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Muncitorii români din Italia - primii la decesele cauzate de accidentele de munc@
O statistică tristă prezentată marţi, 7 iunie, a.c., la Reşiţa, de expertul
italian Paolo Nardoza, arată că în anul 2009 în Italia au suferit accidente de
muncă nu mai puţin de 18.469 de români. Conaţionalii noştri au produs,
adică, în anul de referinţă citat, 15,5 la sută din accidentele de muncă ce
aparţin muncitorilor străini din peninsulă. În acelaşi an, 2009, în Italia au
murit 42 de români, ceea ce reprezintă 29 la sută din totalul accidentelor
mortale în care sunt implicaţi muncitori străini. Pentru a vă face o idee, ecuadorienii au suferit accidente mortale în proporţie de 1,4 la sută, în anul 2009.
Această realitate îngrijorează autorităţile italiene, a declarat marţi
Paolo Nardoza, în cadrul uni seminar al proiectului ”Securitatea la locul de
muncă”, cofinanţat prin Fondul Social European, şi care d-a desfăşurat la
Casa de Cultură din Reşiţa, în prezenţa coordonatorilor proiectului şi a unor
specialişti din domeniul securităţii muncii. Nardoza a susţinut o amplă
prezentare a problemelor şi legislaţiei italiene în materie de protecţie a
muncii, rolul proiectului fiind de fapt acela de a sensibiliza atât angajatorii
cât şi angajaţii asupra pericolelor care îi pândesc dacă nu respectă
normele de securitate în muncă. În legislaţia italiană actuală dar şi în cea
românească, muncitorul nu e sancţionat pentru încălcare normelor, ci doar

angajatorul. Accidentele de muncă subţiază anual bugetul Italiei cu peste
40 de miliarde de euro, adică 2 la sută din PIB-ul statului peninsular, în timp
ce pentru cercetare se alocă un procent de 0,5, 0,8 la sută din PIB.
”E insuportabil de mult pentru ţara noastră, susţine Paolo Nardoza, de aceea milităm cu toate mijloacele pentru conştientizarea tuturor celor implicaţi
spre a respecta aceste norme. Sănătatea şi siguranţa în muncă sunt drepturi
constituţionale iar formarea în acest domeniu trebuie să fie continuă. ”
Nu există o explicaţie clară pentru acest impresionat procent de
accidente de muncă produse de români, printre care, cu siguranţă şi
cărăşeni, în Italia. Un posibil motiv ar fi acela că în construcţiile italiene
lucrează foarte mulţi români. Numărul mare al acestora nu influenţează
însă pe cel al accidentelor de muncă, pentru că alte naţii care muncesc în
Italia, în număr egal, produc mai puţine accidente.
În italia au murit în 2010 1.000 de persoane în accidente de muncă dar
numărul acestor tragice evenimente e în scădere, pentru că în 2007 au fost
1.300 de decese. Cheltuielile, însă, se menţin, din păcate iar aceste date
statistice sunt doar cele oficiale, pentru că, susţine Nardoza, multe dintre
accidente nu sunt raportate. (Dan Apostolescu)

Tehnologie originală inovatoare la Ductil Steel Oţelu Roşu
În data de 07.06.2011 a avut loc punerea în funcţiune a noului complex
de elaborare a oţelului la Ductil Steel Oţelu Roşu. Modernizarea acestui
complex reprezintă o investiţie importantă finalizată recent care cuprinde
următoarele obiective: noul cuptor cu arc electric dotat cu sistem inovator
COSS, modernizarea maşinii de turnare continuă a ţaglei, modernizarea
secţiei de pregătire fier vechi şi îmbunătăţirea infrastructurii. Valoarea
totală a proiectului de investiţii este de 48,7 mil USD.
Lucrările de instalare a cuptorului nou cu arc electric sunt efectuate
împreună cu liderul pe piaţa echipamentelor şi tehnologiilor siderurgice compania germană FUCHS, care implementează tehnologia originală
inovatoare COSS (utilizarea căldurii gazelor arse pentru preîncălzirea
fierului vechi). Această tehnologie unică reprezintă un cuvânt nou în
producţia oţelului. Instalaţia COSS la Oţelu Roşu va fi prima în Europa şi a
treia din lume. Această tehnologie va permite să se reducă considerabil
atât consumurile energetice cât şi consumul de materie primă, să se reducă durata şarjei cu 65 de minute şi să se îmbunătăţească calitatea oţelului.
Pe fiecare tonă de oţel obţinut se economisesc:
l 200 Kwh de energie electrică
l 1 kg de electrozi din grafit
l 40 kg de fier vechi
Capacitatea cuptorului COSS este estimată la 810 mii tone de oţel
lichid pe an, ceea ce depăşeşte cu 2,5 de ori producţia fabricii de la Oţelul
Roşu în anul 2010.
Ca urmare a reconstrucţiei maşinii de turnare continuă a ţaglei va
creşte productivitatea, viteza de turnare, numărul de şarje într-o secvenţă,
care se va mări până la 15. De asemenea, va creşte siguranţa de
funcţionare a maşinii şi se va îmbunătăţi calitatea produsului finit,a ţaglei.
Modernizarea secţiei de pregătire de fier vechi include punerea în
funcţiune a 8 încărcători frontali noi, 2 prese - foarfecă noi Sierra şi o
foarfecă nouă Zdaz pentru fier vechi.
În paralel cu modernizarea cuptorului s-au desfăşurat lucrările pentru
îmbunătăţirea infrastructurii - a fost construit un pod nou pentru accesul
camioanelor grele în incinta uzinei.
Finalizarea proiectului de investiţii la fabrica din Oţelu Roşu va
reprezenta un moment crucial pentru dezvoltarea Mechel în România.
Acesta va permite nu doar asigurarea totală cu materie primă a
întreprinderilor româneşti deţinute de Mechel, dar şi sincronizarea
activităţii acestora, ceea ce va reduce considerabil cheltuielile şi va spori
eficacitatea muncii.
Ductil Steel Oţelu Roşu
Data înfiinţării: 1948
Întreprindere Ductil Steel Oţelu Roşu este una din cele mai vechi
întreprinderi metalurgice din România. Tradiţiile de prelucrare a fierului în
Oţelu Roşu îşi au începuturile încă din secolul optsprezece. Din noiembrie
2005 oţelăria electrică Oţelu Roşu este punctul de lucru al Ductil Steel
Buzău.
Numărul, angajaţilor: 462
Capacităţi de producţie:
l oţelărie electrică (EAF100)
l instalaţie cuptor-oală
l maşină de turnare continuă a
ţaglei
Produse:
l ţaglă de relaminare
Dotarea ini ţial ă a oţel ăriei
electrice a fost un cuptor electric de
100 tone şi o linie de turnare continuă
a ţaglei. În luna Mai 2011 la întreprindere a fost finalizată modernizarea
complexului de elaborare oţel. În cadrul acestui proiect a fost instalat un
nou cuptor electric cu arc dotat cu sistemul COSS, a fost modernizată
maşina de turnare continuă, secţia de şarşabilizare a fost echipată cu
utilajele noi, a fost îmbunătăţită infrastructura uzinei. Valoarea investiţiilor
pentru acest proiect a fost 48,7 milioane de dolari. Capacităţile de producţie

a cuptorului dotat cu sistemul COSS sunt estimate la 810 mii tone de oţel
brut pe an. Dotat cu tehnologia avansată COSS, complexul de elaborare a
oţelului din Oţelu Roşu este unul din cele mai performante din Europa.
Ţagla produsă la Ductil Steel Oţelu Roşu, este livrată către Ductil Steel
Buzău şi Mechel Câmpia Turzii pentru laminare.
Compania Mechel
Compania Mechel
este un holding
internaţional şi unul dintre
cele mai mari grupuri
industriale din Rusia,
afacerile căruia includ
patru segmente
principale: minerit,
siderurgie, feroaliaje şi
energie cu unit ă ţi de
producţie în Rusia, SUA,
România, Lituania,
Bulgaria, Kazahstan:
l 12 uzine metalurgice;
l 6 unităţi de producţie
cărbune cocsificabil şi
energetic, inclusiv zăcământul Elga din Rusia - cel mai mare zăcământ
neexploatat din lume;
l 3 companii producătoare de energie electrică şi termică;
l 4 uzine care produc feroaliaje;
l 4 unităţi portuare;
l 126 centre de distribuţie si marketing în Rusia, ţările CSI şi Europa (18
în Europa de Est şi 28 în Europa Occidentală);
l reprezentanţe în China, Coreea de Sud, Japonia, Ucraina, România,
Bulgaria.
Mechel se afla în primele 10 companii din lume după volumul si exportul
de cărbune cocsificabil. În Rusia compania deţine locul 1 în ceea ce priveşte rezervele de cărbune cocsificabil, producţia de sârmă şi produse din
sârmă, producţia de oţeluri speciale, şi locul 2 în producţia de oţel beton.
În întreaga lume, circa 90 mii de persoane lucrează la întreprinderile
care fac parte din compania Mechel.
Din anul 2004 acţiunile companiei Mechel sunt cotate la bursa din New
York. Acţionarul majoritar şi Preşedintele al Consiliului de Administraţie al
Grupului Mechel este Domnul Igor Zyuzin.

civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Şedinţa Consiliului
Local al Mun. Reşiţa
din 31 mai 2011
Primăria ne informează

....pag. 2-3

Agenţii imobiliare
....pag. 2-3
Activitatea medicilor
de familie în centrele
de permanenţă
Bursa Erasmus
pentru studenţi
...pag. 4
Resurse în 2050 sau
eficienţa şi reciclare
Reuniunea liderilor
religioşi europeni

...pag. 5

Anunţuri,
publicitate
...pag. 6-7

Ziua mondial@
a mediului
În 5 iunie a.c Grupul Ecologic de
Colaborare Nera a marcat Ziua
Mondială a Mediului în Parcul
Natural Munţii Vârşeţului alături de
ONG-uri din spaţiul fostei Iugoslavii
care s-au înt ălnit, la invita ţia
Asociaţiei AVALON din Vârşeţ,
pentru a sărbători acest eveniment
important.
Au participat un grup de 8
voluntari, elevi si profesori, de la
Grupul Şcolar „Mathias Hammer”
Anina şi Grupul Şcolar Industrial
Moldova Nouă care activeză, în
baza unui contract, în cadrul
centrului de voluntariat al GEC Nera
(vezi detalii pe www.gecnera.ro).
Activităţile din 5 mai, care s-au
desfasurat sub genericul „Ziua
mediului este în primul rând o zi a
naturii”, au inclus un festival al
filmelor de scurt metraj dedicat
promovării producerii energiilor
alternative nepoluante, un atelier de
modelare în argilă cu tematică de
protecţia naturii, muzică de jazz şi o
drumeţie prin PN Munţii Vârşeţului
pâna la vârful Lišica.
Voluntarii GEC Nera au fost
felicitaţi de organizatori pentru cele
mai reuşite sculpturi în argilă
realizate cu acest prilej.
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După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică
ordinea de zi menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 31 mai 2011
1. Proiect de hotărâre privind completarea taxelor speciale
pentru anul fiscal 2011. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2012. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi
a statului de funcţii ale Direcţiei „Poliţia Locală" a Municipiului
Reşiţa. (retras)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de
sarcini, Cerinţelor privind eligibilitatea, Criteriilor de selecţie a
ofertelor, pentru activitatea de producere a energiei termice în
Municipiul Reşiţa, a Caietului de sarcini, Cerinţelor privind eligibilitatea, Criteriilor de selecţie a ofertelor, pentru activităţile
de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în
Municipiul Reşiţa, şi a Regulamentului serviciului public de
alimentare cu energie termică al municipiului Reşiţa, făcând
parte din documenta ţiile pentru delegarea gestiunii
respectivelor activităţi prin procedura licitaţiei publice
deschise. (retras)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
art. 1 al H.C.L. nr. 74/2009, cu modificările şi completările
ulterioare. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din H.C.L.
nr. 77/2009 privind desemnarea persoanelor în Consiliul de
Administraţie al Asocierii în Participaţiune realizate în temeiul
H.C.L. nr. 329/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(aprobat, a fost numit dl. Crina Ioan)
7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui grup de
lucru pentru actualizarea „Strategiei Locale de Dezvoltare
Durabilă a Municipiului Reşiţa". (retras, în timpul dezbaterilor)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu
ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la
repartizarea unei locuinţe sociale în -anul 2011. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu
ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la
repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat în anul
2011. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 a
H.C.L. nr. 214/2008 privind aprobarea reorganizării Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi a
Regulamentului ei de funcţionare, cu modificările ulterioare.
(aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile formulate de către Sindicatul Liber Transport Local,
Sindicatul Semenicul şi Sindicatul Limsal împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 100/14.04.2011. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă "de 3 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 1,
către domnul Vlădia Vasiie. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 2,
către domnul Puia Nicoliţă. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 3,
către domnul Spătariu Miron Mircea. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi 'trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 4,
către domnul Schinteie Lucian. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din

domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 5,
către domnul Bodan Cristian Flavius. (aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 6,
către doamna Ghiciu Ana. (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 7,
către domnul Chisăliţă Leornard. (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 8,
către doamna Stroescu Mirela. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 9,
către doamna Dumitru Carmen Oana. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 10,
către domnul Marcu Ion. (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 11,
către domnul Sivulca Constantin Nicolae. (aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii diri
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 12,
către domnul Zdroba Marius Gheorghe. (aprobat)
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 13,
către domnul Drăgan Meilă Nicolae. (aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj "boxa nr. 14,
către domnul Szabo Andrei. (aprobat)
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 3 mp, Aleea Galaţi FN, în
vederea extinderii construcţiei existente - garaj boxa nr. 15,
către doamna Bişte Rodica Adriana. (aprobat)
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierdere ale s.c. „CET 2010
REŞIŢA" s.r.l. pe anul 2010. (aprobat)
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2011 la S.C. „CET 2010 REŞIŢA
S.R.L (aprobat)
29. Proiect de hotărâre privind darea în administrare
Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa a unor spaţii medicale,
aflate în domeniul privat al Municipiului Reşiţa. (retras, pentru
completări)
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2010 al S.C.

Primăria ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa prin Serviciul Gospodărie Urbană şi Mediu anunţă cetăţenii municipiului că
începând cu luna iunie 2011 deşeurile vegetale
rezultate din lucrări de întreţinere zone verzi (tăierea
gardului viu, cositul ierbii, plivitul florilor etc.) se vor
depozita numai la platformele de pre-colectare a
deşeurilor menajere, în zilele de vineri şi sâmbătă ale
fiecărei săptămâni, de unde vor fi ridicate de operatorul
de salubritate.
Colectarea deşeurilor voluminoase (mobilier,
geamuri, uşi etc.) se va face separat, tot pe platformele
de pre-colectare, în fiecare vineri şi sâmbătă.
Deţinătorii acestor deşeuri le vor depozita pe
platformele de colectare numai în zilele stabilite şi vor
anunţa operatorul de salubritate S.C. Brantner Servicii
Ecologice S.A. la telefoanele 0255-212620, interior 29
între orele 8.00-12.00, în vederea colectării acestora.
Se interzice categoric depozitarea deşeurilor
generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară a locuinţelor în recipientele de colectare.
La solicitarea Primarului municipiului Reşiţa Mihai
Stepanescu, în data de 06.06.2011, o echipă de
speciali şti din cadrul Serviciului Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Serviciului Gospodărie Urbană
şi Mediu, Serviciului pentru Investiţii şi Achiziţii Publice,
Proiecte Europene şi Relaţii Internaţionale precum şi

PRESCOM SA Reşiţa. (aprobat)
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2010 al S.C.
SALTRANS VEST S.R.L. (aprobat)
32. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Reşiţa. (aprobat)
33. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii al Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă" Reşiţa, fără personalitate juridică de sub
autoritatea Consiliului Local. (aprobat)
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării
prin licitaţie publică, a suprafeţei de 40 mp teren înscris în CF
nr. ,7 Câlnic nr. top 285/b/2/a/2... b/1 /a/1 /a/1 /b/1 /2/2/b/3/1
/2/b/2/b/1 /2/b/1 /a/2/2/b/1 /a/2/1 /b/b/2/2/ a/1, nr. Cad. 6184,
proprietate a Statului Român, teren, situat în Reşiţa, Calea
Timişorii FN, pentru construirea unui magazin. (retras)
35. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie
a unui teren în suprafaţa de 100 mp teren, situat în Reşiţa, Str.
Poneasca, nr. 29, pentru schimbare destinaţie şi extindere
„amenajare Restaurant Timea 2 şi 8 locuri de parcare", către
S.C. MEGACOM IMPEX S.R.L. (retras)
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării
prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 45 mp., str.
Şiret FN, înscrisă în C.F. nr. 36404 Reşiţa, nr. top 36/b Reşiţa
Montană, pentru amenajare parcare verde. (retras)
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi "trecerea în domeniul privat a terenului în
suprafaţă de 171 mp. Situat în Reşiţa C.F. nr. 33591, în
vederea concesionării fără licitaţie pentru extindere spaţiu
comercial Piaţa Reşiţa Sud, către S.C. MONALISA COMTUR
S.R.L. (aprobat)
38. Adresa nr. 8268/19.04.2011 privind suspendarea
executării silite asupra bunurilor imobile sechestrate,
proprietate a S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L.
39. Adresa nr. F 320/4.05.2011 a S.C. AQUACARAŞ S.A.
REŞIŢA referitoare la datoriile acumulate de S.C. CET
ENERGOTERM REŞIŢA S.A. în perioada 2009, 2010 şi 2011.
40. Întâmpinarea nr. 843/18.04.2011 a Sindicatului Liber
Independent CET REŞIŢA cu privire la preluarea de către S.C.
CET 2010 REŞIŢA S.R.L. a personalului actualmente angajat
la S.C. C.E.T. ENERGOTERM REŞIŢA S.A.
41. Informarea nr. 332/17.05.2011 a S.C. CET 2010
REŞIŢA S.R.L. privind identificarea spaţiilor pentru montarea
de centrale termice de cartier.
42. Informarea nr. 7993/17.05.2011 a Serviciului
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
43. Informare privind situaţia contractelor de închiriere
incintă la data de 04.05.2011.
44. Diverse.
INTRODUSE ÎN REGIM DE URGENŢĂ
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 480/2010 privind acordul
de principiu al Consiliului Local referitor la scoaterea la licitaţie
publică a serviciilor de utilitate publică furnizate populaţiei:
salubritate, transport şi administrarea cimitirelor.
2. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile formulate de către S.C. COMPANIA LOCALĂ DE
TERMOFICARE COLTERM S.A. împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 100/14.04.2011
3. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile formulate de către S.C. COMPANIA LOCALĂ DE
TERMOFICARE COLTERM S.A. împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 101/14.04.2011

Săptămâna politică locală

SC ENEL SA va analiza în prezenţa Prefectului
La Reşiţa a început un rudiment de campanie electorală, cu doi ”actori”
judeţului Caraş-Severin şi a conducerii primăriei
care-şi trimit săgeţi înmuiate în currara prin mijloacele mass-media
extinderea reţelelor de energie electrică. Punctul de
vedere al municipalităţii este de a avea prioritate reşiţeană, care le preia, vrând-nevrând mesajele. Mihai Stepanescu,
primarul în exerciţiu, îl somează electoral pe Gheorghe Filipescu (cel care
interesul public, acolo unde situaţia o impune.
şi-a anunţat primul intenţia de a candida la primărie), să-şi termine lucrările
Serviciul Public Comunitar de Evidenţ ă a de prin oraş, dar ritmicitatea finanţării pentru aceste lucrări se spune că nu
Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Reşiţa a există. Candidatura lui Filipescu pare, în acest context, mai degrabă
eliberat, în cursul săptămânii trecute, un număr de 172 izvorâtă din orgoliu decât dintr-un calcul profund al posibilităţilor de
cărţi de identitate, 10 vize de reşedinţă şi 6 cărţi de relansare a municipiului. Iar cea posibilă a lui Stepanescu, e deocamdată
identitate provizorii.
ceţoasă, pentru că USL nu adecis oficial pe cine va susţine. În această
De asemenea, au fost întocmite un număr de 14 ecuaţie, a mai apărut un ”actor”. Fostul primar, Liviu Spătaru, cu aparatul
certificate de naştere, 12 certificate de căsătorie şi 20
său de campanie, pe post de consilier neoficial al lui Gheorghe Filipescu.
certificate de deces.
Ce-l va sfătui profesorul universitar pe omul de afaceri să facă pentru a
cuceri iremediabil inimile reşiţenilor, rămâne de văzut. Acestea sunt datele
Cu ajutorul sponsorilor, Primăria municipiului Reşiţa problemei, deocamdată. Sigur că probabil nu vom avea de-a face doar cu
şi Consiliul Local organizează ruga în cartierele Moniom şi Ţerova, cu ocazia sfintelor sărbători de Rusalii, în ”Stepanescu+reşiţenii=love” sau cu Filipescu+reşiţenii=love”, pentru că
această situaţie chiar ar fi dramatic de limitată. Aşa că aşteptăm cu interes
zilele de 12.06. şi 13.06.2011, începând cu ora 19.
În cartierul Moniom, atmosfera de sărbătoare va fi variante. (Dan Apostolescu)
întreţinută de formaţia de muzică populară „Floreştii”
Erată: Summit-ul la care făcea referire Consulul general al Serbiei,
din Armeniş şi solistul vocal Petrică Dalea. În 13 iunie
Lazar Manojlovici este cel al ţărilor Central şi Sud-Est europene din
2011, invitat special va fi saxafonistul Costel Piţigoi.
În cartierul Ţerova, va susţine un recital de muzică Varşovia, şi nu summit-ul G8, aşa cum a apărut eronat în articolul
populară solista vocală Zorica Savu, împreună cu referitor la vizita noului Consul al Serbiei la autorităţile judeţene, din
formaţia sa din Timişoara.
numărul trecut al ziarului Prisma.

l „Ziua consilierii şcolare şi profesionale în Caraş-Severin” va fi marcată astăzi, 9 iunie, în sala Lira a Liceului de Artă „Sabin Păuţa” din Reşiţa, începând cu ora 14 l O
tabără internaţională de artă plastică se va desfăşura în aceste zile, în premieră, la Gârnic, acolo unde se vor afla 16 pictori din Serbia, Ungaria şi România l Transportul
public de călători în municipiul Reşiţa este asigurat de la începutul lunii de Societatea Comercială Spedition Ro A Tir, care a adus în municipiu 12 autobuze DAF, cu 44 de
locuri pe scaune şi 89 în picioare l Festivalul-concurs de muzică populară “Aurelia Fătu Răduţu”, programat să aibă loc astăzi şi vineri 10 iunie, la Bocşa, se amână cu o
săptămână, din cauza timpului nefavorabil previzionat pentru perioada următoare l Un concert simfonic de suflet are loc în 12 iunie, de la ora 18, la Sala Lira, susţinut de
marele compozitor şi dirijor Sabin Păuţa, în organizarea Rotary Club Reşiţa şi a primăriei municipiului l
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

30 mai ‘11
31 mai ‘11
1 iun. ‘11
2 iun. ‘11
3 iun. ‘11
6 iun. ‘11
7 iun. ‘11
8 iun. ‘11

142,2992
141,2640
141,1323
141,9905
140,2700
140,1896
141,0174
140,5652

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

USD

9 Mai - 8 Iunie 2011

EURO

9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8

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

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

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului a alocat linia TEL
VERDE 0800801100 (telefon gratuit), la
care cetăţenii pot semnala orice neregulă
constatată în organizarea şi derularea
examenului naţional de bacalaureat.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafaţă
pe 2011, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare, este 10 iunie
2011. După data de 11 iunie, cererea de sprijin nu mai este admisă la
calcul. În acest an, fermierii români vor primi din fonduri europene 102
de euro/ha, comparativ cu 80,36 euro/ha în 2010, iar din bugetul naţional cel mult 77 de euro pe hectar, deşi suma nu a fost încă aprobată.

