
Dincolo de planuri, însă, de proiecte şi asocieri, haldina reşiţeană
rămâne neexploatată

(DanApostolescu)

Planul de Gestiune a Deşeurilor al Judeţului Caraş-Severin (PJGD)
este unul consistent, ca şi document, de peste 130 de pagini. Planul acesta
e un document de planificare elaborat în scopul de asigura cadrul pentru
crearea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului,
care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor legislative şi a celor
prevăzute în planurile de nivel superior. Documentul este minuţios realizat,
aplecându-se asupra gestionării deşeurilor până în 2013. PJGD este,
totodată, un instrument de planificare pe baza căruia se poate obţine
asistenţă financiară şi suport din partea Uniunii Europene. Prin acest plan
se asigură atingerea ţintelor naţionale şi regionale, identificându-se,
totodată, soluţii durabile, adaptate la condiţiile specifice judeţului Caraş-
Severin. PJGD constituie un instrument în proiectarea fluxului de deşeuri
prin intermediul unei viziuni globale asupra etapelor din gestionarea
deşeurilor, identificând lipsurile şi punctele slabe ale sistemului, care
urmează a fi rezolvate prin planificare integrată. Se pot, de asemenea,
identifica acele soluţii durabile din punct de vedere economic şi ecologic,
adaptate la condiţiile judeţene specifice. Planul Judeţean de Gestiune a
Deşeurilor - Caraş-Severin cuprinde mai multe categorii de deşeuri, cum
sunt cele municipale nepericuloase şi periculoase (deşeurile menajere şi
asimilabile din comerţ, industrie şi instituţii), la care se adaugă alte fluxuri
speciale de deşeuri: deşeurile de ambalaje, deşeurile din construcţii şi
demolări, nămoluri provenite în urma epurării apelor uzate orăşeneşti,
vehicule scoase din uz şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice.

Un al doilea pas a fost cel legat de constituirea asociaţiei Intercom-
Deşeuri, care reprezintă acel parteneriat public-privat ce ar trebuie să pună

în practică gestionarea deşeurilor, aşa cum s-a constituitAquacaraş pentru
proiectul ISPA de reabilitare a alimentării cu apă şi a canalizării din cele opt
oraşe ale judeţului. Toate bune şi frumoase, numai că haldina reşiţeană de
gunoi - închisă (deşi e un fel de a spune, închisă, pentru că ea nu e
ecologizată) - rămâne în continuare neexploatată. Evident că autorităţile
locale au lăsat moştenire succesivă această problemă, până pe ultima sută
de metri, când vor începe să curgă amenzile. Acest obiectiv, neexploatat şi
închis doar în sensul că acolo nu se mai depun deşeuri, constituie o
adevărată bombă de dioxină şi de alţi factori toxici.
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Întreprinderile mici

primesc un apărător

în fiecare stat membru UE

Şedin

ş

ţa Consiliului

Judeţean Cara -Severin

din 31 mai 2011

Acest proiect,
demara t anu l
trecut de Casa de
Cultură a Studen

ă
anul acesta sub
forma unor serii
de activită

ării, cei interesa

ă, o cafenea de idei, un
spectacol de pantomimă. Iubitorii de sport sunt
invita

ări o va constitui o excursie cu
“Mocani

-
ţilor din Re ţa, se
material izeaz

ţi cultu-
ral artistice dedicate tinerilor. Pe parcursul celor
cinci zile ale manifest ţi vor putea
participa la un atelier de machetism, expoziţii de
fotografie

ţi la o demonstraţie de baseball, iar atracţia
acestei manifest

ţa”, pe traseul Oraviţa -Anina.

şi

şi pictur

În perioada 26 mai - 4 iunie 2011, nou
ţi din partea

Centrului de Voluntariat pentru a participa în
Colchester, Marea Britanie, la schimbul in-
ternaţional de tineret „Young Creative Minds
across Europe”. Proiectul este finanţat de
Comisia European

ţia
Essex Outdoors Mersea, organizaţie cu o re-
cunoscut ţilor
de loisir pentru tineret., care are o lung -

ţionale pentru dezvolta-
rea personal

ţare outdoor.

Prezenţa voluntarilor no -

ţ

ţii prestigioase din Europa -

-

ţa despre alte
ţ

ţi.

ă
tineri voluntari sunt delega

ă prin Programul Youth in
Action

ă expertiză. în domeniul activită
ă isto

rie în proiecte interna
ă a tinerilor ă

câteva centre de învă

ă, la acest schimb participând 60 de
tineri din 5 ări, (România, Marea Britanie,
Turcia, Italia, Bulgaria), tineri cu vârsta
cuprinsă între 15 ă
organiza Schim
bul se focusează pe participarea tinerilor din
Europa la un prog ram interesant bazat pe
ateliere de arte

ă
ări ă
creativitatea ă

şi este coordonat de organiza

şi care gestioneaz

ştri în Colches
ter, Marea Britanie este mai mult decât
onorant

şi 18 ani, ce reprezint

şi workshop-uri outdoor,
oferind posibilitatea de a înv

şi culturi în timp ce-şi exploreaz
şi dezvoltarea de noi abilit

Pentru gestiunea deşeurilor, Caraş-Severinul are un... plan

Noul Consul general al Serbiei, Excelenţa Sa Laz
ţa, ocazie cu care a avut o întâlnire cu prefectul

judeţului Cara Ţunea,
ţean, Sorin Frunz

ţiile judeţene
ţiilor, în special în

domeniul economic.
„Am venit cu mult

ţi. Un accent deosebit se va pune
în special în domeniul economic, iar valoarea schimburilor comerciale s

ţitor. Sunt convins c
ţara Dumneavoastr

ăr Manojlovici, a fost
prezent luni, 30 mai, la Re

ăverde.
Astfel, s-a subliniat, încă o dată, strânsa colaborare dintre

administra

ă energie în acest sens. Ne dorim o colaborare
transfrontalieră în avantajul ambelor păr

ă
crească sim ă a

ă de ă de atâta vreme.

şi
ş-Severin, Octavian şi preşedintele Consiliului

Jude

şi locale din România şi Serbia.
Cu toate acestea, se doreşte o dezvoltare a rela

şa va fi, având în vedere prieteniile care
ne leag

Noul Consul al Serbiei, în vizit@
la autorit@]ile jude]ene
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Centrul de Voluntariat Young Creative Minds across Europe-

Sâmb
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Reşi

şurat Simpozionul jude

ş-Severineni, în parteneriat cu
Centrul Jude şi de Asisten

ş-Severin şi Organiza
şi

şoar

şi Sportului,
Inspectoratul Şcolar Jude ş-Severin, Casa
Corpului Didactic Caraş-Severin, având anul acesta
tema impuls: Formarea competen

şi deprinderilor
practice în domeniul voluntariatului, Orientarea Şcolar
şi profesional

şi
Responsabilizarea social

şi parteneriate în comunitate. A
treia sec

şcoal şi în comunitate - trecut
şi prezent”, pentru marcarea Zilei asocia ş-
Severinene - 29 mai, deoarece în aceast

şi
un nou num ş-
severinean”.

Un moment de excep
şi

şi muzic şi prezentarea în imagini a
Colec şi etnografie Gheorghe
Rancu Bodrog, de la Şopotu Vechi, chiar de creatorul
acesteia. Cele mai vechi fotografii din expozi

şi fac parte din aceast

şedinte AÎCS, inst. Nicoleta Marcu; Preşedinte de
onoare, Sofica One şedin

şi prof. Ana Rugin şcolar
Adriana Bonciu; Trezorier, inst. Victor Grindeanu,
Director CJRAE, prof. Valeria Ungur.

ătă 28 mai 2011, începând cu ora 10, la

ă ălul -
Promotor al voluntariatului”, organizat de Asocia

ă ătorilor Cara
ă

Educa ă Cara

ă ă în cadrul Programului
Didactica Interna

ării, Tineretului

ă ă cetă ă.
Obiective: Formarea capacită

ă
ă a elevilor, Cultivarea laturii educative a

activită ă a teoriei cu
practica în cadrul proiectelor comunitare.

Au fost înscrise aproape 100 de lucrări în cadrul
primelor două sec

ă ământului primar,
ă a elevilor prin activită

ă

ă zi, în 1998 a
fost înregistrată oficial Asocia

ăr al Revistei Asocia ălul cara

ă Re ă clasică
ă populară, precum

ă
din perioada interbelică ă
colec

ă; Secretar, insp.

ţa, în sala Amfiteatru,
s-a desf ţean „Dasc

ţia
Înv ţ

ţean de Resurse ţ
ţional ţia Salvaţi

Copiii filiala Re ţa.
Simpozionul se desf

ţional, coordonat la nivel naţional de
Ministerul Educaţiei, Cercet

ţean Cara

ţelor sociale prin acti-

vit ţi de voluntariat care promoveaz ţenia activ
ţilor

ţilor în grup, Îmbinarea armonioas

ţiuni: Abordarea problematicii
voluntariatului din perspectiva înv ţ

ţi de
voluntariat - Proiecte

ţiune s-a constituit într-o Expoziţie de fotogra-
fie, cu tema “Educaţie în

ţiei Cara

ţia. Tot azi a fost lansat
ţiei „Dasc

ţie l-a constituit recitalul unui
grup de elevi de la Liceul de Art ţa, muzic

ţiei private de arheologie

ţie dateaz

ţie. Echipa de organizare a simpozionului:
Pre

ţiu; Vicepre ţi, prof. Maxim
Adamescu

Nicoleta Marcu

Simpozion jude]ean organizat de
Asocia]ia Înv@]@torilor Cara}-Severineni



Sesiunile practice vor fi
ţile outdoor

incluse în program vor sprijini procesul de comunicare, de teambuilding,
dobândirea de noi competenţe, dezvoltare personal

-

ţare într-un context
inedit, de experimentare dar ţie de a continua s

şi un pretext pentru dezbateri pe marginea unor
subiecte care au efect asupra tinerilor europeni iar activit

şi un stagiu de înv
şi o bun

ă

ă.
Voluntarii ce vor lua parte la acest schimb sunt: Carina Vasile, Alexan

dra Răducanu, Andrei Bârlan, Iulian Mihail, Cătălina Ursu, Flavius Mihăilă,
Adina Schneider, Cezara Perian, Sebastian Dinu Osman. Considerăm că
pentru ei, această participare va fi ă

ă motiva ă se implice
activ ca voluntari în rezolvarea problemelor din comunitatea locală.

Florina Bobar oordonator voluntari CVR, c
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În Cara ţene, care urmeaz ţional de Dezvoltare a
Infrastructurii Camera de Comerţ, Industrie ţiei, rezultatele proiectului ”Schem ţia
de la ţa muncii pentru studenţi”, finanţat din Fondul Social European În Piaţa Tricolorului din Re ţa va avea loc ast ceremonial militar cu
prilejul manifest ţa are loc sâmb ţie a „Paradei Portului Popular German” Consiliul Local al ora

edinţei ordinare de marţi 31 mai, introducerea unei noi taxe locale de 200 de lei pe an pentru autorizarea punctelor de lucru ale
agenţilor economici care nu au sediul social în ora

ş-Severin au mai r
şiAgricultur ş va prezenta ast

şcoal şi
şi şului

B ş
ş

ămas de reabilitat 250 km de drumuri jude ă a intra în lucru prin intermediul Programului Na
ă Timi ăzii, 2 iunie, la sediul institu ă inovativă pentru tranzi

ă la pia ăzi, de la 11.30, un
ărilor dedicate Zilei Eroilor La Re ătă, 4 iunie, cea de-a 18-a edi

ăile Herculane a aprobat, în cadrul

�

�
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1.

4.

5.

7.

9.

14.

21.

33.

Proiect de hot
Cara

ţean nr. 8/29.01.2011 privind aprobarea
bugetelor de venituri ţiilor

ţean sau finanţate de c

Cara

ţie (finanţare), pe anul 2011.
Proiect de hot
ţie al jud Cara Severin pe anul 2010.
Proiect de hot ţ

ţii ale Consiliului Judeţean Cara

ţean nr. 15/29.01.2011 privind
utilizarea excedentului bugetului local al Judeţului
Cara ţiului
bugetar 2010, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pe anul 2011.

Proiect de hot -
ţean nr.

62 din 17.06.2010 privind stabilirea taxelor
ţi

ţiile din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Cara ţiile(serviciile) de sub
autoritatea Consiliului Judeţean Cara

ţean nr. 154/2010 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Funcţionare al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caras
Severin.

