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Turismul b@n@]ean - realitate sau simpl@ himer@?
Ne lipsesc elve]ienii
Turismul. Un subiect pe cât de mult dezbătut, pe atât de sensibil. De delicat. Deşi
Dumnezeu a hărăzit Banatului Montan frumuseţi naturale greu de descris, ne mişcăm de
ani de zile într-o paradigmă ce frizează mai mult teoria decât lucrurile concrete. S-a tot
vorbit că judeţul Caraş-Severin, Banatul
Montan, în speţă, poate trăi din turism, că
este o mic Elveţie etc. Păcat însă că ne
lipsesc tocmai elveţienii, pentru că se vede
cu ochiul liber că noi nu suntem în stare să
facem din această arie un mic colţ de rai
turistic. Singura mişcare mai bună a fost
dezvoltarea din ultimii trei-patru ani a
infrastructurii de drumuri judeţene, iniţiată de
Consiliul judeţean. E, s-ar putea spune, unul
din lucrurile notabile care i s-au putut
întâmpla turismului. La fel de adevărat este
faptul că exact traseul Reşiţa - Semenic Gărâna - Trei Ape - Slatina Timiş a întârziat
nepermis de mult, deşi ar fi una dintre
importantele realizări pe altarul clădirii unui
turism durabil, de perspectivă.
Oricum, de strategii nu ducem lipsă. Ele se tot vehiculează dar lucrurile se mişcă
exasperant de încet în domeniul concretului. Unii spun chiar că din 1990 încoace nu s-a
clădit nimic semnificativ în domeniul turismului în Banatul Montan. Poate că afirmaţia e
exagerată, dar nu lipsită de un anumit temei. Alţii se întreabă ce-i trebuie în primul rând
turismului? Drumuri, răspund tot ei, apărătorii
edficării unei infrastructuri adecvate. E drept
că în Caraş-Severin există drum asfaltat până în vârful Muntelui Mic (lucru de neimaginat
până acum). Pe de altă parte însă, autorităţile
judeţene scontau că în 2008 va fi gata drumul
Slatina Timiş - Văliug, urmând ca, din fonduri
ale Consiliului judeţean, să se refacă total
porţiunea Văliug - Reşiţa, ceea ce va impulsiona puternic turismul în triunghiul Semenic
- Crivaia - Trei Ape. Lucrurile au întârziat, evident, aşa cum spuneam. Abia acum, o bună
parte din traseul Reşiţa-Văliug a fost reabilitat. Aşteptăm, însă, să vină şi răspunsul privat în domeniu, măcar în paralel cu eforturile
(dacă sunt, n.n.) locale. Altfel vom vorbi mult
şi bine despre turism. Pe la seminarii... (D.A.)
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Mar}ul bicicli}tilor
În data de 14 iunie 2011, la ora 17, pe traseul
Centrul Civic Parcul Tricolorului, a avut loc prima
acţiune de influenţare a politicilor pentru tineret,
numită „Pista pentru biciclişti”, realizată prin
proiectul „Sunt cetăţean al municipiului Reşiţa”.
Au fost invitaţi să participe la Marşul bicicliştilor
toţi cetăţenii ce doresc o pistă pentru biciclişti în
Municipiul Reşiţa.
Mediatizarea acestei acţiuni în comunitatea
locală a fost făcută, timp de o săptămână, prin afişe,
fluturaşi, spot publicitar, vizite în institu ţii
educaţionale şi lobby la nivelul autorităţii locale. Au
răspuns acestei acţiuni şi 11 sponsori care au oferit
biciclete ca premii la tombola organizată în Parcul
Tricolorului.
Scopul acestei acţiuni a fost influenţarea
autorităţii locale şi a responsabililor de politici pentru
tineret de a veni în întâmpinarea problemei lipsei
unei piste pentru biciclişti şi îndemnarea tinerilor din
Municipiul Reşiţa la o participare activă la viaţa
comunitară.
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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Din istoricul uzinelor din Reşiţa
Cu ocazia împlinirii la data de 3 iunlie 2011 a 240 de ani
de la înfiinţarea uzinelor metalurgice Reşiţa publicăm
articolul „Din istoricul Reşiţei” apărut în 1936, în ziarul
Fruncea şi semnat de domnul Gh. Cimponeriu,
priminspector U.D.R.
Din istoricul Reşiţei
Mineritul în Bănat
Părţile muntoase ale Bănatului au fost foarte mult
apreciate de romani ca regiuni miniere. În Sasca şi
Moldova nouă erau chiar colegii ale aurariilor, - ce denotă
că extracţia aurului s-a făcut intensiv.
Fierul se exploata în regiunea Bocşa - Ocna de fier Dognecea de unde se exploatează şi azi minereul.
Această exploatare a fost în tot cazul importantă ce
putem deduce cu precizie din faptul, că la Berzovia, la
Tibiscum şi Drobebis (Turnu-Severin) au existat ateliere de
fierărie - foarte active, care întreţineau şi câte o „schola
fabrorum” - şcoală de fierari - aprovizionând cu fier şi cupru
şi atelierele care au existat la Vârşeţ şi Vatina.
În evul mediu centrul industriei metalurgice a fost în
Bocşa sau în jurul Bocşei, care a fost declarată o
posesiune regală, scoasă de sub influenţa şi administraţia
cnezatelor dimpreună cu întreaga regiune minieră şi

apărată de o cetate (Bocşa sau „castrum Bokocha”) care a
existat ca cetate până la anul 1659.
Numeroase decrete ale regilor apără şi scutesc de
prestaţii populaţia ocupată cu mineritul, şi interzice
scoaterea din ţară a metalelor.
Dominaţia turcească a exploatat în Bănat aurul, cuprul
şi fierul fără sistem şi fără cruţare, folosind la lucrări
populaţia baştinaşă, prisonierii de război şi sclavi.
După ce turcii au fost isgoniţi din Bănat în anul 1716
generalul Mercy, reorganizatorul Bănatului, încă în anul
1717 reînfiinţează exploatarea aurului, a cuprului şi a
fierului, formând pentru conducerea acestor lucrări o
comisie specială ”Banater Bergwerk einrichtungsKomission” cu sediul în Timişoara.
Această comisie aducând din Austria şi Germania meşteri minieri şi topitori, refac minele folosite în Evul Mediu şi
cercetează întreg judeţul Caraş după noi zăcăminte.
În anul 1718 se ridică un furnal şi o topitorie de cupru la
Oraviţa, şi Dognecea, la 1719 un furnal la Bocşa. Pentru
conducerea şi îndeplinirea lucr ărilor necesare,
colonizează meseriaşi şi mineri din Tirol şi Bohemia, cari
poartă titlu de ”Kaiserliche handwerker”.
Pe lângă furnale şi topitorii se înfiinţează şi ateliere cari

produc piese turnate şi forjate, ocupând până la 200
muncitori.
După multe peripeţii prin care au trecut aceste uzine
topitorii şi ateliere - fiind mereu oprite lucrările în urma
inundaţiilor produse de Berzava conducătorul acestor
exploatări: Ios. D. Redange - de origine francez - propune
ca furnalele din Bocşa să fie mutate la Reşiţa, având în
acest loc Berzava o cădere mai mare care poate ţinea în
funcţie uzina, chiar şi la un nivel mai scăzut al apei, de altă
parte este înconjurat de păduri seculare, din care se pot
produce cantităţile necesare de cărbuni, acest raport este
datat din 1768, 3 Sept. şi semnat de Redange.
Curtea imperială aprobă raportul şi planurile la 31 Oct.
1768, iar în toamna anului 1769 încep lucrările pentru
săparea canalului uzinelor, cari lucrări au fost conduse de
Cristoph Delins, şi executate de populaţia românească,
scoasă cu forţa şi comunele Târnova, Doman, Terova şi
Cuptoare, numindu-se această muncă gratuită ”robot”.
În primăvara anului 1770 încep lucrările pentru zidirea a
două furnale, cu uzinele şi atelierele necesare, în acelaşi
loc, unde se găsesc şi azi furnalele.
În timpul acesta a existat sub numirea de ”Reşiţa”, numai Reşiţa-română de azi, o comună mică cu 64 de case.

(continuare în pagina 2)
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Primăria ne informează
Primăria municipiului Reşiţa şi societatea de transport public local
Spedition RO-A-TIR anunţă beneficiarii Decretului-Lege nr.118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor
deportate în străinătate ori constituite in prizonieri, că pot circula cu
mijloacele de transport în comun până în data de 01.07.2011 în baza
legitimaţiei care atestă această calitate. Ulterior, aceştia vor primi
abonamente gratuite cu care vor putea circula cu mijloacele de transport în
comun din municipiul Reşiţa.
La iniţiativa primarului municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu, în data
de 10.06.2011 a avut loc o întâlnire de lucru între conducerile Primăriei şi
cele ale E.ON Gaz şi ENEL, după informarea domnului prefect Octavian
Ţunea.
Scopul acestei întâlniri a fost corelarea lucrărilor de investiţii pe care le
realizează celor două societăţi cu cele pe care instituţia noastră urmează
să le realizeze pentru modernizarea suprafeţei carosabile şi a trotuarelor
din municipiu . Se doreşte realizarea lucrărilor astfel încât să nu intervină
spargeri repetate ale carosabilului şi trotuarelor şi execuţia lucrărilor în
ordine logică şi fără a crea perioade lungi de disconfort pentru locuitorii din
zonele afectate de lucrări . S-au solicitat pe cât posibil executarea lucrărilor
cu tehnologii de subtraversare care să afecteze cât mai puţin zonele
circulate şi spaţiile verzi .
Zonele cele mai afectate de lucrări vor fi microraioanele 2 şi 3 din
cartierul Lunca Bârzavei.
S-au avansat termene pentru realizarea acestor lucrări la reţelele
edilitare cu finalizarea în lunile iunie pentru E.ON şi respectiv iulie pentru
ENEL, urmând a se realiza grafice de execuţie acceptate de comun acord
de cele două companii respectiv de către primăria municipiului Reşiţa.
Deşi primăria nu agreează spargerile repetate ale carosabilului,
trotuarelor şi afectarea spaţiilor verzi, este conştientă de importanţa
lucrărilor de investiţii ale celor două companii care vor reduce în viitor
potenţialele avarii şi necesitatea intervenţiilor repetate la aceste reţele,
aceste investiţii asigurând totodată siguranţa cetăţenilor în exploatarea
reţelelor de gaz şi electrice .
Noi credem că începând cu luna august anului curent putem vorbi de
refaceri şi modernizări ale carosabilului şi trotuarelor afectate de lucrări de
înlocuire (extindere) ale reţelelor de gaz, curent, apă şi canalizare.
Primăria municipiului Reşiţa prin Serviciul Public „Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa” anunţă
efectuarea lucrărilor de inscripţionare a parcărilor de domiciliu în perioada
10.06.2011-17.06.2011 în Microraionul II, pe străzile : B-dul Republicii, bl.
4, Aleea Tuşnad, bl. 1, 3, 5, 7, 2A, 4A, Calea Caransebeşului, bl. 9, 11, şi
Aleea Lipova, bl. 1, 3.
Cu sprijinul Primăriei municipiului Reşiţa, Asociaţia „Dogs Center
Reşiţa” a organizat în data de 29.05.2011 Târgul de adopţii, având ca
finalizare darea spre adopţie a unui număr de 7 câini şi 2 pisici.
Printr-o adresă comunicată instituţiei noastre, Asociaţia „Dogs Cener
Reşiţa” mulţumeşte pentru sprijinul acordat de Primăria municipiului Reşiţa
tuturor iubitorilor de animale din oraş, sperând într-o colaborare la fel de
bună şi în viitor.
Primarul municipiului Reşiţa Mihai Stepanescu, însoţit de o delegaţie
din cadrul Primăriei şi a Consiliului Local al municipiului Reşiţa s-a deplasat
în perioada 11.06.2011-12.06.2011 în localitatea Pojarevac din Republica
Serbia pentru a semna protocolul de înfrăţire al acestui oraş cu Municipiul
Reşiţa.
De asemenea, a avut loc şi o întâlnire de lucru cu primarul oraşului
Pojarevac în vederea finalizării proiectelor pe Programul IPA - Cooperare
Transfrontalieră România-Serbia 2011.
În cadrul acestui program de cooperare transfrontalieră, Primăria
municipiului Reşiţa va depune două proiecte împreună cu primăria
oraşelor Pojarevac şi Veliko Gradiste pentru:
l Reabilitarea, protecţia şi conservarea atracţiilor turistice, parte a
patrimoniului cultural, în vederea includerii acestora în circuitele turistice
(biserica tip sala Ogăşele din municipiul Reşiţa);
l Promovarea realizării de produse ale culturii regionale comune, a
evenimentelor artistice (festivaluri folclorice, spectacole, expoziţii,
workshop-uri de artă) şi a schimburilor de meşteşuguri tradiţionale.