Patriarhia solicită Parlamentului declararea zilei de 30
noiembrie, Sf. Andrei, sărbătoare legală nelucrătoare. În
2001, Sfântul Sinod a decis ca ziua de 30 noiembrie să fie
proclamată şi cinstită ca sărbătoarea bisericească naţională
nelucrătoare, iar apoi să se intervină la autorităţile statului ca
această zi să fie declarată sărbătoare legală nelucrătoare.

Noi reguli pentru desf@}urarea activit@]ii medicilor de familie în centrele de permanen]@
În Monitorul Oficial 389/1 iunie 2011, a fost publicat Ordinul pentru
aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii
asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă.
Noile norme prevăd măsuri care duc la suplimentarea veniturilor
medicilor de familie şi a asistenţilor medicali care asigură continuitatea
asistenţei medicale primare în regim de gardă. De asemenea, s-a
prevăzut obligaţia autorităţilor locale de a se implica în susţinerea
acestor unităţi deoarece comunitatea locală este beneficiara directă a
serviciilor efectuate de astfel de unităţi.
Ministrul Sănătăţii a dispus majorarea tarifelor pentru medicii de
familie care efectuează gărzi în centrele de permanenţă.
Astfel, un medic de familie va primi un tarif orar de 12,8 lei/h
indiferent de gradul profesional, faţă de 10 lei /h aşa cum era prevăzut în
prezent, tarif din care medicul era obligat să plătească şi utilităţile
centrului.
În cazul asistenţilor medicali, tariful acestora se va calcula în funcţie
de salariul negociat indiferent dacă aceştia se află în contract cu casele
de asigurări sau sunt angajaţi numai în serviciul de gardă, dar nu mai
mic de 8 lei/h.
Ca o noutate, în cazul centrelor de permanenţă care sunt organizate
în cabinetele medicilor de familie, aceştia primesc, în plus, încă 6,4 lei/h.
De asemenea, în premieră, a fost publicată lista cu serviciile
cuprinzând urgenţele medico-chirurgicale (cod verde) pentru care se
pot acorda consultaţii de urgenţă, de către medicii de familie, în cadrul
centrelor de permanenţă sau la domiciliul pacienţilor.
Conform actului normativ, pentru a nu încărca programul medicilor
de familie care acceptă să facă gărzi în centrele de permanenţă, s-a
prevăzut înfiinţarea centrelor de către un grup de 7 medici, faţă de 5
medici cât era stipulat în prezent.
În situaţia în care nu se poate respecta condiţia de a se constitui un
grup de 7 medici pentru asigurarea serviciului în regim de gardă în
centrele de permanenţă, se pot înfiinţa şi centre de permanenţă cu 5 sau
6 medici de familie dacă aceştia pot asigura funcţionalitatea centrului de
permanenţă şi sunt de acord să funcţioneze în această formulă. În
situaţia în care se doreşte înfiinţarea unui centru de permanenţă dar
numărul medicilor din zonă este mai mic decât numărul minim de 5,
atunci pot fi cooptaţi medici de familie care nu sunt titulari de cabinet sau
medici rezidenţi în medicina de familie în anul III de pregătire pentru a

constitui echipele de gardă necesare funcţionării centrului de
permanenţă.
Decizia de înfiinţare a centrului de permanenţă se autorizează de
către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti.
În situaţia în care centrul de permanenţă are la dispoziţie o
autospecială de consultaţii la domiciliu, activitatea medicilor de familie
în afara acestui centru este coordonată de către dispeceratul medical
de urgenţă, după cum urmează:
a) în situaţia în care pacientul sau aparţinătorii acestuia se
adresează dispeceratului medical de urgenţă prin numărul unic de apel
112, iar din informaţiile obţinute se apreciază că starea pacientului nu
este critică, dispeceratul medical de urgenţă solicită deplasarea la
domiciliu a medicului de familie care efectuează serviciul în regim de
gardă în cadrul centrului de permanenţă.
b) în cazul în care pacientul sau aparţinătorii acestuia se adresează
direct centrului de permanenţă, solicitând acordarea unei consultaţii la
domiciliu, medicul de familie care efectuează serviciul în regim de gardă
în centrul de permanenţă se deplasează la domiciliul pacientului numai
cu acordul dispeceratului medical de urgenţă.
Conform proiectului de act normativ, autorităţile locale vor fi obligate
să se implice în finanţarea centrelor de permanenţă. Astfel, autorităţile
locale vor avea obligaţia:
a) să asigure personalul auxiliar, respectiv: îngrijitoare, paznic,
registrator medical, după caz, dacă pun la dispoziţie spaţiul, şi paza
pentru cabinetele care participă la un centru de permanenţă, indiferent
de forma de organizare a centrului de permanenţă.
b) să asigure dotarea minimală necesară funcţionării centrelor de
permanenţă, dacă pun la dispoziţie spaţiul pentru centrul de
permanenţă.
c) să asigure utilităţile necesare funcţionării centrelor de
permanenţă şi plata acestora, dacă pun la dispoziţie spaţiul pentru
centrul de permanenţă.
Anul acesta, Ministerul Sănătăţii a alocat 21 milioane de lei pentru
funcţionarea centrelor de permanenţă. În prezent, în România
funcţionează 88 centre de permanenţă. În urma noilor prevederi,
Ministerul Sănătăţii urmăreşte înfiinţarea a încă 60 de astfel de unităţi.
Ministerul Sănătăţii, Bucureşti, 03-06-2011

Bursa Erasmus pentru studenţi
În anul universitar 2009/2010, România a trimis la studii în
străinătate, cu burse Erasmus, aproape 4000 de studenţi. Potrivit unor
statistici elaborate de Comisia Europeană, 3994 de studenţi români au
obţinut burse Erasmus în anul 2009/2010, cei mai mulţi în Franţa
(1094), Germania (532), Spania (460), Italia (363), Grecia (205),
Portugalia (182) şi Belgia (162).
De cealaltă parte, în aceeaşi perioadă au venit în România prin sistemul Erasmus 1325 de studenţi, majoritatea din Franţa (298), Spania
(193), Turcia (152), Portugalia (143), Italia (139) şi Germania (107).
Şi în ceea ce priveşte mobilitatea personalului prin programul
Erasmus, România are o rată mai mare de plecări în comparaţie cu
venirile. În perioada amintită, România a primit 1026 de persoane
(profesori, personal universitar) - în cea mai mare parte din Franţa
(326), Germania (122), Ungaria (90) şi Italia (88) - şi a trimis 1643.
Personalul român plecat prin intermediul Erasmus a ales în majoritate
Franţa (393), Italia (223), Spania (152), Germania (143).
Conform documentelor prezentate de Comisia Europeană, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi se află în primele 100 de instituţii
de învăţământ superior din Europa care trimit studenţi la studii în
străinătate prin intermediul burselor Erasmus. Universitatea ieşeană se
află pe locul 69, cu 477 de studenţi trimişi în anul universitar 2009/2010.

Pe locul 1 în acest top se află Universidad de Granada, din Spania,
cu 1851 de studenţi beneficiari ai burselor Erasmus.
În total, peste 213.000 de studenţi au primit astfel de burse în
perioada menţionată pentru a studia sau pentru a se forma în
străinătate. Această cifră reprezintă un nou record şi o creştere cu 7,4%
faţă de cifra din anul precedent. În 2009-2010 Uniunea Europeană a
investit 415 milioane de euro în Erasmus, programul de schimb de
studenţi cu cel mai mare succes din lume.
La acest program participă statele membre UE, Croaţia, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Turcia şi, din 2011, Elveţia.
Din cauza numărului mare de beneficiari, valoarea lunară a bursei
Erasmus a scăzut cu aproximativ 7%, ajungând la 254 euro.
Personalul universitar şi profesorii au primit, în 2009/2010, 38.000
de burse, cu 4% mai mult decât în anul precedent.
Studiul sau formarea în străinătate îi ajută pe tineri să îşi dezvolte
abilităţi apreciate de angajatori - cunoaşterea de limbi străine, o mai
bună conştientizare a interculturalităţii, adaptabilitate.
Un alt merit al programului Erasmus este contribuţia la internaţionalizarea învăţământului superior din Europa şi la îmbunătăţirile aduse
calităţii şi transparenţei cursurilor.

Lista beneficiarilor
programului social EURO 200
a fost publicat@ pe Internet
Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului (MECTS) a
publicat în 3 iunie, pe portalul
http://euro200.edu.ro/ lista
beneficiarilor bonurilor valorice de
200 de euro în vederea achiziţionării
unui calculator. Toţi cei 21.599
solicitanţi eligibili (elevi şi studenţi)
care au depus cereri vor primi cuponul
valoric pentru achiziţionarea de
computere. Conform Legii 269/2004,
beneficiarii ajutorului sunt elevi şi/sau
studenţi din învăţământul de stat sau
particular acreditat, în vârstă de până
la 26 de ani, care provin din familii cu
venituri brute lunare de maximum 150
RON pe membru de familie.
Din numărul total al beneficiarilor,
21.447 provin din învă ţ ământul
preuniversitar, diferenţa de 112 fiind
reprezentată de cei din învăţământul
superior. Primele trei judeţe în ordinea
numărului cumulat de beneficiari sunt
Iaşi - 2.106, Suceava - 1.363 şi Vaslui
- 1.303.
Cuantumul bonului valoric reprezintă echivalentul în lei al sumei de
200 euro, calculat la cursul de schimb
valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii
precedente achiziţiei. Configuraţia
minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se
acordă ajutor financiar potrivit Legii nr.
269/2004 este următoarea: procesor
2 Ghz, 1 GB RAM si 160 GB hard-disk
şi software de bază.
Eventualele contesta ţii vor fi
depuse între 3 şi 8 iunie, soluţionarea
acestora urmând să se producă între
8 şi 23 iunie. În acest sens, autorităţile
locale abilitate pot efectua anchete
sociale pentru verificarea veridicităţii
declaraţiilor de venit si a celor referitoare la bunurile familiei. Afişarea
rezultatelor finale pe Internet şi la
sediul unităţilor de învăţământ va
avea loc în data de 24 iunie, până la
ora 18.00. Bonurile valorice se
eliberează între 24 iunie şi 30 iulie, iar
achiziţionarea computerelor de la
orice distribuitor de profil se poate
face în intervalul 24 iunie - 31 August.