Proiect de hot ţarea -
ţii

Constantin

ţii Constantin si Elena” C

ţul Cara

ţean Cara
ţii ale

Direcţiei de Evidenţ ţului Cara
Severin, cu modific

ţean Cara
ţii ale

Direcţiei deAdministrare a Domeniului Public si Privat a
Judeţului Caras Severin, cu modific

ţului Cara
ţiei

ţiilor - Regiunea Vest România”.
Proiect de hot

ţean Cara ţiativei de

concesionare a unei p ţi (teren si cl
ţean de Urgent ţa - Staţionar I,

situat în municipiul Re ţa, str. F
ţul Caras Severin, aflat în domeniul public al

judeţului Cara Severin
ţean Cara

ţene ţului
Cara

-
ţean nr. 37/

16.03.2007 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC
„Ecologica B

ţionarilor de
la SC "Fabrica de Produse Lactate" SA Oraviţa privind
activitatea societ ţii

ţie cu Consiliul Judeţean Cara
Severin.

Informarea cu privire la activitatea desf
ţa” SRL, în anul 2010. 22.

Informare privind activitatea desf

ţean
Cara

ţia de Dezvoltare Intercomunitar

ţul contabil al
Clubului Sportiv Cara

ţiilor
ţiunilor prev

ţi desf
ţiei de Administrare a

Domeniului Public ţului Cara
ţii

a Consiliului Judeţean Cara

ţii a
Consiliului Judeţean la invitaţia Crucii Ro

ţii
a Consiliului Judeţean Cara

ţie a Târgului Internaţional NO DIG
ţional W ater Berlin, în perioada 02 - 05 mai

2011.
Întreb

ărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Jud

ărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Jude

ătre acesta, pe anul 2011,
modificată ă.

Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de
2.000.000 lei prevăzută în bugetul propriu al ud

ă, recreere

ărâre privind aprobarea contului de
execu

ărâre privind închiderea finan ării
rambursabile interne contractată conform Hotărârii nr.
172/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut
în cuantum de 62.100.000 RON pentru finalizarea unor
obiective de investi

ările ulterioare.
Proiect de hotărâre de modificare

ărârii Consiliului Jude

ărâre pentru modificarea
ărârea Consiliului Jude

ă ătre
direc

ărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Jude

ărâre pentru înfiin
ăminului pentru Persoane Vârstnice Sfin

ărâre privind atribuirea denumirii
„Sfin ăminului pentru Persoane
Vârstnice din localitatea Caransebe

ărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Jude

ă a Persoanelor a jude
ările si completările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Jude

ările si completările
ulterioare.

Proiect de hotărâre privind participarea
Jude

ărâre privind însu ătre
Consiliul Jude

ăr ădire) din imobilul
Spitalului Jude ă Re

ăgăra

ărâre privind încadrarea
drumurilor jude

ărâre pentru modificarea
ărârii Consiliului Jude

ăile Herculane”SRL, cu modificările
ările ulterioare.
Informarea Adunării Generale a Ac

ă ăsurile luate în exercitarea
mandatului, în anul 2010.

Raport de activitate desfă ă de SC
„AQUACARA

ă în anul
2010 de către SC „SCHILIFT” SRL.

Informarea SC ”APOLLINI COMPANY” SRL,
despre activitatea de îmbuteliere apă minerală Perenna
Premier în asocia

ă ă
de SC „Ecologica Oravi

ă ă de SC
„Ecologica Văliug” SRL, în cursul anului 2010.

Informare privind activitatea desfă ă de SC
”Ecologica Băile Herculane”SRL, în cursul anului 2010.

Raport de activitate al SC ”APERGMIN SRL, pe
anul 2010.

Raport privind asocierea Consiliului Jude

ă ă de
Asocia ă „Intercom
De

ăzute de O.G. nr. 43/1997,
activită ă

ău, Republica Moldova, în
perioada 28 - 31 martie 2011.

Informare privind participarea unei delega

ări. Interpelări.

.

j .
-

.

ş-Severin, pe anul 2011.
Proiect de hot

şi cheltuieli ale institu şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Jude

şi completat

ş-
Severin la cap. 67 „Cultur şi religie”, pe do
menii de interven

ş-

ş-
Severin, cu modific

şi completare a
Hot

ş-Severin rezultat la încheierea exerci

şi comple
tarea Anexei nr. 5 la Hot

şi taxelor
speciale pentru activit şi/sau servicii prestate de c

ş-Severin şi direc
ş-Severin, pentru

anul 2011.
Proiect de hot

şi organi
zarea C

şi Elena.
Proiect de hot

ş, str. Spitalului nr.
2, jude ş Severin.

Proiect de hot
ş-Severin nr. 96/2010 privind

aprobarea organigramei şi a statelor de func
ş-

ş-Severin nr. 97/2010 privind
aprobarea organigramei şi a statelor de func

ş-Severin la constituirea ASOCIATIEI
„Cluster Regional Tehnologia Informa şi a
Comunica

şirea de c
ş-Severin a ini

şi
şi şului nr. 18,

jude
ş- şi administrarea Consiliului

Jude ş-Severin.
Proiect de hot

şi comunale de pe raza jude
ş-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada

sezonului rece noiembrie 2011 - martie 2012.
Proiect de hot şi com

pletarea Hot

şi
complet

şi m

şurat
Ş” SA, pe anul 2010.

Informare privind activitatea derulat

ş-

şurat

şurat

şurat

ş-Severin cu SC „CARPATINA” SABUCURESTI.
Informare privind activitatea SC EOLIANA

CARAS SRL.
Raport privind activitatea desf şurat

şeuri Caraş-Severin”, în anul 2010.
Raport de activitate pe anul 2010, executarea

bugetului de venituri si cheltuieli si bilan
ş-Severin.

Informare privind constatarea contraven şi
aplicarea sanc

şurate de persoane împuternicite în
acest sens din cadrul Direc

şi Privat a Jude ş-Severin.
Informare cu privire la participarea unei delega

ş-Severin la o reuniune de
lucru ce a avut loc în Chişin

şii din
Macedonia în localitatea Bitola, în perioada 17 - 21
martie 2011.

Informare cu privire la participarea unei delega
ş-Severin la cea de-a 29-a

edi şi Congresul
Interna

(aprobat)
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(aprobat)
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După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men punctele

aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ
În data de 31.05.2011, Primarul municipiului Re ţa Mihai Stepanescu a

primit o delegaţie compus ţ

n ţa.
Cu această ocazie au fost prezentate oportunităţile municipiului Reşiţa

pentru atragerea de investitori, precum şi posibilitatea realizării unor
parteneriate comune şi înfrăţirea cu localităţi similare din respectivele ţări.

Această delegaţie a vizitat câteva obiective din municipiul Reşiţa,
respectiv Bazinul Olimpic din cadrul Complexului de Sport si Sănatate,
muzeul de locomotive şi stadionul „Mircea Chivu”.

În urma convoc ţei extraordina-
re din data de 24.05.2011 a Consiliului Local Re ţa, s-a aprobat constitui-
rea unei comisii de evaluare a scrisorilor de intenţie

ţitoare privind ofertele firmelor care solicit
ţa, în vederea administr ţ

ţi
sportive

ţi selectaţi

ţ
ţa, zona

Moniom - Lac Moniom” finanţat prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rural

ţinerea ţiei se
suport

ţa de 80 ha teren

ţia realizat

Primarul municipiului Re ţa Mihai Stepanescu a înmânat în data de
29.05.2011, la Biserica Ortodox ţean de Onoare” al
municipiului Re ţa doamnei Prof. Univ. Dr. Radmila Milentievici, pentru
întreaga activitate umanitar

ţii sârbe din municipiul Re ţa.
Cu această ocazie a fost prezentată şi cartea „ Mileva Marici Einstein -

Viaţa alături de Einstein” scrisă de Prof. Univ. Dr. Radmila Milentievici, în
care se aminteşte şi de municipiul Reşiţa.

Doamna Prof. Univ. Dr. Radmila Milentievici s-a născut pe data de 27
octombrie 1931 la Azania (Serbia). Studiile primare, liceale şi universitare
le-a făcut la Belgrad. După absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Economice din
cadrul Universităţii din Belgrad, în anul 1961 şi-a luat masteratul în istorie la
Universitatea din Chicago, iar în anul 1970 doctoratul în istorie la
Universitatea Columbia din New York. Pe 14 iulie 1992 a fost aleasă ca
ministru fără portofoliu în Guvernul Republicii Federative Iugoslavia. Între
11 februarie 1997-24 martie 1998 a îndeplinit funcţia de ministru al
informaţiilor publice în Guvernul Republicii Serbia.

În ultimele două decenii s-a dedicat întru totul activităţii umanitare.
Până acum a ajutat din fonduri proprii, cu peste 1 milion dolari instituţiile
ştiinţifice, culturale şi religioase din Serbia, SUA, Franţa şi România.

De un ajutor financiar de 30.000 dolari a beneficiat şi Parohia Ortodoxă
Sârbă din Reşiţa, care a utilizat suma menţionată pentru construirea
obiectivului „Centru Cultural Sârb şi Casa Parohială”.

şi

Şcoala cu clasele I-VIII r. 7 din Reşi

şedin
şi

şi a documentelor
înso

şi şedin
şi modernizarea acestora, ridicarea maşinilor, activit

şi modernizarea infrastructurii, respectiv negocierea cu investitorii
priva şi cu care s-au semnat acorduri de parteneriat. Din aceast

şi 5 specialişti din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului. De asemenea, în aceeaşi şedin

şi

şi/sau repararea drumului agricol aferent investi

şi face leg
şi pescuit sportiv ce se va amenaja în zon şi accesul

public la investi

şi

şi
şurat şi sprijinul

acordat comunit şi

ă din 14 profesori din cinci ări, respectiv: Turcia,
Portugalia, Ungaria, Polonia, Germania, în cadrul proiectului Comenius,
„Un vot, un gând” în parteneriat cu

ării primarului Mihai Stepanescu a

ă încheierea de parteneriate
cu Municipiul Re ării parcărilor de re ă cu
plată, extinderea ă

ă
comisie fac parte 6 consilieri locali

ă, s-a aprobat
instrumentarea proiectului „Amenajare drum agricol în Re

ă (FEADR), Măsura 125, Submăsura 125a. Cheltuielile
privind între

ă din bugetul local. Drumul agricol amenajat prin prezentul proiect va
deservi suprafa ătura cu baza sportivă de
agrement ă. Se asigură

ă prin proiect, fără a fi percepute taxe.

ă Sârbă, titlul de „ Cetă

ă desfă ă până în prezent
ă

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 31 mai 2011

Dac
ţin în partea lor declarativ ţ ţiile prim-

vicepre ţean
Cara ţi, 31 mai, s-ar situa pe primul loc. Frunz

ţeni, c
ţionale în turismul din judeţul nostru) Romeo Dunca ar fi

chemat un alt om de afaceri cunoscut pre

ţ

ţa sa, Dunca cheam
ţii, se întreba, pe bun

ţiile noastre, nu.
ţii care se dore

ţin politice, preelectorale?

ă am face un top al evenimentelor politice din această săptămână,
cel pu ă, cu siguran ă că afirma

ăverde, în plenul Consiliului Jude
ăverde i-a

informat pe colegii săi, consilieri jude ă omul de afaceri timi

ă depună o
mărturie la DNA vizând o posibilă ă necunoscută incriminare
a liderului democrat-liberal. ”Iată până unde s-a ajuns!” a exclamat
Frunzăverde după ce a relatat că omul de afaceri solicitat de Dunca a venit
la prim-vicepre

ă-l dăm jos pe Frunzăverde”, are
antecedente în acest sens, constituindu-se în denun ătorul primarului de
Zăvoi, Antonie Bunei, dar, remarca Sorin Frunzăverde, pentru prima oară,
după ă pe cineva, un eventual martor, direct la
DNA. În aceste condi ă dreptate, o colegă din presă,
cine e Romeo Dunca să poată dispune cine merge

ă un dosar la DNA care îl leagă pe Romeo Dunca de Sorin
Frunzăverde? După informa ă unde
folosirea numelui unei institu ă în jocurile
mai mult sau mai pu

şedintelui PD-L, Sorin Frunz
ş-Severin de mar

şorean (cu
interese investi

şedintelui CJ s
şi deocamdat

şedintele PD-L pentru a-i povesti cele întâmplate. Romeo
Dunca, care s-ar fi exprimat ”s

ştiin

şi cine nu merge la
DNA? Exist

Şi atunci, de unde pân
şte a fi respectabil

(DanApostolescu)

Practic, putem fi, oricând, un exemplu bun pentru
ceilal ă state”, a
afirmat Excelen ăr Manojlovici. Consulul
general al Serbiei la Timi

ării sale,
Pre ăsescu, pentru gestul
său, de a nu participa la Summitul G8.