Din istoricul uzinelor din Reşiţa
(continuare din pagina 1)

În jurul furnalelor se ridică case, se stabilesc
lucrători colonizaţi din diferite părţi ale Austriei
primind comuna noastră numele de ”MontanReschitza” faţă de ”Cameral-Reschiza”, cum a fost
numită Reşiţa-română.
La sfârşitul lunei Iunie se termină lucrările, iar la 3
Iulie 1771 călugărul franciscan Gozlich Mihail din
Caraşova sfinţeşte furnalele în cadrele unei mari
festivităţi la care participă si intemeetorul lor, I.
Redange asistat de asesorul Müller, şi le botează pe
unul ”Franciscus” iar pe al doilea ”Iosephus”.
Dela această dată producţia metalurgică se
concentrează la Reşiţa, iar administraţia se concentrează la curtea imperială din Viena la ”Hofkammer
für Münz und Bergwesen”, tot la curtea imperială sau vărsat şi venitele realizate de aceste uzine.
Anul 1780 este pentru Reşiţa şi în general pentru
industria din Bănat de o importanţă deosebită.
Anume în acest an au fost descoperiţi în Anina în
locul numit ”Valea Purcariu”, cărbunii de piatră.
Deşi s-au găsit cantităţi considerabile, în uzine sau folosit la topirea şi prelucrarea fierului abia din
anul 1816.
Pe lângă toate că folosirea cărbunilor de piatră îi
dă industriei fierului din Reşiţa un avânt deosebit,
exploatarea nu a fost pentru curtea din Viena destul
de rentabilă, din cauza administraţiei prea greoae şi
complicate. Curtea se hotărăşte în 1830 să scoată
întreaga regiune minieră şi instalaţiile existente la
vânzare, nu se găsesc însă cumpărători...
Pentru a intenzifica producţia se înlocuesc instalaţiile învechite cu altele noi, se instalează maşini cu
aburi, folosind pretutindeni numai cărbuni de piatră.
În anul 1846, Reşiţa are aspectul unui oraş industrial,
iar numărul muncitorilor trece de 1000 oameni.
Reşiţa în revoluţia din 1848
Vestea revoluţiei din Budapesta a ajuns la finea lunei Martie şi la Reşiţa. Sârbii răsvrătiţi, atacă din tabăra lor formată în Alibunar, regiunile miniere şi distrug o
parte a instalaţiilor din Moldova, Sasca şi Oraviţa.
Luând de veste guvernul maghiar, din nou
instaiat, de aceste atacuri, dându-şi seama şi de
importanţa mare a stăpânirii acestor regiuni, trimite
la Bocşa şi Reşiţa trupe de apărare, declară întreaga
regiune minieră din Banat de avere naţională, sub
conducerea guvernului maghiar, numeşte un
consiliu de adminis-traţie sub preşedinţia lui Slavy
Iosif şi pe Graenzenstein Augustin director.
Introduce în administraţia minelor şi uzinelor limba
maghiară şi pune uzinele şi atelierele în serviciul
înarmării trupelor maghiare.
Încă în anul 1848 se începe cu o muncă febrilă

fabricarea tunurilor de 3, 6 şi 18 funţi şi a ghiulelelor
necesare, iar pentru infanterie se fabrică baionete şi
alte obiecte de echipament.
În Reşiţa se organizează două companii de
gardă naţională (Burger-Garde) recrutându-se
efectivul dintre muncitorii uzinei şi funcţionari.
Între casa domnitoare şi naţiunea se rup brusc
relaţiile în urma rescriptului imperial din 3 Octombrie
1848, prin care se numeşte comisar imperial, cu
depline puteri peste întreg teritoriul Ungariei,
generalul Jellasich.
Regimentul de grăniceri români din Caransebeş,
sub comanda generalului Appel, rămaşi fideli
împăratului, la 11 Nov. ocupă comuna Brebul şi de
aci pregătesc să ocupe Bocşa şi Reşiţa. Comunele
române din jur: Soceni, Terova, Târnova, Cuptoare
se ataşează făţiş la grăniceri. Reşiţa este atacată la
18 Dec. dinspre Terova sub conducerea lui Traian
Doda, atacul a fost însă respins de reşiţeni şi însuşi
comandantul rănit.
La 22 Dec. se întăresc trupele grănicerilor cu
două batalioane şi populaţia din jur şi Reşiţa este
ocupată la 24 Decembrie. În cursul luptelor au ars
biserica catolică, clădirea în care a fost plasată
Direcţiunea, arhiva, câteva ateliere şi 143 de case.
Reşiţa era deci din nou în posesia camerei
imperiale, cu ajutorul grănicerilor români.
Activitatea a fost pe un scurt timp întreruptă. Însă
la începutul anului 1849 se restaurează uzinele
devastate, la furnalele existente se mai adaugă un
furnal nou, se măreşte capacitatea furnalelor cu
aburi la atelierele de maşini, ajustajul şi tâmplăria de
modele, se instalează maşini noi moderne şi în
primăvară a anului 1850 Reşiţa este din nou în plină
activitate. În 1852, Iulie 26, se începe instalarea unui
atelier de tunuri şi obuze. Până la anul 1855 au fost
fabricate în aceste ateliere 26 de tunuri de 12 funţi şi
(continuare în numărul viitor)
20 tunuri de 18 funţi.

În Banat, for]a calificat@ de munc@ - o dulce amintire...
Principala problemă a economiei româneşti pare a
fi, în viitorul apropiat, lipsa forţei calificate de muncă, a
declarat Marian Apostol, liderul Uniunii judeţene a
Cartel Alfa, care a semnalat, printre altele, împuţinarea
drastică a forţei calificate de muncă. În acest moment,
în Banat nu se mai găsesc, de pildă, electricieni şi nici
măcar strungari, foarte mulţi meseriaşi migrând spre
alte ţări, unde sunt plătiţi pentru munci necalificate, dar
cu salarii de cel puţin trei ori mai mari. În condiţiile
enunţate, aşadar, patronatele întâmpină serioase
probleme în a identifica muncitorii calificaţi de care au
nevoie. Apostol e de părere că una din explicaţii o
reprezintă şi leafa, pentru că majoritatea patronilor
oferă doar salariul minim pe economie, evitând astfel să
plătească taxe prea mari. Chiar dacă unii dau peste
acest salariu minim bani în plus, oamenii sunt speriaţi
că nu-şi acumulează puncte la pensie şi renunţă. „Nu

Săptămâna politică locală
Verzii acuză pe responsabilii mineriadelor şi nu vor
în USL!
Partidul Verde, membru al Verzilor Europeni, a
comemorat recent evenimentele din 13-14 Iunie 1990 şi
condamnă pe vinovaţii rămaşi nepedepsiţi din vina
cărora s-au produs mineriadele care au afectat viaţa a
sute de români. S-au împlinit 21 de ani de la prima mineriadă care a îndoliat România. Verzii cărăşeni, care se
află acum în plin efort de reorganizare, au o conducere
interimară printre care se numără Costel Mihăilă, Paul
Vasile, Emilian Aftenie, Gheorghe Cârcu şi alţii.
Secretarul general, Silviu Dumitru, a exprimat cu
această ocazie, poziţia Partidului Verde: “Acuzăm pe
nomenclaturişti din fostul PCR care continuă să se afle
şi astăzi în preajma puterii profitând de aparenţa unui
regim democratic. Aceşti foşti comunişti din FSN, astăzi
în mare parte în PSD, sunt cei care au înăbuşit mişcările
studenţeşti anti-comuniste din Piaţa Universităţii. Ei

mai avem forţă de muncă, pentru că ne-am bătut joc de
ea, spune Marian Apostol. Ţara asta s-a comportat cu
românii ca şi cu nişte copii vitregi. Oamenii nu fug de
muncă. Uitaţi-vă la cei care îşi rup oasele prin Spania
sau prin alte ţări. Ei vor să muncească, dar s-o facă pe
bani, nu pe cinci-şase sute de lei. O să tot investim în
formarea angajaţilor, dar n-o să ne mai putem folosi de
ei, pentru că pleacă afară. Până la urmă, rămânem o
ţară de politicieni, şi să vedem cum ne descurcăm
atunci. De aceea ei caută şi slujbe la stat, unde se dau
salarii mai bune, pentru că patronii îşi bat joc de ei.“
Un alt lider sindical, Şerban Stanciu, preşedintele
Sindicatului Aramis de la Moldova Nouă, îi ataca, la un
moment dat, şi el, pe patroni, oferind exemplul unui
investitor străin care a declarat că a venit să
investească în România pentru că ”nu-i plac negrii”.
(Dan Apostolescu)