l Pentru luna iunie 2011, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 6,25% pe an l Câştigul salarial mediu nominal net a fost de
1498 de lei în aprilie, în creştere cu 5 lei faţă de luna martie l Sebastian Lăzăroiu a preluat portofoliul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale l
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a publicat pe portalul http://euro200.edu.ro/ lista beneficiarilor bonurilor valorice de 200 de
euro în vederea achiziţionării unui calculator l Ministerul Mediului va investi în anul 2011, în păduri, mai mult de 400 de milioane de lei, banii provenind de la
Fondul pentru Mediu l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Parlamentul României - Metodologia din 2011 de calcul al
drepturilor salariale care se acordă personalului didactic şi
personalului didactic auxiliar din învăţământ (M.O. nr.
323/10.05.2011)
l H.G. nr. 462/2011 pentru modificarea pct. 182.5 din
Normele metodologice de aplicare a titlului VII "Regimul
stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în
mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, aprobate prin H.G nr. 1.095/2005 (M.O. nr. 330 din
12.05.2011)
l Ordinul Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.
1171/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii,
familiei şi egalităţii de sanse nr. 1.849/401/2008 privind
monitorizarea plăţii unor drepturi de natură socială (M.O. nr.
331 din 12.05.2011)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Instrucţiuni din 2011 privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului
de protecţie hidrogeologică (M.O. nr. 334 din 13.05.2011)
l H.G. nr. 454/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a O.u.G. nr. 79/2009 privind

4

| 9 - 15 Iunie 2011 | PRISMA

reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea
calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale,
aprobate prin H.G. nr. 1.262/2009 (M.O. nr. 338/16.05.2011)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
108/2011 pentru modificarea şi completarea anexei "Modul de
implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în
acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind
stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi
naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la
speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare
în domeniu (M.O. nr. 339/16.05.2011)
l Camera Auditorilor din România - Norma din 2011 privind
perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în
activitatea de audit financiar (M.O. nr. 341/17.05.2011)
l Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 94/2011
privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale

personalului contractual încadrat în Ministerul Administraţiei
şi Internelor (M.O. nr. 341/17.05.2011)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 16/2011 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
aur dedicate aniversării a 130 de ani de la proclamarea
Regatului României (M.O. nr. 342/17.05.2011)
l Ministerul Administraţiei şi Internelor - Metodologia din
2011 de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al
poliţiei locale (M.O. nr. 342/17.05.2011)
l Parlamentul României - Codul Muncii din 2011. (M.O. nr.
345/18.05.2011)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Regulamentul din 2011
privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de
marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor
loturi de arbori (M.O. nr. 346/18.05.2011)
l O.u.G. nr. 46/2011 pt. modificarea şi completarea art. 17
din O.u.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale (M.O. 350/19.05.2011)
l Ministerul Sănătăţii - Norma metodologică din 2011 privind
încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate
(M.O. nr. 358/23.05.2011)

10 ani de euro - designul monedei comemorative urmează
să fie ales de către public. Toţi cetăţenii din cele 17 statele
membre din zona euro vor putea să voteze cu privire la
proiectarea unei noi monede de 2 euro prin intermediul
internetului. Noi monede euro vor fi emise în toată zona euro, la
începutul anului 2012, pentru a marca primii 10 ani de existenţă.

Opoziţia de centru-dreapta a câştigat alegerile legislative
anticipate din Portugalia cu 38,6% din voturi, faţă de cele
28% ale socialiştilor aflaţi până acum la putere. Scrutinul a
fost provocat de demisia, de la sfârşitul lunii martie, a
premierului socialist Jose Socrates, ale cărui planuri de
austeritate au fost respinse la vot în parlament.

Vom utiliza de trei ori mai multe resurse în 2050 sau
vom îmbun@t@]i eficien]a }i reciclarea?
Comisia Europeană, împreună cu Programul pentru Mediu
al ONU (UNEP), a lansat recent două rapoarte de importanţă
majoră care fac apel pentru schimbarea radicală a modului în
care utilizăm resursele. Primul raport indică potenţialul imens
de creştere a proporţiei în care sunt reciclate metalele. Doar 18
metale sunt reciclate în proporţie de peste 50 %, în vreme ce
majoritatea metalelor nu ajung nici măcar la o rată de reciclare
de 1 %. Al doilea raport, prezentat întâi la 18 mai în cadrul
Comisiei ONU pentru dezvoltare durabilă, subliniază nevoia
unei separări radicale, pentru a se evita o criză globală a
resurselor până în 2050, şi oferă scenarii cu temei ştiinţific
privind consumul viitor de resurse. Cele două rapoarte,
întocmite de Comitetul internaţional pentru gestionarea
durabilă a resurselor, fac apel la organele legislative şi la factorii
de decizie politică să găsească modalităţi de reducere a
utilizării resurselor şi de îmbunătăţire a reciclării. Publicarea
acestor rapoarte în cadrul Săptămânii Verzi deschide calea
pentru viitoarea „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din
punct de vedere al utilizării resurselor” a Comisiei.
Reciclarea metalelor
În ciuda îngrijorării manifestate de sectorul industrial în
privinţa penuriei şi a preţurilor ridicate, în prezent se reciclează
doar aproximativ 1 % din anumite metale esenţiale pentru
tehnologiile de vârf. Restul este irosit, fiind aruncat pur şi simplu
la sfârşitul vieţii unui produs. Noul raport avertizează că, dacă
aceste practici nu sunt schimbate radical, unele metale
esenţiale, metale specializate şi metale din pământuri rare ar
putea deveni indisponibile pentru utilizarea în tehnologia
modernă. Din contră, metale precum fierul şi oţelul, cuprul,
aluminul, plumbul şi cositorul sunt reciclate în proporţie de 25 %
- 75 % la nivel global, deşi proporţiile sunt mai reduse în anumite
economii în curs de dezvoltare.

Creşterea ratelor de reciclare cu ajutorul unor sisteme de
colectare şi infrastructuri de reciclare mai bune, mai ales în
ţările în curs de dezvoltare, ar putea reduce cu milioane sau
chiar miliarde de tone emisiile de gaze cu efect de seră şi ar
putea duce la crearea unui număr semnificativ de locuri de
muncă ecologice. Potrivit raportului, reciclarea metalelor este
de 2-10 ori mai eficientă din punct de vedere energetic decât
obţinerea lor din minereuri.
Raportul privind separarea
Potrivit raportului privind separarea utilizării resurselor
naturale şi a impactului asupra mediului de creşterea
economică (Decoupling natural resource use and
environmental impacts from economic growth), dacă nu se
schimbă nimic, până în 2050 consumul de energie va creşte de
trei ori faţă de nivelul actual, consumul anual ajungând la 140
miliarde de tone de minerale, minereuri, combustibili fosili şi
biomasă. Deoarece, evident, acest lucru nu este fezabil, soluţia
este aceea de a separa creşterea economică de rata
consumului de resurse naturale, sporind eficienţa utilizării
resurselor. Sunt sugerate trei scenarii, cel mai ambiţios dintre
ele făcând apel la ţările dezvoltate să îşi diminueze consumul
pe cap de locuitor cu două treimi fată de nivelul actual de 16
tone/an, alte ţări rămânând la nivelurile actuale. Astfel,
consumul de resurse ar putea rămâne la nivelurile din 2000.
Context: Comitetul internaţional pentru gestionarea
durabilă a resurselor
Comitetul internaţional pentru gestionarea durabilă a
resurselor a fost instituit pentru a furniza o perspectivă ştiinţifică
independentă asupra utilizării resurselor naturale şi asupra
impactului acestora asupra mediului, în încercarea de a separa
creşterea economică de degradarea mediului înconjurător.
(Bruxelles, IP/11/646, 26 mai 2011)

Pre}edin]ii Comisiei, Parlamentului }i Consiliului European au reunit liderii
religio}i europeni pentru a discuta despre drepturile democratice }i libert@]i
Aproximativ douăzeci de înalţi reprezentanţi ai religiilor
creştină, iudaică şi musulmană, precum şi ai comunităţilor
budiste s-au întâlnit la Bruxelles, la invitaţia preşedintelui José
Manuel Barroso, reuniunea fiind coprezidată de Jerzy Buzek,
Preşedintele Parlamentului European şi de Herman Van
Rompuy, Preşedintele Consiliului European. Aceştia au
discutat despre modalităţile efective de promovare a drepturilor
şi libertăţilor în vederea creării unui parteneriat pentru
democraţie şi prosperitate împărtăşită între Europa şi ţările din
vecinătatea sa.
Aceasta a fost cea de a şaptea reuniune dintr-o serie de
reuniuni anuale lansate de preşedintele Barroso în 2005.
Pentru a doua oară, întâlnirea are loc în contextul Tratatului de
la Lisabona care prevede la articolul 17 că Uniunea menţine un
„dialog deschis, transparent şi constant” cu reprezentanţii
grupurilor religioase, ai bisericilor şi ai comunităţilor de credinţă.
În luna aprilie, Comisia Europeană şi Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate au lansat
un parteneriat ambiţios pentru democraţie şi prosperitate

împărtăşită cu ţările sud-mediteraneene. UE este de departe
cel mai important donator şi investitor în ţările din vecinătatea
sa, dar Europa este, mai presus de orice, hotărâtă să
promoveze şi să protejeze drepturile democratice şi libertăţile,
nu numai pe continentul nostru, ci şi dincolo de frontierele sale.
Democraţia a reprezentat factorul-cheie pentru pace şi
prosperitate în Europa, UE fiind hotărâtă să împartă aceste
avantaje cu toţi partenerii, în special cu vecinii noştri.
Discuţiile s-au desfăşurat într-un spirit deschis şi sincer.
Liderii religioşi din treisprezece state membre ale UE (Regatul
Unit, Germania, Suedia, Ungaria, Franţa, Belgia, Austria, Italia,
România, Grecia, Cipru, Polonia, Ţările de Jos) şi din ţări terţe
(Rusia şi Bosnia şi Herţegovina) au întâmpinat cu bucurie
angajamentul ferm şi reînnoit al UE faţă de vecinii săi cei mai
apropiaţi. Aceştia şi-au exprimat disponibilitatea de a lucra
alături de instituţiile europene pentru a promova democraţia,
drepturile omului şi libertăţile fundamentale, indispensabile în
construirea unor societăţi pluraliste şi democratice.
(Bruxelles, Comisia Europeană, 30 mai 2011)

Naveta spaţială Endeavour a
aterizat în siguranţă la Centrul Spaţial
Kennedy, încheindu-şi ultima misiune pe
Staţia Spaţială Internaţională, urmând să
ajungă la un muzeul din Los Angeles în a
doua jumătate a anului 2012.

