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Marea Hoinareal@ - 22 mai 2011, ^n interiorul zonei umede
Labudovo Okno (sit RAMSAR ) - Serbia
Grupul Ecologic de Colaborare Nera derulează în perioada aprilie octombrie 2011 MAREA HOINĂREALĂ - un proiect de interes public
destinat monitorizării alternative a mediului şi promovării ecoturismului în
Microregiunea Dunăre - Nera - Caraş
În acest context, în data de 14 mai a.c, voluntari de la Grupul Şcolar
„Mathias Hammer” Anina şi Universitatea de Vest din Timisoara, care
activează în cadrul centrului de voluntariat al GEC NERA, împreună cu
voluntari ai asociaţiei NVO SKOLA PLUS "Dositej Obradović" Bela Crkva,
au monitorizat malul stžng al Dunării, 2 km în aval de Stara Palanka şi
cursul râului Nera, în zona de frontiera cu Serbia, între confluenţa acestuia
cu Dunărea şi în amonte, 2,5 Km spre Socol.
În paralel s-a făcut şi o igienizare a traseelor prin colectarea
ambalajelor de plastic care au fost
transportate în Serbia cu bărci
puse la dispoziţia voluntarilor de
către NVO SKOLA PLUS.
La acţiune au participat un
numar de 15 de voluntari care au
colectat de pe malul Dunării şi de
pe cursul râului Nera, timp de 3
ore, o cantitate de cca. 500 kg de
deşeuri.
Potrivit coordonatorului de
proiect, Cornel Popovici Sturza,
“...aceste acţiuni trebuie continuate deoarece ambalajele odată
ajunse în Dunăre sunt împinse de vânt şi de curenţii de apă în golful de pe
teritoriul rezervaţiei Naturale Balta Nera - Dunăre, din cadrul Parcului
Natural Porţile de Fier, care este plasata la Km 0 al Dunării româneşti”.
Cocluziile monitorizării traseelor din Labudovo Okno sunt următoarele:
l malul drept ar Dunării şi cursul râului Nera continuă să fie poluate cu
ambalaje de plastic şi în 2011, dar faţă de anii anteriori cantitatea de
ambalaje este mult redusă datorită campaniei "Igienizarea Serbiei"
realizată de Direcţia Silvică Pančevo, în luna mai a acestui an, împreună cu
voluntarii de la Skola Plus.
l circulaţia ambarcaţiunilor pe porţiunea de curs a râului Nera situată pe
teritoriul Serbiei este blocată la mijlocul traseului de copaci prăbuşiţi peste
albia râului. Blocarea cursului are un impact negativ asupra dezvoltarii
ecoturismului şi a activităţilor de protejare a habitatelor avifaunei din delta
Nerei.

Etapa III - 28 mai 2011 - Hoinărind în Clisura de sus
a Dunării
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l Ai călătorit vreodată pe intregul traseu al Carstului Bănăţean de la
Oraviţa la Orşova trecând şi frontiera în Serbia?
l Ai văzut sălbăticia traseelor Cheile Nerei - Beuşniţa, Cheile Caraşului,
Cheile Minişului, Munţii Vârşeţului, Dunele Deliblata sau a Defileului
Dunării?
l Ai luat masa la un sălaş din Valea Almăjului consumând produse
curate, preparate după bucătăria tradiţională bănăţeană?
l Ai ascultat în amurg, pe malul Dunării, murmurul de tamburină al
melosului sârbesc s avurând gustul ciorbei de peşte?
l Ai o extraordinară ocazie să vezi această lume mirifică, încă curată
precum apa Nerei şi a Minişului deoarece ea are un prieten loial:
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Telescopul Einstein

Grupul ecologic de colaborare Nera
Fii alături de noi în tururile
ecoturistice pe care le
organizăm în zona parcurilor
naturale din sudul Banatului,
apoi sigur vei putea să le spui
tuturor:
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Am văzut acolo o lume

Activităţi de voluntariat în interiorul rezervaţiei naturale Balta Nera - Dumirifică care trebuie să
năre (arie specială de protecţie) din cadrul Parcului Natural Porţile de Fier.
rămână curată!
l Igienizare în zona golfului de la intrare Dunării în Romania.
l Obiectivul nr 1 - Monitorizarea alternativă a mediului, local, în zona
GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE NERA
golfului de la intrare Dunării în Romania, factorii de mediu sol si apă.
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 60, 325600 Oraviţa, jud. Caraş-Severin,
l Obiectivul nr 2 - Monitorizarea alternativă a mediului şi ecoturism în
România,
rezervaţia Balta Nera - Dunăre, factorul sol si biodiversitatea
tel. +4 255 572026, +4 255 571224, +4 255 571298,
l Obiectivul Nr. 3 - Monitorizarea alternativă a mediului în zona iazului
mobil +4 722 437 197, Fax. +4 255 572026,
Tăuşani - Boşneag, factorii dr mediu sol, aer (în caz de vânt puternic).
www.gecnera.ro, E-mail: gecnera@yahoo.com
l Obiectivul nr. 4 - Monitorizarea alternativă a mediului în zona şi în
interiorul peşterii Gaura cu muscă, solul, formaţiunile geologice din peşteră

Vizitaţi

www.resita-romana.ro

5 949994 960103

Primăria ne informează

Compania Mechel investe}te milioane de dolari la O]elu-Ro}u

Combinatul siderurgic Ductil Steel din Oţelu-Roşu
va avea, în curând, unul dintre cele mai moderne
cuptoare electrice şi maşini de turnare continuă a ţaglei.
Conducerea companiei Mechel, care deţine şase
întreprinderi metalurgice în România, printre care şi
Ductil Steel Oţelu-Roşu, a avut joi o întâlnire cu
prefectul de Caraş-Severin, Octavian Ţunea, dar şi cu
vicepreşedintele Consiliului Jude ţean, Ionesie
Ghiorghioni. Cu acest prilej, reprezentanţii grupului
Mechel a dat asigurări de intenţiile sale ferme de a
continua dezvoltarea industriei metalurgice din
România, aducând-o la nivel înalt, calitativ. De altfel, în
prima decadă a lunii iunie, compania Mechel va lansa
un nou complex de elaborare a oţelului, la Ductil Steel
Primăria municipiului Reşiţa informează cetăţenii că în data de Oţelu-Roşu.

Primăria Municipiului Reşiţa prin Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului a amenajat zone verzi prin expunerea de
plante decorative. În ultima perioadă dintre acestea au fost sustrase 19
ghivece de muşcate, 11 arbuşti ienuperi şi 12 arbuşti tuia.
Facem apel la cetăţenii municipiului care sunt martorii unor astfel
de evenimente să anunţe urgent autorităţile competente (primăria,
respectiv poliţia locală). Poliţia Locală monitorizează zonele verzi din
municipiu, iar în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 1 /2010 privind
stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a
municipiului Reşiţa sancţiunile contravenţionale pentru asemenea
fapte sunt cuprinse între 200 şi 500 lei.

Volumul total al investiţiei realizată în acest proiect
se ridică la 50 milioane USD. Noul complex, care
include cuptorul electric şi maşina de turnare continuă a
ţaglei va deveni cea mai modernă unitate, atât în
România, cât şi în Europa, unic pe acest continent şi al
treilea în lume, datorită sistemului inovator instalat, care
permite creşterea semnificativă a producţiei oţelului
brut, reducerea costurilor şi îmbunătăţirea calităţii
produselor. Capacitatea de producţie a noului cuptor va
fi de 810 mii tone de oţel brut pe an. Proiectul are o
importanţă deosebită nu numai pentru compania
Mechel, având în vedere că reprezintă un semnal
pozitiv pentru economie, în special pentru eliminarea
efectelor crizei, după cum au precizat prefectul şi
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

26.05.2011, ora 13:00, la „Casa Municipală”, va avea loc festivitatea
înmânării diplomei de „Cetăţean Major”, de către Primarul municipiului
Mihai Stepanescu.
Precizăm că în unităţile de învăţământ preuniversitar din oraş sunt
Grupul Local de Tineret „Arcus” Reşiţa, va organiza în data de 1
un număr de 260 elevi care în lunile februarie, martie, aprilie, mai 2011
În data de 21 mai 2011 a avut
Iunie
2011 (Ziua Copilului) o acţiune pentru copiii din Centrul Şcolar de
au împlinit frumoasa vârstă de 18 ani.
Educaţie Incluzivă „Primăvara” Reşiţa.
loc la Scoala cu clasele I-VIII
Acţiunea va fi realizată în colaborare cu Motor Club Trust Reşiţa, Măureni Concursul de fizică şi
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Primăvara” Reşiţa şi Primăria
municipiului
Reşiţa. Evenimentul ce va avea loc pe data de 1 Iunie chimie pentru elevii din mediul
Primăria municipiului Reşiţa aduce la cunoştinţă tuturor posesorilor
2011,
începând
cu orele 17:00 la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă rural “Impuls Perpetuum” - etapa
de autoturisme faptul că reânoirea (prelungirea) autorizaţiei care
„Primăvara”
Re
şi
ţa, va fi deschis printr-un moment artistic al membrilor
asigură rezervarea locului de parcare la domiciliu/reşedinţă poate fi
judeteana 2011.
Grupului
Local
de
Tineret „Arcus” Reşiţa, urmat de momente de
efectuată în intervalul 01 ianuarie - 30 aprilie a fiecărui an. Depăşirea
Profesor organizator: Lascu
animaţie şi, nu în ultimul rând, de un moment inedit susţinut de membrii
acestui termen de plată se concretizează în declararea locului de
Motor Club Trust Reşiţa şi anume plimbarea copiilor cu motocicletele. Gheorghe Daniel.
parcare ca fiind vacant şi atribuirea sa începând cu data de 1 Mai, La final vom împărţi micuţilor prezenţi cadouri de Ziua Copilului.
solicitanţilor care au cereri în aşteptare.
Menţionăm că pentru anul 2011, taxa de parcare este de 74,40 lei şi
se poate achita zilnic la sediul Serviciului Public „Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa”Mociurul este o arie unde fatalitatea, blazarea, Nu eşti de acord cu asta, n-ai ce căuta în Mociur, eviţi
Compartiment parcări, situat pe str. Petru Maior, nr. 2, (bloc 800), etaj 1, deznădejdea, sunt la ele acasă. Este locul unde şi-au acest cartier. Oamenii, însă, nu sunt de vină. Ei s-au
camera 3116.
încercat condeiul numeroase generaţii de jurnalişti, şi adaptat locului, instinctiv, aproape animalic, nu în

Grupul Local de Tineret „Arcus” Re}i]a

“Impuls Perpetuum”

Posesori de autoturisme

Cartierul re}i]ean Mociur - o ”insul@” de secol 19

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa care, paradoxal, a rămas o sursă inepuizabilă de sensul rău al comparaţiei, ci în acela al instinctului de