„Gestul Pre ăsescu are o
însemnătate deosebită pentru Guvernul Serbiei.
Înseamnă mult pentru noi. ă mul

ă cale, Pre ă ne-a
sus ău,
prefectul de Cara
ă, la nivelul jude ăie

ă, iar în patru localită ă ământul este
integral în limba sârbă, în timp ce în alte cinci localită

ă ământul este par ă limbă. „În Cara
ă la ora actuală nouă firme sârbe

ă locul 16 într-un top al firmelor cu
capital străin. Nu în ultimul rând, Cara

ă cu Serbia, din care 121 km sunt

fluviali. România ă

ătită pentru aderarea
la spa

ă deja depuse două proiecte care prevăd
acest lucru, la Grădinari ă, ne focusăm
aten

ării, prin construirea unor poduri, unul
la Socol ăre, probabil, în zona
Moldova Nouă. Trebuie să profităm de aceste
oportunită

ăverde. În prezent, în
Cara ă opt proiecte prin
Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-
Serbia, din care patru proiecte, în valoare de 3,2
milioane euro, sunt la nivelul autorită

ţi, în ceea ce prive ţiile dintre dou
ţa Sa, Laz

ţumire, din partea ţ

Ţin s ţumesc, pe
aceast

ţinut”, a precizat Consulul Serbiei. La rândul s
Ţunea, a afirmat

c ţului, tr ţia de
etnie sârb ţi, înv ţ

ţi,
înv ţ ţial în aceast

ţioneaz

ţile de supra-
veghere a frontierei, deoarece, graniţa este a Uniunii
Europene, iar România este preg

ţiul Schengen”, a declarat Octavian Ţunea.
Drept urmare, Consulul Serbiei s-a interesat de

posibilitatea deschiderii de noi puncte de trecere a
frontierei.

„Exist

ţia pentru depunerea de proiecte pe Strategia de
dezvoltare a Dun

ţi, pe care le au doar cei de la Bratislava în
jos”, a declarat pre ţean
Cara

ţilor administraţiei
publice locale, iar celelalte patru, în valoare de circa 582
mii euro, la nivelul altor instituţii publice din judeţ.

şte rela

şoara a transmis cu acest prilej
şi mesajul de mul

şedintelui României, Traian B

şedintelui Traian B

şedintelui României, pentru c

ş-Severin, Octavian
şte 27% din popula

ş-
Severin func şti,
ceea ce înseamn

ş-Severinul are
164 km de frontier

şi-a modernizat posibilit

şi la Iam, îns

şi unul peste Dun

şedintele Consiliului Jude
ş-Severin, Sorin Frunz
ş-Severin se deruleaz

Noul Consul al Serbiei, în vizit@ la autorit@]ile jude]ene
Săptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Centrul de Voluntariat

(continuare )din pagina 1

(continuare )din pagina 1



VÂNZĂRI
Vând cas ţa, 5 camere,

buc ţ
ţie ultracentral ţ

85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţa, 10 camere, curte

foarte mic ţie ultracentral ţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774

Vând cas
ţe, teren 2.870 mp, situat

ţ 150.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere conf. 1,
semidecomandat, etaj 4/4, bloc acoperit,
amenajat ţa,
cartier Moroasa. Preţ 23.000 € negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, P-ţa Re ţa Sud. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 112 mp situat în
Re ţa, zona Lunca Pomostului. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774

Vând apartament 4 camere, 120 mp,
central

ţa Sud. Preţ 42.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, confort 3,
situat în Re ţa, zona Lunca Pomostului,
etaj 1, f ţiri. Preţ 16.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Cump

ţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principal Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 4 camere cu îmbun
ţiri ţa,

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

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

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

Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilit ţile trase (ap )
situat în Re ţa, B-dul Timi ţ 27
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţ
ţie de 90%, în suprafaţ

ţ 120.000 €. 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, depozi-
tare) + 5.000 mp teren în Caransebe

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

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

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon

ţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 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 42.000 € neg. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând teren, 3500 mp situat în Caranse-
be

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

ă în Re
ătărie, baie, singur în curte, suprafa ă

de teren 800 mp, pozi ă. Pre

ă în Re
ă, pozi ă. Pre

ă 7 camere, baie, bucătărie,
dependin ă în
Gărâna, la strada principală. Pre

ă, termopane, pregătit pentru
privatizare, intrare separată, situat la
parter, în cartier Re

ără îmbunătă

ăr casă 2-3 camere, singur în
curte, cu posibilitate parcare 2-3 ma

ă.

Vând hală 460 mp + teren 500 mp,
situate pe Calea Timi

ă pentru 2-3 ani.

ă-
tă ări majore situat în Re

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ă ă, curent, gaz

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, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ă centrală.
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

şi

şi

şi utilat complet, situat în Reşi

şi şi

şi

şi

şi

şini, în
Reşi

şoarei. Accept şi plata
eşalonat

şi modific şi
re

şi
re

şi şoarei. Pre

şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km
de Reşi

ş,
Pipirig, racordate la toate utilit

şi

şi

şi lemn, 8 camere, situate pe
Muntele Semenic lâng

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

-

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
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ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş

Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i
ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!

ţ ţ ţ
ţ ţ

ă ă ă ă ş

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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lei

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

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

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

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

USD

2 3 4 12 13 16 17 18 19 20 23 24 255 6 9 10 11 26 27 30 31 12 3 4 12 13 16 17 18 19 20 23 24 255 6 9 10 11 26 27 30 31 1

2 - 1 Iunie 2011Mai2 - 1 Iunie 2011Mai

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

23 mai 1 142,9861
24 mai 1 143,0200
25 mai 1 143,9187
2 mai 1
2 mai 1

mai 1
mai 1

1 1

‘ 1
‘ 1
‘ 1

6 ‘ 1 142,8101
7 ‘ 1 142,6722

30 ‘ 1 142,2992
31 ‘ 1 141,2640
1 iun. ‘ 1 41,1323

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 | |2 - 8 Iunie 2011
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Miercuri, 15 iunie 2011, este ultima zi în se pot depune declaraţiile de avere
ţiilor ţilor publice Programul naţional de stimulare a înnoirii parcului auto din România se suplimenteaz

ţionarea de ma ţia Biosferei Delta Dun
ţii absolvenţi de facultate reprezint ţelor instituţiilor de înv ţ

ţiei Guvernul a aprobat modificarea Contractului-cadru privind condiţiile acord ţei medicale în sistemul de asigur
ţat

ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucure

şi de interese, conform Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea
func şi demnit

şini noi, a decis Guvernul Pescuitul comercial în Rezerva

şi Rusia au schimbat m
şti

ă ă cu 60.000 de tichete valorice
pentru achizi ării va începe vineri, 3 iunie Găsirea unui
loc de muncă de către proaspe ă un criteriu în evaluarea performan ă ământ superior, potrivit
Ministrului Educa ării asisten ări sociale
de sănătate pentru anii 2011-2012 În primul trimestru al anului, România ărfuri în valoare de doar un milion de dolari, a anun

4

� Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

ţ ţ
ţie, disertaţie (M.O. nr. 309/05.05.2011)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

ţ

Ministerul Mediului
ţare a Programului privind instalarea sistemelor de

înc

Hot ţional al Asistenţilor Sociali nr.
8/2011 privind acordarea treptelor de competenţ

ţilor sociali (M.O. nr. 315/06.05.2011)
Comisia de Supraveghere aAsigur

ţelor împotriva cutremurelor, alunec
ţiilor (M.O. nr. 315/06.05.2011)

Ordinul Ministerului Mediului
ţiei de

mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului

Regulamentul B ţionale a României nr. 2/2011
pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2007 privind
limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor
fizice (M.O. nr. 316/09.05.2011)

Regulamentul B ţionale a României nr. 3/2011
pentru modificarea

Ministerul Mediului
ţelor, târgurilor, oboarelor

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 385/2011 pentru

modificarea

Legea nr. 62/2011 a dialogului social (M.O. nr.
322/10.05.2011)

Parlamentul Romaniei - Regulamentul din 2011 cadru
privind constituirea

Parlamentul Romaniei - Regulamentul din 2011 cadru
privind constituirea

Legea nr. 63/2011 privind incadrarea

ării, Tineretului

ă ământul superior - examene de absolvire, licen ă,
diploma, selec

ării, Tineretului

ă
ă, de master

ădurilor - Ghidul din 2011 de
finan

ălzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
(M.O. nr. 310/05.05.2011)

ărârea Colegiului Na
ă

profesională asisten
ărilor - Norma din 2011,

de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie

a locuin ărilor de teren

ădurilor nr. 1298/2011
pentru modificarea Procedurii de emitere a autoriza

ării
durabile nr. 1.798/2007 (M.O. nr. 316/09.05.2011)

ăncii Na

ăncii Na

ădurilor - Regulamentul din 2011,
de autorizare a pie

ărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase (M.O.
nr. 316/09.05.2011)

şi
Sportului nr. 4033/2011 privind metodologia-cadru de
organizare a examenelor de finalizare a studiilor în
înv

şi
Sportului nr. 4061/2011 privind cadrul general de organizare şi
desf şurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de
licen şi de doctorat pentru anul universitar 2011-
2012 (M.O. nr. 309/05.05.2011)

şi P

şi
inunda

şi P

şi dezvolt

şi completarea Regulamentului nr. 3/2009
privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi
constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor
specifice de risc de credit (M.O. nr. 316/09.05.2011)

şi P
şi a burselor de

m

şi completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.
232/2011 pentru aprobarea conditiilor privind redistribuirea
personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar
din cadrul unitatilor sanitare propuse a fi reorganizate în
camine pentru persoane varstnice, care nu a fost preluat de
acestea, în alte unitati sanitare (M.O. nr. 319/09.05.2011)

şi functionarea comisiilor de dialog social
la nivelul administratiei publice centrale (M.O. nr.
322/10.05.2011)

şi functionarea comisiilor de dialog social
la nivelul administratiei publice locale (M.O. nr.
322/10.05.2011)

şi salarizarea în anul
2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din invatamant
(M.O. nr. 323/10.05.2011)
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Guvernul a adoptat în ţa de ieri
,

care stabile -

şedin

şte num

şi adoptare.

proiectul de lege a asistenţei sociale
ărul de ajutoare socia

le asigurate de la bugetul de stat. Proiectul
urmează să fie transmis Parlamentului
pentru dezbatere

Guvernul va suplimenta schema de personal
în , astfel încât dura
ta proceselor pentru populaţie

ţa pe care a avut-o în urm

instanţele supraaglomerate -
şi mediul de afaceri

s
şedin
ă fie redusă, a declarat premierul Emil Boc, după

ă cu o săptămână,
la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Depozitele în lei ale populaţiei au
crescut, în aprilie 2011, cu 4,2% faţ

-

ă
de aceea ă a anului trecut, în
timp ce depozitele în valută s-au ma
jorat cu 2,5% în aceea

R

şi lun

şi perioada de
timp, potrivit datelor furnizate de BN

Pre -
-

în vederea aviz

ţia Prezidenţial

şedintele României, Traian Băses
cu, a transmis miercuri, 1 iunie, Consiliu
lui Legislativ

ării lui,
informează un comunicat de presă remis
deAdministra ă.

proiectul legii de revizuire
a Constituţiei

| |2 - 8 Iunie 2011 PRISMA

Norme metodologice
privind realizarea

programului gratuit de
fertilizare în vitro

În Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 378 din data de 31 mai 2011
a fost publicat Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 765/2011 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru realiza-
rea şi raportarea activităţilor specifice în
cadrul subprogramului de fertilizare în
vitro şi embriotransfer.

Prin subprogramul de fertilizare în
vitro şi embriotransfer (FIV/ET) Minis-
terul Sănătăţii va suporta costul aplicării
procedurii de fertilizare în vitro şi
embriotransfer pentru un număr de 800
de cupluri care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate cerute de program.