Forţele ruse şi NATO, au desfăşurat exerciţii în
comun de combatere a terorismului, care vizează
pregătirea pentru tipul de atac cu aeronave deturnate,
care a distrus turnurile New York World Trade Center pe
11 septembrie 2001.
Secretarul de stat american Hillary Clinton şi-a
exprimat dezacordul faţă de o iniţiativă franceză privind
găzduirea unei conferinţe pentru a revigora negocierile
de pace între israelieni şi palestinieni înainte de
"confruntarea" din septembrie la Adunarea Generală a
ONU asupra statalităţii palestiniene.
Rusia este gata să continue cooperarea deplină şi
pe termen lung cu Cuba în beneficiul celor două ţări şi
popoare, în interesul stabilităţii şi securităţii în regiune şi
în lume. Acest lucru a fost anunţat de către preşedintele
rus Dmitri Medvedev într-o conversaţie telefonică cu
preşedintele Consiliului de Stat şi Consiliului de Miniştri
al Cubei, Raul Castro, relatează Vocea Rusiei.
Comunicatul serviciul de presă al Kremlinului arată
că, în timpul conversaţiei, a fost apreciată dezvoltarea
progresivă a cooperării ruso-cubaneze.
Moscova desfăşoară sisteme de apărare antiaeriană şi elicoptere în Kurile.
Preşedintele Dmitri Medvedev a ordonat recent
desfăşurarea de armament suplimentar în Kurile.
Tensiunea dintre Rusia şi Japonia a crescut recent, în
urma vizitelor preşedintelui rus şi a miniştrilor din
cabinet în insule, vizite care au dus la declaraţii aprinse
din partea politicienilor japonezi.
În februarie, Tokyo a sărbătorit ziua aşa-numitelor
Teritoriilor de Nord, termen japonez pentru a desemna
insulele. Cele două ţări nu au semnat un tratat de pace
formal, după al doilea război mondial, când Uniunea
Sovietică a anexat insulele. Ministerul rus de Externe a
îndemnat recent partea japoneză să adopte o abordare
realistă a problemei şi să favorizeze legăturile
economice în loc de a politiza problema. Lavrov a
exprimat de asemenea, îngrijorarea faţă de recentele
declaraţii ale oficialilor americani, care au descris
Kurilele ca teritoriul Japoniei. Aceste afirmaţii nu au nici
un fel de temei legal, a spus el.
Preşedintele chinez, Hu Jintao, va efectua, între
12 şi 20 iunie vizite de stat în Kazahstan, Rusia şi
Ucrainia şi va fi prezent la reuniunea şefilor de stat ai
ţărilor OCS (Shanghai Cooperation Organization).
SCO, a fost fondată în Shanghai în 2001.
Organizaţia regională grupează China, Rusia,
Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan.
Frăţia Musulmană poate desfăşura activitate
politică în mod deschis în Egipt, după ce Cairo a aprobat
înfiinţarea sa ca partid politic.

l Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a anunţat că va candida pentru un al doilea mandat de cinci ani în fruntea organizaţiei internaţionale l UE va
monitoriza măsurile anticorupţie din statele membre l Japonia declară că nu a fost pregătită pentru un dezastru nuclear în raportul care urmează să fie
transmis agenţiei atomice a ONU l Preşedintele Barack Obama va ordona o retragere semnificativă a forţelor americane din Afganistan, începând din iulie, a
declarat Casa Albă la începutul săptămânii l Fost comandant militar, candidatul stângii în alegerile prezidenţiale din Peru, Ollanta Humala a câştigat în faţa
fiicei fostului dictator Alberto Fujimori, acum în închisoare l Programul ONU pentru Mediu a lansat un apel pentru creşterea investiţiilor în protecţia pădurilor l
Preşedintele sârb Boris Tadic a declarat că ţara sa nu va accepta niciodată un Kosovo independent l Washingtonul trebuie să ia în considerare interesele
suverane în regiunea arctică, a declarat un oficial al Pentagonului l

Un an în izolare

efectiv în spaţiu. Echipajul este compus din trei ruşi, doi
europeni şi un chinez. "Naveta" lor este alcătuită din patru
cilindri sigilaţi interconectaţi, cu un volum total de 550 metri
cubi. Participanţii au cabine private, trăiesc şi muncesc într-un
mod asemănător cu astronauţii de pe Staţia Spaţială.
După primele luni incitante, viaţa a intrat într-o rutină şi
echipajul a aşteptat sosirea pe Marte la sfârşitul lunii ianuarie.
Ei au "andocat" cu un "Lander" (în realitate, un alt modul
conectat la modulele lor principale) care a fost în aşteptare, cu
provizii, pe orbită în jurul lui Marte. Trei membrii ai echipajului
au aterizat pe Marte. Ei au efectuat trei ieşiri în costum spaţial
într-o sală mare care a fost construită pentru a arăta ca
suprafaţa marţiană. În timpul acestor ieşiri au colectat probe,

au efectuat experimente şi au condus un rover, la fel cum
astronauţii reali o vor face într-o zi.
După ce au cucerit Planeta Roşie, trio-ul a "zburat" înapoi
la nava interplanetară iar echipajul reunit a început lunga
călătorie către casă, pe 2 martie. Ei vor "ajunge" la data de 5
noiembrie, când trapa spaţiului de izolare va fi deschisă.
Misiunea va continua câteva săptămâni, cu controalele
medicale şi debriefing.
Cea mai mare problemă a zborurilor viitoare de explorare
nu este neapărat legată de tehnologie, ci de oameni şi
interacţiunile dintre membrii echipajului. Acesta este
principalul obiectiv al experimentului Mars500.

Cei şase bărbaţi din facilitatea Mars500 de lângă
Moscova, au sărbătorit în 3 iunie, 365 de zile de
izolare.Membrii europeni ai echipajului au scris în ultimele lor
scrisori către casă despre cele mai importante momente,
despre viaţa monotonă, spiritul de echipă şi determinarea de a
merge mai departe. "Wow, a trecut deja un an," începe Diego
Urbina, unul dintre cei doi membri ai echipajului de la ESA,
ultima sa intrare în jurnal.
Echipajului nu a fost plecat, de fapt, nicăieri în cele 12 luni,
dar în teorie au fost pe Marte şi acum sunt pe drumul de
întoarcere.
Complexul imită fidel fiecare aspect al unui zbor
interplanetar, în măsura în care este posibil fără să zboare
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând pianină Stingl Original,
clape de fildeş, corzi încrucişate
oţel+cupru, scaun rotund special,
placă de bronz, vopsea originală,
cristale sidefate, 7 octave, acordată.
Tel. 0721-678554.
Vând scaun de birou ergonomic,
negru, fără braţe, cu rotile, nefolosit.
160 lei. Reşiţa. Tel. 0722-619119.
Vând în Ezeriş maşină de stors
miere de albine. Preţ 200 €. Tel.
0255-235334. (RR)
De vânzare un pătuţ din lemn cu
saltea pentru bebeluş, 150 lei; un
cărucior pentru bebe, 70 lei; un
sterilizator Philips de sticle pentru
bebe, 70 lei. Tel. 0355-801487. (RR)
Vând maşină de spălat Whirlpool, 250 lei. Tel. 0770-360674. (rr)
Vând în Re şi ţa mobil ă de
sufragerie la preţul de 1.000 lei; o
mobilă de dormitor completă la
1.400 lei; un colţar de sufragerie
extensibil 1.000 lei; o canapea
extensibilă 500 lei; o maşină de
cusut electrică la 200 lei. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa fotoliu tip pat la
un preţ de 300 lei negociabil; o trusă
de chei la 200 lei; două rampe de
urcat maşina la 200 lei. Tel. 0722129295. (RR)
Vând în Reşiţa covor, 2.30/3.30.
Preţ 200 lei. Tel. 0355-801254. (RR)
Vând în Anina circular de tăiat
lemne, cu jgheab, în perfectă stare
de funcţionare. Preţ 600 lei. Diferite
chei de mecanic auto, neg. Tel.
0255-240157, 0766-496941. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă de bucătărie, 550; canapea la 220; fotoliu
plus măsuţă 220; masă plus scaune
la 160; televizor color la 120. Toate
preţurile sunt uşor negociabile. Tel.
0355-410573. (RR)
Vând în Birda porci 100-110 kg.
Preţ 8 lei/kg. Tel. 0727-520130 (RR)
Cumpăr în Oraviţa echipament
de fertilizat cu azot la porumb. Tel.
0722-581974. (RR)
Vând în Bocşa maşină de cusut
elveţiană, coase gros, piele nasturi
butoniere. Stare foarte bună.250 lei,
negociabil. Tel. 0753-802503. (RR)
Vând în O ţelu Ro şu dou ă
ferestre cu 3 canete şi cu rulouri la
200 lei bucata; trei ferestre în două
canete la 150; maşină de spălat cu
garanţie luată din ianuarie la 900 lei.
Tel. 0355-401982. (RR)
Vând în Reşiţa strung la 500 €
negociabil. Tel. 0770-307812, 0771387519. (RR)
Vând în Bocşa moară, capacitate 300 kg, preţ 250 € negociabil.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa maşinuţă electrică pentru copii, albastră, cu telecomandă, 300 lei, port bebe 30 lei. Tel.
0742-018399. (RR)
Vând birou mare, birou mic,
boxe Logitech, monitor lcd pentru
calculator, boxe 5+1 Genius,
calorifer electric, standuri microfon,
set 4 lumini cu standuri. Toate la preţ
negociabil. Tel. 0746-888595. (RR)
Vând în Goruia armăsar de 11
ani, 2000 lei; cu tot cu căruţă la 3000
lei. Tel. 0255-801487 (RR)
Vând maşină de scris la 150 lei;
Cumpăr motocositoare portabilă.
Tel. 0255-340378.
Vând motopompă Stihl, portabilă, 100 €; congelator cu 7 sertare
500 lei. Preţuri negociabile. Tel.
0355-802072. (RR)
Vând motocultivator, contrabas
cu arcuş, flaut, maşină pentru făcut
mături, cadă pentru prune, maşină
de curăţat porumb, motor electric.
Tel. 0355-082861, 0788-899714 (rr)
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Vând în Oţelu Roşu calculator
Pentium 4 complet cu tastatură,
boxe şi mouse, la configuraţie bună,
420 lei; laptop Pentium 3, stare de
funcţionare, 250 lei. Tel. 0255530361, 0735-060186. (RR)
Vând cărucior pentru copii în
stare foarte bună la 250 lei; tricicletă
la 100 lei. Tel. 0355-802764. (RR).
Cumpăr în Caransebeş tocătoare pentru tăiat coceni. Tel. 0721411661. (RR)
Vând pisoi birmanez de 6 luni la
100 €; pisoi persan, argintiu, de 10
luni, la 100 €. Tel. 0746-519035.
Vând porc 120-130 kg, 7 lei/kg;
semănătoare de porumb pentru cai
la 300 lei; remorcuţă pentru tractor
la 500 € negociabil. Tel. 0723235961. (RR).
Vând căţeluş bichon la 200 €;
canapea 560 lei; lampadar 30;
măsuţă din lemn cu 75 neg. Tel.
0786-483218, 0770-456679. (RR)
Vând calculatoare P3 şi monitoare crt 17 inch. Tel. 0755-409341.
Vând adidaşi Highroad din piele
culoare albă mărimea 43, noi în
cutie, preţ 100 lei. Tel. 0764-335767.
Vând goblenuri pictate fără aţă,
10-50 lei bucata, modele diferite.
Tel. 0764-335767.
OSB 8 mm 31 lei/buc parchet
masiv 43 lei/mp. Tel. 0744-652712.
Mobilier Germania second hand
Dormitoare, sufragerii, dulapuri, canapele, colţare cameră şi bucătărie,
birouri, mese şi scaune. Calitate şi
preturi bune. Tel. 0724-545219.
Vând o baracă metalică, stare
buna. Tel. 0771-449583.
Vând mobila bucătărie, l.2, 40,
culoare alb-negru. Preţ 400 lei neg.
Tel. 0723-991340.
Vând piatră pentru placat ziduri,
aproximativ 80 mp, preţ 1400 lei.
Tel. 0748-414058.
Vând accesorii pentru masă
abricht, lungime cuţit L=500 mm, ax
abricht, feţe de masă rectificate, faţă
pentru grosime, pene de ridicarecoborâre şi altele, preţ 1.000 lei. Tel.
0748-414058.
Vând pick-up Tesla NC 430 cu
70 de discuri vinil muzică simfonică.
Totul stare impecabilă. 250 lei. Tel.
0722-619119.
Cumpăr calorifere de fontă, asigur transportul. Tel. 0728-813340.
Vând antenă parabolică
Morgens, cu telecomandă şi 250
canale, 180 lei. Tel. 0740-520382.
Vând 3 perechi cizme cauciuc,
mărimi 41-42, rezistente în orice
condiţii de lucru, preţ 25 lei. Tel.
0728-813340.
Vând în Anina urgent sufragerie
neagră modernă adusa din Germania, preţ 600 lei. Tel. 0749-044785.
Vând maşină de spălat vase
Bosch, stare foarte bună, preţ 150 €.
Tel. 0749-044785.
Vând stupi cu podişor, capac
acoperit cu tablă şi fund antivarroa
105 lei, rame tei 1,3 lei preţ final! Tel.
0768-331715, 0732-452930.
Oferim spre vânzare lemne de
foc din fag, paletate, la 160 lei/mc, 1
palet = 650 kg. Putem asigura
transportul, contra cost, în funcţie de
destinaţie. Tel. 0761-614313.
Vând extensii de păr natural cu
cheratină şi microring 2 lei suviţa de
50 cm. Tel. 0769-577033.
Vând urgent mobilă sufragerie
modernă preţ negociabil. Tel. 0722879262.
Vând lucruri anticariat, maşină
de spălat automată, pick-up cu
plăci, costume de haine bărbaţi,
costume populare bărbaţi. Tel.
0255-232555.
Vând congelator nou şi televizor
mic Daewoo. Tel. 0730-156315.