Comitetul Local pentru Situa]ii de Urgen]@
În data de 25.05.2011, ora 1100 la convocarea primarului
municipiului Reşiţa domnul Mihai Stepanescu s-a întrunit Comitetul
Local pentru Situaţii de Urgenţă la sediul Serviciului Public „Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă” situat în P-ţa Republicii, nr. 17.
Ordinea de zi a constat în prezentarea Planului de apărare
împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, a Planului de
măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra
populaţiei, reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă,
precum şi analizarea situaţiei create în urma precipitaţiilor abundente
căzute în data de 24.05.2011 pe teritoriul municipiului Reşiţa.
Primarul municipiului Reşiţa, domnul Mihai Stepanescu a solicitat
realizarea în regim de urgenţă a următoarelor acţiuni:
l întocmirea unui studiu de fezabilitate în vederea soluţionării
acumulării de ape pluviale sub pasajul TMK realizarea investiţiilor în
regim de urgenţă;
l identificarea tuturor factorilor de risc şi a punctelor critice unde se
acumulează apă în cazul unor precipitaţii abundente şi stabilirea
responsabililor şi a măsurilor ce se impun a fi luate în vederea prevenirii
unor situaţii de urgenţă;
l verificarea tuturor podurilor şi podeţelor şi realizarea lucrărilor de
decolmatare pentru a nu se obtura gurile de scurgere;
l întocmirea unei situaţii privind extravilanul municipiului Reşiţa care
prezintă risc de inundare, precum şi realizarea lucrărilor de amenajare
la pâraiele afluente ale râului Bârzava şi alte probleme.
Vă informăm că orice probleme apărute pe teritoriul municipiului
Reşiţa pot fi semnalate la următoarele numere de telefon cu caracter
permanent: telefonul verde 0800-811811 (apelabil gratuit) şi 0255219984.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

subiecte. Subiecte pentru detaşarea sau implicarea
jurnalistică, dar tot atâtea motive de nefericire pentru
locuitorii zonei. S-ar putea însă, când spunem nefericire, să operăm cu măsuri oarecum diferite. Pentru că
mulţi oameni din Mociur sunt, într-un fel, fericiţi că au un
acoperiş deasupra capului, în câteva blocuri de tip
cămin, care nu mai dispun de nici un fel de facilitate
modernă: aici se face focul direct în „apartamente“ iar
multe dintre ferestre sunt cârpite cu nailon în loc de
geamuri. Asta când nu se cască - găvane goale şi oarbe
ale neputinţei - spre dealurile din jur.
Paradoxal, un nou paradox, aşadar, cartierul Mociur
nu e izolat pe vreuna din culmile împădurite ale Reşiţei,
aşa cum sunt altele două - Driglovăţ şi Poiana Golului ci e amplasat nu departe de centrul municipiului, de care
este despărţit, e drept, de albia Bârzavei şi de căi ferate
ale CFR şi cele uzinale. Geografic, însă, Mociurul, chiar
dacă e cu totul altă lume, este al Reşiţei. În mod hilar, cei
care vor să vândă câte o garsonieră aici publică în ziar
anunţuri de genul „vând garsonieră aproape de centru“,
pentru a evita rău-famatul Mociur. Administrativ,
cartierul aparţine, evident, de municipalitatea Reşiţei,
deşi nu s-ar spune, pentru că aici administraţia intervine
mult mai greu. Majoritatea locuitorilor zonei vieţuiesc în
câteva imobile ale unei societăţi de construcţii din
Reşiţa, care de câţiva ani de zile se tot chinuie să le
vândă primăriei, care ar trebui să le amenajeze, dar,
după cum spun edilii, preţul e mult prea mare.
Până una-alta, însă, Mociurul rămâne Mociur. Când
pătrunzi aici trebuie să te înarmezi cu multă atenţie,
pentru că locuitorii te detectează imediat că nu eşti deal lor. Dacă eşti oficialitate, ai încurcat-o! Tabără pe tine
cu tot felul de nemulţumiri iar uneori, mai ales noaptea,
după ce se îmbată bine la singurul birt din cartier, mulţi
dintre bărbaţi, dar mai ales puştii, devin violenţi. E o
lume ocupată de ei, guvernată de legile lor, un gheto.

Săptămâna politică locală
Preşedintele Filialei CaraşSeverin a Partidului Conservator, Ioan
Ţundrea, şi-a exprimat recent speranţa
că prin votul de marţi al parlamentarilor
Uniunii Social-Liberale, nu se vor mai
reduce posturi în Ministerul Administraţiei şi Internelor. Aşa cum se ştie,
Proiectul privind disponibilizările din
MAI, care este lege organică, nu a
obţinut cele 167 de voturi pentru a
trece, fiind respins. Nu există niciun fel
de motivaţie pentru reluarea votului şi,
implicit, pentru reducerea posturilor în
MAI, doar dacă PD-L ar frauda iarăşi
votul, aşa cum a procedat la Legea
Pensiilor, consider ă conservatorii
cărăşeni. (Dan Apostolescu)

supravieţuire. Unii şi-au pus pe la geamuri antene de
satelit, chiar dacă fac focul în casă, tehnologie care
contrastează puternic cu mizeria şi deprimarea din jur.
Pentru că majoritatea nu au acte, trăiesc de pe azi pe
mâine din fier vechi sau din munci ocazionale
Nu e uşor să trăieşti aici, spun oamenii. Ei se ceartă
des cu cei de la primărie, cu autorităţile, vor să se facă
ceva bun, unii dintre ei, să intre n legalitate, să
beneficieze de condiţii cât de cât civilizate. Dar nu se
întâmplă aproape nimic. Doar regretatul doctor Ioan
Petru Iliasă, care a condus Fundaţia Maria şi care s-a
ocupat de oamenii săraci, a încercat să facă ceva, a
preluat un bloc şi l-a amenajat. Domnia sa nu mai e, din
nefericire. Oamenii se aprobă unul pe altul dar apoi îşi
văd de treburile lor. De copiii care plâng pe la scările
blocurilor sau la geamurile lipsite de ferestre, de
căutatul fierului vechi sau orice care să le asigure
precara existenţă. În ce te priveşte, traversezi Bârzava
şi revii în zece minute în lumea “normală”... Normală?
(Dan Apostolescu)

Săptămâna politică locală

Săptămâna Liberală, o serie de evenimente prilejuite de
sărbătorirea a 136 de ani de la înfiinţarea partidului, a marcat,
marţi, la Oraviţa, această dată aniversară, printr-un simpozion
intitulat „136 de ani de istorie liberală“. Manifestarea a fost iniţiată
şi coordonată de Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin a Femeilor Liberale. În cadrul întâlnirii de la Oraviţa, se arată într-un
comunicat remis presei, au fost omagiate personalităţile liberale
naţionale şi cărăşene şi evocată personalitatea fostului Protopop
de Oraviţa, Virgil Musta, figură marcantă a liberalismului local în
perioada interbelică. Totodată, organizatorii au invitat foşti
preşedinţi şi primari liberali de după 1990, din localităţile din Valea
Caraşului, acordându-le diplome de excelenţă pentru activitatea
depusă în slujba doctrinei liberale. Cu acelaşi prilej a fost editată o
broşură care cuprinde secvenţe din doctrina şi activitatea
liberalilor cărăşeni.
Preşedinta Organizaţiei Judeţene de Femei a PNL CaraşSeverin este Ionela Kovacs. (Dan Apostolescu)

l La Moldova Nouă a avut loc cea de-a 4-a ediţie a concursului “Math Brainiacs” pentru elevii de gimnaziu l Săptămâna aceasta fostul Liceu, actualul
Colegiu Naţional “Traian Lalescu” din Reşiţa aniversează jumătate de veac de la înfiinţare l Absolvenţii de liceu care doresc să îmbrăţişeze meseria de
poliţist îşi pot depune, în această perioadă, documentele necesare pentru admiterea, atât la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, cât
şi pentru Şcolile de agenţi de poliţie de la Câmpina şi Cluj-Napoca l Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din
Caraş-Severin a analizat în ultima şedinţă măsurile luate de proprietarii sau administratorii de clădiri pentru reducerea riscului seismic l

2

| 26 Mai - 1 Iunie 2011 | PRISMA

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI
Vând casă în Reşiţa, 5 camere,
bucătărie, baie, singur în curte, suprafaţă
de teren 800 mp, poziţie ultracentrală. Preţ
85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere, curte
foarte mică, poziţie ultracentrală. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Vând casă 7 camere, baie, bucătărie,
dependinţe, teren 2.870 mp, situată în
Gărâna, la strada principală. Preţ 150.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere conf. 1,
semidecomandat, etaj 4/4, bloc acoperit,
amenajat şi utilat complet, situat în Reşiţa,
cartier Moroasa. Preţ 23.000 € negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp situat în
Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Vând apartament 4 camere, 120 mp,
central ă, termopane, pregătit pentru
privatizare, intrare separată, situat la
parter, în cartier Reşiţa Sud. Preţ 42.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, confort 3,
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului,
etaj 1, fără îmbunătăţiri. Preţ 16.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Cumpăr casă 2-3 camere, singur în
curte, cu posibilitate parcare 2-3 maşini, în
Reşiţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principală. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând hală 460 mp + teren 500 mp,
situate pe Calea Timişoarei. Accept şi plata
eşalonată pentru 2-3 ani. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 4 camere cu îmbunătăţiri şi modificări majore situat în Reşiţa,
Lunca Pomostului. Preţ 43.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa, Lunca
Pomostului. Preţ 43.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilităţile trase (apă, curent, gaz)
situat în Reşiţa, B-dul Timişoarei. Preţ 27
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Preţ 120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilităţile situat pe Calea
Timişoarei. Preţ 150 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la 4 km
de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând hală 1200 mp (producţie, depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş,
Pipirig, racordate la toate utilităţile. Preţ
250.000 € negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan +
pensiune în stadiu de construcţie 70%,
1.000 mp Reşi-ţa, zona Camera de
Comerţ. Preţ 350.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală.
Preţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 1200 mp teren plus cabană din
pia-tră şi lemn, 8 camere, situate pe
Muntele Semenic lângă Cabana Centrală.
Preţ: 170.000 € neg. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbunătăţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, centrală, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spaţiu comercial,
farma-cie, cabinet medical, notarial, etc.
Preţ 42.000 € neg. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând teren, 3500 mp situat în Caransebeş, front stradal 50 ml, pe DN Caransebeş - Timişoara, la ieşirea din oraş. Preţ 50
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

16 mai ‘11
17 mai ‘11
18 mai ‘11
19 mai ‘11
20 mai ‘11
23 mai ‘11
24 mai ‘11
25 mai ‘11

139,7211
138,7843
138,5944
138,6655
138,8311
142,9861
143,0200
143,9187

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,94
2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74

USD

25 Aprilie - 25 Mai 2011

EURO

lei
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10
4,08
4,06
4,04
4,02
4,00

25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25

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

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Inspectoratul General al Poliţiei
Române a lansat mecanismul "Alertă
răpire copil!", care se va declanşa numai
în cazurile de răpiri de copii sau de
dispariţie a acestora în circumstanţe în care
viaţa sau sănătatea lor sunt puse în pericol.