Cuplurile sunt selectate în baza
următoarelor criterii de eligibilitate

cuplu căsătorit de cel puţin 2 ani;
cel puţin unul dintre membrii cuplului

are cetăţenie romana, cu domiciliul
stabil în România;

cel puţin unul dintre membrii cuplului
are calitatea de asigurat în cadrul
sistemului de asigurări sociale de
sănătate de cel puţin 2 ani;

niciunul dintre membrii cuplului nu
are copil în viaţă;

cuplu autolog (se exclude donarea
de ovocite, de spermă sau mama
surogat);

vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40
de ani;

indexul de masă corporală al femeii
cu valori cuprinse între 20 şi 30;

rezervă ovariana în limite normale
probata de valoarea FSH sauAMH.

Pentru fiecare procedura FIV/ET
realizată de unităţile sanitare incluse în
subprogram, direcţia de sănătate
publică decontează contravaloarea
activităţilor specifice în limita sumei de
6.150 lei, astfel

4.920 lei după realizarea procedurii
de fertilizare;

1.230 lei după confirmarea finalizării
procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată
de naştere.

Depunerea dosarelor pentru solici-
tarea includerii în subprogramul FIV/ET
la sediul unităţilor sanitare care
derulează subprogramul se realizează
începând cu data de 15 iunie 2011.
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1 iunie 2011 - Juridice.ro

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 372 din data de 27 mai
2011 a fost publicată Hotărârea Guvernul nr. 500/2011 privind registrul
general de evidentă a salariaţilor.

Actul normativ stabileşte metodologia de întocmire şi completare a
registrului general de evidentă a salariaţilor, înregistrările ce se
efectuează, precum şi alte elemente în legătură cu acesta.

Potrivit actului normativ, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa
şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de
evidentă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la
solicitarea acestora.

Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentante sau
alte astfel de unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat
competenta încadrării personalului prin încheierea de contracte
individuale de muncă, pot delega acestora şi competenţă înfiinţării
registrului.

Au obligaţia de a înfiinţa şi transmite registrul la inspectoratul
teritorial de muncă şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor
state în România, institutele culturale şi reprezentantele comerciale şi
economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local
care are cetăţenia romana sau reşedinţa permanentă în România.

Completarea şi transmiterea registrului se fac de către una sau mai
multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.

Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a
registrului prin încheierea, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/
2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, de contracte de
prestări servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de
muncă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în
vigoare.

În situaţia contractării serviciului de completare şi transmitere a
registrului, angajatorul are obligaţia informării, în scris, a inspectoratului
teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestări servicii.

Procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la
inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei se stabilesc
prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

Registrul se întocmeşte în formă electronică, în ordinea angajării, şi
cuprinde cuprinde următoarele elemente

elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele,
codul numeric personal CNP, cetăţenia şi ţară de provenienţă Uniunea
Europeană UE, non-UE, Spaţiul Economic European SEE;

data angajării;
perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face

detaşarea;
funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din

România (COR) sau altor acte normative;
tipul contractului individual de muncă;
durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;
salariul, sporurile şi cuantumul acestora;
perioadă şi cauzele de suspendare a contractului individual de

muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor
medicale;

data încetării contractului individual de muncă.
Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor

prevăzute de lege se face după cum urmează
la angajarea fiecărui salariat, următoarele elemente se

înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii
activităţii de către salariatul în cauză: datele de identificare ale
salariatului, dată angajării, elementele referitoare la detaşare; funcţia,
tipul contractului de muncă, durata normală a timpului de lucru şi

repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi cuantumul acestora;
salariul, sporurile şi cuantumul acestora se completează şi pentru

contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de
zile de la data intrării în vigoare a noii hotărâri; elementele privind
perioadă şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă
se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare
de la data suspendării;

data încetării contractului individual de muncă se înregistrează în
registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la
cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea
contractului individual de muncă;

pentru salariaţii detaşaţi, angajatorul de bază completează perioada
detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea, anterior
începerii detaşării.

Orice modificare a elementelor cu privire la:
datele de identificare ale salariaţilor;
perioada detaşării;
funcţia;
tipul contractului de muncă;
durata normală a timpului de lucru şi reparitzarea acestuia;
salariu, sporuri
Se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară

împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei
modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca
urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ
când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se
prezuma, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.

Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format
electronic, prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităţi

prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul
Inspecţiei Muncii;

prin e-mail, pe bază de semnătură electronică;
prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format

electronic, însoţit de o adresă de înaintare semnată de angajator.
Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligaţia de a

completa şi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a
cărui raza teritorială îşi au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel
târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul
salariat, cu obligaţia completării acestuia

Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi,
după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentantei sau al altor
asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegata
competenta înfiinţării registrului.

Angajatorul are obligaţia de a întocmi un dosar personal pentru
fiecare dintre salariaţi, de a-l păstra în bune condiţii la sediu, precum şi
de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

Dosarul personal al salariatului cuprinde cel puţin următoarele
documente: actele necesare angajării, contractul individual de muncă,
actele adiţionale şi celelalte acte referitoare la modificarea,
suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, acte de
studii/certificate de calificare, precum şi orice alte documente care
certifica legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

Registrele înfiinţate şi înregistrate în conformitate cu prevederile HG
nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de
evidentă a salariaţilor se păstrează şi se arhivează de către angajatori,
în condiţiile legii.

Actul normativ intra în vigoare la data de 1 august 2011.

Persoanele obligate la întocmirea registrului

Cuprinsul REVISAL

Dosarul personal al salariatului

Alte dispoziţii
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31 mai 2011 - Juridice.ro

Noile prevederi privind registrul general de eviden]@ a salaria]ilor

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Comisia Europeană vizează adoptarea unor reguli mai stricte pentru a preveni fraudarea banilor contribuabililor Prim-ministrul italian Silvio

Berlusconi a pierdut Milano şi Napoli în alegerile locale, văzute ca un test major al popularităţii sale La 27 mai, Consiliul Uniunii Europene a

adoptat concluziile cu privire la planul european de acţiune e-guvernare pentru perioada 2011-2015 Comisia pentru transport a PE consideră că

scanarea corporală poate ameliora securitatea în aeroporturi, dar că aceasta trebuie să fie voluntară Comitetul Ligii Arabe pentru procesul de

pace, reunit la Doha, a declarat că va solicita statut de membru deplin al ONU pentru un stat palestinian în Fâşia Gaza şi Cisiordania, cu Ierusalimul

de Est drept capitală

Preşedintele Barack Obama a semnat prelungirea cu patru ani a
, care oferă puteri sporite pentru înregistrări şi interceptari

în căutare de terorişti. Interceptările şi accesul la documentele de afa-
ceri sunt mici părţi din Patriot Act, adoptată după 11 septembrie 2001.
Aceste dispoziţii trebuie să fie reînnoite periodic din cauza temerilor
că ar putea fi utilizate pentru a încălca drepturile la viaţa privată.

Patriot Act
La Varşovia s-a desfăşurat cel de-al 17-lea

şi de Sud-Est. Reuniunea la nivel înalt, dedicată schimbării
democratice în această parte a Europei, a fost găzduită de preşedintele
Bronislaw Komorowski. Preşedinţii de România şi Serbia nu au participat
din cauza prezenţei preşedintelui Kosovo, cele două state nerecunoscând
statul separatist din Balcani, care şi-a proclamat independenţa în 2008.

summit al Europei
Centrale

Misiunile post navete ale NASA
Misiune pe Marte
NASA a f ţial

ţi într-o c

ţional cu
echipaj uman sau MPCV, care se bazeaz

ţial pentru c

ţial oprit de pre

ţat c

ţi pe Marte.
Cel mai recent MPCV este proiectat pentru a fi mai versatil

decât capsulele anterioare
ţa echipajului.

Administratorul Asociat al NASA, Douglas Cooke, a spus
c

ţime de progrese cu Orion," a declarat el. "Avem o
structur ţime de sisteme
instalate în ea pentru testare. Ea reprezint ţie
semnificativ

ţii mai limitate. Înainte de a face curse lungi,

acesta va fi utilizat pentru a sprijini misiunile pentru Staţia
Spaţial ţional

ăcut public un design pentru o navă spa ă care
ar putea transporta patru astronau ălătorie de

ă deja un vehicul multifunc
ă pe capsula Orion

dezvoltată ini ălătorii pe Lună. Ei speră că naveta
va fi gata să orbiteze Pământul în termen de cinci ani ă
parcurgă, într-un final, cele 78 milioane de kilometri până pe
Marte. Proiectul Constellation, care a constat în construirea
Orion a fost ini

ă schimbarea
obiectivului misiunii. În loc de a relua zborurile pe Lună,
Obama a anun ă NASA are ca nou scop să ajungă pe un
asteroid până în 2020 ă această misiune, trimiterea de
astronau

ă are sens să se continue cu vehicule bazate pe Orion. "Am
făcut o mul

ă completă la sol pentru teste, cu o mul
ă o investi

ă, la acest moment".
De

ă Interna ă. Pentru a facilita acest lucru, designerii
de la Lockheed Martin au construit o zonă de testare imensă
pe site-ul de la Waterton Canyon, Denver, unde modele la
scară ale ISS cât

şase
luni pe Marte.

Inginerii asambleaz

şi s

şedintele Barack Obama. Dar el
l-a relansat în luna aprilie a anului trecut, dup

şi, dup

şi pune un accent sporit pe
siguran

şi Marte este obiectivul pentru MPCV, pe termen scurt
NASA are ambi

şi ale Orion pot exersa diferite manevre.
Orion a fost iniţial o parte a misiunii de revenire pe Lună în

valoare de 100 miliarde dolari promovată de preşedintelui
George W. Bush, denumită Constellation. Dar preşedintele
Obama a anulat Constellation, spunând că programul spaţial
se va concentra pe tehnologii mai avansate ale rachetelor.
Obama a reluat proiectul Orion, când oficiali ai administraţiei i-
au spus că această capsulă ar fi potrivită ca vehicul de salvare
pe ISS.

O navă spaţială a NASA va
ajunge şi atinge un asteroid şi va
trimite probe înapoi pe Pământ, a
dezvăluit recentAgenţia.

Sonda fără pilot nu va ateriza
pe corpul stâncos dar va ajunge
destul de aproape de suprafaţă şi
un braţ robotic extins va căuta să
recolteze probe de praf şi material
organic. Mostrele vor fi sigilate
într-o capsulă pentru întoarcerea
acasă.

Asteroizii sunt consideraţi
resturi rămase de la formarea sis
temului solar, acum 4.5 miliarde

de ani. Studiul lor ar putea face lumină asupra condiţiilor
sistemului solar la începuturi şi a modului în care viaţa a
apărut. Misiunea de 1 miliard de dolari este programată pentru
a fi lansată în 2016 şi drumul până la asteroid va dura patru
ani. Capsula cu eşantioane se va întoarce pe Pământ în 2023.

Destinaţia este un asteroid cunoscut ca 1999 RQ36, după
anul în care acesta a fost descoperit. Deoarece asteroidul, cu
dimensiunea a peste cinci terenuri de fotbal s-a schimbat
puţin de-a lungul timpului, oamenii de ştiinţă vor avea şansa
de a studia originile sistemului solar.

Şeful ştiinţific de la Universitatea din Arizona a descris
asteroidul ca o "capsulă a timpului care conţine, probabil,
blocurile care construiesc viaţa".

1 miliard pentru un pumn de
praf

-

UE propune o abordare care ar ajuta statele membre s

şi s şi acopere, în acelaşi timp, nevoia de for

şi gestionarea eficient

şi al îmb

şi Egipt s

ştere a calific
şi profesionale comparabile.

La rândul lor, şi vor putea acoperi nevoia de
lucr şi timp, de programe
de repatriere care s

şi doresc acest lucru.
De asemenea, parteneriatele vor facilita ob

şi antreprenori. UE le va solicita

şi traficul de persoane.

Propunerile includ modific

şterea exploziv şi
solicitan

ă
gestioneze mai eficient fluxurile de imigran ă evite abuzurile

ă- ă de muncă.
Pentru cetă

ă cu
două provocări: acoperirea deficitului de resurse umane, pe de
o parte ă a unui puternic flux migratoriu,
pe de altă parte.