Anunturi
,
Vând ieftin boxă pasivă subwoofer Yamaha, 50W, 4 ohmi, 110
lei. Reşiţa. Tel. 0722-619119.
Vând trei locuri de veci lângă
Universalul Vechi. Tel. 0730156315.
Vând iapă blândă, Lupac, 850 €
neg. Tel. 0764-654307.
Vând tv color, căruţ copil mic,
motocicletă cu acumulator pt. copil,
maşină de cusut electrică, canapea
extensibilă de două persoane,
diferite stative pt. magazin. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
Vând iapă la Rafnic, 650 €. Tel.
0764-654307.
Vând două colţare sufragerie, în
stare bună, preţ 750 lei, ambele. Tel.
0766-479126.
Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi. Ofer 10-30 lei funcţie de
stare. Tel. 0720-545776.
Vând în Caransebeş, convector
pe gaz turbo, instant pe gaz
Junkers, centrală termică pe gaz
Junkers. Ieftin. Tel. 0720-545776.
Vând în Caransebeş, tirfon de
1500 kg, masă de circular, generator de acetilenă. Ieftin. Tel. 0720545776
Vând staţie emisie recepţie de 4
waţi. Tel. 0720-060455.

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia Duster Laureat an
2011, l.6, 4x2, euro 5, 77 Kw,
computer bord, aer condiţionat,
ABS+EBV. Tel. 0723-324862, 0255236551, 0355-405348.
Vând osii metalice pentru căruţă
după tractor, 2 buc., se pot folosi
jante de Aro. Preţ 800 lei. Tel. 0748414058.
Cumpăr în Reşiţa motoretă
model enduro-cross de talie
mijlocie. Vând în Reşiţa Audi 90
Quatro, 4x4, 170 de cai, stare foarte
bună de funcţionare sau schimb cu
rulotă comercială. Preţ 1.500 €. Tel.
0730-116375 (RR)
Cumpar o Dacia Papuc, 1,9
Diesel. Tel. 0742-033677 (RR)
Vând în Caransebeş tractor,
stare de func ţionare perfect ă,
remorcă de 5t, auto, plug. 3600 €
neg. Tel. 0721-252861. (RR)
Vând camion Mercedes, în stare
de funcţionare, înscris pe persoană
fizică, preţ 3000 € sau schimb cu oi
sau capre. Tel. 0744-229162. (RR)
Vând Iveco, 7 locuri şi ladă în
spate. Motor de 2500 normal, cu
punte dublă pe spate, adus din
Italia, alb, cauciucuri noi. Preţ 2.500
€; Dacia Papuc din 2006, model cu
obloane, 2.000 €; VW Pasat din
2001, 1.9 tdi, 2.600 €; Nissan
Terrano, 2003, 4x4, 7 locuri. 6.500 €;
Tel. 0768-066066. (RR)
Vând în Reşiţa o maşină adusă
recent în ţară, Fiat Toledo din 2003,
euro 4, motor 1,6, argintiu, stare
foarte bună. Preţ 4.200 € neg. Tel.
0727-245233, 0771-387519. (RR)
Vând în Re şi ţa microbuz
Renault Master, 2001, 4.000 €; jante
de aluminiu pe 13/14/15 ţoli la 500
lei/setul. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând în Cuptoare motocositoare pt. gazon; două pompe cu motor
de 380W. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând în Reşiţa Dacie Papuc
albă cu copertină de aluminiu, an de
fabricaţie 1997, stare bună de
funcţionare, verificare tehnică la zi.
Tel 0769-616785. (RR)
Vând Nissan Terrano 4x4, anul
fabricaţiei 1995, stare impecabilă, la
preţul de 2.000 €. Tel. 0724-391714.
Vând în Re şi ţa cauciucuri:
185/655/15, de vară, noi, 100 lei
bucata; 185/65/14, de iarnă, 85 lei
bucata; covoare pentru interior
maşină, husă întreagă, 25 lei, truse
sanitare şi triunghiuri 20 lei. Tel.
0255-224242. (RR)
Cumpăr portbagaj pentru Matiz,
original. Tel. 0255-240157, 0766496941. (RR)
Vând Vw Polo 1400 cmc, benzină, 2001, 3.300 € neg.; Renault
Twingo 1200 cmc, 1997, 1.400 €
neg. Tel. 0721-749143.

Anunturi
,

Vând TAF, anul fabricaţiei 1987,
6500 €; tractor U445, cu lipsuri,
2000 €; Reanult Clio, anul 2000,
înmatriculat, 2200 €. Tel 0723579140. (RR)
Vând în Reşiţa cauciuc de
tractor U650. Preţ 300lei negociabil.
Tel. 0722-549045. (RR)
Vând în Lugoj o Dacia Papuc, cu
două locuri, motor Diesel, obloane
laterale, roşie, din 2006, taxe la zi.
Preţ 2.400 € negociabil. Tel. 0769585880. (RR)
Cumpăr în Reşiţa jante de tabla,
ET43. Tel. 0786-070012. (RR)
Vând în Oraviţa camionetă Aro,
1993, stare foarte bună. Preţ 1.000
€. 0764-203011. (RR)
Vând VW Golf 3, 1700 €. Tel.
0742-162726. (RR)

Vând teren lângă Reşiţa, la şosea, lângă pârâu, curent, jumătate
împădurit şi jumătate bun pentru
construcţii, eventual schimb cu
apartament 3-4 camere. Tel. 0721241408.
Caut garsonieră sau apartament
mobilat de închiriat în Govândari.
Ofer 80 € + garanţie. Tel. 0761988360.
Vând garsonieră 2 camere,
centrală termică, instalaţie pe cupru,
uşă metalică, mobilată, combină
frigorifică, maşină de spălat, cabină
duş, Al. Albăstrelelor bl.4 et. 4 preţ
12.500 negociabil. Tel. 0729101307, 0724-336226.
Vând casă în comuna Ramna cu
spaţiu comercial 21.000 €. Tel.
0745-205895.

Programul RABLA
SC MIRA-VAL REŞIŢA, preia autovehicule uzate şi
eliberează VAUCERE la zi, prin depozitul său situat pe
drumul naţional Reşiţa-Bocşa pe strada MONIOM, NR. 113
(fost B.J.A.T.M.)
Documente şi informaţii suplimentare: 0255-222978;
0733-937419; 0729-131645.
Vând tractoare second hand şi
diverse utilaje agricole. Tel. 0730804745. (RR)
Vând voucher auto, set complet
legalizat. Preţ 1.500 lei. Tel. 0754401307. (RR)
Vând în Bocşa diferite piese de
rabă; două electromotoare 35 lei/
bucata, negociabil. Tel. 0740770047. (RR)
De vânzare motocicletă Kawasaki, 650 cmc, 1996, neînmatriculată, 850 €; motocultor pe benzină şi
prăşitor, 350 € negociabil; Opel
Zafira, 2001, diesel, 4300 €. Tel.
0766-251256. (RR)
Vând în Reşiţa Renault, înmatriculat, foarte multe dotări, motor de
schimb, toate consumabilele
schimbate, stare impecabilă. Preţ
4200 €. Tel. 0742-018399.(RR)
Vând VW Vento sau schimb cu
VW Golf plus diferenţa. Te. 0767965994. (RR)
Vând moped cu 4 viteze, pentru
două persoane, motor în 4 timpi,
300 km, la 1900 lei; Trusă prese pt.
scos rulmenţi, 3 bucăţi, 180 lei;
piese şi componente indiferent de
tip Aro10. Tel. 0255-340378. (RR)
Vând în Caransebeş maşină
Renault Laguna, verificare la zi,
dotări complete, bonus scaun copil.
Preţ 3500 negociabil. Tel. 0785390778. (RR)
Vând voucher, preţ 1700 lei
negociabil. Tel. 0744-284842. (RR)
Vând Opel Vectra, 120 cai
putere, anul 2007. Tel. 0744474676. (RR)
Vând Renault 21, break, an 90,
benzină, înmatriculat, acte la zi,
stare bună, preţ 950 € neg. Tel.
0740-520382.
Piaggio Gilera enduro, 49 cmc,
an 2001, 6 viteze, răcire pe apă. Preţ
420 €. Tel. 0764-577893.
Vând în Anina jante aluminiu pe
13 pt. Golf şi Opel cu 80 € setul şi pe
15 pt. Opel şi Vw cu 120 € setul. Tel.
0764-577893.
Vând boxa pt. bagaje cu sistem
de bare, stare f. bună. Preţ 300 lei.
Tel. 0749-044785.
Vând voucher rabla dosar
complet, remorcă auto şi platformă
auto 2 axe. Tel. 0727-827406.

Imobiliare
Persoană fizică vând 3 grădini
mai sus de drumul Lupacului, acces
auto, curent stradal, zonă locuibilă.
Una are şi sălaş, cameră, pivniţă,
curent, loc de construcţii. Tel. 0355414530 între orele 18-22.
Vând apartament 2 camere, 2
holuri, baie, vedere la stradă, bloc
cărămidă, et. 1/4, zonă liniştită,
Moroasa 1, str. Caen, 23.000 € neg.
Tel. 0355-41453 între orele 18-22.
Vând chioşc 5 mp cu maşină de
îngheţată 1000 €. Tel. 0745-205895.