În localităţile în care nu există unităţi sanitare
cu paturi, consiliile judeţene sau locale vor putea
înfiinţa centre de sănătate multifuncţionale,
ca unităţi fără personalitate juridică, în structura
spitalelor judeţene sau municipale, potrivit unui
proiect de OuG, lansat în dezbatere publică.

La nivelul Uniunii Europene,
România a avut în 2010 cele mai
multe procese înregistrate la
CEDO pentru încălcarea dreptului
la viaţă şi aplicarea de tratamente
inumane sau degradante.

M.A.I. propune modific@ri la legisla]ia privind
circula]ia pe drumurile publice
Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice,
începând din 20 mai a.c., proiectul Legii pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice.
Proiectul de act normativ are la bază necesitatea transpunerii
unor prevederi ale Directivei 2006/126/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele
de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006, a căror aplicare urmează
a se realiza de la data de 19 ianuarie 2013.
Proiectul de lege supus dezbaterii publice prevede introducerea
mopedelor şi triciclurilor în categoria autovehiculelor, fapt ce atrage
incidenţa dispoziţiilor legale ce instituie sancţiuni penale pentru
conducerea fără permis, aspect de natură să diminueze posibilitatea
ca asemenea autovehicule să fie conduse pe drumurile publice de
persoane care nu îndeplinesc condiţiile minime referitoare la
cunoştinţele, aptitudinile şi comportamentul rutier adecvat.
Prin prezentul act normativ se revizuiesc categoriile de
autovehicule pentru a căror conducere pe drumurile publice este
necesară obţinerea permisului de conducere precum şi vârstele
minime pentru obţinerea acestuia, condiţionându-se conducerea
mopedelor şi a autovehiculelor asimilate acestora de deţinerea unui
permis de conducere corespunzător.
Totodată, se introduc norme care condiţionează prelungirea
valabilităţii administrative a permisului de conducere de efectuarea
verificării medicale corespunzătoare categoriilor de permis deţinute.
Având în vedere că dispoziţiile comunitare în materia permiselor
de conducere, consacră o nouă abordare privind împărţirea
vehiculelor pe categorii, renunţându-se în acest fel la subcategorii,
proiectul instituie şi norme referitoare la echivalări între categorii şi
subcategorii de permise de conducere.
Potrivit proiectului de lege se prevede introducerea duplicatului
permisului de conducere în cazul schimbării numelui, pierderii,
furtului ori al deteriorării permiselor de conducere. Duplicatul se
eliberează cu aceeaşi valabilitate administrativă cu documentul
înlocuit şi nu cu o nouă perioadă de valabilitate atribuită oricărui
document nou eliberat.
Se elimină, astfel, posibilitatea obţinerii unei noi perioade de
valabilitate de 10 ani în condiţiile în care solicitarea de preschimbare
a permisului deţinut intervine înainte de expirarea valabilităţii
documentului în uz.

Totodată, se prevede obligativitatea efectuării examinării
medicale periodice pentru eliberarea unui permis de conducere cu o
nouă valabilitate administrativă. În aceste condiţii, eliberarea unui
document cu o nouă perioadă de valabilitate administrativă este
condiţionată de obligativitatea efectuării verificării medicale
periodice pentru categoria / categoriile de permis deţinute.
Se exclude posibilitatea obţinerii unui nou permis valid pentru o
nouă perioadă de valabilitate administrativă de 10 ani, fără
efectuarea verificării medicale periodice, în condiţiile în care
solicitarea de preschimbare a permisului deţinut intervine înainte de
expirarea valabilităţii documentului în uz.
Implicaţii începând cu data de 19 ianuarie 2013 (data punerii in
aplicare a prevederilor Directivei 2006/126/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului privind permisele de conducere)
Transformarea tuturor subcategoriilor actuale în categorii ale
permisului de conducere;
Introducerea a două noi categorii ale permisului de conducere:
l categoria „AM”, destinată conducerii mopedelor şi tuturor
vehiculelor asimilitate acestora. Practic, de la 19.01.2013, numai
bicicletele vor mai putea fi conduse pe drumurile publice fără permis
de conducere.
l categoria A2, destinată conducerii motocicletelor ale căror
performanţe şi caracteristici tehnice se situează între actuala
subcategorie „A1” (viitoarea categorie „A1”) şi categoria „A”. Astfel,
se completează, la un nivel superior al siguranţei rutiere, principiul
accesului progresiv de la o categorie inferioară la cea imediat
superioară acesteia;
Mărirea limitei de vârstă pentru conducerea autovehiculelor din
categoriile D si DE, de la 21 la 24 ani;
Revizuirea perioadei de valabilitate administrativă pentru
categoriile permisului de conducere, astfel:
l 5 ani pt. categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv;
l 10 ani pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 şi BE.
Reducerea perioadei de valabilitate administrativă pentru
categoriile destinate „şoferilor profesionişti” are în vedere
supunerea acestora, la intervale mai scurte de timp, la verificări
suplimentare (medicale, psihologice, profesionale etc.).
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu
privire la acest proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de
e-mail legislatie@mai.gov.ro, până la data de 30.05.2011.
Direcţia Informare şi Relaţii Publice - Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Echipamentele tehnice care fac
parte din sistemele de telecomunicaţii,
alimentare cu apă, energie electrică,
termoficare sau transport în comun nu
vor mai fi amplasate la suprafaţă, pe
domeniul public.

Ministerul Finanţelor Publice a lansat
în dezbatere publică luni, 23 mai 2011,
proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a
Guvernului privind modalitatea de plată a
unor sume prevăzute în titluri executorii
având ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar.
OuG propune aplicarea aceluiaşi
tratament juridic şi în ceea ce priveşte plata
sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea
personalului din sectorul bugetar, devenite
executorii după data de 31 decembrie 2010
şi până la data intrării în vigoare a acestui
proiect de ordonanţă de urgenţă, respectiv
plata să se realizeze eşalonat în anii 2012
(34%), 2013 (33%) şi 2014 (33%).

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat
Ordonanţa de Guvern privind concediul şi
indemnizaţia lunară pt. creşterea copilului.
Ordonanţa stabileşte măsuri opţionale,
la dispoziţia părinţilor, cu privire la concediul
pentru creşterea copiilor. Cei care aleg să
stea cu copilul acasă până la un an primesc
o indemnizaţie în cuantum de până la 75%
din media veniturilor nete realizate pe
ultimele 12 luni şi care nu poate fi mai mică
de 600 de lei şi nici mai mare de 3.400 lei.
În cazul părinţilor care optează să stea
acasă cu copii până la vârsta de doi ani
cuantumul indemnizaţiei este între 600 şi
1.200 de lei. Ordonanţa Guvernului mai prevede şi acordarea unui stimulent de inserţie
în cuantum de 500 de lei părinţilor care se
întorc la activitatea profesională până la
împlinirea vârstei de un an de către copil.
Ordonanţa de urgenţă a fost adoptată şi
de Senat iar Camera Deputaţilor este
decizională.

l Guvernul a decis să modifice din nou taxa auto pentru a fi în acord cu decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene l Începând din 24 mai, unităţile sanitare
sau cabinetele medicilor de familie pot angaja medici cu competenţe limitate l Guvernul a decis înfiinţarea Gărzii de Coastă în zona litoralului Mării Negre,
a Dunării Maritime şi a Deltei Dunării l Startul programului Casa Verde - persoane fizice va avea loc la data de 1 iunie l Persoanele fizice autorizate vor
putea avea salariaţi conform unei OuG recent publicată în Monitorul Oficial l Ministerul Finanţelor Publice a elaborat o nouă procedură de eliberare a
certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, noile prevederi fiind incluse într-un proiect de ordin lansat recent în dezbatere publică l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative
de interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 53/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare (M.O. nr. 290/26.04.2011)
l Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Norma metodologică din 2011 privind derularea
Programului prioritar naţional pentru construirea de
sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu
exista asemenea instituţii, precum şi pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de
drept public din mediul rural şi mic urban - obiectivul
finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea
aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban,
realizat prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A. (M.O. nr. 293/27.04.2011)
l Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Norma metodologică din 2011 privind derularea
Programului prioritar naţional pentru construirea de
sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu
exista asemenea instituţii, precum şi pentru
reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de
drept public, din mediul rural şi mic urban - obiectivul
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi
dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi
obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii
culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul
mic urban, realizat prin Compania Naţională de
Investiţii "C.N.I." - S.A. (M.O. nr. 293/27.04.2011)
l H.G. nr. 393/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor
privind materialele şi obiectele care vin în contact cu
alimentele (M.O. nr. 295/28.04.2011)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 15/2011
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României valabil în luna mai 2011 (M.O. nr.
300/02.05.2011)
l Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Norma metodologică din 2011, de aplicare a Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desf ă şurate de zilieri (M.O. nr.
300/02.05.2011)
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l Guvernul României - Statutul din 2011, al
antrenorului (M.O. nr. 301/02.05.2011)
l Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
- Norma metodologica din 2011, privind organizarea şi
funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în
vederea acordării de finanţări nerambursabile din
Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a
contestaţiilor (M.O. nr. 302/03.05.2011)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4062/2011, privind metodologiacadru de organizare a referendumului la nivel de
universităţi pentru alegerea modalităţii de desemnare a
rectorului (M.O. nr. 303/03.05.2011)
l O.u.G nr. 42/2011 pentru modificarea şi
completarea O.u.G. nr. 113/2009 privind serviciile de
plata şi a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare
nebancare (M.O. nr. 303/03.05.2011)
l Legea nr. 58/2011 privind modificarea art. 8 din
Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994 (M.O.
nr. 303/03.05.2011)
l O.u.G. nr. 41/2011 pentru modificarea Legii nr.
678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de
persoane (M.O. nr. 304/03.05.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 373/2011 pentru
modificarea criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competentă, aprobate
prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind
aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime
obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de
competenţă (M.O. nr. 307/04.05.2011)
l O.u.G. nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor
de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de
vedere energetic (M.O. nr. 307/04.05.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 344/2011 pentru
completarea anexei la Normele metodologice de
aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umana
în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii publice nr. 1.290/2006 (M.O. nr.
309/05.05.2011)

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POSDRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007 - 2013

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
OIRPOSDRU REGIUNEA VEST

MUNICIPIUL REŞIŢA

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2: „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: „BARRABARRIPEN - un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”
Cod Contract: POSDRU/96/6.2/S/62289
Beneficiar: Municipiul Reşiţa prin Consiliul Local al Municipiului Reşiţa

COMUNICAT DE PRESĂ
Municipiul Reşiţa derulează în perioada 01.04.2011-30.05.2011
activităţi integrate pentru persoanele de etnie romă selectate în vederea
participării la cursurile de mediere socială. Activităţile sunt organizate în
cadrul proiectului “BARRABARRIPEN - un model inter-regional de
incluziune destinat femeilor rome”, proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 6.2: „Îmbunătăţirea accesului şi a participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Proiectul este implementat de către
Municipiul Reşiţa în parteneriat cu Municipiul Timişoara, Municipiul
Drobeta Turnu Severin, Municipiul Târgu Jiu, Agenţia Metropolitană pentru
Dezvoltare Durabilă, Braşov, Universitatea Eftimie Murgu, Reşiţa,
Universitatea de Vest din Timişoara, Agenţia Judeţeană de Ocupare a
Forţei de Muncă, Caraş-Severin, Asociaţia Parudimos.
În cadrul Centrului de Incluziune Socială Reşiţa, persoanele de etnie
romă beneficiază de servicii integrate de consiliere, sprijin, dezvoltare
socială, educaţională, profesională. Experţii din cadrul Centrului
organizează cursuri axate pe: Dezvoltare personală, identitate şi planning
personal, Dezvoltare şi participare comunitar ă, Competen ţe
antreprenoriale, Educaţie, Comunicare şi integrare.
Pentru mai multe detalii îl puteţi contacta pe domnul Constantin Florin
Coordonator al Centrului de Incluziune Sociala Reşiţa la tel: 0742-10796 şi
e-mail: florinimm@gmail.com, www.barrabarripen.ro
PRIMAR,
Mihai Stepanescu

P

Controalele la graniţele
Austriei vor fi reluate
temporar pe întreaga
lungime a frontierei, pentru
un interval de şase zile, la
începutul lui iunie.