În contextul scăderii natalită ătrânirii popula
ă nevoie de for ă de muncă

din alte ări.
Până în 2060, numărul lucrătorilor europeni va scădea cu 50

de milioane (dacă se men
ă acestea scad). În aceste condi

ărilor, până în 2020, numai în sectorul sanitar
numărul angaja ă
de ce recrutarea de personal calificat din rândul imigran

ă, Comisia propune noi măsuri pentru gestio
narea fluxurilor migratorii din nordul Africii. Printre acestea se
numără facilitarea accesului pe teritoriul UE a lucrătorilor
califica

ă să încheie "parteneriate pentru mobili
tate", prin care să ajute ări ca Tunisia, Maroc ă creeze
programe de recrutare pentru UE. De asemenea, ar urma să se
stabilească o procedură de recunoa ărilor
academice

ările din UE î
ători califica

ă le permită imigran ă se întoarcă în
ă î

ătre studen ători
ărilor partenere să gestioneze mai eficient migra ă,
paza frontierelor, contrabanda

ări ale regimului de acordare a
vizelor, printre care reintroducerea temporară a cerin

ă ărilor ter
ă a numărului de imigran

Propunerile vor fi analizate de statele membre în cadrul
următorului summit european, care va avea loc la Bruxelles, la
data de 24 iunie 2011.

ţi, s
ţ

ţenii europeni, libertatea de circulaţie este un
drept fundamental. În prezent, statele membre se confrunt

ţii ţiei,
Europa va avea din ce în ce mai mult ţ

ţ

ţin nivelurile istorice ale migraţiei) sau
cu 110 milioane (dac ţii, cheltu-
ielile sociale (în special pensiile) nu vor mai putea fi acoperite.

Potrivit estim
ţilor se va reduce cu aproximativ un milion. Iat

ţilor
este în beneficiul tuturor.

În consecinţ -

ţi în sectoarele deficitare.

UE intenţioneaz -
ţ

ţ
ţi. UE se va ocupa, în acela

ţilor s
ţara de origine, dac

ţinerea vizelor
de c ţi, cercet
ţ ţia ilegal

ţelor
pentru cet ţenii ţ ţe, în circumstanţe excepţionale (ex.
cre ţi ilegali, fal

ţi de azil etc.).

Lipsa de personal calificat

ătoarele etape

Parteneriate

Urm

Prevenirea abuzurilor

Proaspăt numi ăra interesele
întreprinderilor mici

ă a legisla
ă politicile la nivel na

ă re

ă ă la
Budapesta. În timp ce IMM-urile sunt afectate de politici
elaborate în diferite departamente ale administra

ă
ă ajute micile

întreprinderi să se concentreze asupra principalei lor misiuni,
de a prospera ă.

Small Business Act (SBA) este politica elaborată de
Comisia Europeană pentru IMM-uri, care are drept obiectiv să
facă Europa mai favorabilă întreprinderilor ă încurajeze
oamenii să î ă propriile întreprinderi. Pe viitor, noii Dl
sau Dna IMM se vor întâlni cu organiza

ă la care s-a făcut apel
într-o reexaminare recentă a Small Business Act. Acest nou
sistem va asigura o monitorizare mai îndeaproape

ă în sprijinul IMM-urilor.
SBA a contribuit deja la eliminarea reglementărilor, a

asigurat finan ă acum,
din cele 200 000 planificate să beneficieze de garan

ă
în 2012

ă
ăsuri similare. Ele

au redus costurile ării unei societă
ătă

ămân însă multe de făcut. Proaspăt numi
ă se concentreze

asupra ac ă le accelereze.
Conferin

ă în cooperare cu pre ă a UE

ărcinate cu
misiunea de a coordona politica în domeniul IMM-urilor.

Recenta reexaminare SBA a indicat necesitatea unei mai
bune guvernan ării conceptului „a
gândi mai întâi la scară mică” la toate nivelurile elaborării de
politici. Comisia Europeană l-a numit pe dl Daniel Calleja Cres
po, director-general adjunct la Direc ă Întreprinderi

ă numească un ambasador pentru IMM al
cărui rol central va fi să asigure aplicarea principiului „a gândi
mai întâi la scară mică” la toate nivelurile de administra

ă
ă treimi din

totalul ocupării for ă în domeniul privat.

ţii Dna sau Dl IMM vor ap

ţiei UE privind IMM-urile
ţional, regional

-
ţea de ambasadori

pentru IMM-uri în statele membre la conferinţa SBA
„Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei”, desf

ţiei, pornind de
la impozite la situaţia financiar

ţie, ambasadorii pentru IMM-uri ar trebui s

ţii reprezentative pentru
IMM-uri la nivelul UE în cadrul Grupului consultativ SBA. Acest
proces face parte din noua guvernanţ

ţiune
coordonat

ţare pentru peste 110 000 de IMM-uri pân
ţii de împru-

mut bancar pentru IMM-uri
ţii favorabile micilor întreprinderi la

probleme precum pl ţile întârziate sau accesul la achiziţii
publice. Statele membre au adoptat

ţ ţi de la 12 zile
ţit

accesul IMM-urilor la credite
ţionalizare. R ţii

ambasadori pentru IMM sunt a ţi s
ţiunilor la nivel naţional

ţa „Mobilizarea IMM-urilor pentru viitorul Europei”
este organizat ţia ungar

ţilor micilor întreprinderi,
organizaţiilor patronale ţiilor publice îns

ţe pentru asigurarea aplic

-
ţia General

ţie pe
întreg teritoriul UE. Cele 23 de milioane de întreprinderi mici

ţii
europene, reprezentând 98 % din întreprinderi

ţei de munc

şi mijlocii (IMM-uri). În primul rând, aceştia
vor verifica aplicarea corect şi
se vor asigura c şi local sunt
favorabile întreprinderilor. Vicepreşedintele Comisiei Europe
ne, Antonio Tajani, a inaugurat o nou

şurat

şi de la reglementare la
educa

şi de a crea locuri de munc

şi s
şi deschid

şi o ac

şi mecanisme de capital de risc pân
şi a propus solu

şi ele m
şi durata înfiin

şi 485 EUR în 2007 la 7 zile şi 399 EUR în 2010, au îmbun
şi au lansat mecanisme de

interna
ştepta

şi s

şedin şi a
beneficiat de participarea reprezentan

şi administra

şi
Industrie a Comisiei Europene, în calitatea de nou ambasador
UE pentru IMM. Reexaminarea SBA a cerut, de asemenea,
statelor membre s

şi
mijlocii din Europa constituie sufletul economiei şi societ

şi dou
.

Context

(Bruxelles, IP/11/642, 25 mai 2011)

“Ms or Mr SME”: întreprinderile mici primesc
un ap@r@tor în fiecare stat membru UE

Gestionarea eficient@ }i echitabil@ a fenomenului migra]ionist
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Obiective globale la Summitul G8
Situaţia din Orientul Mijlociu

ţa nuclear

ţa, în perioada 26-27 mai.
Pre

ţiilor s-au mai aflat parteneriatul G8
cu Africa, mediul, pacea

ţi clare. La finalul
reuniunii, partenerii G8 au dat asigur

În cadrul noului parteneriat de la Deauville, ţ

ţie

Ţ

ţionale de 1,24 de
miliarde de euro, acordate sub form ţii.

Ţ

ţionale de siguranţ

Prima declaraţie comun
ţa democratic

ţii mai multor ţ
ţa UE de a crea un parteneriat

bazat pe transparenţ
ţii. În luna octombrie, Comisia European

ţii informaţii referitoare la
activit ţile pe care le desf ţ

ţa UE de a consolida
sistemele multilaterale ţa, în
conformitate cu mandatul negociat cu Organizaţia
Mondial ţului în cadrul Rundei de la Doha din
2001, care promoveaz ţii echitabile
pentru derularea comerţului mondial.

Fondat în 1975, G8 reprezint -

ţ
ţa, Italia, Germania .

şi Africa de Nord,
siguran şi redresarea economic

şedintele Comisiei, José Manuel Barroso şi
preşedintele Consiliului European, Herman Van
Rompuy, au reprezentat UE la acest summit.

Pe agenda discu
şi securitatea şi, pentru prima

dat

şi
politice în aceast şi va oferi sprijinul şi
prin intermediul Parteneriatului pentru democra şi
prosperitate împ şit

şi b

şi dezvoltarea durabil
şi de reprezentan

şi pe asumarea în comun a
responsabilit

şoar

Partenerii G8 împ şesc dorin
şi de a liberaliza pia

şte o dat

şi o parte din
şi Regatul Unit

ă ă au fost
principalele teme incluse pe agenda liderilor G8 care s-
au reunit la Deauville, în Fran

ă, impactul socio-economic al internetului.
UE a venit la Deauville cu priorită

ări ferme că se vor
alătura eforturilor pe care le depune UE.

ările G8
vor colabora cu partenerii din regiunea de sud a Mării
Mediterane pentru a promova reformele economice

ă zonă. În plus, UE î

ărtă ă.
ările G8 ăncile pentru dezvoltare multilaterală au

alocat 20 de miliarde de euro pentru sprijinirea reformelor
democratice. În urma revizuirii politicii de vecinătate, UE
va contribui până în 2013 cu fonduri adi

ă de subven

ările G8 sprijină propunerea UE privind
introducerea la nivel mondial a testelor de stres pentru
centralele nucleare, în contextul revizuirii standardelor
interna ă. Toate cele 143 de centrale
nucleare din UE urmează să fie supuse acestor teste de
stres începând cu luna iunie.

ă privind drepturile omului,
guvernan ă ă,
semnată de liderii G8 ări
africane, reflectă dorin

ă
ă ă

va înainta o propunere legislativă prin care companiile
vor fi obligate să dea publicită

ă ă ă în ări africane.

ărtă

ă a Comer
ă crearea unor condi

ă un grup informal al eco
nomiilor dezvoltate, care se reune ă pe an pentru
a discuta aspecte de interes reciproc sau global. La
această reuniune participă atât UE, cât ările
sale membre - Fran

Sprijin pentru tranzi ătre democra

ă pentru energia nucleară

Consolidarea rela

O abordare multilaterală

ţia c ţie

Standarde de siguranţ

ţiilor cuAfrica

şi ameliorarea
procesului decizional la nivel global

Comisia Uniunii Afri-
cane Comisia
Europeană

(UA) şi
s-au întâlnit la

Bruxelles cu ocazia celei
de a 5-a sesiuni anuale la
nivel de colegiu a acestora.



Vând în Reşi

şi un instant
foarte pu

şi

şin

şie, 5 ani, frumoa
s

ş rochie de
mireas

şi

şi

şi

şina la 200 lei. Tel. 0722-
129295. (RR)

Vând în Anina iap şi 3
luni, 2.400lei; o c

ş plus
m

şi

şie, 2.700lei. Tel.
0765-760234. (RR)

Vând în Reşi

şi mouse,
400 lei; calculator Pentium 3 la 300
lei. Tel. 0757-612642. (RR)

Vând în Bocşa 2 porci pân

şi grâu la 1
leu/kg; Tel. 0740-770047. (RR)

Vând canapea la 220 lei nego
ciabil; fotoliu plus m

şi şin

şini, picamere,
pompe de sp şina) la pre

şi frigider.Tel. 0744-471587
Vând c şi scaun tip mas

şi masculi,
în vârst

ş

şi mobil

şi mascul
albastru şi femel

şi moni
toare crt 17 inch. Tel. 0755-409341.

ţa un circular pentru
tâmpl -

ţin folosit la 300 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând în Re ţa mobil -
ţul de 1.000 lei; o mobil

ţar de sufragerie extensibil 1.000
lei; o canapea extensibil

rr

ţ nego-
ciabil, culoare ro -

ţar de sufragerie
750 lei; birou la 200 lei. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând în Re ţa staţie Bluetek cu
200 W, cu boxe tip turn, stare foarte
bun ţ 200 €. Tel. 0747-585716.

Vând în Re ţa fotoliu-pat 250 lei
negociabil, stare foarte bun

ţie, preţ 250
lei. Tel 0746-020211, 0355-803014.

Vând în Re ţa fotoliu tip pat la
un preţ de 300 lei negociabil; o trus

ţ

ţ
rr

ţa mas

ţului din
magazin. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând iap

ţa televizor color
marca Grunding, gri metalizat, 80
diagonala, cu telecomand ţ
300 lei; tv nou Orion, diagonal

-

-
ţ

ţate la 160; televizor color la 120;
perne 50x70, 20 lei/bucata. Tel.
0355-416573. (RR)

Vând în Re ţa ma
ţeasc

ţuri
bune. Tel. 0726-67132. (RR)

De vânzare disc în stare bun

ţar extensibil de culoare
negru preţ 950 lei negociabil. Tel.
0761-649997

Vând dormitor cu pat dublu, col-
ţar living

ţel ciob

ţelu

ţin folosit,
culoare gri cu portocaliu. Tel. 0769-
623266.