Săptămâna politică locală
sunt principalii vinovaţi pentru mineriade! Nu au fost
niciodată pedepsiţi! Din cauza acestui partid reformele
economice au fost întârziate după 1990, iar România a
ajuns ţara cea mai îndatorată din Europa, cu o
economie care abia mai funcţionează, cu oameni care
abia supravieţuiesc de la o zi la alta şi care vor să plece
din ţară.”
Verzii români consideră că USL nu este o alternativă
viabila pentru România aşa cum nici PD-L nu merită să
mai ramână la guvernare. Din '90 incoace PSD, PD-L şi
PNL au fost împreună, sau pe rând, la guvernare sau în
Parlament. Situa ţia dezastruoas ă şi corup ţia
generalizată li se datorează în cea mai mare mare parte
acestor formaţiuni. Partidul Verde este un partid tânăr,
recent înfiinţat, fără legături cu fosta nomenclatură, cu
foştii comunişti şi securişti. Partidul Verde refuză să se
asocieze cu PSD-ul lui Ponta şi respinge orice invitaţie
de a intra în USL. (Dan Apostolescu)

l Se opreşte furnizarea apei potabile în Municipiul Reşiţa în perioada 14-17 iunie 2011 între orele 21-07 (ziua următoare) l Inspectorii Protecţiei
Consumatorilor Caraş-Severin au controlat în această săptămână 26 de agenţi economici din domeniul taximetriei, fiind aplicate 18 amenzi contravenţionale în
valoare de aproape 4.000 de lei l Aquacaraş SA a început oprirea repetată a apei la robinetele reşiţenilor, pe timpul nopţilor de marţi, miercuri, joi şi vineri, între
orele 21 şi 7 l Sâmbătă, 18 iunie, în sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa va avea loc Adunarea Generala de Alegeri a Organizaţiei Municipale
Reşiţa l Consiliul Local al Municipiului Caransebeş a prelungit valabilitatea Planului Urbanistic General 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

6 iun. ‘11
7 iun. ‘11
8 iun. ‘11
9 iun. ‘11
10 iun. ‘11
13 iun. ‘11
14 iun. ‘11
15 iun. ‘11

140,1896
141,0174
140,5652
140,8355
142,2507
142,2507
141,1591
142,3774

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

16 Mai - 15 Iunie 2011

EURO

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

16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

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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Doar 4 din 10 romani folosesc serviciile bancare
online (Internet banking), ceea ce face ca, în
Europa Centrală şi de Est, România să se situeze pe
penultimul loc la acest capitol, ţara noastră depăşind
doar Bulgaria în clasament, potrivit unui studiu
realizat de compania de cercetare de piaţă GfK.

Ministerul Comunicaţiilor a alocat 40 de milioane de euro, din
fonduri structurale, pentru dezvoltarea a două sisteme informatice
care urmează să fie puse în aplicare de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate (CNAS). Este vorba despre reţeta
electronică şi registrul electronic al pacientului, un dosar ce va
conţine toate informaţiile despre starea de sănătate a persoanei.

Populaţia României va scădea până în 2060
de la peste 21 de milioane de locuitori, câţi sunt în
prezent, la aproximativ 17 milioane - reiese din
ultimele date publicate de Eurostat. Declinul va fi
unul dintre cele mai pronunţate din Uniunea
Europeană - precizează statisticienii.

Acordarea de ajutoare specifice pentru îmbun@t@]irea calit@]ii
produselor agricole în sectorul de agricultur@ ecologic@
În cadrul şedinţei Guvernului din data de 8.06.2011 a fost adoptată
Hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr.
759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică.
Hotarârea vizeaza absorbţia intregului buget de 3.098.000 Euro,
alocat din FEGA, plăţilor suplimentare aferente explotaţiilor aflate în
perioada de conversie în anul 2010.
Datorită faptului că în urma controlului efectuat de APIA numărul
de beneficiari eligibili a fost mai mic decât cel estimat, plăţile anuale
suplimentare maxime/exploataţie au fost recalculate si excedentul de
981.400 Euro s-a realocat cu menţinerea valorilor procentuale iniţiale
de alocare.
Astfel, in functie de numarul de beneficiari eligibili, platile cresc cu
41% la producţia vegetală şi 79% la producţia animalieră.
Hotărîrea Guvernului introduce şi alte modificări şi completări
referitoare la:
l suprafeţele agricole eligibile (culturi anuale, culturi perene sau
păşuni şi fâneţe permanente);

Reducerea TVA la 5% pentru
alimentele de baz@

l definirea mai clară a certificatului de conformitate/master
certificat/document de confirmare a conversiei;
l beneficiarii ce sunt membrii ai grupurilor şi organizaţiilor de
producători;
l stabilirea perioadei de depunere a cererilor, pentru anul 2011, între
1 septembrie - 15 octombrie 2011 şi de asemenea, eliberarea
documentelor justificative de către organismele de inspecţie şi
certificare, până la data de 15 octombrie 2011. Această măsură a fost
propusă pentru a se putea da posibilitatea unui număr cât mai mare de
beneficiari de a accesa ajutorul financiar şi de a-şi completa
documentaţia necesară în termenul stabilit. In consecinţă, această
situaţie a determinat şi modificarea termenului de efectuare a
controlului la faţa locului, care va începe la data de 1 noiembrie 2011;
l de asemenea, s-a menţionat faptul că ajutorul specific se acordă
numai pentru limitele perioadelor de conversie, stabilite în conformitate cu reglementările UE, pentru fiecare categorie de producţie
vegetală, creşterea animalelor sau apicultură şi nu se va acorda în
cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie.
(madr 09-06-2011)

Clasificarea spitalelor

Ajutorul public judiciar

Ministerul Sănătăţii a publicat pe site-ul instituţiei lista completă a spitalelor
clasificate, doar şapte unităţi medicale din întreaga ţară fiind încadrate în clasa
de competenţă foarte înaltă. Cele mai performante spitale din România se regăsesc în Bucureşti, Cluj Napoca, Constanţa, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.
Judeţul Caraş-Severin
Unitate
Clasificare
Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa
III
Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş
III plan conf.
Spitalul Orăşenesc Otelul Roşu
IV
Spitalul Orăşenesc Oraviţa
IV
Spitalul Orăşenesc Moldova Noua
IV plan conf.
plan de conformare - mai au de remediat unele deficiente. În cazul în care
nu îşi vor rezolva toate problemele până la finalul anului, spitalele vor fi
declasificate începând de la 1 ianuarie 2012.

Senatul a redus valoarea ajutorului public judiciar în
materie civilă de la 12 salarii minime brute pe ţară la nivelul
anului în care a fost formulată cererea de acordare, la 3
salarii. De asemenea, plafonul maxim de venit sub care
justiţiabilii au dreptul de a obţine acest ajutor va scădea de la
500 la 200 de lei.
Senatul este prima cameră sesizată, legea fiind trimisă
spre dezbatere Camerei Deputaţilor, forul decizional.
Ajutorul public judiciar este o formă de asistenţă acordată
de stat care prin care se asigură dreptul la un proces echitabil
şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru
realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale
judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor
judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

Plenul Camerei Deputaţilor a decis
retrimiterea la Comisia de buget finanţe în
vederea întocmirii, în termen de două
săptămâni, a unui raport suplimentar la
solicitarea preşedintelui României de
reexaminare a legii privind reducerea TVA la
5% pentru alimentele de bază: pâine, carne
proaspătă, lapte de consum, ulei vegetal,
zahăr şi produse expandate din cereale
precum şi pentru livrarea locuinţelor ca parte
a politicii salariale, inclusiv a terenurilor pe
care sunt construite.
Motivele cererii se referă la faptul că în
contextul economic actual aplicarea unei
cote reduse a TVA la produsele menţionate
în Legea 571/2003 "ar conduce la scăderea
semnificativă a încasărilor bugetare" şi,
implicit, la majorarea deficitului bugetar şi la
imposibilitatea menţinerii acestuia în ţintele
asumate", "respectiv de 4,4% în 2011".

Revizuire a pensiilor militare
Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a
finalizat procesul de revizuire a pensiilor
pentru aproximativ 77 mii de cadre militare
care au ieşit la pensie din armată, urmând ca
aceştia să primească, începând cu data de 1
ianuarie 2012, pensiile revizuite. Potrivit
MApN, nicio pensie militară mai mică de
3.000 de lei, în condiţiile unei cariere
complete, nu a fost diminuată, pensiile fiind
majorate pentru 90,2% dintre militari.

Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 388 din data
de 2 iunie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemului
unitar de identificare a stupinelor şi stupilor.
Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor
reprezintă mijloacele şi documentele utilizate pentru
identificarea stupinelor şi stupilor populaţi cu material biologic,
respectiv familii de albine, matci şi roiuri.
Elementele pentru identificarea stupinelor şi a stupilor
sunt următoarele:
l panoul de identificare a stupinelor - mijloc oficial de
identificare a stupinelor pe perioada deplasării în pastoral
şi/sau perioada de iernare, după caz, pe care se înscriu date
privind: numele apicultorului, adresa vetrei permanente,

numărul de stupi şi numărul de înregistrare/autorizare
sanitară veterinară acordat de Direcţia judeţeana sanitară
veterinară şi pentru siguranţa alimentară;
l plăcută de identificare a stupilor - mijloc oficial de
identificare utilizat la identificarea stupului aplicat pe stup pe
care se înscrie codul unic de identificare al stupului;
l codul unic de identificare al stupului - cod alcătuit din
maximum 13 caractere, inclusiv spaţiile;
l codul formei asociative - cod numeric alcătuit din 3 cifre şi
care reprezintă numărul de ordine acordat formei asociative.
Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma
asociativa legal constituită trebuie să solicite, în scris, Agenţiei
Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie
“Prof. dr. G.K. Constantinescu” (ANARZ), prin oficiile judeţene

pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, codul formei
asociative şi numerele de ordine pentru stupi.
ANARZ eliberează Certificatul de atestare a formei
asociative, care cuprinde codul formei asociative şi numerele
de ordine ce îi revin pentru identificarea stupilor.
După primirea certificatului de atestare, forma asociativa
legal constituită repartizează plăcuţele de identificare a
stupilor în maximum 30 de zile.
Forma asociativa legal constituită consemnează într-un
registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi
numerele de ordine aferente stupilor.
Apicultorul este obligat să completeze în Carnetul stupinei, la pagina “Fisa familiei de albine”, numărul de ordine al
(6 iunie 2011 - juridice.ro)
stupului acordat de forma asociativă.

l Impozitarea suplimentară a clădirilor se aplică până la 31 decembrie 2011 l Noul Cod civil intră în vigoare de la 1 octombrie 2011 l Rata medie lunară a
inflaţiei a fost de 0,21%, în luna mai, faţă de aprilie 2011, iar în primele cinci luni aceasta s-a cifrat la 0,6% l Comparativ cu perioada similară din 2010, preţurile
de consum au crescut, în mai, cu 8,41% l România a acordat, în 2009, 9.400 de cetăţenii, aproape dublu comparativ cu anul 2008, 67% din cei care au devenit
români în anul respectiv fiind cetăţeni moldoveni l Un număr de 16.104 proiecte au fost declarate eligibile pentru finanţare din fonduri europene prin măsura
141 'Sprijinirea exploataţiilor agricole de semi-subzistenţă' din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului
general de urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525/1996 (M.O. nr.
361/24.05.2011)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1984/2011
privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în
scopuri de TVA (M.O. nr. 361/24.05.2011)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1431/2011
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru
aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a
faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor de vânătoare
(M.O. nr. 362/24.05.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 698/2011 privind
modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 232/2011 pentru
aprobarea condiţiilor privind redistribuirea personalului de
specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul
unităţilor sanitare propuse a fi reorganizate în cămine pentru
persoane vârstnice, care nu a fost preluat de acestea, în alte
unităţi sanitare (M.O. nr. 366/25.05.2011)
l Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri nr. 1043/2011 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr.
2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind
implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de
garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare
pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la H.G. nr.
717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
programului "Prima casă" (M.O. nr. 370/26.05.2011)
l Guvernul României - Metodologia din 2011 cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
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vacante din învăţământul superior (M.O. nr. 371/26.05.2011)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
l H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a Sportului nr. 4285/2011 privind repartizarea cifrei de
salariaţilor (M.O. nr. 372/27.05.2011)

şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în

l Legea nr. 69/2011 pentru modificarea O.u.G. nr. 75/2005 vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 (M.O.
privind asigurarea calităţii educaţiei (M.O. nr. 372/27.05.2011)
l H.G. nr. 517/2011 pentru modificarea şi completarea H.G.
nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a
maşinilor (M.O. nr. 373/27.05.2011)
l H.G. nr. 453/2011 privind implementarea Programului de
schimburi pentru studii universitare în Europa Centrala
(CEEPUS III) (M.O. nr. 374/30.05.2011)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1460/2011
privind modificarea şi completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul
forestier proprietate publică a statului administrat de Regia
Naţională a Pădurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.898/2010 (M.O. nr.
374/30.05.2011)
l H.G. nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a
pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene
care armonizează condiţiile de comercializare a acestora
(M.O. nr. 376/30.05.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 380/2011 privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al
ministrului administraţiei şi internelor nr. 267/1.253/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru
copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de
lapte matern (M.O. nr. 376/30.05.2011)
l Legea nr. 302/2004 (r 1) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (republicare) (M.O. 377/31.05.2011)

nr. 382/01.06.2011)

l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 18/2011 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României valabil în luna iunie 2011 (M.O. nr. 383/01.06.2011)
l Ordinul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate nr.
545/2011 privind metodologia de stabilire a preţurilor de
referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării
unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr.
385/01.06.2011)
l Ministerul Sănătăţii - Norma metodologica din 2011, cu
privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare
prin centrele de permanenţă (M.O. nr. 389/02.06.2011)
l H.G. nr. 535/2011 pentru modificarea şi completarea H.G.
nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a
licenţelor şi brevetelor de turism (M.O. nr. 390/03.06.2011)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.
1389/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei
şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor
de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3
"Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional
regional 2007-2013 (M.O. nr. 396/06.06.2011)

Pe fondul economiei puternice şi reputaţiei crescânde a Turciei
ca putere mondială în curs de dezvoltare, Partidul Justiţiei şi
Dezvoltării (AKP), i-a asigurat premierului Erdogan un al treilea
mandat după victoria anticipată în alegerile legislative. AKP nu obţine
totuşi majoritatea de două treimi pe care o spera în Parlament pentru
a modifica, fără a consulta opoziţia, Constituţia.

Comisia Europeană a recomandat vineri, 10 iunie,
intrarea Croaţiei în Uniunea Europeană (UE) în iulie
2013. Acest lucru urmează să fie confirmat de cele 27
de state membre ale blocului comunitar. Croaţia va
deveni astfel a doua ţară din fosta Iugoslavie care aderă
la UE, după Slovenia, în 2004.

Criza inovării în Europa
Un raport al Comisiei evidenţiază existenţa unei crize a
inovării în Europa şi analizează progresele statelor membre.
Potrivit concluziilor Comisiei Europene din Raportul privind
competitivitatea Uniunii inovării, pentru ca strategia Europa
2020 să poată determina o creştere durabilă inteligentă, este
necesar ca nivelul de performanţă al UE în materie de inovare să
fie ameliorat considerabil în numeroase sectoare. Europa
trebuie să investească mai mult şi într-un mod mai „inteligent” în
cercetare şi dezvoltare atât în sectorul public, cât şi în cel privat,
ceea ce nu numai că stimulează creşterea pe termen mediu, ci
are şi un efect contraciclic în perioadele de criză. Este necesară
intensificarea cooperării în domeniul cercetării în UE şi pe plan
internaţional, precum şi o mai bună utilizare a rezultatelor
cercetării, inclusiv printr-o protecţie mai eficace a proprietăţii intelectuale. Sistemele de învăţământ trebuie adaptate la nevoile
de inovare ale întreprinderilor şi trebuie încurajate mai mult IMMurile inovatoare şi dinamice. Este necesar să se depună eforturi
concertate pentru valorificarea rezultatelor promiţătoare
obţinute de Europa în domeniul inovării, în vederea soluţionării
problemelor globale, cum ar fi schimbările climatice. Trebuie
eliminate inegalităţile dintre sexe în domeniul ştiinţei şi cercetării.
Raportul analizează punctele tari şi punctele slabe ale
sistemelor naţionale de cercetare şi inovare şi oferă elemente
concrete care vor sta la baza opţiunilor strategice naţionale.
Raportul se bazează pe tabloul de bord al Uniunii inovării şi
include o fişă descriptivă cu informaţii detaliate referitoare la
performanţa fiecărei ţări în materie de cercetare şi inovare.
Principalele concluzii ale raportului
l Europa trebuie să-şi accelereze investiţiile în cercetare şi
inovare. În prezent, UE progresează lent spre atingerea obiectivului de a investi 3% din PIB în cercetare şi dezvoltare (2,01% în
2009), însă decalajul faţă de principalii concurenţi creşte tot mai
mult, mai ales din cauza faptului că întreprinderile investesc mai
puţin în cercetare şi dezvoltare. În 2008, 24% din totalul
cheltuielilor mondiale pentru cercetare şi dezvoltare au fost
realizate în UE (29 % în 1995). În raport cu PIB, în Japonia sau în
Coreea de Sud întreprinderile investesc de două ori mai mult
decât în Europa.
l În perioadele de criză economică, investiţiile acumulate în
cercetare şi inovare produc un efect contraciclic. Ţările care şiau intensificat investiţiile în cercetare şi inovare au perspective
mai bune de ieşire din criză. În 2009, şaptesprezece state membre au reuşit să-şi menţină sau să-şi mărească bugetul pentru
cercetare şi dezvoltare, iar în 2010 şaisprezece state membre.
l Investiţiile în inovare trebuie să fie mai „inteligente”. Ţările cu
cele mai bune performanţe în materie de inovare si-au
concentrat investiţiile asupra unei strategii de specializare
inteligente, care combină politicile de stimulare a ofertei (cum
sunt subvenţiile publice pentru învăţământul superior,
cercetarea şi dezvoltarea în sectorul întreprinderilor, capitalul de
risc şi infrastructurile ştiinţifice şi tehnologice) şi politicile de
stimulare a cererii (cum sunt achiziţiile publice de produse
inovatoare, standardizarea bazată pe performanţe şi
reglementarea proconcurenţială a pieţelor produselor).
l Formarea personalului cu înaltă calificare trebuie să
corespundă necesităţilor întreprinderilor. Numai 46% dintre
cercetătorii din UE lucrează în sectorul întreprinderilor (80% în

SUA). Statele membre ar trebui să-şi adapteze sistemele de
învăţământ astfel încât să sporească acest procent, garantând
totodată o mai bună satisfacere a necesităţilor întreprinderilor.
l Integrarea şi internaţionalizarea cercetării duce la creşterea
randamentului investiţiilor. Internaţionalizarea şi producţia
eficientă de excelenţă ştiinţifică se consolidează reciproc.
Fluxurile de cunoştinţe din interiorul Europei (adică fluxurile de
studenţi, cooperarea în materie de co-publicaţii şi co-brevete)
constituie un atu important şi urmează să fie îmbunătăţite
ulterior, ca urmare a finalizării Spaţiului european de cercetare.
Aceste fluxuri sunt însă concentrate într-un număr restrâns de
ţări vest-europene.
l Existenţa unor condiţii-cadru nefavorabile împiedică
transformarea cunoştinţelor în produse şi servicii
comercializabile. Europa pierde tot mai mult teren în ceea ce
priveşte exploatarea rezultatelor cercetării. UE este cel mai
mare producător mondial de publicaţii ştiinţifice supuse evaluării
inter pares (29% în 2009), însă în Japonia şi Coreea de Sud
ritmul de creştere a numărului de cereri de brevete depuse în
temeiul Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (PCT)
este aproape dublu faţă de cel din UE. Jumătate dintre statele
membre nu produc deloc brevete de înaltă tehnologie validate
de Oficiul European de Brevete (OEB). Sunt necesare măsuri
suplimentare pentru a proteja şi gestiona într-un mod mai
rentabil proprietatea intelectuală. Brevetul UE negociat în
prezent va constitui un important punct de plecare.
l Europa dispune de un potenţial important în materie de
invenţii tehnologice capabile să soluţioneze problemele
societăţii. În 2007, UE a înregistrat 40% dintre brevetele legate
de tehnologii de combatere a schimbărilor climatice. Acest lucru
demonstrează că investiţiile orientate în cercetare şi
demonstraţie, realizate în sectoare cheie, combinate cu
măsurile de sprijinire a dezvoltării pieţelor, pot duce la realizarea
de noi tehnologii şi inovaţii. Acesta este spiritul parteneriatelor
europene pentru inovare lansate de Uniunea inovării.
l Avem nevoie de IMM-uri mai inovatoare şi mai dinamice. UE
trebuie recupereze distanţa faţă de SUA în ceea ce priveşte
intensitatea cercetării în sectoarele de înaltă şi medie
tehnologie. Cu alte cuvinte, are nevoie de schimbări structurale,
atât inter-, cât şi intrasectoriale. Unele ţări europene, precum
Austria şi Danemarca, au realizat această schimbare structurală
trecând la o economie bazată într-o mai mare măsură pe
cunoaştere. De asemenea, multe dintre aceste ţări şi-au revenit
cu mai mult succes din criza economică. Elementele comune
care stau la baza acestui succes sunt existenţa unor IMM uri
inovatoare şi dinamice, valorificarea excelenţei ştiinţifice din
sectorul cercetării publice şi realizarea unor condiţii-cadru
favorabile introducerii de noi cunoştinţe pe piaţă.
Context
O dată la doi ani, Raportul privind competitivitatea Uniunii
inovării - care vizează toate cele 27 de state membre şi şase ţări
asociate - va contribui la strategia Europa 2020 printr-o analiză
statistică şi economică aprofundată a principalelor elemente ale
unui sistem de cercetare şi inovare eficient. Aceasta este prima
ediţie în cadrul iniţiativei „O Uniune a inovării” şi înlocuieşte fostul
Raport privind ştiinţa, tehnologia şi competitivitatea.
(Comisia Europeană IP/11/692, 09/06/2011)

Cei 14 mii de agenţi FBI vor avea mai
multă libertate în accesarea bazelor de
date, scotocire prin gunoiul menajer şi
folosirea echipelor de supraveghere
pentru informaţii cu privire la persoanele
care atrag atenţia guvernului.