Pentru prima dată în opt ani, Forţele Navale din Ucraina şi
Rusia în Marea Neagră, au reluat exerciţiile militare pe scară
largă. La exerciţiile "Seaway of Peace" care se încheie mâine
i-au parte peste 20 de nave şi 10 aparate de zbor. Tema
manevrelor este desfăşurarea unei operaţiuni pacificatoare
internaţionale într-o zonă de criză.

Noile norme UE în domeniul
telecomunicaţiilor
De la 25 mai 2011, europenii beneficiază de noi
drepturi şi servicii în materie de telefonie fixă şi mobilă
şi internet. Această dată a fost termenul până la care
au trebuit transpuse în legislaţia naţională noile norme ale UE în domeniul telecomunicaţiilor, destinate
să asigure creşterea competitivităţii sectorului telecomunicaţiilor şi îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţi.
Printre acestea se numără dreptul consumatorilor de
a schimba operatorul de telecomunicaţii într-o
singură zi, fără a-şi schimba numărul de telefon,
dreptul la mai multă claritate în ceea ce priveşte
serviciile oferite clienţilor şi o mai bună protecţie a
datelor cu caracter personal înregistrate online. Noile
competenţe de supraveghere conferite Comisiei
Europene şi noile competenţe de reglementare
acordate Organismului autorităţilor europene de
reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice
(OAREC) vor spori certitudinea în materie de reglementare şi vor ajuta operatorii de telecomunicaţii să
se dezvolte în cadrul unei pieţe unice paneuropene a
telecomunicaţiilor. Comisia a colaborat îndeaproape
cu statele membre în vederea transpunerii rapide a
acestor norme ale UE şi va avea în vederea lansarea
de proceduri în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor
împotriva statelor membre care nu le vor fi transpus la
timp. Consolidarea pieţei unice a serviciilor de
telecomunicaţii reprezintă un obiectiv-cheie al
Agendei digitale pentru Europa.
Începând de la 25 mai, noile norme ale UE oferă
cetăţenilor şi întreprinderilor următoarele avantaje:
Niveluri ridicate de protecţie a consumatorilor şi o
ofertă mai variată:
l posibilitatea de schimba operatorul de telefonie
fixă sau mobilă într-o singură zi lucrătoare, fără a
schimba numărul de telefon;
l o durată maximă de 24 de luni pentru contractele
iniţiale semnate cu clienţii şi obligaţia operatorilor de
a oferi contracte pe 12 luni. Acest lucru va permite
clienţilor să treacă mai uşor la un alt operator în cazul
în care găsesc o ofertă mai bună;
l informaţii mai clare cu privire la serviciile la care
este abonat clientul. Contractele încheiate cu
consumatorii trebuie să ofere informaţii despre
nivelurile minime de calitate a serviciilor. Concret,
abonaţii serviciilor de internet trebuie să fie informaţi
cu privire la tehnicile de gestionare a traficului şi la
impactul acestora asupra calităţii serviciilor, precum
şi la alte restricţii (precum limitarea lăţimii benzilor de
frecvenţe, viteza de conectare disponibilă, blocarea
sau limitarea accesului la anumite servicii, cum ar fi
telefonia prin internet (VoIP). De asemenea,
contractele trebuie să ofere informaţii cu privire la
despăgubirile şi rambursările disponibile în caz de
nerespectare a acestor niveluri minime.
O mai bună protecţie a vieţii private şi mai multă
siguranţă online:
l o mai bună protecţie împotriva încălcării securităţii datelor cu caracter personal şi împotriva
„spam”-urilor (e-mail-uri nesolicitate), obligativitatea
notificării cazurilor de încălcare a securităţii datelor cu
caracter personal;

l îmbunătăţirea informaţiilor şi a obligativitatea
consimţământului pentru stocarea sau accesarea
informaţiilor în dispozitivele utilizatorilor, cum ar fi
cookies care nu au legătură cu serviciul accesat.
O reglementare mai coerentă la nivelul întregii UE:
l autorităţile naţionale de reglementare vor dobândi o mai mare independenţă şi, în ultimă instanţă, fi
autorizate să impună operatorilor de telecomunicaţii
cu o putere semnificativă de piaţă să-şi separe reţelele de comunicaţii de ramurile de servicii pentru a le
garanta altor operatori un acces nediscriminatoriu
(fără a fi necesară separarea proprietăţii sau fără a se
impune crearea unei societăţi separate);
l de asemenea, Comisiei, în cooperare cu Organismului autorităţilor europene de reglementare în
domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC), i s-au
acordat competenţe suplimentare de supraveghere a
măsurilor corective în domeniul concurenţei pentru
pieţele telecomunicaţiilor (aşa-numita „procedură de
la articolul 7”). Concret, în cazul în care consideră că
un proiect de măsură corectivă în domeniul
concurenţei elaborat de o autoritate naţională de
reglementare ar crea o barieră în calea pieţei unice a
serviciilor de telecomunicaţii, Comisia poate efectua
o evaluare aprofundată şi, în consultare cu OAREC,
poate adresa autorităţii naţionale de reglementare o
recomandare privind modificarea sau retragerea
măsurii corective planificate. Autorităţile naţionale de
reglementare trebuie să ia în considerare aceste
recomandări într-o cât mai mare măsură.
Printre alte elemente noi din acest pachet se
numără un acces mai bun la serviciile de urgenţă,
inclusiv la 112, numărul european unic de urgenţă.
Recomandarea Comisiei prin care se indică
autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul
telecomunicaţiilor modul în care acestea trebuie să
reglementeze accesul competitiv al terţilor la reţelele
de fibră optică ultrarapide (cunoscute şi sub
denumirea de reţele de „acces de generaţie
următoare”- NGA) a fost adoptată recent pe baza
unor noi elemente din normele actualizate în
domeniul telecomunicaţiilor.
În prezent, Comisia urmăreşte îndeaproape implementarea de către statele membre a noilor norme
în domeniul telecomunicaţiilor şi va face uz de toate
competenţele sale, consolidate recent de Tratatul de
la Lisabona, pentru a asigura transpunerea integrală
şi la timp în legislaţia naţională a normelor UE
actualizate în domeniul telecomunicaţiilor. Pentru a
ajuta statele membre să implementeze noile norme
în domeniul telecomunicaţiilor, Comisia a elaborat
orientări privind diverse aspecte, precum cookies şi
serviciul universal.
Context
Normele revizuite ale UE privind reţelele şi serviciile de telecomunicaţii au fost adoptate oficial de Parlamentul European şi de Consiliu spre sfârşitul anului
2009. Parlamentul şi Consiliul au convenit că aceste
norme trebuie transpuse în legislaţiile naţionale ale
celor 27 de state membre până la 25 mai 2011.
(Bruxelles, IP/11/622, 23 mai 2011)

A opta reuniune a oficialilor de rang înalt din cadrul Forumului de
Cooperare arabo-chinez s-a desfăşurat, pe parcursul a trei zile, la
Doha, Qatar. Schimbul comercial între cele două părţi a crescut de la
36.4 miliarde dolari în 2004 la 145.4 miliarde în 2010 iar nivelul
investiţiilor reciproce a crescut de la 5,5 miliarde la 13.5 miliarde în
aceeaşi perioadă.
Preşedintele Obama s-a întâlnit cu prim-ministrul israelian, Benjamin
Netanyahu, în Biroul Oval de la Casa Albă în Washington, vineri, 20 mai.
Preşedintele Obama şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au căutat
vineri, 20 mai, să aplaneze tensiunile apărute cu o zi mai devreme, ca urmare
a noii abordări a lui Obama legată de procesul de pace israeliano-palestinian.
În ciuda imaginii armonioase a celor doi lideri oferită mass-mediei, nici o
parte nu a susţinut că diferenţele de fond au fost depăşite pe parcursul a ceea
ce Obama a numit o "extrem de utilă şi prelungită conversaţie".
Netanyahu a respins rapid abordarea preşedintelui SUA, exprimată cu o zi
înainte în timpul discursului de la Departamentul de Stat privind Orientul
Mijlociu, care fixa ca bază de plecare pentru noi negocieri stabilirea graniţelor
Israelului în limita pre 1967. Este exclusă o retragere israeliană la graniţele
existente în ajunul războiului arabo-israelian din iunie 1967, care s-a încheiat
cu ocuparea Cisiordaniei, Fâşiei Gaza şi a altor teritorii aflate acum sub
controlul Israelului, a spus Netanyahu.
Administraţii americane şi alte puteri internaţionale s-au referit timp de
decenii la frontierele din 1967 ca punct de plecare pentru negocierile privind
graniţele finale dar Obama a fost primul preşedinte american care a făcut din
această idee politica oficială a SUA.
Înalţi oficiali în Autoritatea Palestiniană au declarat că procesul de pace a
ajuns într-o fundătură, după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a
respins apelul preşedintelui Barack Obama pentru un stat palestinian pe baza
frontierelor din 1967. Ei au mai spus că partea palestiniană va urmări
recunoaşterea Naţiunilor Unite pentru un stat palestinian, în septembrie, fără
aprobarea Israelului, acţiune respinsă de Obama, care a spus că gestul
unilateral nu i-ar ajuta pe palestinieni în atingerea scopurilor lor.
Vizita de stat întreprinsă de Obama şi soţia sa la Londra, doar a treia
efectuată de un preşedinte al SUA în 100 de ani, a avut pe agendă Afganistanul, Libia, Pakistanul, economia globală, precum şi postul vacant de la FMI.
Preşedintele SUA a folosit vizita la Londra şi pentru a menţine presiunea
asupra Israelului privind reluarea procesului de pace din Orientul Mijlociu.
Obama şi-a asigurat deja sprijinul politic al Organizaţiei Naţiunilor Unite,
Uniunea Europeană şi Rusia, care, împreună cu America, sunt cunoscute sub
numele de Cvartetul pentru Orientul Mijlociu.
Exprimându-şi determinarea sa de a menţine presiunea asupra Israelului,
Obama a căutat să se asigure de sprijinul public al prim-ministrului din Marea
Britanie. Scopul este, în mare parte, de a convinge conducerea palestiniană
să nu meargă la ONU în septembrie pentru a cere sprijinul simbolic în
recunoaşterea Palestinei ca stat independent.
Alegerile regionale din Bremen au confirmat creşterea continuă a
Verzilor în detrimentul altor partide pe scena polititică germană. Rezultatul îi
pune, pentru prima dată într-o legislatură regională, înaintea CDU. La 27
martie, Verzii au obţinut în landul Baden-Wurttemberg cel mai bun scor obţinut
vreodată la alegeri locale sau federale, cu 24,2% din voturi, mai mult decât
dublul scorului înregistrat cu cinci ani mai devreme.
Partidul Popular (conservator) a câştigat alegerile locale din Spania, cu
cel mai bun rezultat înregistrat vreodată, în vreme ce rivalii socialişti (PSOE) au
înregistrat cel mai prost rezultat electoral, după cum arată rezultatele finale ale
scrutinului de duminică, 22 mai. În urma rezultatelor, Popularii a preluat
controlul a unsprezece din cele treisprezece regiuni în care au avut loc alegeri.
Partidul Popular a obţinut, la nivelul întregii ţări, 37,58% din sufragiile
exprimate. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) a obţinut 27,81% din
voturi. În ordinea rezultatelor electorale urmează Stânga Unită (IU), cu 6,32%
din sufragii, CiU (naţionaliştii catalani), care au obţinut 3,48% din voturi, ERC
(Stânga Republicană Catalană), care a obţinut 1,21% din voturi. Coaliţia
electorală Bildu, care a candidat în Ţara Bascilor şi Navarra a obţinut 1,41%
dintre voturile exprimate în întreaga Spanie.
Congresul naţional african, la putere în Africa de Sud de 17 ani, a câştigat
alegerile locale cu 62% din voturi dar rezultatele principalei formaţiuni de
opoziţie indică o extindere a frustrărilor faţă de partidul de guvernământ. Alianţa
democratică, o dată asociată cu privilegiile albilor iar acum încearcă să se
recreeze ca partid pentru toţi, a realizat cel mai bun scor al său, obţinând 23,9%
din sufragii, faţă de 16,9% în 2006.