Vând calculatoare P3 -

ărie la 100 lei, adus din Ger
mania, stare impecabilă; un cărucior
nou de copil la 150 lei

ă de sufra
gerie la pre ă
de dormitor completă la 1.400 lei; un
col

ă 500 lei; o
ma ă de cusut electrică la 200 lei.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 ( )

Vând în Secu o iapă care a fătat
acuma proaspăt, 2.500 pre

ă, grasă. Tel. 0255-233826. (RR)
Vând în Caransebe

ă, 650 lei; col

ă. Pre

ă; TV
color Sport Neo în garan

ă
de chei la 200 lei; două rampe de
urcat ma

ă, 2 ani
ăru ă completă

pentru 2 cai la 500 lei; măgăru
ăgări ă la 1.000 lei perechea sau

500 lei bucata. Tel. 0720-045389 ( )
Vând în Re ă pentru 8

persoane la 120 lei; 3 geamuri
termopan, diferite dimensiuni, stare
excelentă, la jumătatea pre

ă ro

ă, pre
ă 80 la

400 lei; calculator Pentium 4 com
plet cu tastatură monitor

ă în
135 kg, 7 lei/kg; vând moară de
cereale; cumpăr porumb

ăsu ă la 220 lei
negociabil; masă plus 4 scaune
tapi

ă de cusut
PAF nem ă 500 €, scule din
Germania (borma

ălat ma

ă la
1100 €. Tel. 0742-943871. (RR)

Vând col

ărucior ă
pentru bebe. Tel. 0742-079889.

Vând păuni, femele
ă de 2 ani. Tel. 0722-630097.

Ofer că ănesc german, în
vârstă de 2 ani. Tel. 0722-630097.

Vând că ă de labrador
negru, 4 luni. Tel. 0722-630097.

Vând mobilă bucătărie ă
cameră tineret, 800 lei. Tel. 0769-
623266.

Vând pereche peru
ă albă cu colivie

mare. Tel. 0769-623266.
Vând cărucior pu

Vând c

ţ avantajos. Tel. 0723-
398864.

Vând vac

Cump ţa, motocoas

-
ţin folosit

Vând 2 biblioteci cu c ţi deose-
bite, vechi. Tel. 0355-801140, 0255-
253973.

Vând iap ţ

ţ
ţi de lemn pt. c ţ -

ţ din lemn cu
saltea pentru bebelu -

ţelu
ţat

ţigla mare de
la demol

ţa mobil

ţar de
camer

ţ ma

ţ motor de
funicular în timpi, pe benzin

ţe cu roţi cu
obad

ţ
neg. Tel. 0746-656847.

Vând în Oţelu Ro

-

ţ neg.
Tel. 0255-260901, 0760-580100.

Vând în Boc
-

ţional

ţar de sufragerie
750 lei; birou la 200 lei; candelabru
cu 2 braţe la 20 lei, cuptor cu micro-
unde la 800 lei. Tel. 0756-040911.

Vând cabin ţ

-

lcd
-

ărucioare pentru copii,
din import, aspect plăcut, foarte
îngrijite, pre

ă de rasă, talie mare,
vârsta 5 ani, foarte frumoasă

ă. Tel. 0724-467054.
Vând motocultivator sârbesc cu

anexe. Tel. 0355-082861.
Vând contrabas, acordeon

Weltmeister 5/3 registre, flaut mare.
Tel. 0355-082861.

Vând ma ă de făcut mături.
Tel. 0355-082861.

Vând cadă de lemn, 1.000 l. Tel.
0355-082861.

ăr, în Re ă
cu disc. Tel. 0720-468986.

Ma ă de sertizat furtune hidra
ulice, Berflex. Pu ă. Incluse
fitinguri în valoare de peste 1000 €,
urgent 3400 €. Tel. 0757-022188.

ăr

ă cu căru ă, din satul
Rafnic, 1000 €. Tel. 0764-654307.

Vând laptop HP625, toate
dotările, în cutie sigilată, 1500lei;
aspiratoare Beko 1400W, 80lei/buc;
set 2 noptiere, dulăpior ăsu ă,
130lei; 4 ro ăru ă

ă cricuri, 400 lei. Tel. 0729-824413.
De vânzare un pătu

ă pt. Suzuki. Tel. 0355-
801487.

Vând în Secu porc, 170 kg, 7
lei/kg. Tel. 0761-146068.

Vând în Văliug vi ă la 2 luni
jumate, băl ă românească. 1200
lei sau schimb cu un porc. Tel. 0729-
066326.

Cumpăr în Gârli
ări. Tel. 0255-234359.

Vând în Re ă de
sufragerie, 5 corpuri: 1 dulap, 2
vitrine, 1 servanta, 1 bar; col

ă

ăr în Dalbo ă pt.
făcut mături

ă. Tel. 0746-
656847.

Vând în Dalbo
ă, cu

două pistoane, pornire la manivelă
fixă, 500 lei; două căru

ă de fier, două perechi loitre din
lemn pentru lucru sau muzeu. Pre

ă de
spălat nouă, 900 lei; frigider la 400
lei, ferestre în două canate, cu rulo
uri, 250 lei/buc; sobă de gătit în stare
bună, 400 lei. Tel. 0355-401982.

Vând în Vodnic 4 geamuri cu 4
canate

ă de cusut
electrică Vernina cu 250; impriman
tă HP multifunc ă la 100 lei. Tel.
0753-802503.

Vând în Caransebe
ă, 650 lei; col

ă de du ădi ă
înaltă

şi
foarte îngrijit

şin

şi

şin

şi m
şi do

u

ş, 150 lei; frigi
der Arctic la 200lei şi 4 cauciucuri de
maşin

ş

şte

şi

şi un fotoliu. 800lei neg.
Tel.0355-801591.

Cump şe şin
şi un incubator cu

capacitate de 500 de ou

şe

şu maşin

şi 2 geamuri cu 2 canate, cu
rulouri; 2 uşi cu parchet. Pre

şa maşin

ş rochie de
mireas

ş cu c
şi hidromasaj, 90x90, 700 lei

neg.Tel.0744-769677, 0255-211144
De vânzare convenabil: set bi

rou mare office, 200 lei; birou mic pt.
calculator 50 lei; boxe Logitech 2+1
pt. calculator, 50 lei; monitor 200
lei, boxe 5+1 Genius 100 lei; calori
fer electric cu 5 elemente 60 lei,
stand microfon 50 lei; set 4 lumini cu
standuri, 100 lei. Tel. 0746-888595.

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

Diverse

Tân
ţie serioas

Ofer dragoste tandreţe doam-
nelor domni

Pensionar ţ

ţii, doresc s
ţa de

familie, s

ţa. S

Caut fat
-
-

ţilor, în schimbul vizei din
Elveţia.

ţ

ăr 32 ani, doresc să cunosc
o fată care vrea o rela ă,
de durată, căsătorie. Rog fără
numere private. Tel. 0737-147662.

ă 60 ani, cu locuin ă,
doresc partener pentru căsătorie.
Tel. 0770-391275.

Pensionară 53 ani, fără vicii
ă cunosc domn

pensionar care să-i placă via
ănătos psihic ără vicii.

Tel. 0756-968691.
Femeie 53 ani, caut domn

pentru căsătorie. Tel. 0747-900379.
Femeie 63 ani, caut domn

pentru căsătorie. Tel. 0756-626125.
Pensionar 66 ani, caut partener

(pentru căsătorie). Nu am vicii
ă aibă

pregătire medie. Tel. 0744-639309,
0720-046446.

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

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

şi
obliga

şi f

şi am
domiciliu în Reşi

Ştiutoare de limba sârb
şte (înva şte).

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

Matrimoniale

6

Vând adidaşi Highroad din piele
culoare alb

şi.
Tel. 0745-457678.

Vând firm

şi, stare
impecabil

şi

şi alte materiale de
construc

ă, mărimea 43, noi în
cutie, pre

ă fără datorii. Tel.
0745-425904.

Vând urgent mobilă de sufrage
rie vechime 1 an. Tel. 0722-879262.

Vând rochie de mireasă tip
prin ă, cercuri, voal, mânu

ă, 800 lei negociabil.
Re

ă. Tel. 0762-
616005.

Vând urgent mobilă modernă,
vechime un an, pre

ăini ouătoare. Tel. 0742-
692925.

ţ 100 lei. Tel. 0764-335767.
Vând dulap de haine cu 2 u

-

ţes

ţa. Tel. 0722-619119.
Vând urgent carte de biologie

pentru bac cu subiecte rezolvate.
Cartea este nou nouţ

ţ negociabil. Tel.
0722-879262.

Polistiren
ţii, posibilitate transport 24-

48 ore, www.polistiren.biz, comenzi
@polistiren.biz, Tel. 0741-222593.

Vând g

Vând în Zorlenţu Mare motoco-
sitoare Carpatina, 3900 lei; combin

c

De vânzare diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. Vând în
Re ţa Ford Mondeo euro 3 din
2001, 3.200 € negociabil; diferite
cauciucuri de la 50 lei la 100; 4 roţi
ATV de 12 ţoli, noi, cu cauciucuri,
560 lei toate. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)

ă
pt. ereale, foioase şi floarea
soarelui la 2100 € neg. Tel. 0721-
470946.

Vând în Eftimie Murgu tractor
Fiat, 445, de import, 3500 €. Tel.
0765-856273.

şi

Vând în Goruia Mitsubishi
Cordia, stare bun ţ negociabil
500 €, cu multe piese de schimb.
Tel. 0255-234536. (RR)

ă, pre

Auto-Moto-Velo
Vând Vw Jetta CL, 1.6 benzin

ţi de
iarn

Vând auto Suzuki Baleno,
00 cmc -

benzin în
CS, preţ 1250 €

Vând urgent autoturisme Dacia
Logan 2009

b c

ţ 2500 €; vând pomp

2

-

ţionare perfect

ţionare, înscris pe persoan
ţ 3000 € sau schimb cu oi

sau capre. Tel. 0744-229162.
Vând în Re ţa motocositoare

Carpatina, 2400 lei

ţa ma
ţar

-

ţ 2500
€; Nissan Terraso II din 2003, înma-
triculat România, 7 locuri, clim

ţ

ţa planetar
d

.
ţ 4500 € neg. Tel. 0755-

509970.

ă,
înmatriculat, jante aliaj + 4 ro

ă, acte la zi, folii, 1250 € neg. Tel.
0732-768556.

ă

ă stare ătite.
Tel. 0744-639309, 0720-046446.

De vânzare motoc i c le tă
Kawasaki de 650 cmc din 1996, 850
€ neg; motocultor cu 350 € neg.

ă,
servo total, închidere centralizată,
MP3, stare foarte bună, înmatriculat
România. Pre ă
electrică de benzină pt. Opel Astra,
Cielo, Matiz la 150 lei/buc; vând
cauciucuri 155/80/13 cu 40 lei/buc.
Tel. 0729-824413.

Cumpăr Dacia Papuc cu 2
locuri. Tel. 0742-003677.

Vând Renault Laguna din anul
2000, cu toate dotările, stare impe
cabilă, 3000 €; Dacia break 350 €,
stare bună. Tel. 0722-400036.

Vând în Caransebe
ă,

remorcă de 5t, 3600 € neg. Tel.
0721-252861.

Vând camion Mercedes, în stare
de func ă
fizică, pre

ă adusă
recent în ă. Fiat Toledo, 2003,
euro 4, argintiu. într-o stare excelen
tă, motor 1,6. Tel. 0727-245233,
0771-387519.

Vând Iveco, 7 locuri ă în
spate. Motor de 2500 normal, cu
punte dublă pe spate, adus din
Italia, alb, cauciucuri noi. Pre

ă,
jante, 6500 €; dubi ă VW Caddy din
1996, euro 2, bună de înmatriculat,
1000 € neg. Tel. 0722-777543,
0768-066066.

Vând Dacie Papuc la 1000 €.
0744-195929, 0720-043017.

Cumpăr în Re ă de
Ford Mondeo iesel. Tel. 0724-
093929.

Vând în Herculane Opel Vectra,
1,6 turbo diesel, din 1995, 2000 €
neg; Rover cabriolet din 98, servo
electric, alarmă, la 3000 € neg. Tel.
0753-221008, 0728-744699.

Vând în Timi
ă, 150 000

km, pre

an
fabr. 1996, motor de 13 , con
sum 4,5%, înmatriculat

. Tel. 0723-788000.

