de ani.Are 2 intrări separate, 2
puncte sanitare, cu toate utilită

ă, centrală, termopane
etc. Zonă perfectă pentru orice fel
de activitate. 65.000 € negociabil.
Tel. 0723-689971.

Vând apartament 3 camere,
cărămidă, recent reabilitat termic, în
Re

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

ă termi
că, situat în Moroasa, str. P. Maior.
Tel. 0746-888595, 0770-600270

Vând teren în Bratova 5000 mp,
la 3 €/mp, ideal pt. construit casă de
vacan ă, cu utilită

ă Al. Tineretului,
etaj 9, complet renovată sau schimb
cu apartament 3 camere + diferen ă.
Pre

ă , A leea
Tineretului, et.1, cu îmbunătă

şi

şa
Român

şi

Vând teren agricol la 11 km de
Re ţa, preţ neg. Tel. 0770-445699.şi

Auto-Moto-Velo
Vând 4 bucă

ă,
stare de func ă în oct.
2011, pentru programul rabla, pre

ă pentru programul
rabla. Pre

ă, jante cauciucuri de
iarnă, sistem audio, pre

ă de bagaje
pt. Opel cu sistemul de bare. Pre

ă. Tel.
0255-527935.

Vând Aprilia Amica, 49,5 cmc,
450 €. Tel. 0355-808263, 0761-
896029.

Avem un garaj de închiriat,
Re

ă stare,
având cca 10.000 km fiecare. Pre

ţi cauciucuri 175/70
R13 preţ fix 280 lei. Tel. 0755-
409341.

Vând Ford Sierra 1,6 benzin
ţionare, VT pân

ţ
450 €. Tel. 0764-335767.

Vând piese de Dacia 1300. Tel.
0752-764029, 0745-251002.

Vând ma
ţ fix 450 €. Tel. 0726-

087442.
Vând autoturism pentru progra-

mul rabla 1800 lei preţ fix. Tel. 0755-
409341.

Vând Golf 3 ro

ţ 1750 €. Tel.
0740-076335.

Vând în Anina Piaggio Gilera, tip
enduro, an 2001, 49 cmc, culoare
alb-verde, cu acte. Preţ 420 €
negociabil. Tel. 0749-044785.

Vând în Anina, jante Al pe 13 pt.
Golf

ţ
320 lei. Tel. 0764-577893.

Vând 4 jante second hand de Vw
cu 5 artificii precum

ţa Sud, str. G.A. Petculescu nr.
44 B. Tel. 0771-236276.

Vând autoturism Dacia Logan
achiziţionat 2009, Fiat Panda 2010.
Ambele sunt în perfect

ţ
avantajos, neg. Tel. 0744-639309,
0751-847542.

şin

şu, an 94, motor
1,4 benzin

şi Vw, 20 € buc şi pe 15 pt. Opel
şi Vw, 130 € setul. Tel. 0749-044785

Vând în Anina, box

şi 3 pneuri mixte
de 185/55/15, stare f. bun

şi

Oferte-Cereri

de Serviciu
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Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Parc pentru petrecerea timpului
liber Dealul Golului - Re}i]a
În zona central ţa

va fi amenajat, direct deasupra ora
-

-
-

ţei cât ţia Poienii
Golului poate fi catalogat

ţei,
iar întregul areal situat deasupra ora

Pentru amplasarea diferitelor amena-
jamente destinate petrecerii timpului liber

ţie cca. 14 ha
de teren, foarte puţin împ

ţe de p

ţa prezint ţie central

-
ţele

rutiere bine amenajate. În cadrul întregii
planific -
ţarea doar în mic ţelor
naturale ale muntelui, pentru a nu modifi-
ca în mod semnificativ imaginea natural

ă a municipiului Re

ă între 357 522m,
un parc cu specific sportiv

ă ca foarte
atractivă, deoarece ni se oferă o imagine
foarte plăcută asupra centrului Re

ă
sportivă

ădurit

ă ă
la cel mai înalt punct 522m, poate fi luat în
calcul pentru planificarea de ansamblu a
parcului sportiv

ă o pozi ă
ă atât din Iugoslavia cât

ări se va avea în vedere, influen
ă măsură a suprafe

ă
ăcută a terenului existent.

şi
şului,

la o altitudine cuprins
şi pentru petre

cere a timpului liber, destinat atât locuito
rilor Reşi şi turiştilor. Pozi

şi
şului

la cca. 357m, fiind ideal pentru o zon
şi de petrecere a timpului liber.

şi recreerii ne stau la dispozi
şi mari

suprafe şune. Întregul areal, pân

şi de petrecere a timpului
liber. Reşi şi
este accesibil şi

din Ungaria, precum şi multor oraşe ro
mâneşti mari prin intermediul unei re

şi foarte pl

Zona industrial@ Valea [erovei, Re}i]a, jude]ul Cara}-Severin
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Zona industrial
ţat

prin Programul PHARE 2005 - Proiecte
de Investiţii în Infrastructura Regional

-

ţia investitorilor.
Rezultatele proiectului constau în

realizarea unui suprafeţe plane de 26,2
ha, împ ţit

ţile (ap

ţea de drumuri

.
ţional.

Prin prevederile Programului PHARE,
se impune ca în primii 5 ani de la
finalizarea proiectului, terenurile s

ţa pân
ţional

ţa pân ţionale
DN 58

ţa pân

ţa pân

ţialii investitori interesaţi pot
depune scrisori de intenţie la num

ţa, P-ţa
Decembrie 1918, nr. 1A, Cod 320084,
Re ţa, Jud. Cara

ă este realizată în
urma implementării unui proiect finan

ă.
Prin proiect s-a reabilitat o veche zonă

industrială dezafectată.
Proiectul a fost finalizat în 16 noiem

brie 2009 iar din luna ianuarie 2010 se
pun terenurile la dispozi

ăr ă în mai multe parcele
ă cu toate utilită ă, canalizare,

gaz, energie electrică, telefonie, inclusiv
re

ă
poată fi doar concesionate sau închiriate,
urmând ca după expirarea acestei
perioade de timp să poată fi

ă este localizată în
arealul fostului Aglomerator, în
proximitatea cartierului cel mai populat
din ora

ă la cel mai apropiat
aeroport interna

ă la drumurile na

ă la calea ferată este de 2
km.

Distan ă la cel mai apropiat port,
respectiv cel de la Moldova Nouă, este
de 93 km.

Poten
ărul de

fax 0255-215314 sau prin po ă la
adresa Primăria Municipiului Re

şi
dotat

şi pod pentru acces spre
drumurile DN 58 şi DN 58B).

Parcare cu 88 de locuri, din care 22 pt
vehicule lungi, de transport interna

şi vândute.
Zona industrial

ş, respectiv Lunca Bârzavei.
Distan

şi anume cel din
Timişoara este de 102 km.

Distan
şi DN 58B este de 2 km.

Distan

şt
şi

şi ş-Severin.
0,35 euro/mp