Ministrul francez de finanţe, Christine Lagarde,
a câştigat sprijinul potenţial al unui grup de state
africane, în încercarea de a deveni şef al Fondului
Monetar Internaţional. Au urmat Indonezia, Bahrain,
Egipt şi Emiratele Arabe Unite.
Nominalizările pentru postul de director al FMI s-au
închis, instituţia urmărind să-l înlocuiască pe
economistul şi politicianul francez Dominique StraussKahn, care a demisionat după ce a fost acuzat de
agresiune sexuală în New York.
Deşi este, în general, un proces confidenţial, nominalizarea a devenit o campanie publică între Lagarde şi
Agustin Carstens, guvernatorul Băncii Centrale din
Mexic. Candidatura depusă în ultima clipă de Guvernatorul Băncii Israelului, Stanley Fischer, 67 de ani, a fost
blocată de bordul Fondului Monetar Internaţional.
Normele FMI prevăd o limită de vârstă de 65 de ani
pentru un director general la început de mandat.
Avansul candidatului francez a crescut după
acceptul african şi doar perspectivele unei investigaţii
juridice privind rolul ei într-un arbitraj din 2008 mai
păstrează un uşor nor asupra viitorului. Un tribunal
francez a amânat până la 8 iulie decizia cu privire la
eventuala deschidere a unei anchete formale cu privire
la acuzaţiile că a abuzat de autoritatea ei în aprobarea
unei sume de 285 milioane euro plată a compensaţiilor
pentru un prieten de afaceri al lui Sarkozy.
Camera Reprezentanţilor din SUA a votat pentru
a interzice utilizarea fondurilor pentru operaţiunile
militare americane în Libia.
O serie de membri ai Congresului şi-au exprimat
nemulţumirea faţă de Barack Obama, preşedintele
SUA, care a decis operaţiuni militare în Libia, în martie,
şi pentru continuarea lor fără autorizarea Congresului.
Potrivit legii americane, preşedintele trebuie să solicite
autorizarea Congresului SUA pentru a trimite trupe în
luptă şi trebuie să retragă forţele în termen de 60 de
zile, dacă Congresul nu a autorizat acţiunea militară.
Casa Albă a fost sub o presiune crescândă din
partea criticilor din Congres care cer de mai mult timp
detalii despre obiectivele SUA în Libia.
Partidul Frăţia Musulmană din Egipt, a declarat
că şi-a unit forţele cu Partidul liberal Wafd pentru a
candida pe liste comune la alegerile parlamentare din
septembrie.
Frăţia Musulmană a fost interzis sub regimul laic al
lui Hosni Mubarak să participe deschis la alegeri, ca un
partid politic. Oponenţii au declarat că organizarea
socială a grupului îi conferă un avantaj neloial în noua
structură politică în Egipt.
Frăţia a fost formată în 1920 şi Wafd a apărut ca un
partid liberal la scurt timp după primul război mondial.

l Summit-ul Rusia-UE s-a încheiat fără progrese majore l Inflaţia Chinei a atins cel mai ridicat nivel din ultimele 34 de luni, 5,5 % l Preşedintele Chinei, Hu
Jintao efectuează vizite de stat în Kazahstan, Rusia şi Ucraina între 12 şi 20 iunie l Directorul CIA, Leon Panetta, a efectuat o vizită neanunţată în Pakistan, în
prima sa călătorie la Islamabad după raidul secret de luna trecută în care a fost ucis Osama bin Laden l Silvio Berlusconi a suferit o înfrângere catalogată ca
"umilitoare" de opoziţie după ce electoratul italian s-a pronunţat într-o serie de referendumuri împotriva poziţiilor sale l Camera inferioară a parlamentului
francez a respins un proiect de lege pentru a legaliza căsătoria homosexuală l În Portugalia, liderul social-democrat Passos Pedro Coelho, a fost numit primministru, după ce partidul său a câştigat alegerile parlamentare din 5 iunie l China sprijină poziţia Rusiei împotriva scutul antirachetă american l

Efectele topirii gheţii
în Cercul Arctic

Încălzirea globală va deschide zonele de coastă Arctice
pentru dezvoltare dar va închide silvicultura şi mineritul în
vastele regiuni din interiorul nordic, până la jumătatea
secolului, pe măsură ce gheaţa şi solul îngheţat de sub
drumurile de iarnă temporare se topesc, relevă un recent
studiu asupra impactului economic al încălzirii în regiune.
Temperaturile ridicate au condus deja la niveluri mai mici
de gheaţă, vara, în regiunea Arctică, şi dezgheţul are potenţialul de a spori accesul pentru pescari, turişti şi dezvoltatori de
exploatări petroliere şi de gaze naturale în regiunile de coastă,
în următoarele decenii. Topirea a condus, de asemenea, la
speranţa că se vor deschide căi de transport maritim mai
scurte între China şi Europa.
Cercul Arctic a devenit o regiune de importanţă strategică
ridicată pentru Statele Unite, Rusia şi China prin bogatele sale

resurse neexploatate şi potenţialul rutelor noi pentru
transport. Estimările americane spun că 25 la sută din
rezervele de petrol şi de gaze naturale mondiale
nedescoperite se află în Arctica.
Dar încălzirea va topi, probabil, aşa numitele "drumuri de
gheaţă", drumurile de iarnă temporare pe care le utilizează
acum dezvoltatorii pentru a accesa resursele din nord, cum ar
fi lemnul, diamantele şi mineralele, conform unui studiu
publicat în revista Nature Climate Change.
"Este o frontieră a resurselor unde nu ştim nici măcar tot ce
este acolo şi am început să cred că nici nu vom şti," a spus
despre interiorul Arctic, Lawrence Smith, profesor de geografie la Universitatea din California, Los Angeles, şi co-autor al
studiului. "Aceste locuri vor deveni sălbatice şi terenurile vor fi
abandonate, revenind la o stare de sălbăticie", a mai spus el.
Drumurile de gheaţă, făcute celebre de emisiunea History
Channel "Ice Road Truckers", sunt construite pe un teren
îngheţat, râuri, lacuri şi zone mlăştinoase folosind zăpadă
compactă şi gheaţă. Ele costă doar două până la patru la sută
din cât ar costa drumurile permanente, făcând costul de
extracţie a resurselor mai eficient în aceste zone îndepărtate.
Drumurile topindu-se, populaţiile indigene s-ar putea
confrunta cu izolare crescută şi costuri ridicate pentru unele
bunuri care ar putea ajunge doar cu avioane.
Toate cele opt ţări din Cercul Arctic: Canada, Finlanda,
Groenlanda, Islanda, Norvegia, Rusia, Suedia şi Statele
Unite, se vor confrunta cu scăderi în accesibilitatea drumurilor
de iarnă.
Rusia va pierde cel mai mult teren potrivit pentru
construcţia de drumuri de iarnă, urmată de Canada şi Statele
Unite ale Americii, potrivit modelelor prezentate în studiu, care
a fost susţinut de Programul pentru studiul Criosferei al NASA

şi de National Science Foundation.
Drumul diamantelor
În nordul Canadei, "drumul diamantelor", un drum de iarnă
construit în 1982, considerat printre cele mai profitabile drumuri de gheaţă din lume, deoarece serveşte mai multe mine
de diamante, este de aşteptat să fie printre rutele care vor
suferii, potrivit cercetătorilor. O mare parte a drumului de aproximativ 500 kilometri rulează deasupra lacurilor îngheţate.
Dacă exploatatorii de petrol şi de gaze naturale ar putea
pierde accesul la unele zone de foraj în interior, industria ar
compensa prin acces la foraj de coastă şi ar beneficia de rute
de transport naval.
Exploatările de cherestea şi miniere ar suferi mult mai
mult, deoarece ar fi costuri prohibitive pentru a dezvolta
drumuri permanente care să ducă la aceste resurse.
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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 contrabas; maşină mături;
cadă lemn 1000 litri. Tel. 0355082861; 0788-899714.
Vând Nokia N73, card preţ 210
lei; Nokia 6300 plus card, 210 lei;
Nokia 6700 cu două cartele, 320 lei;
Sony Ericsson K800i plus card, 150
lei şi combină Philips muzicală, 120
lei. Tel. 0721-414951.
Vând afacere bună. Utilaje,
scule şi materiale pt. fabricat pavele,
borduri ş.a. Pregătesc 2 lucrători
pentru lucru. Tel. 0721-241408.
Vând Play Station 1, cip jocuri
preţ. 160 lei; Play Station 2 plus
jocuri Fifa 2011 şi altele preţ 160 lei;
Play Station portabil - PSP plus card
şi jocuri, 420 lei sau schimb cu
telefon. Tel. 0721-798604.
Vând ma şin ă spălat vase,
cuptor electric plus plită. Tel. 0764794932.
Vând mese şi scaune lemn
masiv. Tel. 0722-420002.
Vând viţea de 4 luni, 1000 lei;
iapă cu 550 €. Tel. 0764-654307.
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 staţie Bluetek cu
200 W, cu boxe tip turn, stare foarte
bună. Preţ 200 €. Tel. 0747-585716.
Vând în Reşiţa fotoliu-pat 250 lei
negociabil, stare foarte bună; tv
color sport Neo în garanţie, preţ 250
lei. Tel 0746-020211, 0355-803014.
Vând scrofiţe pt. reproducţie.Tel.
0753-071484, 0743-838112. (RR)
Vând cărucior pentru copii, 250
lei negociabil, stare foarte bună;
tricicletă la 100 lei. Tel. 0355802764, 0726-075022 (RR)
Vând în Reşiţa o butelie de voiaj
la 100 lei. Tel. 0355-881236. (RR)
Vând ladă frigorifică de 350 l,
nouă, preţ negociabil. Tel 0724307685. (RR)
Vând purcei de peste 40 kg, 500
lei perechea.Tel. 0726-862223 (RR)
Vând o pereche de cai, armăsari, 10.000 lei, semigrei, pt. lucru la
pădure. Preţ 0740-145324 (RR)
Vând în Şopotu Vechi viţel de
două luni, 10 lei/kg. Tel. 0255243140, 0745-654658. (RR)
Vând geamuri termopan de
diferite dimensiuni, preţ negociabil.
Tel. 0728-813240 (RR)
Vând freză 1,6 m lăţime, preţ
1250 €; freză 1,20 m, 1200 €; freză 2
m, 1200 €; tractor la 4300 €; cântar
metalic de 500 kg. Tel. 0734543999. (RR)
Vând aspiratoare Beko 1400W,
80 lei/buc; set 2 noptiere, dulăpior şi
măsuţă, 130 lei; 4 roţi de lemn pt.
căruţă şi două cricuri, 400 lei. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă 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; un
colţar de sufragerie din piele. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa un circular pentru
tâmplărie la 100 lei, adus din Germania, stare impecabilă; televizoare
color la 150; colţar de bucătărie; un
cărucior nou de copil la 150 lei şi un
instant foarte puţin folosit la 300 lei.
Tel. 0355-425973, 0729-022526 (rr)
Vând butelie de voiaj la 80 de lei.
Tel 0355-881236 (RR).
Vând maşină de scris portabilă,
mică la 150 lei; Cumpăr motocositoare portabilă cu fir şi cuţit sau disc
şi un radio auto cu cd sau casete.
Tel. 0255-240368, 0734-145411 (rr)
6 | 16 - 22 Iunie 2011 | PRISMA