şi Fiat Panda 2010.
Perfect şi toate taxele pl

şi
Opel Zafira cu 430 €. Tel. 0766-
251256.

Vând Opel Astra reak aravan,
motor 1,6, dublu airbag, turel

ş tractor,
stare de func

şi
şi cositoare pe

tambur pt. tractor cu masa de 1,65
m, la 950 €. Tel. 0746-642653.

Vând în Reşi şin

şi lad

şi

şoara Vw Polo din
2002, motor 1,2 benzin

Vând Ford Tranzit cu 6 locuri
plus ladă pe dublu. Preţ 2800 €. Tel.
0742-544199.

Imobiliare
Vând apartament cu 3 camere,

confort 1, semidecomandat, cu
câteva modific

ţ 33.000 €.
Tel. 0745-861513.

Primesc în gazd

Vând garsonier

ţ 11.000 € neg. Tel. 0771-
223327.

Închiriez apartament în Re ţa, 3
camere, decomandat, zona Ada,
150 €. Disponibil din 15 iunie. Tel.
0729-751711.

Vând teren în zona Brebu, 4000
mp, 25 €/mp. Tel. 0764-479528,
0766-565327. (RR)

Vând în Moldova Veche aparta-
ment cu 3 camere, amenajat recent,
gresie, faianţ -

-
ţioas

-
î

ţie electric
.

ţa cas

ţe, ap -
ţ ţ 85.000

€. Tel. 0755-571910. (RR)

ări, în Luncă, etaj 5,
cu boxă la demisol. Pre

ă. Doresc să fie
bonă la un copil. Rog seriozitate.
Tel. 0764-584134, 0720-415188.

ă 40 mp, cu lift,
Al. Tineretului nr. 1, et. 8, ap. 118.
Pre

ă, parchet, u
ă u

ă, bucătărie foarte spa ă
ă cu aparatură electrocasni

că ncorporată, baie cu jacuzzi,
dressing instala ă

ă nouă, 24 000 € neg. Tel.
0764-933744. (RR)

Vând în Oravi ă cu etaj, în
centru, 9 camere, scară interioară,
dependin ă, canalizare, supra
fa ă totală e de 540 mp. Pre

şi

şi interioa
re şi geamuri termopan, dou şi
exterioare metalice, mobilat la co
mand
şi dotat

şi
sanitar

ACR Cara ţie, la data de 13.06.2011,

cl ţa, preţ de pornire 35.000 euro + tva.

Informaţii la tel. 0745-382754.

ş-Severin vinde prin licita

ădire SAT Oravi

Anunţ licitaţie

Vând Nissan Terrano 4x4, anul
fabricaţiei 1995, stare impecabil

ţul de 2.000 €. Tel. 0724-391714.
Cump ţa motoret -
e

ţa Audi 90 Quatro,
170 de cai, stare foarte bun

ţionare sau schimb cu rulot
ţ 1.500 €. Tel. 0730-

116375. (RR)
Vând în Re ţa motocositoare

Carpatina, stare de funcţionare, la
2.00 lei; o cositoare pentru tractor la
950 €, 1.50 m în mas

-

-
ţi. Acoper

ţi. Preţ 5.000 lei negociabil. Tel.
0255-232277. (RR)

Vând Dacia program Rabla la un
preţ de 1.200lei. Tel 0730-248120.

Vând în Re ţa Renault Nevada,
înmatriculat la zi, an fabricaţie 90,
stare bun ţ 800 €. Tel. 0728-
813340. (RR)

Vând VW înscris în Bulgaria la
1600 €. Tel 0757-612642. (RR)

Vând Ford Tranzit cu 6 locuri
plus lad

ţ 2800 €. Tel. 0742-544119. (RR)
Vând în

ţii de erbicidare

ţa Fiat, verificare
pân

ţ 1200 €
negociabil. Tel. 0726-671324. (RR)

Vând în Jamu Mare tractor U
650, stare foarte bun ţiona-
re, preţ 3100 €.Tel. 0742-943871 (rr)

Vând ma -
cmc ţie

1988. Tel. 0722-630097.
Vând Ford Sierra 1,6 benzin

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

Vând 4 buc ţi cauciucuri 175/70
R13 preţ fix 70 lei bucata Tel. 0755-
409341.

Vând autoturism pentru progra-
mul rabla 1800 lei preţ fix. Tel. 0755-
409341.

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

Vând auto pt. programul rabla,
preţ fix 450 €. Tel. 0726-087442.

Vând Opel Vectra 93, turbodie-
sel 1.8, înmatriculat, cauciucuri

ţ 1400 € negociabil.
Tel. 0763-864982.

Cump

ă, la
pre

ăr în Re ă mo
del nduro-cross de talie mijlocie.
Tel. 0730-116375. (RR)

Vând în Re
ă de

func ă
comercială. Pre

ă, pe tambur; o
greblă pentru adunat fânul, mecani
că la 750, u

ă exteriorul
la tractor 650 cu 20 cm. Portabil în
tiran

ă. Pre

ă, înmatriculat, acte la zi.
Pre

ările,
stare impecabilă, 3000 €. Tel. 0722-
400036. (RR)

Vând tractoare second hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari sau mici; greblă de fân;
instala

ă în 2013 cu număr de Italia,
consum foarte mic. Pre

ă de func

ă Ford Sierra, înma
triculată, 2000 , an fabrica

ă,
1984, func

ă

ăr voucher. Tel. 0721-
254429.

şi

şi

şi

şor negociabil. Tel. 0758-
297063. (RR)

Vând în Caraşova disc din 4 ba
terii, pe rulmen

şi

Şipet Renault Laguna
din anul 2000, cu toate dot

şi alte utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (RR)

Vând voucher auto, set complet
legalizat, 1.500lei. Tel. 0754-
401307. (RR)

Vând în Reşi

şin

şi
baterie noi. Pre

Rog de ătorul autoturismului
marca Opel Ascona cu număr de
înmatriculare: CS-02-HTA să sune
urgent în vederea clarificării situa

Skoda Octavia model 2 diesel,
an 2005 computer bord, ac climatic,
abs, asr, cd original, jante aliaj, 4
geamuri electrice, oglinzi electrice

ălzite, faruri cea ă, scaune
ă, consum f mic

5%, ITP 2013. Tel. 0760-100022.
Vând voucher program rabla

2011. Tel. 0767-778666.

ţin

ţiei
autoturismului, în caz contrar se va
acţiona în justiţie. Tel. 0761-988360.

ţ
.

şi
înc şi
volan reglabil, alarm

Vindem cauciucuri noi

ă România.

şi reşapa
te la pre

-
ţuri cu ca. 25% mai ieftine

decât la magazin. Transport gratuit
în toat Tel. 0318-110788
sau www.cauciucuridirect.ro
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u n i e

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

RE ŢA

B ILE HERCULANE:

ORAVIŢA:

Ţ

ŞI

Ş

BOZOVICI:

:

Ă

CARANSEBE :

TOTAL JUDE : 12

ăcăminte după comandă:
1; Manipulant mărfuri: 1; Muncitor necalificat în industria confec

ător comercial: 1; ă: 1;
Operator robo

ător bucătărie: 1; Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, zidărie, faian ă, gresie, parchet: 1; Operator introducere, validare

ător comercial: 1;

Coafor: 1; Croitor-confec

Şofer autoambulan

şi prelucrare date: 1;
Lucr

ţioner îmbr
ţiilor: 1;

Asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice:
1; Lucr ţ

ţi industriali: 1;
Lucr

ţ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 01.06.2011

Vând în Re ţa o camer

Vând în Ghertini

ţa casei
ţ de 25.000

€ neg. Tel. 0255-526896. (RR)
Vând teren în Caransebe

ţa, 5755 mp, 12
€/mp, front stradal. Tel. 0742-
469065. (RR)

ţa
Re ţa, cu 2 camere, 30.000 € neg.;
Dau spre închiriere apartament cu 3
camere, conf. 1, zona
n

ţie,
pretabile pt. pensiuni, vile, cabane,
cu utilit ţi în zon ţ 5 € neg. Tel.
0727-245233, 0771-387519. (RR)

Vând 2 apartamente în Caran-
sebe . 0 ţa (27.000
€), ambele cu 2 camere, mobilate,
negociabil. Tel. 0744-195929, 0720-
043017. (RR)

Ofer apartament de închiriat în
Oţelu Ro ere

. 0 rr
2

ţa. Tel. 0746-888595.
De vânzare apartament cu 3

camere, conf. 3, în Micro 2, Re ţa,
21.000 € neg. Tel. 0734-265458. (rr)

Vând în G

ţ de
35.000 € negociabil sau schimb cu
apartament la Re ţa. Tel. 0747-
832171, 0256-410590. (RR)

Vând în G

. Cara -

ţ
29.000 €. Tel. 0767-470450. (RR)

Vând în Dognecea cas
ţul de 10.000

€. Tel. 0255-236596. (RR)
Vând în Re ţa apartament cu

dou
ţ 25.000

negociabil. Tel. 0721-147604. (RR)
Vând în Boc

ţie garaj la strad
ţ 33.000 € negociabil. Tel. 0744-

316567. (RR)
Vând în Ezeri

ţie de
irigaţie, lâng ţ 12.000 €.
Tel. 0722-129295. (RR)

Vând în Re ţa o camer
ţit

-

ţ 270.000 €,
negociabil. Tel. 0740-218545. (RR)

şi

ş cas

ş
şi

ai multe anexe, la un pre

ş, la
ieşirea spre Reşi

şi

Şcoala Gen.
r. 2. Tel. 0757-372660. (RR)

Vând 3 terenuri de construc

ş (32 0 0 €) şi Reşi

şu cu 2 cam , 100 €;
vând cas

şi

şi

şi

ş-Severin, com
pus

şi canal, cu anexe. Pre

şi curte, la pre

şi

şa Montan

ş teren 2 ha cu
pomi fructiferi, fântân

şi

ş cas

şire la
3 str

ă de
cămin la 6000 €. 0730-139528,
0721-765264. (RR)

ă la nr. 46,
pe strada principală, 3 camere,
coridor închis, două geamuri mari la
coridor, u ă mare în două, curte,
grădină, parc cu flori în fa

Vând apartament în zona Pia

ă ă. Pre

ă în Rusca Montană,
25 0 0 € neg. Tel. 0355-401982. ( )

De închiriat apartament cu
camere, mobilat, centrală termică,
Moroasa, Re

ătaia casă, două
camere decomandate, bucătărie,
baie, hol, cămară pentru alimente,
plus o clădire în curte, anexe,
grădină 1.520 mp, la un pre

ătaia grădină cu loc de
casă, 600 mp, 12 €/mp. . Tel. 0747-
832171, 0256-410590. (RR)

De vânzare casă în comuna
Mehadia, jud

ă din 3 camere, bucătărie, curte
mare, apa

ă cu
grădină

ă camere, confort 1, Bulevardul
Muncii, zona Kaufland. Pre

ă casă, 3
camere, grădină, posibilitate de
construc ă, gaz, apă.
Pre

ă, instala
ă gară. Pre

ă de
cămin îmbunătă ă la 6000 €. 0730-
139528. (RR)

Vând în Caransebe ă com
pusă din living 12x4,5, bucătărie,
sufragerie, 4 dormitoare, baie,
birou, garaj de vară, 4 anexe, 2
magazii de lemne, apă, canal, gaz,
curent, centrală pe lemne, grădină
cu pomi, încă o casă modestă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, living, antreu, baie, ie

ăzi, teren 10.000 mp, zonă
neinundabilă. Pre

Vând teren Valea Ţerovei vis-a-
vis de cocserie cu posibilitatea de
ap ţ 2
€/mp. Tel. 0730-248120. (RR)

De vânzare apartament cu dou

ţa cu 80 de €
pe lun

ţa sufragerie-living
la 1000 lei negociabil, mobila e în
stare bun

ţ 35.000
€. Tel. 0255-520106, 0770-997375.

Vând garsonier -
ţa, etaj 7. Preţ 13.000 €.

Tel. 0744-664106. (RR)
Vând apart.3 camere, c

ţa,
Moroasa I, 68 mp, conf. 1, semide-
comandat, et. 1/4, gresie, faianţ

le
e ţi complete

33.000 €. Tel. 0727-798285.
Vând teren intravilan Mehadia la

3 km de B

ţ negociabil. Tel.
0720-026801.

Vând teren extravilan în com.
Ezeri ţ ţ neg.
Terenul este direct la sosea. Tel.
0761-649997.

Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, zona Poliţie, mobilat

ţa. Tel. 0747-
832171, 0256-410590.

Vând în G taia gr

ţ avantajos. Tel. 0743-065496.
Persoan

ţiri, liber
ţ avantajos. Tel. 0770-746033,

0728-213320.
Vând teren pe Valea Ţerovei,

curent

ţi de
privatizare. Preţ neg. 200.000 €. Tel.
0727-208277, 0740-065687.

Vând teren lâng ţa, la o-
sea, lâng

ţii. Tel. 0721-241408.
Vând apartament 3 camere

conf. 1, bloc 4 nivele, et. 2, central
ţ

ţit

.

ă, curent, gaz, 5.000 mp, pre

ă
camere, confort 1, etaj 2, pe
Bulevardul Muncii, 25.000 €. Tel.
0721-147604. (RR)

Caut chirie în Re
ă, preferabil la casă. Tel.

0741-915950. (RR)
Vând în Re

ă. Tel. 0355-805464,
0770-369155. (RR)

Vând teren în zona Brebu, 4000
mp, 2 €/mp. Tel. 0764-479528 (RR)

Vând în Câlnic casă 216 mp,
strada Izvor, numărul 7. Pre

ă pe Alea Tine
retului, Re

ărămidă,
recent reabilitat termic, în Re

ă,
termopane, centrală proprie, pode
laminat + parchet, utilită

ăile-Herculane, 17.000
mp, fs 60 m, posibilitate racordare
apă

ă 4400 mp, pre

ătaia casă, 2 camere,
bucătărie, baie, hol ămară de
alimente, + o clădire în curte, cu 3
încăperi, anexe, grădină 1520 mp,
sau schimb cu apartament 2-3
camere în Re

ă ădină, loc de
casă 600 mp. Tel. 0747-832171,
0256-410590.

Ofer spre închiriere apartament,
pre

ă fizică, vând urgent
garsonieră conf. 1, 30 mp, et. 2/4, cu
îmbunătă ă, în Govândari.
Pre

ă 2
camere, în Govândari, cu mobilă

ările, inclusiv instant

ă, compus din 2 camere, baie,
bucătărie, anexe. Posibilită

ă Re
ă pârâu, curent, jumătate

împădurit ătate bun pentru
construc

ă
termică, termopane, gresie, faian ă.
Tel. 0770-359314.

ă în Boc ă,
cu 3 camere, îmbunătă ă modern,
cu gaz, satelit, centrală, termopane,
grădină + post auto. Tel. 0724-
700792

şi

şi

şi

şi

şi curent. Pre

ş, suprafa

şi
utilat. Tel. 0765-295732, 0771-
614597.

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

Vând în G
şi c

şi

şi gaz, 4.000 mp. Tel. 0747-
900379.

Vând urgent garsonier
şi

toate dot şi
convector pe gaz. Tel. 0744-
639309, 0720-046446.

Vând urgent apartament la
cas

şi ş

şi jum

Vând cas şa Montan

Vând teren intravilan, în Re

Vând casă în Re

şi
şului, km 1-2.

Tel. 0722-630097.

şi

ţa,
pe Calea Caransebe

ţa, str. 24
ianuarie nr. 27, 85.000 €; 2 locuri de
veci la cimitirul 7. Tel. 0733-347592.

Schimb casă în Boc ă
cu 3 camere, cu centrală, termopa
ne, îmbunătă ă modern, grădină cu
apartament cu 2, 3 camere în Re

şa Montan

şi

-
ţit

-
ţa, et.1 exclus turn.Tel.0724-700792

Cump

aje

-

ţ 17.500 €
negociabil. Tel. 0721-367068.

Vând urgent cas

ţu Mare.
Suprafaţ ţ
25.000 € negociabil. Tel. 0744-
173298, 0355-802846.

Doresc s

ţa. Ofer
pân

O

ţii, et. 2. Tel. 0726-
701010.

Vând la preţ bun teren în Brato-
va, 5000 mp, pentru construcţie,
acte în regul

ţa, zona Lunc

ţiri. Tel. 0730-267222.
Vând teren intravilan în Boc

ţi, ap

-
ţit, cu aparta-

ment cu 2-3 camere, conf. 1 s-au o
cas ţa. Tel. 0762-057598.

Farmacie de vânzare, Calea
M ţial foarte bun,
contract cu CAS, firm

ţa garsoniera etaj 3,
balcon închis 37 mp. Tel. 0768-
839650.

Vând apartament 2 camere, se-
midecomandate, confort 1, balcon
la prima camer

ţa.
-

ţ negociabil, exclus
intermediari. Tel. 0785-866199.

Vând cas
ţ 35.000 €.

Contact adela.telechi@yahoo.com
tel. 0255-552020 sau 0748-051170.

Vând teren pe Calea Caranse-
be -

ţ 20 €. Tel. 0766-
677491.

Ocazie, vând apartament 2
camere semidecomandate, Moroa-
sa 1, sub preţul pieţei, ocupabil pe
loc. Tel. 0720-006988.

Vând cas -
ţa. Zon

Vând apartament 2 camere,
bloc c

ţ

ăr apartament 3 camere
decomandat în Zona Govândari în
bloc de 4 et 1, 2, 3. Tel. 0722-
837434.

Proprietar, vând urgent aparta
ment 2 camere nedecomandat
Petru Maior 28. Pre

ă în comuna
Fârliug sat Deze

ă în Zorlen
ă totală 1600 mp. Pre

ă închiriez urgent
garsonieră sau apartament cu o
cameră, mobilat, în Re

ă la 250 lei. Tel. 0761-988360.
fer spre închiriere apartament

două camere, zona Luncă, în
spatele Universită

ă. Tel. 0726-701010.
Vând sau închiriez apartament 2

camere în Re ă, p/3,
bloc de cărămidă, 74 mp, multiple
îmbunătă

ă, 600 mp, cu utilită ă,
gaz, canalizare, curent, 20 €/mp
neg. Tel. 0762-057598.

Schimb apartament cu 3 came
re, conf. 2, îmbunătă

ă în Re

ănă
ă de 5 ani,

momentan fără datorii, afacere
protejată de stat, amortizabilă rapid.
Tel. 0747-022440.

Vând în Re

ă, pe bd. Republicii
nr. 5, Re

ă, Tinere
tului, et. 1, pre

ă mare la str. principală
în Boc ă, pre

ă în localitatea Soco
lari lângă localitatea Oravi ă
turistică, în apropiere de Ochiul
Beiului. Tel.0746-105134.

ărămidă, et. 1, Moroasa 1,
ădini, una cu săla

ă, vie, pomi, 600 mp, 800 mp

şti. Tel. 0722-
879262.

Vând cas

şi

şi

şa
Român

şi

ştur, poten

şi

şi Tel. 0721-672038.
Vând urgent garsonier

şa Montan

şului, la km 3, la şosea, front stra
dal peste 100 ml, case construite în
apropiere. Pre

şi 3
gr ş, are curent,
pivni şi
200 mp, curent stradal, acces auto.
Tel. 0355-414530 orele 18-22.
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Persoan -

ţi
menajere. Tel. 0726-143074.

Caut copii sau b

Meditez elevi de gimnaziu sau
liceu la matematic

Electrician repar, schimb tablou
siguranţe la persoane fizice sau
firme. Tel. 0745-943635.

Echip

ţi, bo-
tezuri, banchete, petreceri private,
jud. Cara

ţuri avantajoase. Tel. 0721-
606034, 0725-150453 e-mail:
dj.ciula@yahoo.com

Transport marf

ă serioasă, 48 ani, ingi
ner, ofer servicii de calitate pentru
îngrijire copii, bătrâni sau activită

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.

ă ă. Tel.
0744-639309, 0720-046996.

ă căutăm loc de muncă în
străinătate, comision din primele
salarii. Tel. 0748-351548.

Recuperare taxă auto. Tel.
0751-666785.

Sonorizare profesională pentru
orice gen de evenimente: nun

ă. Tel. 0745-
274929.

şi fizic

ş-Severin. Calitate la
pre

Imobiliare Oferte-Cereri

de Serviciu

Execut lucrări int-ext, la pre
ă, citesc proiecte, execut fier

beton, ării. Tel. 0756-
040380.

Execut instala
ăveli, tencuieli,

podele laminate, faian ă, rigips,
scafe, tapet, lambriuri, pre

ăm servicii profesionale de
colectare

ă, laminate,
rigips, glet, instala

ări în rigips

ţuri
de criz

ţii electrice,
sanitare, izolaţii, zugr

ţ
ţuri mici.

Tel. 0728-813340.
Prest

-
ţe comercia-

le, civile sau pentru asociaţiile de
proprietari sau locatari. Tel. 0723-
846071.

Pun gresie, faianţ
ţii electrice -

şarpante şi zid

şi recuperare taxe auto de
poluare de prima înmatriculare, pre
cum şi orice alte crean

şi sani
tare, plac şi polistiren,
montez uşi. Tel. 0770-765617.

Execut gresie faianta rigips
podele laminate izolatii din polistiren
tinci tencuiala decorativa instalatii
sanitare şi electrice dau gaurii pt
centrale glet forme rigips toata
gama. Tel. 0769-421706.

Execut toata gama de instalatii
sanitare montez centrale pe gaz şi
pe lemne rog seriozitate şi ofer
seriozitate. Tel. 0745-301165.

„Împarte drumul” a fost a fost deviza poliţi -
ţie Judeţean Cara ţi

într-o acţiune desf ţa în data de 28.05.2011
Aceast

ţi.
Acţiunea, organizat ţiei MC Trust Re ţa

ţilor din cadrul Universit ţii Eftimie Murgu, a debutat la orele 11.00,
la Universitatea Eftimie Murgu, unde participanţii au vizionat o serie de
videoclipuri

ţii, cu sprijinul poliţi ţit
aproximativ 1000 de pliante

ţia pe drumurile publice, este c
ţie

omologat, în al doilea rând aplicarea principiului „m

ţia pe care conduc
ţat-o în urma acestei acţiuni, iar respectarea unor

reguli simple cum ar fi: semnalizarea din timp a schimb ţiei de mers,
reglarea corect

ştilor rutieri din cadrul Inspec
toratului de Poli ş-Severin şi a motocicliştilor angrena

şurat şi

ştientizeze faptul c şi conduc

şi şi Ligii
studen

şi imagini vizând comportamentul în trafic al conduc
ştii au pornit într-o parad

ştii şi studen ştilor au împ
şi brelocuri, pliante pe care se reg

şi pentru ei.
Dac şte nivelul adrenalinei, ceea ce

trebuie s ştie fiecare conduc

şti în trafic!” a fost lec

şile autovehiculului sau evitarea gestului nepoliticos de a arunca obiecte
pe fereastr

şti.

ă ă pe raza municipiului Re
ă activitate s-a adresat atât conducătorilor auto care trebuie să

con ă nu sunt singuri în trafic, dar ătorilor de
vehicule pe două ro

ă cu sprijinul asocia
ă

ătorilor
auto-moto, după care motocicli ă până în zona
cartierului Câlnic.

Parada s-a finalizat în zona Triaj, zonă cu cel mai intens trafic rutier din
municipiu, unde motocicli ăr

ăsesc reguli
atât pentru conducătorii de autovehicule cât

ă o plimbare cu motocicleta cre
ă ător al acestui tip de vehicule, pe lângă

respectarea normelor referitoare la circula ă,
în primul rând este necesară purtarea echipamentului de protec

ă strecor” pentru că am
timp sau am loc, generează risc major de accident, dar cel mai important
este că nu trebuie să confunde strada cu pista de concurs.

“Există motocicli ătorii de
autovehicule au învă

ării direc
ă a oglinzilor retrovizoare, asigurarea înainte de a deschide

u
ă, pot evita un eventual accident rutier care ar putea fi chiar fatal

pentru motocicli

Împarte drumul
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suprafaţ

ţean DJ
582B Re ţa - Secu

Întreaga zon se împarte pe
activit ţi: belvedere, zon

ţ
ţ

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

ă
ă ă de

pescuit sportiv, zone de plaja i
alimenta ie publică, zonă tip
strand/parc de distrac ie cu
specific acvatic (pe timp de iarnă
această zonă se poate amenaja
ca un patinoar natural pe zonele
cu apă mică), centru de canotaj,
zone de făcut focul, zonă cu
terenuri sportive, cazare i
parcări aferente.

şi

ş

ş

Zona platou Secu
Se propune:

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

�

�

�

�

�

�

ă
ă ă

ă

Zona Driglovăţ

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
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