l Cancelarul german Angela Merkel şi-a reafirmat sprijinul pentru candidatura ministrului francez de finanţe, Christine Lagarde, la şefia FMI l UE va
acorda micro-împrumuturi fermierilor şi micilor întreprinzători din România l În perioada 26-27 mai se desfăşoară la Deauville, Franţa, summitul G8,
consacrat, în special, mişcărilor din lumea arabă şi catastrofei nucleare din Japonia l Începând cu data de 1 iulie 2011, intră în vigoare noul Acord de
Liber Schimb între Uniunea Europeană şi Coreea de Sud l Comisia Europeană solicită publicului opinii despre cele mai bune modalităţi de a diminua
utilizarea pungilor din plastic pentru transport l Primul Plan de lucru pentru Sport al UE a fost aprobată de miniştrii sportului în 20 mai l Ultima lansare a
unei navete spaţiale americane - Atlantis - a fost stabilită pentru 8 iulie, a anunţat NASA l

Telescopul Einstein

Oamenii de ştiinţă din Europa au dezvălui planurile pentru
un observator destinat să caute undele gravitaţionale, valuri
mici în ţesătura spaţiu-timp, şi să descopere secretele din
primele momente ale universului.
După trei ani de studiu, proiectele propuse pentru
Telescopul Einstein (ET) au fost prezentate recent la
Observatorul Gravitaţional European din Pisa, Italia.
Planurile pentru noul observator au implicat mai mult de
200 de oameni de ştiinţă din Europa şi din întreaga lume iar
observatorul este calificat drept o nouă generaţie a

detectoarelor de unde gravitaţionale, care va fi de 100 de ori
mai sensibil decât instrumentele existente. Preţul estimat este
de 1 miliard de euro.
Explorarea universului
Este de aşteptat ca Telescopul Einstein să fie capabil să
efectueze măsurători precise ale undelor gravitaţionale
emanate de catastrofe cosmice, cum ar fi găuri negre care
fuzionează, exploziile stelelor şi supernovelor.
Telescopul sofisticat oferă, de asemenea, potenţialul de a
sonda natura universului timpuriu imediat după Big Bang,
considerat evenimentul care a pus lucrurile în mişcare cu 13.7
miliarde de ani în urmă.
Pentru a realiza un asemenea grad ridicat de sensibilitate,
observatorul va fi construit subteran, la o adâncime de
aproximativ 100-200 de metri, adâncime care ar trebui să
reducă efectele de interferenţă ale mişcării seismice
reziduale, au spus cercetătorii. Acest lucru ar permite, de
asemenea, detectorului să perceapă întreaga gamă ale
frecvenţelor undelor gravitaţionale care pot fi măsurate pe
Pământ, au adăugat aceştia.
"Un observator cu acest nivel de sensibilitate va
transforma detectarea undelor gravitaţionale într-un
instrument astronomic de rutină. ET va conduce la o revoluţie
ştiinţifică," a declarat Michele Punturo, coordonatorul ştiinţific
al studiului de design.