Vând televizor cu 100 lei; lustrăventilator cu 4 braţe, 4 becuri, 4 pale
la 50 lei. Tel. 0721-671766. (RR)
Vând urgent o canapea nouă la
550 lei; bibelouri de porţelan de la 5
lei în sus; tablouri de diverse mărimi
de la 4 lei; măsuţă de cafea cu 80 lei,
un căţel Bichon la 200 €. Tel 0786483218, 0770-456679. (RR)
Vând televizor color diagonala
de 80 la 350 lei negociabil; televizor
Grunding, diagonala de 70 la 300 lei
negociabil; televizor sport cu video
încorporat la 150 lei; calculator
Pentium 4 la 500 de lei. Tel. 0757612642. (RR)
Vând rochie de mireasă 400 lei;
costum negru de bărbaţi 150; costum ţărănesc bănăţean de bărbaţi;
covor persan la 120; două carpete
lungi de 1.70 la 50 lei; aparat radio
Pacific 50 lei; pick-up 30; video 130
lei. Tel. 0751-847843. (RR)
Vând două covoare în stare
bună la preţul de 700 lei bucata. Tel.
0734-265458. (RR)
Vând motocultivator sârbesc cu
anexe la 5500 lei; contrabas cu
arcuş la 5000 lei; flaut vechi mare,
lung de 700 mm; maşină pt. făcut
mături; cadă din lemn pentru prune
aproximativ 1000 de litri; maşină de
curăţat porumb cu motor electric.
Tel. 0355-082861, 0788-89171. (rr)
De vânzare convenabil: set
birou mare office, 200 lei; birou mic
pt. calculator 50 lei; boxe Logitech
2+1 pt. calculator, 50 lei; monitor lcd,
200 lei, boxe 5+1 Genius 100 lei;
calorifer electric cu 5 elemente 60
lei, stand microfon 50 lei; set 4 lumini
cu standuri, 100 lei. Tel. 0746888595. (RR)
Vând cort 3 persoane ideal pt.
sfârşitul de săptămână sau concedii, la pescuit. Tel. 0760-277161.
Vând dulap de haine cu 2 uşi.
Tel. 0745-457678.
Vând uşi, pereţi vitrine, cabine
de dus, balustrade, copertine din
sticlă securizată. Tel. 0751-389922.
Tâmplărie pvc şi aluminiu cu
geam termopan. Preţuri avantajoase. Tel. 0751-389922.
Vând mobilă combinată, 7 piese. Preţ 500 lei negociabil. Stare
excepţională. Tel. 0770-750691.
Vând costum popular tradiţional
100 de ani. Stare excepţională. Preţ
300 €. Tel. 0770-750691.
Vând maşină de cusut Opel,
stare foarte bună, model deosebit.
Preţ 300 €. Tel. 0770-750691.
Vând rachete de tenis de câmp
profi, 40 lei/buc. Tel. 0727-145623.
Vând laptop Fujitsu Simens, preţ
160 € neg. uşor. Tel. 0727-145623.
Vând masă de 8 persoane 120
lei şi masă de 4 persoane 70 lei. Tel.
0728-813340.
Vând antenă parabolică, stare
perfectă de funcţionare, cu telecomandă, 150 lei. Tel. 0740-520382.
Vând lustră cu ventilator şi 4
becuri 45 lei şi un corn cerb mare
150 lei. Tel. 0728-813340.
Vând 3 geamuri termopan, 2 şi 3
canate, diferite dimensiuni, aproape
noi, plasă de insecte, preţuri foarte
mici. Tel. 0740-520382.
Vând baracă metalică, stare
bună, şi profil temeu pentru gard sau
acoperiş. Tel. 0771-449583.
Ocazie! Peste 150 de discuri
vinil, muzică românească şi simfonică, plus pick-up Tesla NC 430 în
stare perfectă. Totul la 300 lei. Tel.
0722-619119.
Vând mobilă de sufragerie cu
vitrină, 220 lungime şi 2m înălţime.
Preţ 600 lei. Tel. 0749-044785.
Vând urgent mobilier de birou,
mese şi scaune de restaurant, preţuri acceptabile. Tel. 0726-701010.

Anunturi
,
Vând cătină bio 100%, orice
cantitate, din 20 iulie şi puieţi de
cătină pentru creare plantaţii, din
octombrie. Tel. 0726-894223.
Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi. Ofer 10-40 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 extensor cu 4 arcuri,
nefolosit. 30 lei În magazin e 50 lei.
Reşiţa. Tel. 0722-619119.
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.

Auto-Moto-Velo
Vând Vw Polo an 2001, benzină,
1400 cmc, 98.000 km, 4/5 uşi,
distribuţie nouă, cauciucuri noi, fb
întreţinut, înmatriculată recent, preţ
3.300 neg. Tel. 0744-392317.
Vând Audi A4 combi, argintiu
metalizat, an 2007, 1.9 diesel, dotări
full, frigider torpedou, scaune
încălzite, telefon, navigator, etc. preţ
11.300 neg. Tel. 0744-392317.
Vând autoturism VW Jetta 1
pentru piese sau Rabla. Tel. 0355082861; 0788-899714
Caut remorcă auto în stare bună
de funcţionare. Tel. 0768-334519.
Ofer spre închiriere garaj, zona
Piaţa Sud. Tel. 0723-160358.
Vând în Re şi ţa cauciucuri
Michelin 175/65/R14C, 4 bucăţi. Tel.
0355-881236. (RR)
Vând Dacia break 1995, instalaţie pe gaz plus motor şi cutie 4 viteze
rezervă, 550 € preţ negociabil. Tel.
0734-749365.
Vând tractoare second hand şi
diverse utilaje agricole. Tel. 0730804745. (RR)
Vând în Caransebeş tractor,
stare de func ţionare perfect ă,
remorcă de 5t, auto, plug, 360 €
neg. Tel. 0721-252861. (RR)
Vând în Şipet Renault Laguna
din anul 2000, cu toate dotările,
stare impecabilă, 2800 €. Tel. 0722400036. (RR)
Vând în Reşiţa o Dacia Berlina
1310, an 1987. Acte la zi. Preţ 450 €.
Tel. 0741-902520. (RR)
Vând voucher cu preţul de 1700
lei neg. Tel. 0744-284842. (RR)
Vând Opel Vectra, 120 CP, model din 2007, funcţionare impecabil ă. Tel. 0744-474676, 0733732121. (RR)
Cumpăr Dacia Papuc, motor de
1,9 diesel. Tel. 0742-003677. (RR)
Vând două motociclete Kawasaki, una la 800 € iar cealaltă, cu
defecţiuni, la 500 €. Tel. 0726862223. (RR)
Vând Scooter Aprilia la 350 lei.
Tel. 0767-947885. (RR)
Vând remorcă pentru tractor, cu
frână. Tel. 0761-364228. (RR)
Vând voucher set complet. Tel.
0744-401307. (RR)
Vând tractor din 1993 cu cauciucuri noi la 3200 €; prăşitoare, disc
si remorcă la preţuri negociabile.
Tel. 0742-943871. (RR)
Vând tractor de import, preţ
3500 €. Tel. 0765-856273. (RR)
Vând Renault, 1990, acte la zi,
1000 € negociabil. Tel. 0728813340. (RR)
Vând 5 roţi de aluminiu, 200 €
negociabil. Tel. 0742-134722. (RR)
Vând în Reşiţa cauciuc pentru
tractor U650/20 la 300 lei negociabil. Tel. 0722-549045. (RR)
Vând Opel Astra Break Caravan, motor 1.6, dublu airbag, turelă,
servo total, închidere centralizată,
mp3, stare foarte bună, înmatriculat
România. Preţ 2500 €; vând pompă
electrică de benzină; vând două
cauciucuri 155/80/13 cu 40 lei/buc.
Tel. 0729-824413.
Vând în Reşiţa Audi A4 Combi,
înscris în ţară, la 4.000 €; VW Vento,
recent adus din Germania, înscris,
la 2.000 €. Tel. 0757-612642. (RR)

Anunturi
,

De vânzare motocicletă Kawasaki de 650 cmc din 1996, 850 €
negociabil; motocultor cu 350 €
negociabil şi Opel Zafira cu 430 €.
Tel. 0766-251256. (RR)
Vând în Reşi ţa microbuz
Reanult Master, 2001, 4.000 €; jante
de aluminiu pe 13/14/15 ţoli la 500
lei/setul. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând TAF, anul fabricaţiei 1987,
6.500 €; tractor U445, cu lipsuri,
2.000 €; Reanult Clio, anul 2000,
înmatriculat, 2.200 €. Tel 0723579140. (RR)
Vând diferite cauciucuri de la 50
lei la 100; biciclete 150 lei; 4 roţi ATV
de 12 ţoli, noi, cu cauciucuri, 560 lei
toate. Tel. 0355-425973, 0729022526. (RR)

Imobiliare
Persoană fizică vând apartament 2 camere, bloc cărămidă, etaj
1/4, Moroasa, Strada Caen; vând
grădină cu sălaş, curent, 600 mp,
pivniţă, vie, pomi, acces auto
stradal-interior, curent stradal; două
grădini 800 şi 200 mp, acte în
regulă, tot intabulat, preţ negociabil.
Tel. 0355-414530.
Vând teren 10.000 mp, lângă
Reşiţa, front stradal 80 m, la şosea,
lângă pârâu, curent la 100 m, bun
pentru construcţii sau alte activităţi.
Eventual schimb cu apartament 3-4
camere. Tel. 0721-241408.
Vând casă cu teren în Doman,
20.000 € neg. Tel. 0721-241408.