Vânzare teren Eselniţa Orşova
1500 mp, intravilan, superb, poziţionare deosebită pe malul Dunării
deschidere 12 m, toate utilităţile curent, apă curentă, canal, posibilităţi
de a dubla suprafaţa prin concesiune fără cheltuieli majore, izvor
propriu, teren livadă, cadastru, intabulare, poziţie pitorească, propice
pt. iahting, pescuit, turism, pensiune, casă de vacanţă, gospodărie,
acces f. bun, fără trafic, singurul
teren disponibil în zonă, negociabil.
Tel. 0744-772534, 0255-212139.
Vând garsonier ă pe Alea
Tineretului, Reşiţa, etaj 7. Preţ
13.000 €. Tel. 0744-664106. (RR)
Vând în Reşiţa o cameră de
cămin îmbunătăţită la 6.000 €.
0730-139528, 0730-139529. (RR)
Vând apartament cu o cameră,
în bloc de apartamente. Preţ 15.000
€. Tel. 0769-275845. (RR)
Vând lângă Reşiţa 3 terenuri
pretabile pentru pensiuni, vile,
cabane, cu utilităţi în zonă. 5 €
negociabil. Tel. 0727-245233, 0771387519. (RR)
Vând în Gătaia casă, grădină,
curte, 3 camere. Preţ 9.000 €. Tel.
0736-453422. (RR)
Vând în Cuptoare un teren,
peste 5.000 mp, înspre Iabalcea,
25.000 lei negociabil; două case, cu
tot confortul, apă, băi, grădină mare,
curte. Preţ 55.000 € negociabile,
amândouă. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând în Ezeriş teren 2 ha cu
pomi fructiferi, fântână, instalaţie de
irigaţie, lângă gară. Preţ 12.000 €.
Tel. 0722-129295. (RR)
Vând teren Valea Ţerovei vis-avis de cocserie cu posibilitatea de
apă, curent, gaz, 5.000 mp, preţ 2
€/mp. Tel. 0730-248120. (RR)
Vând în Dognecea cas ă,
numărul 457 A. Preţ 10.000 €. Tel.
0767-748175. (RR)
De închiriat apartament cu 3
camere, în Reşiţa, pe bulevardul
Republicii, bloc 20, etaj 2, preţ 120 €
pe lună, negociabil. Tel. 0723520785, 0255-231068. (RR)

Matrimoniale
Pensionară 60 ani, cu locuinţă,
caut partener pt. căsătorie. Tel.
0770-391275.
Tân ăr simpatic ofer rela ţie
discretă doamnelor domnişoarelor.
Tel. 0726-261409.
Caut fată între 18-30 ani, pentru
căsătorie cu băiat sârb (cu handicap), specific nu contact sexual, numai îngrijire, mai ales după moartea
părinţilor, în schimbul vizei din
Elveţia. Ştiutoare de limba sârbă
sau româneşte (învaţă ea sârbeşte).
Preferabil de la sat, Caraşova sau
alte sate sârbeşti. Tel. 0041615
357674, 0041799644404. Rog
seriozitate.
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Imobiliare
Vând în Bocşa Montană, 900
mp, 3 camere, bucătărie, coridor,
grădină, două curţi, gaz, apă. Preţ
33.000 €. Tel. 0744-316567. (RR)
Vând în Caransebeş terenuri
intravilan pentru case sau vile, 15
€/mp; casă cu 4 camere, sufragerie,
antreu, baie, grădină cu pomi, 1500
mp. Preţ. 47.000 € negociabil. Tel.
0740-318545. (RR)
Vând în Oţelu Roşu o livadă cu
pomi, cu foarte mulţi pruni. 3650 mp.
Preţ 3 €/mp negociabil. Tel 0355404435. (RR)
De vânzare casă în Reşiţa,
65.000 € preţ negociabil. Tel. 0730107964, 0355-411542. (RR)
Vând sau schimb apartament cu
două camere, confort 1, semidecomandat, în Lunca Pomostului, etajul
1 pentru apartament cu 3 camere.
Tel. 0721-742148. (RR)
Vând casă la Rusca Montană,
25.000 € negociabil. Tel. 0355401982. (RR)
De vânzare teren în zona Brebu,
4000 mp. Preţ 2 €/mp. Tel 0764479528, 0766-565327. (RR)
Închiriez apartament cu două
camere, mobilat, centrală termică,
situat în Moroasa, pe strada Petru
Maior. Tel. 0746-888595 (RR)
Vând casă din cărămidă arsă,
fântână, curte, grădină, pivniţă. Preţ
20.000 € negociabil. Tel. 0767222836. (RR).
Închiriez apartament cu două
camere, confort 1, mobilat, 500 lei,
Moroasa. Tel. 0742-018399. (RR).
Vând în Reşiţa apartament cu 3
camere în Micro 3. Preţ 21.000 €.
Tel. 0734-265458. (RR)
Vând teren intravilan pentru
construcţii, 3400 mp, front stradal 17
m, posibilitate de curent electric, pe
drumul european din apropierea
gării Herculane. Preţ 15 €/mp
negociabil. Tel. 0768-777894. (RR).
Vând în Mehadia casă, numărul
412, 3 camere, bucătărie, curte
mare, apă, canal, grădină mare,
anexe. Preţ 30.000 €. Tel. 0767470450. (RR).
Închiriez sau vând apartament 3
camere, Al. Narcisei, etaj 1, complet
utilat. Tel. 0765-144663. (RR).
Vând teren intravilan de 3000mp
în Bocşa, toate utilităţile. Tel. 0742967332. (RR).
Vând în Reşiţa, bd. Republicii,
bloc 6, etaj 8, apartament cu 3
camere, semidecomandat, cu
îmbunătăţiri, 35.000 € negociabil
sau schimb cu apartament cu două
camere plus diferenţă sau cu casă.
Tel. 0724-975351. (RR).
Vând în Reşiţa apartament 4
camere, 45.000 € negociabil. Tel.
0255-236394, 0355-222008. (RR)
Schimb casă Bocşa Montană cu
apartament Re şi ţa, 3 camere,
bucătărie, baie, gresie, faianţă,
podele laminate, centrală încălzire
gaz, termopane, terasă, curte,
grădină. Tel. 0724-700792.
Vând casă Bocşa Montană,
renovată, cu îmbunătăţiri, acces auto, curte, grădină. Tel. 0771-449583.
Vând casa în com. Ezeriş sau la
schimb de apartament în Reşiţa.
Tel. 0729-113724.
Vând casă în Dognecea, 2
camere, bucătărie, fântână betonată, cablu şi telefon (centru). Tel.
0730-156315.
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Vând în Reşiţa casă la 65.000 €.
Tel. 0730-107964. (RR)
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală, preţ acceptabil.
Tel. 0722-501895.
Vând grădină, Calea Caransebeşului, km 6, 2.600 mp, cu pomi şi
viţă de vie, casă de vacanţă compusă din 2 camere sus, 2 la demisol.
10 €/mp. Tel. 0743-033943.
Vând în Gătaia casă 2 camere,
bucătărie, baie, hol şi cămară de
alimente, + o clădire în curte, cu 3
încăperi, anexe, grădină 1520 mp,
sau schimb cu apartament 2-3
camere în Re şi ţa. Tel. 0747832171, 0256-410590.
Vând în Gătaia grădină, loc de
casă 600 mp. Tel. 0747-832171.
Vând urgent garsonieră conf. 1,
30 mp, et. 2/4, cu îmbunătăţiri, în
Govândari, liberă, 10.500 €. Tel.
0770-796033, 0728-213320.
Vând apartament 2 camere
conf. 2, îmbunătăţit, în Moroasa 2,
aproape de Ateneu, 21.000 € neg.
Tel. 0255-210089, 0763-443616.
Închiriez apartament zona
Poliţie, cu 2 camere, mobilată,
utilată. Tel. 0765-295732.
Cumpăr apartament în Govândari, conf. 1. Ofer 17.000 €. Exclus
parter şi et. 4. Tel. 0727-460680,
0770-360934.
Închiriez garsonier ă, zona
Govândari, 80 €. Tel. 0769-692798,
0763-683888.
Vând urgent apartament la
casă, 2 camere, bucătărie, baie,
anexe, posibilităţi de privatizare.
Preţ neg. 25.000 €. Tel. 0727208277, 0740-065687.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, decomandat, etaj 1/4, Micro
2, bloc izolat termic, supr. 79 mp,
toate utilităţile, preţ 45.000 € neg.
Dotări: centrală pe cupru, faianţă,
gresie, parchet. Zona Al. Herculane.
Tel. 0355-806498.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, semidecomandat, îmbunătăţit, sau schimb cu garsonieră sau
apart. 2 camere + diferenţă. Tel.
0355-802548, 0749,486188.
Garsonieră 27 mp, în Luncă,
Blocul Funcţionarilor, Reşiţa, et. 2,
urgent, 6.500 €. Tel. 0766-603190.
Persoană fizică, vând apartament 2 camere bloc cărămidă, et.
1/4, Moroasa 1, str. Caen şi 3 grădini
una are şi sălaş, curent şi pivniţă,
vie, pomi, curent stradal, acces
auto. Tel. 0355-414530 orele 18-22.
Garsonier ă 40 mp, Mociur
Reşiţa, et. 1, balcon, 11.500 €. Tel.
0766-603190.
Ofer spre închiriere apartament
3 camere, utilat, zona Govândari,
150 €. Tel. 0723-769089.
Vând apartament 2 camere,
confort 1, Micro IV, bl. 4 etaje, zona
Carrefour, preţ 33.000 €. Tel. 0746339824 după ora 16.
Vând 4 parcele teren, în
localitatea Sag Timiş 650 mp, 17
€/mp. Tel. 0744-771725.
Vând apartament 3 camere,
cărămidă, recent reabilitat termic, în
Reşiţa, Moroasa I, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ ă, termopane, centrală
proprie, podea laminată + parchet,
utilităţi complete 32.500 €. Tel.
0727-798285.
Cumpăr apartament 2 camere
confort 1, decomandat, ofer 20.000
€ cash, exclus intermediari. Tel.
0770-426690.
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Vând apartament 2 camere,
Moroasa, confort 1, decomandat,
parter înalt, modificat, 2 băi noi,
zonă frumoasă la Fluturelu, urgent,
25.000 €. Tel. 0766-603190.
Vând apartament 2 camere,
semidecomandate, balcon la prima
cameră, confort 1, pe bd. Republicii
nr. 5 Reşiţa. Tel. 0721-672038.
Persoana fizică, vând apartament 4 camere decomandat,
modificat, et. 3/4, 2 băi, 2 balcoane.
Tel. 0769-648728.
Vând casa în Zorlenţul Mare.
Tel. 0744-173298.
Ofer spre închiriere apartament
3 camere, în Reşiţa, Bd. Muncii,
utilat, 150 €. Tel. 0723-425858.
Închiriez în Băile Herculane în
regim hotelier apartament cu 2
camere proaspăt renovat, mobilier
nou, toate utilităţile şi facilităţile
inclusiv aer condiţionat. Preţ 60
lei/nopate. Tel. 0723-277475.
Caut sa închiriez apartament
sau garsonieră. Ofer maxim 300 lei.
Rog seriozitate. Exclus intermediari.
Tel. 0764-335767.
Caut să închiriez garsonieră sau
apartament, ofer maxim 75 €. Fără
agenţii. Tel. 0726-087442.
Închiriez apartament cu două
camere, mobilat, utilat, centrală
termică, termopane, balcon, cablu
tv, zona Luncă. Tel. 0724-465989.
Închiriez apartament cu o
cameră, bucătărie, baie cu cadă,
centrală termică, podele laminate,
termopane, gresie, faianţă, renovat,
mobilat, televizor, frigider, aragaz.
Chirie 100 € plus 100 € garanţie. Tel.
0748-301892.
Vând în Anina apartament cu 3
camere, decomandat, bucătărie
mare, baie cu cadă, două holuri,
două balcoane, mobilat şi utilat. Preţ
7.500 € negociabil. Tel. 0748301892.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Angajez muncitori calificaţi în
construcţii. Tel. 0744-690366.
Doamnă 54 ani, pensionară,
doresc să fiu bonă la copii sau să am
grijă de bătrâni. Rog seriozitate. Tel.
0764-584134, 0720-415188.
Caut colaborator pentru tractoare Ford şi Ferguson din Austria. Tel.
0255-240157, 0766-496941. (RR)
Caut să îngrijesc copii. Tel.
0786-483218, 0770-456679. (RR)
Recuperez taxa de poluare, taxa
de prima înmatriculare. Tel. 0727505315.
Pregătesc dosare pentru curtea
europeană a drepturilor omului. Tel.
0727-505315.
Ofer consultanţă juridică, recuperez debite, divorţuri, partaje,
succesiuni, încredinţări minori, intabulări case, terenuri, uzucapiuni,
contestaţii la executare. Tel. 0727505315.
Ofer servicii ca şofer microbuz.
Experienţă internă şi internaţională.
Tel. 0748-351548.
Sonorizez nunţi, botezuri. Experienţă şi seriozitate. Preţ unic 150 €.
Tel. 0723-277475.
Ofer consiliere juridică, recuperări debite. Tel. 0727-505315.
Persoană serioasă, 48 ani,
profesie inginer, ofer servicii de
calitate pt. îngrijire copii, bătrâni,
sau activităţi menajere. Tel. 0726143074.
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ANUNŢ PUBLICITAR

Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea următoarelor
bunuri imobile:
1. - teren intravilan-curţi construcţii, situat în Bocşa str. Ogaşului, nr.
24 A, înscris în CF nr. 31532, nr. cad. 31532 în suprafaţă de 390 mp.
Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 4.780 lei, la care se adaugă TVA;
2. - teren intravilan, situat pe str. Eroilor, înscris în CF nr. 31500
(provenit din conversia de pe hârtie a CF 3329 BR), nr. top.1004/1/22, în
suprafaţă de 250 mp. Preţul de pornire al licitaţie va fi de 8.600 lei, la care
se adaugă TVA;
Licitaţia va avea loc în data de 06.07.2011 ora 10.00, la sediul
Primăriei oraşului Bocşa în sala de şedinţe.
Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura Primăriei
oraşului Bocşa până în data de 05.07.2011, inclusiv.
În caz de neadjudecare licitaţia va fi reluată în data de 27.07.2011,
ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului Bocşa,
tel. 0355-566605 int. 109.
PRIMAR, Jr. Pascu Patriciu Mirel

ANUNŢ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
Sediu: Reşiţa, Bd. A.I.CUZA, nr. 40, judeţ Caraş-Severin;
Cod de identificare fiscală: 3228438
Banca: Trezoreria Reşiţa, cont trezorerie: RO75 TREZ 1812 3610
120X XXXX
Telefon: 0255-502244, 0255-502231; fax: 0255-502244;
E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com
În calitate de autoritate contractantă organizează în data de
27.06.2011 - în conformitate cu prevederile O.u.G. nr. 30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, modificată prin O.u.G. nr.
152/2008, respectiv O.u.G. nr. 20/2009 şi O.u.G. nr. 96/2009, Ordinul nr.
275/13.11.2009 pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de închiriere şi
repartizare de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor spaţii
locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate şi
principiilor statutate de O.u.G. nr. 34/2006 modificată şi completată
privind atribuierea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii - o
procedură de atribuire a unui contract de servicii prin „cerere de ofertă”,
având ca obiect „închirierea de spaţii locative necesare cazării poliţiştilor
şi cadrelor militare în activitate”.
Ofertele dumneavoastră vor fi depuse la registratura autorităţii
contractante sau transmise prin poştă le sediul acesteia din Reşiţa, b-dul
A.I. Cuza nr. 40, cod poştal 320088, până la data de 27.06.2011, ora
09.00 în plicuri sigilate şi marcate în mod vizibil cu menţiunea ”Ofertă
servicii închiriere”.
1. Condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească imobilele
contractate sunt cele prevăzute de Legea nr. 114/1996 republicată, fiind
admise excepţii doar pentru mediul rural.
2. Cantitatea şi locaţia spaţiilor locative solicitate:
REŞIŢA
1 - APARTAMENT CU UNA CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE
LOCUIT
CARANSEBEŞ
2 - APARTAMENT CU DOUĂ CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE
LOCUIT
3. Data, locul şi ora deschiderii ofertelor: la sediul autorităţii
contractante din Reşiţa, b-dul A.I. Cuza nr. 40, data: 27.06.2011, ora:
11.00.
4. Compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţie şi modul de obţinere: Compartimentul Marketing şi
Achiziţii, din cadrul I.P.J. Caraş-Severin, în urma unei cereri scrise
începând cu data de 14.06.2011.
5. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255-502244, 0255502231; fax: 0255-502244; 0255-210349;
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie
dr. STOLOJESCU GRIGORE
Recuperare taxa auto prima
înmatriculare, recalculare pensie
inclusiv cei 5,5% pentru sănătate
reţinuţi abuziv. Tel. 0751-666785.
Execut lucrări int/exterioare,
mansarde, gresie, faianţă, execut
fier beton, cofraje, construiesc de la
a la z instalaţii termice, preţuri de
criză. Tel. 0756-040380.
Caut copii sau bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.
Acord împrumut financiar cu garanţie imobiliară. Tel. 0768-834313.

AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 08.06.2011
REŞIŢA: coafor: 1; croitorconfecţioner îmbrăcăminte, după
comandă: 1; manipulant mărfuri: 1;
muncitor necalificat în industria
confecţiilor: 1; sortator produse: 1.
BĂILE HERCULANE: fochist la
cazane de abur de joasă presiune:
1; manipulant mărfuri: 1.
TOTAL JUDEŢ: 7

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Iunie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro
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Investiţi la Reşi ţa!
Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului

Decizia dumneavoastră de a vă desfăşura activitatea în Municipiul REŞIŢA nu poate
decât să ne bucure şi să ne încredinţeze că ne veţi contacta, într-un timp cât mai scurt.
Parc pentru petrecerea timpului
liber Dealul Golului - Re}i]a
În zona centrală a municipiului Reşiţa
va fi amenajat, direct deasupra oraşului,
la o altitudine cuprinsă între 357 - 522m,
un parc cu specific sportiv şi pentru petrecere a timpului liber, destinat atât locuitorilor Reşiţei cât şi turiştilor. Poziţia Poienii
Golului poate fi catalogată ca foarte
atractivă, deoarece ni se oferă o imagine
foarte plăcută asupra centrului Reşiţei,
iar întregul areal situat deasupra oraşului
la cca. 357m, fiind ideal pentru o zonă
sportivă şi de petrecere a timpului liber.
Pentru amplasarea diferitelor amenajamente destinate petrecerii timpului liber
şi recreerii ne stau la dispoziţie cca. 14 ha
de teren, foarte puţin împădurit şi mari

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

din Ungaria, precum şi multor oraşe româneşti mari prin intermediul unei reţele
rutiere bine amenajate. În cadrul întregii
planificări se va avea în vedere, influenţarea doar în mică măsură a suprafeţelor
naturale ale muntelui, pentru a nu modifica în mod semnificativ imaginea naturală
şi foarte plăcută a terenului existent.

suprafeţe de păşune. Întregul areal, până
la cel mai înalt punct 522m, poate fi luat în
calcul pentru planificarea de ansamblu a
parcului sportiv şi de petrecere a timpului
liber. Reşiţa prezintă o poziţie centrală şi
este accesibilă atât din Iugoslavia cât şi

CONTACT:

l Zona industrială este realizată în
urma implementării unui proiect finanţat
prin Programul PHARE 2005 - Proiecte
de Investiţii în Infrastructura Regională.
l Prin proiect s-a reabilitat o veche zonă
industrială dezafectată.
l Proiectul a fost finalizat în 16 noiembrie 2009 iar din luna ianuarie 2010 se
pun terenurile la dispoziţia investitorilor.
l Rezultatele proiectului constau în
realizarea unui suprafeţe plane de 26,2
ha, împărţită în mai multe parcele şi
dotată cu toate utilităţile (apă, canalizare,
gaz, energie electrică, telefonie, inclusiv
reţea de drumuri şi pod pentru acces spre
drumurile DN 58 şi DN 58B).
l Parcare cu 88 de locuri, din care 22 pt.
vehicule lungi, de transport internaţional.
l Prin prevederile Programului PHARE,
se impune ca în primii 5 ani de la
finalizarea proiectului, terenurile să
poată fi doar concesionate sau închiriate,
urmând ca după expirarea acestei
perioade de timp să poată fi şi vândute.
l Zona industrială este localizată în
arealul fostului Aglomerator, în proximitatea cartierului cel mai populat din oraş,
respectiv Lunca Bârzavei.
l Distanţa până la cel mai apropiat
aeroport internaţional şi anume cel din
Timişoara este de 102 km.
l Distanţa până la drumurile naţionale
DN 58 şi DN 58B este de 2 km.

l Distanţa până la calea ferată este de 2
km.
l Distanţa până la cel mai apropiat port,
respectiv cel de la Moldova Nouă, este
de 93 km.
l Potenţialii investitori interesaţi pot
depune scrisori de intenţie la numărul de
fax 0255-215314 sau prin poştă la
adresa Primăria Municipiului Reşiţa, P-ţa
Decembrie 1918, nr. 1A, Cod 320084,
Reşiţa, Jud. Caraş-Severin.
l 0,35 euro/mp

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

Joi/9 Iunie

Vineri/10 Iunie

Timişoara

Timişoara

+27ºC
+13ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+22ºC
+13ºC

Reşiţa
Oraviţa +20ºC
+13ºC

+21ºC
+13ºC

Luni, 13 Iunie

+25ºC
+14ºC

Sâmb@t@/11 Iunie

+23ºC
+14ºC

Reşiţa

+27ºC
+15ºC

Oraviţa +21ºC
+14ºC

Miercuri, 15 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+22ºC
+15ºC

+28ºC
+16ºC

+23ºC
+16ºC

Joi, 16 Iunie

Vineri, 17 Iunie

Caransebeş
Reşiţa

+24ºC
+16ºC

Oraviţa +22ºC
+16ºC

Oraviţa +21ºC
+15ºC

+22ºC
+14ºC

Marţi, 14 Iunie

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/12 Iunie

Timişoara
Caransebeş

P

+24ºC
+17ºC

Sâmbătă, 18 Iunie

Duminică, 19 Iunie

Reşiţa

+23ºC/+17ºC

+24ºC/+16ºC

+25ºC/+17ºC

+26ºC/+17ºC

+27ºC/+17ºC

+27ºC/+18ºC

+27ºC/+18ºC

Timişoara

+28ºC/+17ºC

+29ºC/+16ºC

+31ºC/+16ºC

+31ºC/+18ºC

+32ºC/+18ºC

+31ºC/+18ºC

+29ºC/+18ºC