Măsurători ultra-precise
Observatorul va măsura undele gravitaţionale prin
detectarea schimbărilor foarte mici pe care le produc atunci
când "curg" printr-un obiect.
El va fi compus din trei detectoare, fiecare conectând două
braţe lungi de peste 1 kilometru. Atunci când un val gravitaţional va trece prin el, acesta va întinde şi micşora lungimea
braţelor, în funcţie de alinierea faţă de direcţia valului.
O serie de pulsuri laser va măsura lungimile braţelor
pentru a detecta micile schimbări (mult mai puţin decât dimensiunea unui nucleu atomic), care apar atunci când a trecut un
val gravitaţional.
Studiu pentru proiectarea Telescopului Einstein a fost
susţinut de Comisia Europeană. Noul telescop este un proiect
comun desfăşurat de opt institute de cercetare europene, sub
îndrumarea Observatorului Gravitaţional European. Un proiect separat
americanoeuropean de a
construi un observator în
spaţiu pentru a căuta
valuri gravitaţionale a fost
recent anulat, deoarece
NASA nu a putut să contribuie la finanţarea sa.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând o plasmă diagonala 90,
200 €. Tel. 0743-795061. (RR)
Vând canapea, 550 lei; mochete, 150 lei; 3 tablouri, preţ neg. Tel.
0786-483218, 0770-456679. (RR)
Vând în Târnova viţel 8 luni şi
viţea 9 luni, 1500 lei buc. Tel. 0760067611. (RR)
Vând în Anina circular cu jgheab
în stare de funcţionare, 600 lei; abric
fără masă, 80 €. Tel. 0255-240157,
0766-496941. (RR)
Vând în Timiş vacă alb cu roşu
fătată de 3 săptămâni, la prima fătare, 20 l lapte la zi, 3.500 lei; o pereche de cai, 2.800 lei; ponei de 4 ani
culoare roşie, 400 €; scroafă care
urmează să fete peste 2 săptămâni,
1.400 lei. Tel. 0742-544119. (RR)
Vând în Reşiţa pătuţ din lemn cu
saltea, 150 lei. Tel. 0355-801487.
Caut birou şi maşină de spălat,
preferă oferte (produse gratuite).
Tel. 0786-483218, 0770-456679 (rr)
Vând la Doman un cazan din cupru de 120 l de ţuică, 750 € neg. Tel.
0255-233418, 0726-146091. (RR)
Vând în Bocşa scroafă cu 4
purcei. Tel. 0746-746692. (RR)
Vând în Oţelu Roşu maşină de
spălat nouă cu garanţie Whirlpool,
900 lei; frigider, 400 lei; 2 ferestre
lemn cu geamuri în trei canate, cu
rulouri, 250 lei/buc; ferestre lemn cu
geamuri în două canate 200 lei/buc;
sobă Vesta, 400 lei. Tel. 0355401982. (RR)
Vând maşină de spălat Zanussi
în termen de garanţie, 600 lei neg.
Tel. 0771-677560. (RR)
Vând cazan de 120 l din cupru,
2.000 lei. Tel. 0740-943863. (RR)
Vând în Reşiţa 1 fotoliu pat, 300
lei; trusă de chei tubulare cu crichet,
200 lei. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând frigider Arctic, 200 lei. Tel.
0355-801487. (RR)
Vând în Re şi ţa rochie de
mireasă, 200 € neg; pătuţ pentru
copii, 50 lei. Tel. 0771-766257. (RR)
Vând în Anina trusă pentru scos
rulmenţi compusă din 3 prese, 180
lei; maşină de scris portabilă tip
valiză Royal, 200 lei. Tel. 0255240368, 0734-145411. (RR)
Vând 2 paturi cu burete de la o
mobilă de tineret, 250 lei; teracotă
mică pe curent, 70 lei; mobilă pe stil
mai vechi: dulap cu 2 uşi, dulap cu
vitrină, masă şi pat, 500 €; cărucior
pentru bebeluşi folosit 3 luni, 150 lei.
Tel. 0355-426867, 0726-878510 (rr)
Vând cărucior pentru copii, 250
lei; tricicletă, 100 lei. Tel. 0726075022. (RR)
Vând cal de 2 ani, 1500 lei neg.
Tel. 0721-147604. (RR)
Vând în Reşiţa 6 perini 70x50 cu
pene de gâscă, 150 lei; canapea,
masă cu 4 scaune tapiţate, 2 fotolii şi
o măsuţă, 700 neg; tv color Goldstar, 120 lei neg. Tel. 0355-410573.
Cumpăr în Doclin pompă ce 4
cilindrii pentru instalaţie erbicidat.
Tel. 0255-527098. (RR)
Vând în Anina costum popular
vechi de 100 de ani, autentic din
Banatul de Munte, 200 €; goblen
Cina cea de Taină, 400 €; candelabre cu mai multe becuri, preţ neg;
garnitură pluşată compusă din
cuvertură, 2 huse fotolii, 2 feţe de
perină, 200 lei; mobilă tineret, 700
lei; 2 plapume de 1 persoană cu
lână de oaie, 150 lei/buc. Tel. 0729876548, 0255-240038. (RR)
Vând în Vodnic motor trifazic de
10 kw, 1500 rot/min, 1000 lei neg.
Tel. 0255-260926. (RR)
Vând canapea 2 persoane,
extensibilă, tv color, maşină de
cusut electric, diverse stative pentru
magazin şi cărucior pentru bebe.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Vând telefon Nokia N73 + card,
preţ 210 lei; Nokia cu 2 cartele +
card, preţ 320 lei; Samsung digital +
card, preţ 320 lei; Sony Ericsson
K800i + card, preţ 160 lei. Tel. 0721798604.
Vând jocuri Play Station 2
cu/fără cip, manete, jocuri, preţ 170
lei; Play Station portabil PSP +
jocuri, preţ 420 lei; jocuri originale
Play Station 2, PSP, PS3, preţ 20
lei/buc. Tel. 0721-414951.
Vând în Reşiţa laptop HP 625
model 2011 cu toate dotările, 1500
lei; aspirator Beko 1400 W, 80 lei;
două noptiere, dulăpior, măsuţă,
150 lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Bocşa 3 porci, 90-130
kg, 7 lei/kg. Tel. 0740-770047. (RR)
Cumpăr porumb şi grâu adus la
Bocşa, 1 leu/kg. Tel. 0740-770047.
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie, 1000 lei; bandă de alergat
profesională, 800 lei; măsuţă sufragerie, 250 lei; canapea extensibilă,
550 lei; colţar sufragerie extensibil,
1.000 lei. Tel. 0355-426704, 0752030888. (R.R)
Vând în Reşiţa tv color Grundig
diagonala 80, 300 lei; tv Orion
diagonala 80, 400 lei; PIV cu
monitor, tastatură, mouse, 400 lei;
PSP, 70 €. Tel. 0757-612642. (RR)
Cumpăr porci, laptopuri, calculatoare şi biciclete bune şi defecte.
Tel. 0757-612642. (RR)
Vând în Gherteniş 3 purcei între
30-35 kg, 250 lei/buc; porc 160 kg, 7
lei/kg. Tel. 0745-027095. (RR)
Vând în Reşiţa pătuţ din lemn cu
saltea, 150 lei; scaun de maşină
pentru copii, 50 lei. Tel. 0722350317. (RR)
Vând în Re şi ţa congelator
Candy 7 sertare, 500 lei; motopompă portabilă Stihl, 1000 lei. Tel.
0355-802072. (RR)
Vând în Reşiţa geam termopan
pentru balcon 2.70x1.63, 800 lei;
geam pentru cameră 2.35x1.25,
700 lei; geam bucătărie 1.20x1.25,
400 lei; măsuţă 4 persoane, 80 lei;
masă 8 persoane, 130 lei; antenă
parabolică cu telecomandă, receiver + lnc, 250 canale, 180 lei. Tel.
0728-813340. (RR)
Vând în Bocşa polizor cu 2 pietre
de 300, 300 €; compresor, 300 €;
motor electric 15 kw la 3000 rotaţii,
1000 lei; lanţ gall 1", 100 lei/m;
reductoare noi raport 1 la 45, 300 lei/
buc; masă de circular cu motor pe
ea, 1000 lei, fără motor, 700 lei; curele de transmisie noi 22x14x2860,
20 lei/buc; cazan ţuică din inox
alimentar de 120 l, 900 €. Tel. 0747877713. (RR)
Vând în Reşiţa ceas de mână
bărbătesc marca Ascot, 120 lei neg;
router în reţeaua Romtelecom, 40
lei; 2 imprimante cu scaner HP, 70
lei; telefoane mobile; aparat foto
digital cu film, 150 lei; aerotermă cu
telecomandă, 200 lei neg; Laptop
HP, 1250 lei neg sau schimb cu
motor până în 50 cmc cu 2 locuri
înscris în circulaţie. Tel. 0730552734. (RR)
Vând în Anina vacă bălţată
românească cu viţea, 2.700 lei; iapă
semi murană 2 ani şi 3 luni, 2.500 lei;
căruţă, 500 lei; măgar de 11 luni,
500 lei. Tel. 0720-045389. (RR)
Vând în Reşiţa purcei mari, 300
lei/buc. Tel. 0746-642653. (RR)
Vând în Caransebeş cuptor cu
microunde, 80 lei; colţar sufragerie,
700 lei; birou; saltea 1 persoană, 35
lei; rochie mireasă, 650 lei; candelabru cu 2 braţe, 15 lei. Tel. 0756040911. (RR)
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Cumpăr familii de albine/roiuri.
Tel. 0726-349219.
Vând în Caransebeş tirfon de
1500 kg, masă de circular, generator de acetilenă. Ieftin. Tel. 0720545776.
Vând în Caransebeş convector
pe gaz, turbo, centrala termică pe
gaz Junkers, instant pe gaz
Junkers. Ieftin. Tel. 0720-545776.
Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi. Ofer 10-30 lei funcţie de
stare. Tel. 0720-545776.
Vând urgent mobilă sufragerie,
preţ acceptabil. Tel. 0722-879262.
Vând robot bucătărie multifuncţional Bifinett. Stare foarte bună,
puţin folosit, cumpărat de nou recent
din Germania, 350 lei. Tel. 0722619119.
Vând corturi noi, material dublu.
Tel. 0760-277161.
Vând colţar mare vişiniu, extensibil şi cu ladă, 1000 lei. Tel. 0722286499, 0722-311930.
Cumpăr calorifere din fontă, asigur transportul. Tel. 0740-520382.
Vând antenă parabolică, 250
canale şi telecomandă,180 lei. Tel.
0740-520382.
Vând lustră cu ventilator, 4
becuri 50 lei şi un corn cerb 180 lei.
Tel. 0728-813340.
Vând cabină de duş cu hidromasaj, 95/95, preţ 700 lei negociabil.
Tel. 0744-769677.

Auto-Moto-Velo
Vând garaj cu toate utilităţile.
Tel. 0770-751533.
Vând urgent Vw Golf 5 de 1.4,
data fabr. 2005, preţ 7.200 €. Sunt al
doilea proprietar. Acte la zi, stare
impecabilă. Tel. 0255-555453.
Vând în Reşiţa, Opel Astra
Break Caravan, 1996, servo total,
turelă, multiple dotări, motor 1,6
benzină, înmatriculat recent în
România, 2500 €; pompă benzină
Opel Astra, 150 lei; diverse piese pt.
Opel; 2 cauciucuri 155/80/13, 40
lei/buc. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Bocşa piese Rabă noi şi
vechi din dezmembrare, toate la 300
€. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Săvârşin Opel Astra, an
2001, înmatriculat, diesel, multe
dotări, 150.000 km la bord, 4.400 €
neg. Tel. 0723-260232. (RR)
Cumpăr în Săvâr şin cârlig
pentru remorcă pentru Opel Corsa
C dintre 2000-2006. Tel. 0723260232. (RR)
Vând în Reşiţa voucher auto
dosar complet, 1500 lei. Tel. 0747675473. (RR)
Vând tractoare second hand,
cositoare cu discuri mari sau mici,
greble de fân, instalaţii erbicidat şi
diverse alte utilaje agricole. Tel.
0730-804745. (RR)
Vând motocicletă Kawasaki 650
cmc, an 1996, neînmatriculată, 850
€; 1 motocultor pe benzină cu freză
roţi metal şi prăşitor, preţ 350 €; Opel
Zafira, an 2001, diesel, 4500 € neg.
Tel. 0766-251256. (RR)
Vând în Bocşa cuplă automată,
rezervor, cilindru de forţă tractor
U650. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând în Goruia Mitsubishi
Cordia cu multe piese de schimb,
500 € neg. Tel. 0255-234536. (RR)
Vând în Reşiţa motocositoare
Carpatina, 2.400 lei; plug pp3, 500
€. Tel. 0746-642653. (RR)
Cump ăr în Boc şa pomp ă
electrică de benzină pentru Dacia
papuc motor 1.6 injecţie; cauciucuri
175x14. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Timiş Ford Transit 5+1
locuri, an 1998, înmatriculat, acte la
zi, cu ladă în spate, 2800. Tel. 0742544119. (RR)
Vând în Deta Opel Vectra B
combi, an 1997, motor 1.6, dotări
multiple, înscris cu numere de
Hunedoara, 3.500 € neg. Tel. 0744559909. (RR)
Vând în Reşiţa Fiat Toledo
recent adus, culoare argintie, an
2003, euro 4, motor 1.6, 4.200 €
neg. Tel. 0771-387519, 0727245233. (RR)
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Vând în Reşiţa diferite piese
pentru Dacia, preţuri foarte bune.
Tel. 0757-372660. (RR)
Vând în Bocşa scuter, neînscris,
450 €; Piaggio înscris, 200 €. Tel.
0743-795061. (RR)
Vând în Reşiţa tractor Steyr 28
CP, are cositoare, cuţit rezervă, roţi
de rezervă, 3.800 € neg. Tel. 0740099882, 0770-515740. (RR)
Vând în Reşiţa voucher auto
dosar complet, 1400 lei neg. Tel.
0727-914857. (RR)
Vând în Eftimie Murgu tractor
Fiat 445 din import, 3500 €. Tel.
0765-856273. (RR)
Cumpăr maşină pentru taxi cu
tot cu licenţă pentru Reşiţa. Tel.
0760-257946. (RR)
Vând Volkswagen Vento recent
adus din Franţa, 1200 € sau
variante. Tel. 0757-612642. (RR)
Vând, în Caransebeş, Renault
Laguna din 2000, dotări complete,
3500 €. Tel. 0785-390778. (RR)
Vând Dacia 1300 pentru
programul Rabla, 1200 lei. Tel.
0730-248120. (RR)
Vând 4 cauciucuri pentru
Suzuky. Tel. 0355-801487. (RR)
Vând camionetă Aro în stare de
funcţionare plus piese de schimb,
1.200 €. Tel. 0721-172441. (RR)
Vând în Anina motoretă cu 4
viteze pentru 2 persoane, 300 km la
bord, 1800 lei; Oltcit Club maro
metalizat cu acte la zi, stare
ireproşabilă, piese de rezervă, 500
€; piese şi componente din
dezmembrare Aro 10; Tel. 0255240368, 0734-145411. (RR)
Vând în Reşiţa, în spatele Blocului 800, garaj. Tel. 0744-620986.
Vând în Reşiţa, Renault 21
break, înmatriculat, an 1990, acte la
zi, 1000 € neg. Tel. 0728-813340 (rr)
Cumpăr Dacia papuc 1.9 diesel
cu 2 locuri. Tel. 0742-003677. (RR)
Vând voucher auto dosar complet, 1500 lei. Tel. 0744-284842. (rr)
Vând în Reşiţa 5 roţi de aluminiu
de Opel Zafira în 5 prezoane, 200 €;
4 genţi de tablă în 5 prezoane, 50 €.
Tel. 0742-134722. (RR)
Vând combină Ferguson 2.5 m,
2500 €; tocătoare tulei csu, 800 €;
presă de balotat pe sârmă, 600 €.
Tel. 0255-527098. (RR)
Vând Volkswagen Golf 3, 1700
€. Tel. 0742-162726. (RR)
Vând motor Saviem cu set nou
în el, vibrochen standard, cutie de
viteze Saviem, cardane de TAF,
electromotor ISKA. Tel. 0255236389.
Ofertă vânzare Dacia Duster 1,6
16v, 4x2, Laureate, euro 5, nou, 700
km, benzină, 77 kw 105 cp, preţ
12.700 €, uşor negociabil. Tel. 0723324862.
De vânzare jante noi 225/45/
R17 originale de Honda Accord,
cauciucuri Michelin preţ 600 €. Tel.
0770-479195.
Cumpăr set jenti aliaj Opel/16, 5
prezoane, cu sau fără cauciucuri.
Tel. 0720-006988.
Vând piese auto din dezmembrări la pre ţuri avantajoase.
Deţinem elemente de caroserie, de
direcţie, de frânare, de transmisie,
sisteme de aer condiţionat, sisteme
de eşapament, motoare, pt. orice
marcă de autovehicul. Livrăm în
toată ţara prin agenţie de curierat rapid, iar piesa se poate returna dacă
nu corespunde. Tel. 0785-921066.
Vând Renault 21 break, înmatriculat, acte la zi, stare perfectă. Preţ
1000 € neg. Tel. 0728-813340.
Vând 5 roţi de aluminiu cu
antifurt pentru Opel în 5 găuri, preţ
avantajos. Tel. 0742-134722.
Vând 4 roţi de tablă cu pentru
Opel în 5 găuri, preţ 50 lei/bucată.
Tel. 0742-134722.
Vând auto Suzuki Baleno, cu 2
uşi, an fabr. 1996, euro 2, motor de
1.3, consum 4,5%, înmatriculat. Tel.
0723-788000, 0755-225328.
Cumpăr tractor minim 45 CP,
stare bună de funcţionare, cu simplă
sau dublă tracţiune. Ofer în jur de
3.000 € în funcţie de marcă şi stare.
Tel. 0724-589949.