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 piese Aro din dezmembrare, preţuri negociabile. Tel. 0255240368, 0734-145411. (RR)
Vând în Caransebeş Renault
Laguna, înmatriculat, verificare tehnică la zi, dotări complete, climatronic, scaune de piele, scaun pentru
copil. Preţ 3.500 € negociabil. Tel.
0785-390778. (RR)
Vând în Reşiţa Dacia berlină
1310, 1987. Preţ 450 €. Tel. 0741902620. (RR)
Vând cauciucuri 175/65/R14C
de vară, 5 bucăţi. Preţ 50 lei/bucata;
Bicicletă de bărbaţi nouă, utilată,
300 lei. Tel. 0355-881263. (RR)
Vând Bmw 525dts an 1996 stare
foarte bună suspensii sport, jante
17, dublu climatronic, închidere centrală. Preţ 4000 € neg. Tel. 0740953365.
Vând voucher auto. Tel. 0724077911.
Vând Dacia 1310 an 1989, stare
bună. Tel. 0722-420002.
Vând Dacia Duster 1,6 16v, 4x2,
Laureate, euro 5, nou, preţ 12.500 €
negociabil. Tel. 07233-24862, 0255236551.
Vând bicicletă nouă de 20 inchi,
model Dechatlon Singal One + roţi
ajutătoare, superbă, la preţul de 250
lei. Tel. 0745-628294.
Dacia Solenza confort, stare
bună, neavariată niciodată, preţ
1600 negociabil. Tel. 0721-254429.
Vând Golf 3 diesel, stare bună, 3
uşi, jante Al. 15, rezerve iarnă, preţ
2500 €. Reşiţa. Tel. 0727-145623.
Vând Opel Astra Caravan stare
foarte bună, adusă în decembrie
anul trecut, motor 1,4 benzină,
consum mic, taxe mici, preţ 2500 €.
Tel. 0727-145623.
Vând Renault 21, an 90,
înmatriculat, stare perfectă, rulmenţi
noi, baterie nouă, acte la zi. Preţ
1300 € neg. Tel. 0740-520382.
Vând Piaggio Gilera Enduro, 49
cm, an 2001, culoare alb-verde. Preţ
420 € negociabil. Tel. 0764-577893.
Vând jante Al. pe 13 pt. Opel şi
Golf, 100 € setul şi jante Al. pe 15 pt.
Vw Polo şi Opel originale, 130 €
setul. Tel. 0764-577893.
Vând boxă de bagaje cu tot
sistemul pt. Opel. Preţ 320 lei
negociabil. Tel. 0749-044785.
Vând voucher, preţ 400 €. Tel.
0769-242963.
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. Tel. 0730-116375 (RR)

Vând 2 camere de cămin, zona
Calea Caransebeşului. Preţ 10.000
€ negociabil. Tel. 0785-125807.
Vând casă în Eftimie Murgu nr.
484, 16.000 € negociabil. Tel. 0764794932.
Vând în Gătaia casă, două
camere decomandate, bucătărie,
baie, hol, cămară pentru alimente,
plus o clădire în curte, anexe,
grădină 1.520 mp, la un preţ de
35.000 € negociabil sau schimb cu
apartament la Reşiţa. Tel. 0747832171, 0256-410590. (RR)
Vând în Gătaia grădină cu loc de
casă, 600 mp, 12 €/mp. . Tel. 0747832171, 0256-410590. (RR)
De vânzare teren în zona Brebu,
4000 mp. Preţ 2 €/mp. Tel 0764479528, 0766-565327. (RR)
Vând garsonier ă pe Alea
Tineretului, Reşiţa, etaj 7. Preţ
13.000 €. Tel. 0744-664106. (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)
Închiriez în Reşiţa apartament
cu 3 camere pe Bulevardul Republicii, blocul 20, etaj 2, 120 €/lună
negociabil. Tel. 0723-520785. (RR)
Vând în Reşiţa garsonieră pe
Calea Caransebeşului. Preţ 14.000
€ negociabil. Tel. 0743-838112 (RR)
Vând în Reşiţa apartament cu 3
camere, zona Intim, centrală proprie, termopane, gresie, faianţă,
semidecomandată, cu îmbunătăţiri,
izolaţie interioară. Preţ 30.000 €
negociabil sau schimb cu apartament sau casă cu diferenţă. Tel.
0355-809377, 0724-975351. (RR)
Vând în Reşiţa apartament,
confort 1, îmbunătăţit, etaj 2, 4
camere. Preţ 40.000 €. Tel. 0255236394. (RR)

Matrimoniale
Pensionar ă 60 de ani, cu
locuin ţ ă, caut partener pentru
căsătorie. Tel. 0770-391275.
Văduvă, 54 de ani, fără vicii şi
obligaţii, doresc cunoştinţă domn de
vârstă apropiată, fără vicii şi
obligaţii, minim studii medii, numai
din Reşiţa, în scop matrimonial. Tel.
0742-621112.
Caut fată între 18-30 ani, pentru
căsătorie cu băiat sârb (cu handicap), specific nu contact sexual, numai îngrijire, mai ales după moartea
părinţilor, în schimbul vizei din
Elveţia. Ştiutoare de limba sârbă
sau româneşte (învaţă ea sârbeşte).
Preferabil de la sat, Caraşova sau
alte sate sârbeşti. Tel. 0041615
357674, 0041799644404. Rog
seriozitate.

Anunturi
,
Imobiliare
Vând în Bocşa casă, preţ 28.000
€. Tel. 0741-905729, 0355-566212
Vând în Reşiţa casă la 65.000 €
negociabil. Tel. 0730-107969, 0355411542. (RR)
Vând în Măureni casă mare
pentru două familii cu grajd, anexe,
mobilată, ie şire la şoseaua
Timişoara-Reşiţa, fântână în curte.
Preţ 40.000 € negociabil. Tel. 0255526023. (RR)
De închiriat sau cump ărat
apartament cu 3 camere, pe Aleea
Narcisei, complet utilat. Preţ 0765144663. (RR)
Vând apartament cu dou ă
camere confort 2, etaj 2, centrală
termică, izolaţie interioară, faianţă,
gresie, podele laminate, geamuri
termopan, mobilat. Preţ 26.500 €
negociabil. Tel. 0728-813340. (RR)
Închiriez apartament cu două
camere, mobilat, centrală termică,
în Moroasa. Preţ 140 €/ lună
negociabil. Tel. 0770-600270 (RR)
Vând teren arabil. Preţ 3 €/mp.
Tel. 0734-543999.
De vânzare casă în comuna
Mehadia, judeţul Caraş-Severin,
compusă din 3 camere, bucătărie,
curte mare, apa şi canal, cu anexe.
Preţ 29.000 €. Tel. 0767-470450. (rr)
Vând în Gherteniş casă la nr. 46,
pe strada principală, 3 cam., coridor
închis, două geamuri mari la coridor,
uşă mare în două, curte, grădină,
parc cu flori în faţa casei şi ai multe
anexe, la un preţ de 25.000 € neg.
Tel. 0255-526896. (RR)
Închiriez apartament cu două
camere, mobilat, centrală termică,
în Moroasa. Pre ţ 140 €/lun ă
negociabil. Tel. 0746-888595, 0770600270 (RR)
Vând casă strada Râului, Câlnic, nr. 6, 216 mp. Preţ 35.000 neg.
Tel. 0255-520106, 0770-997365 (rr)
Vând casă în Bocşa, două
camere mari, baie, bucătărie, două
cămări, hol, anexe şi grădină. Preţ
28.000 € negociabil. Tel. 0741905725. (RR)
Vând în Păltiniş, casă cu etaj, 5
camere şi bucătărie, suprafaţa
împreună cu grădina 1440 mp, plus
3 ha de pământ. Preţ 35.000 €. Tel.
0761-616814. (RR)
Vând teren intravilan, cu destinaţie de construcţie, 3.400 mp, front
stradal 17 m, posibilitatea de legare
la curent electric, pe drumul european de la Băile Herculane. Preţ 15
€ negociabil. Tel. 0768-777894.
Vând cas ă mare, anexe,
dependinţe, cocini mari de porci, de
găini şi pământ în spatele casei,
curent 380. Preţ 18.000 € negociabil. Tel. 0727-605678. (RR)
Vând casă în Reşiţa. Preţ
65.000 € negociabil. Tel. 0730107964; 0355-411542. (RR)
Caut să închiriez în Reşiţa
apartament pentru 3 săptămâni,
începând cu 27 iulie pentru
concediu, cu toate utilităţile. Ofer
100 €. Tel. 0740-352007. (RR)
Ofer spre închiriere apartament
cu 3 camere, de lux, în zona Şcolii
Generale 2. Tel. 0757-372660,
0722-788244. (RR)
Persoană fizică, vând garsonieră, confort 1, 30 mp, etaj 2,
multiple îmbunătăţiri, liberă, 10.500
€. Tel. 0770-746033, 0728-213320,
0741-166573.