Imobiliare
Vând apartament 2 camere,
bloc cărămidă, et. 1, Moroasa 1, şi 3
grădini, una cu sălaş, are curent,
pivniţă, vie, pomi, 600 mp, 800 mp şi
200 mp, curent stradal, acces auto.
Tel. 0355-414530 orele 18-22.
Vând în Gherteniş casă pe
strada principală, 3 camere, coridor
închis, gresie, anexe, curte mare,
fântână, grădină cu flori, 25.000 €
neg. Tel. 0255-526896. (RR)
Vând în Reşiţa cameră cămin,
6.000 €; Tel. 0730-139528, 0721765264. (RR)
Vând casă în Reşiţa, str. 24
ianuarie nr. 27, 85.000 €; 2 locuri de
veci la cimitirul 7. Tel. 0733-347592.
Vând în comuna Mehadia casă
3 camere, bucătărie, curte mare,
apă şi canal, grădină mare şi anexe,
33.000 €. Tel. 0767-470450. (RR)
Vând în comuna Mehadia casă
3 camere, bucătărie, grădină, în
suprafaţă de 15.000 mp, 45.000 €;
teren intravilan loc de casă în
Mehadia, 450 mp, 20.000 €. Tel.
0255-523147, 0720-159054. (RR)
Vând 3 terenuri în jurul Reşiţei,
pretabile pentru pensiuni, vile, cabane, cu utilităţi în zonă, 5 € neg. Tel.
0771-387519, 0727-245233. (RR)
Ofer spre închiriere apartament
3 camere confort 1 cu toate dotările
necesare, în Reşiţa, zona Colonia
Oltului, 200 € neg. Tel. 0757372660. (RR)
Vând apartament confort I cu 2
camere situat pe Bl. Muncii în
Reşiţa. Tel. 0721-147604. (RR)
Vând casă în Câlnic, str. Izvor 7,
2 camere, bucătărie, curte, 35.000
€. Tel. 0255-520106. (RR)
Închiriez apartament în Oţelu
Roşu, preferabil o familie, 100
€/lună. Tel. 0355-401982. (RR)
Vând la Rusca Montană casă cu
5 camere, 2 bucătării, cămări,
25.000 €. Tel. 0355-401982. (RR)
Închiriez sau vând apartament 3
camere, Al. Narcisei, Reşiţa, et.1,
complet utilat. Tel. 0765-144663. (rr)
Vând teren intravilan în Bocşa
de 3000 mp, cu toate utilităţile. Tel.
0742-967332. (RR)
Vând în Reşiţa apartament
construit din cărămidă arsă în
suprafaţă totală de 160 mp cu garaj
la demisol, pivniţă, etaj 1 din 4; casă
în centrul Reşiţei zona A, cu 6
camere, 2 băi, curte cu terasă. Tel.
0770-751533. (RR)
Vând 2 ha pământ la Ezeriş cu
posibilităţi de locuit, 12.000 €. Tel.
0722-129295. (RR)
Vând 5000 mp pământ pe Valea
Ţerovei lângă Cocserie, posibilităţi
curent, apă, gaz, 10.000 €. Tel.
0730-248120. (RR)
Vând apartament cu 3 camere, 3
balcoane, în zona Luncă din Reşiţa,
preţul pieţei. Tel. 0771-766257. (rr)
Vând apartament 1 cameră în
bloc de apartamente,15.000 €. Tel.
0769-275845. (RR)

Matrimoniale

Tânăr 32 ani, atrăgător, doresc
să cunosc o fată serioasă, care vrea
o relaţie de durată. Tel. 0737147662.
Pensionară 62 ani, cu locuinţă,
caut partener pentru căsătorie. Tel.
0770-391275.
Femeie 63 de ani, caut partener
pentru căsătorie. Tel. 0756-626125.
Tânăr 39 ani, 1.80, 75 kg, doresc
să cunosc doamne sau domnişoare
pentru clipe pl ăcute petrecute
împreună. Aştept tel. sau sms la
0727-824218.
Caut fată între 18-30 ani, pentru
căsătorie cu băiat sârb (cu handicap), specific nu contact sexual, numai îngrijire, mai ales după moartea
părinţilor, în schimbul vizei din
Elveţia. Ştiutoare de limba sârbă
sau româneşte (învaţă ea sârbeşte).
Preferabil de la sat, Caraşova sau
alte sate sârbeşti. Tel. 0041615
357674, 0041799644404. Rog
seriozitate.

Anunturi
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Imobiliare
Vând casă în Caraşova aproape
de izvorul Sfânta Maria, 21.000 €.
Tel. 0255-240368, 0734-145411 (rr)
Vând apartament 2 camere
confort I pe Muncii, Reşiţa, etaj 2,
25.000 €. Tel. 0721-147604. (RR)
Vând teren lângă cimitirul nr. 8
din Reşiţa, în suprafaţă de 5000 mp,
10 €/mp. Tel. 0255-227517. (RR)
Închiriez garsonieră în Reşiţa,
Micro 3, 100 €/lună. Tel. 0740352006. (RR)
Vând grădină 1100 mp, înspre
drumul Lupacului. Tel. 0355-410067
Vând teren intravilan zona
Mănăstirea de pe Timişorii, aprox.
6.000 mp, 11 €/mp neg. Tel. 0734155412.
Vând garsonieră, persoană fizică, Al. Tineretului, multiple îmbunătăţiri, 13.500 € neg. Tel. 0766584699.
Vând în Gătaia casă, 2 camere,
bucătărie, baie, hol, cămară de
alimente, + o clădire în curte, cu 3
încăperi, anexe, grădină 1520 mp,
sau schimb cu apartament 2-3
camere în Re şi ţa. Tel. 0747832171, 0256-410590.
Vând în Gătaia grădină, loc de
casă 600 mp. Tel. 0747-032171,
0256-410590.
Vând urgent apartament 3
camere, conf. 1, nedecomandat,
îmbunătăţiri. Preţ rezonabil, sau
schimb cu apartament 2 camere sau
garsonieră + diferenţă. Tel. 0355802548, 0749-486168.
Vând teren pe Valea Ţerovei,
parcelată la 1000 mp, apă, gaz,
curent. Tel. 0747-900379.
Vând apartament în Reşiţa,
cărămidă arsă, 160 mp, 4 camere +
living, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie
cu cămară, la demisol garaj şi
pivniţă mari. Etaj 1/4, zonă liniştită.
Tel. 0770-751533.
Vând casă în centrul Reşiţei,
zona A, 6 camere, 2 băi, curte cu
terasă, pretabilă pentru 2 familii,
zonă deosebită. Tel. 0770-751533.
Vând apartament 2 camere, Govândari, Micro 2. Tel. 0770-445699.
Vând lângă Reşiţa, la km 3 spre
Anina, 10.114 mp teren la şosea,
lângă pârâu, curent la 100 m, 5 €/mp
neg. Tel. 0721-241408.
Vând casă în Doman, preţ
20.000 € neg. Tel. 0721-241408.
Vând teren 5.117 mp în Dealul
Mare, la parcarea spre Anina, km 4,
preţ 3 €/mp neg. Tel. 0721-241408.
Vând casă în comuna Zorlenţu
Mare. Suprafaţa totală 1600 mp. Tel.
0744-173298.
Vând în Bocşa Montană casă
mare situată la strada principală,
compusă din 2 corpuri, 12 camere,
teracote, fântână, beci, pod, spaţiu
comercial şi posibilitatea de a mai
face încă 2 spaţii comerciale.
Contact adelatelechi@yahoo.com,
tel. 0748-051170 sau 0255-552020.
Preţ 35.000 €.
Vând garsonieră în Reşiţa et. 3.
Tel. 0768-839650.
Vând teren 17.000 mp, intravilan
Mehadia, la sosea internaţională, la
3 km de Băile-Herculane, FS 60 m,
posibilitate racordare la apă şi
curent. Preţ negociabil. Tel. 0720026801.
Ofer spre închiriere apartament
cu o cameră, Govândari, et. 1,
centrală termică. Tel. 0769-352861.
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Vând apartament 2 camere
semidecomandate în Moroasa 1, et.
3/3, preţ 23.000 €. Tel. 0720-006988
Schimb apartament cu 3 camere
conf. 2, îmbunătăţit cu apartament
cu 2-3 camere conf.1 sau o casă în
Reşiţa. Tel. 0762-057598.
Vând teren intravilan, ideal
pentru casă în Bocşa Română, 600
mp, cu utilităţi, apă, gaz, canalizare,
curent. Tel. 0762-057598.
Ofer spre închiriere apartament
cu o cameră, Calea Caransebeşului
10. Tel. 0763-683256.
Cumpăr în Reşiţa zona Mociur
garsonieră, ofer preţul pieţei. Tel.
0355-427299.
Persoană fizică, vând urgent
garsonieră în Reşiţa Govândari,
conf. 1, 30 mp, etaj 2, îmbunătăţiri,
liberă. Preţ avantajos. Tel. 0770746033, 0728-213320.
Vând teren pt. construcţie casă
de vacanţă Bratova, 5000 mp. Tel.
0726-701010.
Ofer spre închiriere apartament
2 camere, zona Luncă, Reşiţa. Tel.
0726-701010.
Vând casă în Prilipeţ cu grădină
2500 mp sau schimb cu apartament
în Reşiţa. Tel. 0255-244250.
Vând casă zona Universităţii, 6
camere, 2 băi, 2 bucătării, terasă,
grădină, posibilitate mansardare.
Preţ neg. sau schimb similar. Tel.
0742-014082.
Vând apartament pe str. George
Enescu, 78 mp, balcon mare, 2
intrări la parter, pivniţă, centrală,
preţ neg. Tel. 0742-014082.
Vând casă la Ciuta, 7 km de
Caransebeş, drum asfaltat, grădină,
curte, este gaz, apă, preţ neg. Tel.
0742-014082.
Închiriez apartament cu 2
camere, utilat, centrală termică, în
Luncă. Tel. 0770-506626.
Vând garsonieră, Aleea Tineretului, et.1, exclus intermediari, preţ
negociabil. Tel. 0785-866199.
Vând apartament 2 camere
recent renovat ideal pentru familie
tânără lângă facultatea Eftimie
Murgu. Tel. 0752-196065.
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Vând în Reşiţa garsonieră et. 3,
balcon închis, suprafaţă 37 mp. Tel.
0768-839650.
Vând casă în Zorlentu Mare,
suprafaţă totală 1600 mp casă +
anexe. Preţ 25.000 € negociabil. Tel.
0744-173298.
Vând apartament cu 2 camere,
confort 2, etaj 3/4, îmbunătăţit, preţ
18.500 €. Tel. 0731-999511.
Vând garsonieră zona căminelor, Calea Caransebeşului, preţ
9500 €. Tel. 0785-125807.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Persoană serioasă, vârstă 48
ani, profesie inginer, ofer servicii de
calitate pentru îngrijire copii, bătrâni
sau activităţi menajere. Tel. 0726143074.
Caut să îngrijesc copil 4 ore. Tel.
0786-483218, 0770-456679. (RR)
Caut mecanic pentru tractoare
Ford sau Ferguson. Tel. 0255240157, 0766-496941. (RR)
Doresc să îngrijesc o bătrână
sau un bătrân în Reşiţa. Tel. 0726957661. (RR)
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.
Caut manichiuristă, pedichiuristă, pentru servicii la domiciliu. Tel.
0770-751533.
Întocmesc proiecte pentru
obţinerea autorizaţiei de construire.
Tel. 0740-302657.
Află dacă pensia ta este corect
calculată şi impozitată. Tel. 0751666785.
Pun gresie, faianţă, laminate,
rigips, glet, instalaţii electrice şi
sanitare, placări în rigips şi polistiren, montez uşi. Tel. 0770-765617.
Meseriaş execut lucrări interioare şi exterioare, instalaţii electrice şi
sanitare. Tel. 0728-813340.
Transport persoane din/în
Austria ieftin, confortabil şi rapid.
Cafea, răcoritoare, dulciuri gratis.
Tel. 0760-277161, 0725-187589
sau +436763127442.