Anunturi
,

Închiriez urgent apartament cu o
cameră, bucătărie, baie cu cadă,
centrală, termopane, podele
laminate, mobilată, dotată, cablu şi
internet. 100 € chirie plus 100 €
garanţie. Tel. 0748-301892.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj, încălzire centrală. Tel. 0722-501895.
Vând în Gătaia casă, două
camere, bucătărie, baie, hol şi
cămară de alimente plus o clădire în
curte cu 3 încăperi, anexe, grădină
1520 mp, sau schimb cu apartament
două camere în Reşiţa. Tel. 0747832171, 0256-410590.
Vând în Gătaia grădină loc de
casă 600 mp. Tel. 0747-832171,
0256-410590.
Vând casă cu sălaş, 8 încăperi
pentru animale, două camere,
coridor, balcon, din lemn, căptuşită,
lambriuri. Pretabil pentru crescătorii
de albine sau animale. Preţ 2500 €
negociabil. Tel. 0724-307685. (RR)
Vând teren 6000 mp, intravilan,
bun pentru construcţii şi cultivat, în
zona Triaj, strada Ciprian Porumbescu. Tel. 0355-801126.
Vând casă Moniom, 3 camere,
geamuri termopan. Tel. 0751056772.
Închiriez casă în Triaj, mobilată,
toate utilităţile, chirie modică. Tel.
0745-571052.
Vând în Anina apartament 3
camere, decomandat, bucătărie
mare, baie cu cadă, 2 holuri, 2 balcoane, mobilat şi utilat. Preţ 7.500 €
negociabil. Tel.0748-301892.
Vând urgent apartament la
casă, două camere, bucătărie, baie,
anexe, posibilitate de privatizare.
Preţ 25.000 € negociabil. Tel. 0727208277, 0740-065687.
Vând apartament cu 2 camere,
confort 2, multiple îmbunătăţiri, etaj
3/4, zona Intim, 18.500 €, negociabil. Tel. 0731-999511, 0763-084318.
Vând casă Tirol, 3 camere, baie,
bucătărie, garaj, 3100 mp. Tel.
0761-254918.
Vând casă în com. Ezeriş sau
schimb de apartament în Reşiţa.
Tel. 0726-092233.
Persoana fizică schimb ap. 2
camere, Micro IV, Făgăraşului 24,
colţ cu Almăjului, aproape de parcul
Copilului, conf. 1, decomandat,
amenajat, centrală, termopane, et.
3/4, izolat termic pe exterior, schimb
cu apartament 3-4 camere, în Micro
II sau IV, et.1-2, exclus bloc turn. Tel.
0768-269260.
Persoană fizică vând teren,
grădină şi casă locuibilă, la 11 km de
Reşiţa spre Văliug Cuptoare grădină 1800 mp, cultură de pomi
fructiferi, smochini şi viţă de vie casa 60 mp locuibili, pivniţă 20 mp,
curte mare, acces auto, catv,
telefon, anexe, încălzire lemne,
front stradal 25 m, posibilitate
extindere construcţie. Preţ 50.000 €
negociabil. Tel. 0768-269260.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, gresie,
faianţă, podele laminate, centrală
încălzire gaz, termopane, terasă,
curte, grădină. Tel. 0724-700792.
Schimb casă Bocşa Montană,
cu îmbunătăţiri, cu apartament
Reşiţa confort 1 etaj 1-2, 3 camere,
exclus turn. Tel. 0771-449583.
Vând apartament la casă, îmbunătăţit, în spatele Casei de Cultură,
87 mp, două camere, bucătărie,
baie, antreu, pivniţă, grădină şi anexe. Tel. 0255-225288, 0741-691655
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Iau teren în arendă, la maxim 25
de km de Reşiţa. Tel. 0726-349219.
Vând teren intravilan în Bocşa
Română, 600 mp, cu utilităţi, apă,
gaz, canalizare, curent. Ideal pentru
casă. Tel. 0762-057598.
Schimb apartament cu 3 camere, conf. 2, total îmbunătăţit, cu
apart. cu 2-3 camere, conf. 1 sau o
casă în Reşiţa. Tel. 0762-057598.
Vând în Reşiţa garsonieră etaj 3,
balcon, 37 mp. Tel. 0768-839650.
Ofer spre închiriere apartament
3 camere, decomandat, mobilat şi
utilat, zona Govândari, bd. Muncii,
150 €/lună. Tel. 0723-769089.
Vând avantajos apartament 3
camere, în Moroasa 1, conf. 1, semidecomandat, multiple îmbunătăţiri,
ocupabil imediat. Accept plata în 2
rate sau Prima Casă. Preţ inf.
31.500 €. Tel. 0727-798285.
Vând apartament 2 camere
confort I semidecomandat, 64 mp,
Micro II, Aleea Felix, izolat, centrală
nouă, termopane, uşă metal, gresie,
faianţă. Tel. 0770-427083.
Vând casa 3 camere, bucătărie,
baie, gresie, faianţă, podele laminate, centrală încălzire, termopane,
terasă, curte, grădină, renovată,
Bocşa Montană. Tel. 0724-700792.
Vând apartament în Reşiţa, 2
camere, etaj 2, centrală, termopane,
izolaţie, podele, faianţă, gresie,
rigips, complet mobilat, 26.000 €
neg. Tel. 0728-813340.
Vând casă Bocşa sau schimb cu
apartament Reşiţa, confort 1, etaj 1.
Tel. 0771-449583.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, gresie,
faianţă, podele laminate, centrală
încălzire gaz, termopane, terasă,
curte, grădină, acces auto, pomi
fructiferi, viţă de vie sau schimb cu
apartament Reşiţa confort 1 etaj 1
exclus turn. Tel. 0724-700792.
Vând garsonieră, Aleea Tineretului, et. 1 cu îmbunătăţiri, faianţă,
gresie, zugrăvită, preţ negociabil,
exclus intermediari. Tel. 0785866199.
Cumpăr apart. 2 camere, confort
I, decomandat 60-70 mp, etaj 1-3.
Exclus parter sau bloc turn. Tel.
0744-872728.
Vând în Reşiţa garsonieră 40
mp, etaj 3, balcon. Tel. 0768839650.
Ofer spre închiriere apartament
mobilat în Luncă, spatele Universităţii, 2 camere, etaj doi. Tel. 0726701010.
Vând la preţ f. bun teren în
Bratova, 5.000 mp, lângă pensiune.
Tel. 0726-701010.
Vând casă în Oraviţa, 4 camere,
baie, bucătărie, garaj, curte, construit în 1980, preţ 45.000 €, plata se
poate face şi în 2 rate .Tel. 0255572018 sau 0770-715076.
Vând urgent apartament 4
camere, decomandat, termopane,
podele, centrală nouă, climă, izolat
termic, 2 băi, 2 balcoane, etaj 3/4.
Tel. 0769-648728.
Vând apartament ultracentral, 2
camere decomandate, bloc 4 etaje,
la etaj 2, cu anumite îmbunătăţiri,
preţ informativ 24.000 € negociabil.
Tel. 0769-242963.
Proprietar, vând apartament cu
4 camere, confort 1, etajul 2 din 4,
bd. Muncii, amenajat modern,
centrală, izolat termic, suprafaţă
100 mp, loc parcare, boxă etc. Preţ
50.000 €. Tel. 0735-187677.
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Oferte-Cereri
de Serviciu

Femeie serioasă caut să îngrijesc copil sau bătrâni. Tel. 0748890428.
Îngrijesc copii sau bătrâni. Tel.
0786-483218, 0770-456679. (RR)
Solicit în Lugoj sprijin financiar
pentru îngrijirea unui copil de 5 ani.
Tel. 0761-686832. (RR)
Caut copii pentru şi bătrâni
îngrijit. Tel. 0770-391275.
Băieţel 3 ani caut bunicuţă
nefumătoare să aibă grijă de mine la
noi acasă cât mama merge la lucru.
Tel. 00436505221833.
Caut o doamnă serioasă pentru
curăţenie în apartament 1 zi/săpt.
plata se stabileşte de comun acord.
Rog seriozitate. Tel. 0770-495996.
Transport persoane din/în
Austria ieftin, confortabil şi rapid.

Cafea, răcoritoare, dulciuri gratis.
Tel. 0760-277161 sau 0725187589, +4306763127442.
Meseriasii executam lucrari int şi
ext de toate felurile: gresie faianta
rigips podele forme de rigips tavane
casetate şi multe altele. Tel. 0741519436.
Caut prestator servicii pt.
amenajare de curte interioară. Tel.
00491706954418.
Caut meseriaş All-Round - să se
priceapă la de toate. Tel. 0355412643.
Execut lucrări int-exterioare gresie faianta rigips citesc proiecte execut constructi de la ala z dupa proiect şi sarpante. Tel. 0756-040380.
Execut gresie faianta marmura
granit rigips izolatii din polistiren int
şi ext tinci tencuiala decorativa
instalatii sanitare şi electrice dau
gaurii pt centrale podele laminate.
Tel. 0769-421706.

ANUNŢ LICITAŢIE
Consiliul Local Oraviţa anunţă licitaţia publică deschisă pentru
concesionarea pe o perioadă de 5 ani a Serviciului de Transport Public
Local de călători pentru data de 06.07.2011, orele 10.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei Oraviţa, strada 1 Decembrie
1918, nr. 60, în sala mică de şedinţe.
Documentaţia poate fi obţinută contra cost începând cu data de
20.06.2011.
Înscrierile se pot face până la data de 05.07.2011, ora 16.
Relaţii suplimentare la telefon 0255-571133 int. 22 sau la
Compartimentul Comercial - Transport al Primăriei Oraviţa.
PRIMAR, INF. GOGA ION

Locuri de munc@ de stagiari în ferme
de cre}tere a animalelor în Danemarca
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
anunţă persoanele interesate să desfăşoare a activitate lucrativă în
străinătate că prin intermediul serviciului Eures sunt disponibile 40 de locuri
de muncă de stagiari în ferme de creştere a animalelor în Danemarca.
Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: vârsta între
18-30 de ani, cunoaşterea obligatorie a limbii engleze (nivel bun sau foarte
bun) şi să fi absolvit în anul 2009 sau 2010 liceul agricol sau Universitatea
de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, facultăţile Zootehnie şi
Medicină Veterinară. Alte specialităţi nu sunt admise! Pot candida şi
studenţii din ani terminali, specialităţile menţionate. Aplicanţii trebuie să fie
flexibili cu privire la data de începere a muncii. Carnetul de conducere şi
experienţa în condusul tractorului constituie avantaj. Modul de aplicare
este prin trimiterea unui CV, model Europass în limba engleză cu poza
obligatoriu inclusă la consilierul EURES din Danemarca, Lise Lotte Bradbt:
lib@workindenmark.dk, până cel târziu la data de 30 august 2011.
Prin intermediul serviciului EURES mai sunt disponibile următoarele
locuri de muncă:
l Austria - mecanic auto - 1, ajutor de birou - 1, muncitor forestier,
drujbist - 30
l Belgia - sef sectie (experienţă în tricotaj circular) -1
l Danemarca - medic oftalmolog - 2
l Germania - asistent medical - 10
l Italia - sofer autocamion - 2
l Polonia - cercetator biomedical - 6, postdoctorand - 4, cercetator
asociat - 3
l Republica Cehă - consultant vânzări (limba germană) - 2
l Spania - inginer software - 5, inginer calitate - 5, inginer proiectare
hardware - 5, inginer pentru validare software şi hardware.
Informaţii suplimentare privind condiţiile de lucru şi modul de aplicare
pot fi obţinute la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17, etaj 2,
Compartiment Eures sau la tel 0255-212160.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 15.06.2011
REŞIŢA: Asistent manager: 1; Călcătoreasa lenjerie: 1; Croitorconfecţioner îmbrăcăminte după comandă: 1; Gestionar depozit: 1;
Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
BĂILE HERCULANE: Bucătar: 1; Lucrător bucătărie (spălător
vase mari): 1; Ospătar (chelner) : 1;
CARANSEBEŞ: Manager proiect informatic: 1;
ORAVIŢA: Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 3; Încărcătordescărcător: 1;
TOTAL JUDEŢ: 13

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

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

Zona industrială
Km 7,0 - 8,0

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

Zona Câlnicel

Zona industrială Km 7,0 - 8,0

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

CONTACT:

l suprafaţă totală: 28 ha

Drum de acces

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

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

Joi/16 Iunie

Vineri/17 Iunie

Timişoara

Timişoara

+27ºC
+16ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+26ºC
+15ºC

Reşiţa
Oraviţa +24ºC
+16ºC

+27ºC
+17ºC

Luni, 20 Iunie

+34ºC
+18ºC

Sâmb@t@/18 Iunie

+30ºC
+17ºC

Reşiţa

+34ºC
+18ºC

Oraviţa +27ºC
+18ºC

Miercuri, 22 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+31ºC
+18ºC

+23ºC
+12ºC

+30ºC
+21ºC

Joi, 23 Iunie

Vineri, 24 Iunie

Caransebeş
Reşiţa

+22ºC
+10ºC

Oraviţa +21ºC
+12ºC

Oraviţa +28ºC
+19ºC

+29ºC
+19ºC

Marţi, 21 Iunie

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/19 Iunie

Timişoara
Caransebeş

P

+22ºC
+13ºC

Sâmbătă, 25 Iunie

Duminică, 26 Iunie

Reşiţa

+22ºC/+13ºC

+25ºC/+16ºC

+28ºC/+18ºC

+28ºC/+19ºC

+29ºC/+18ºC

+25ºC/+15ºC

+27ºC/+18ºC

Timişoara

+28ºC/+12ºC

+29ºC/+14ºC

+32ºC/+16ºC

+33ºC/+19ºC

+34ºC/+14ºC

+28ºC/+12ºC

+32ºC/+16ºC