Popula]ia }i fenomenele demografice ^n jude]
Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural
În luna martie 2011, în judeţul Caraş-Severin, s-au înregistrat 176
născuţi-vii, cu 14 născuţi-vii mai putini decât în luna precedentă şi cu 35 mai
putini faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Scăderea numărului de născuţivii în luna martie faţă de luna anterioară, a determinat scăderea ratei
natalităţii de la 7,1 născuţi-vii la 1000 locuitori în februarie 2011, la 6,5‰ în
luna martie 2011.
În martie 2011 s-au înregistrat 396 persoane decedate, cu 9 mai multe
faţă de luna precedentă şi cu 17 mai multe faţă de luna martie 2010. Rata
mortalităţii a crescut de la 14,4 decedaţi la 1000 locuitori în luna februarie
2011 la 14,7‰ în luna martie 2011.
Sporul natural (diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor) a scăzut de la -197 în luna februarie 2011, la -220 în martie 2011. În
luna martie 2011, în judeţul nostru nu s-a înregistrat niciun caz de deces la
copii cu vârstă de sub un an, comparativ cu acelaşi lună din anul precedent
când s-au înregistrat 3 cazuri de deces la copii cu vârstă sub un an.
În primele trei luni ale anului 2011 se constată o scădere cu 124 a
numărului de născuţii vii şi cu 39 a numarului de decese faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent, înregistrându-se un spor natural negativ în
ambele perioade (-593 în primele 3 luni din anul 2011 respectiv, -508 in
primele 3 luni din anul 2010).
Mortalitatea infantila (decedaţi sub un an) a înregistrat o scădere cu 7
decese sub un an în primele trei luni din anul 2011, faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent.
Nupţialitate şi divorţialitate
In luna martie 2011 la oficiile de stare civilă din judeţul Caraş-Severin sau înregistrat 59 căsătorii (revenind 2,2 căsătorii la 1000 locuitori), în
scădere cu 24 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Comparativ cu
luna martie a anului 2010, numărul căsătoriilor a scăzut cu 22.
Instanţele judecătoreşti au pronunţat definitiv 103 divorţuri, în creştere
faţă de luna precedentă cu 31 divorturi şi tot în creştere faţă de luna martie
2010 cu 25. Rata divorţialităţii a fost în luna martie 2011 de 3,8 divorţuri la
1000 locuitori iar în luna anterioară de 2,7‰.

Anunturi
,
ANUNŢ PUBLIC

PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A
ACORDULUI DE MEDIU
S.C. AQUACARAŞ S.A. cu sediul în Reşiţa, strada P-ţa Republicii nr.
7 judeţul Caraş-Severin, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare
incintă-construcţii şi platformă”, propus a fi amplasat în localitatea Reşiţa,
strada Fântânilor, nr. 1B.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior nr.
73, în zilele de luni-joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, strada Petru Maior nr. 73.

Anun] public privind decizia etapei de încadrare
S.C. MILMAR S.R.L, titular al proiectului Complex Turistic - Hotel
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Complex
Turistic - Hotel, propus a fi amplasat în Valiug - Crivaia, nr. 685.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 08.0016.30, şi vineri, între orele 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă
de internet http://apmcs.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului
anunţ, până la data de 31.05.2011.

99 persoane angajate dup@ organizarea
Bursei generale a locurilor de munc@
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin a organizat în data de 15 aprilie 2011 Bursa generală a locurilor
de muncă la Reşiţa, fiind prima bursă din anul 2011, urmând a mai fi
organizate lunar Burse ale locurilor de muncă, iar în data de 23
septembrie 2011 va fi organizată Bursa locurilor de muncă pentru
absolvenţi;
La bursă au participat un număr de 36 agenţi economici, din cei 207
contactaţi, aceştia oferind 225 locuri de muncă, rezultatul monitorizării
acestei acţiuni la o lună de la desfăşurare fiind prezentat mai jos:
Agenţi economici participanţi
Număr locuri de muncă oferite
Număr persoane participante
Număr persoane selectate în vederea participării la interviuri
Număr persoane încadrate pe loc în ziua Bursei
Număr persoane încadrate din rândul celor intervievate in
decurs de o lună de la desfăşurarea Bursei

Reşiţa
36
225
471
120
0
99

Din totalul persoanelor încadrate ca urmare a participării la Bursă,
38 sunt femei, în ceea ce priveşte nivelul de pregătire al acestora, cele
mai multe persoane încadrate sunt absolvenţi ai învăţământului
profesional şi de ucenicie (37 persoane) , iar în ceea ce priveşte vârsta,
cele mai multe persoane încadrate au vârsta peste 45 de ani (34
persoane).
Cele 99 persoane încadrate pe loc la Bursă au ocupat locuri de
muncă în următoarele meserii: bucătar (11), lucrător comercial (7),
ospătar (6), electrician întreţinere şi reparaţii(5), vânzător (5), agent
securitate (5), mecanic auto (4), tâmplar (3), barman (3), fierar betonist
(2), dulgher (2), lăcătuş confecţii metalice (2), şofer (2), confecţioner
îmbrăcăminte (2), subinginer CCIA (1), economist (1), inginer mecanic
(1), sudor (1), maşinist pod rulant (1), strungar (1), ciontolitor carne (1),
instalator apa (1), spălător vehicule (1), gestionar (1), contabil (1),
operator calculator (1), masor (1) şi muncitor necalificat (27).
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul AJOFM CaraşSeverin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17, tel. 0255-212160.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 25.05.2011
REŞIŢA: Sortator produse: 1; Lucrător sortator deşeuri reciclabile: 1;
BĂILE HERCULANE: Bucătar: 1; Camerista hotel: 3; Femeie de
serviciu: 1; Lucrător bucătărie: 2; Lucrător pensiune turistică: 1; Ospătar: 1;
Recepţioner de hotel: 1;
BOZOVICI: Lucrător comercial: 1;
TOTAL JUDEŢ: 13

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Investiţi la Reşi ţa!
Zona Câlnicel

Zona industrială
Km 7,0 - 8,0

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

Zona Câlnicel

Zona industrială Km 7,0 - 8,0

Evidenţierea elementelor naturale - pârâul Câlnicel - prin accentuarea
importanţei lui ca element coeziv şi de comuniune pentru viitorii locuitori ai
unui cartier rezidenţial.
Se propune ca idee dominantă realizarea unei promenade de-a lungul
pârâului Câlnicel regularizat şi dezvoltarea întregii structuri planimetrice de-a
lungul promenadei şi a străzilor.

CONTACT:

l suprafaţă totală: 28 ha

Drum de acces

l suprafeţe incinte: 11,27 ha drum de
acces între parcele
l reglementări urbanistice aprobate,
3 incinte
l este pe drumul naţional DN 58
Reşiţa - Caransebeş

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

Joi/26 Mai

Vineri/27 Mai

Timişoara

Timişoara

+28ºC
+14ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+24ºC
+12ºC

Reşiţa
Oraviţa +22ºC
+12ºC

+23ºC
+13ºC

Luni, 30 Mai

+32ºC
+14ºC

Sâmb@t@/28 Mai

+26ºC
+12ºC

Reşiţa

+29ºC
+16ºC

Oraviţa +23ºC
+12ºC

Miercuri, 1 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+26ºC
+12ºC

+25ºC
+15ºC

+24ºC
+15ºC

Joi, 2 Iunie

Vineri, 3 Iunie

Caransebeş
Reşiţa

+24ºC
+13ºC

Oraviţa +21ºC
+14ºC

Oraviţa +23ºC
+14ºC

+24ºC
+15ºC

Marţi, 31 Mai

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/29 Mai

Timişoara
Caransebeş

P

+22ºC
+14ºC

Sâmbătă, 4 Iunie

Duminică, 5 Iunie

Reşiţa

+23ºC/+15ºC

+24ºC/+16ºC

+24ºC/+15ºC

+23ºC/+14ºC

+24ºC/+17ºC

+26ºC/+16ºC

+24ºC/+14ºC

Timişoara

+29ºC/+17ºC

+31ºC/+17ºC

+27ºC/+17ºC

+26ºC/+16ºC

+29ºC/+16ºC

+30ºC/+16ºC

+26ºC/+13ºC

