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Raport de monitorizare alternativă a mediului
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

în zonele afectate de poluarea provenită de la iazul de decantare a apelor
de mină Boşneag -Tăuşani aparţinând SC MOLDOMIN Moldova Nouă

Din istoricul uzinelor

Perioada aprilie - mai 2011

din Reşiţa

I. Scopul monitorizării alternative a
mediului
Monitorizarea alternativă, prin activităţi de
voluntariat, a factorilor de mediu şi a
biodiversităţii în zone din România şi Serbia
afectate de poluarea cu deşeuri miniere
provenind de la iazulul de decantare a apelor de
min ă Bo şneag -T ău şani apar ţinând SC
MOLDOMIN Moldova Nouă reprezintă una din
activităţile principale ale Grupului Ecologic de
Colaborare Nera în cadrul proiectului „Poluarea
transfrontalieră cu deşeuri miniere pe Dunăre,
realitate şi în acelaşi timp bombă mediatică“
finanţat de către Uniunea Europeană prin
Programul IPA de Colaborare Transfrontalieră
România - Republica Serbia şi statele
participante la program.
Prin aceast ă activitate voluntarii care
activează în cadrul centrului transfrontalier de
voluntariat al GEC Nera, colectează informaţii
privind starea factorilor de mediu şi a
biodiversităţii în aceste zone, precum şi despre
amploarea fenomenelor de poluare pe perioada
de implementare a proiectului.

Informa ţiile sunt percepute la nivelul
simţurilor umane de bază iar abilităţile de
selectare a acestor informaţii, în funcţie de
relevanţa lor pentru scopul propus, au fost

dobândite de către voluntari în urma unui training
de specialitate.
Informa ţiile colectate sunt înscrise în
formulare de monitorizare alternativă a mediului
iar pe baza lor, GEC Nera întocmeşte rapoarte
periodice, incluzând concluzii privind starea
mediului şi recomandări privind direcţii de
acţiune. Aceste rapoarte sunt distribuite
autorităţilor publice responsabile de
implementarea politicilor de mediu în această
zonă şi presei.
Rapoartele de monitorizare ,au rolul de a
furniza informaţii alternative din zona societăţii
civile şi de a contribui la fundamentarea de
decizii, care să prevină şi să stopeze fenomenul
de poluare cu deşeuri miniere ce se manifestă ca
agresiune împotriva mediului natural şi a
aşezărilor umane.
II. Zonele şi perioadele de monitorizare
In luna aprilie 2011 voluntarii GEC Nera şi
Skola Plus (Serbia) au realizat o misiunie de
monitorizare în perioada 29 - 30 aprilie pe
teritoriul comunelor/oraşului Pojejena, Moldova
Nouă, Coronini, incluzând un traseu cu lungimea
totala de 20 km în localităţi şi în zona
urmatoarelelor obiective ale patrimoniului
natural: zona umedă Pojejena - Divici (arie
specială de protecţie), zona umedă Ostrovul
Moldova Veche (arie specială de protecţie),
punctele turistice Vârful Piatra Albă - Radimna,
Stânca Babacaia - Coronini, peştera Gaura cu
Muscă - Coronini şi fluviul Dunărea. In luna mai
2011 voluntarii GEC Nera si Skola Plus au
realizat următoarele două misiuni de
monitorizare:
l în data de 22 mai pe teritoriul localităţilor
Stara Palanka, Banatska Palanka şi Vračev Gaj
de pe teritoriul comunei Bela Crkva, şi pe
teritoriul localităţilor Ram şi Veliko Gradište
precum şi în zona obiectivelor aparţinând
patrimoniului natural din zona umedă Labudo
Okno, de pe malul stâng al Dunării şi din delta
Nerei incluzand un traseu total de 35 km.

l în data de 28 mai pe teritoriul
comunelor/oraşelor Pojejena, Moldova Nouă,
Coronini, Socol incluzând un traseu cu lungimea
totală de 45 Km, în localităţi şi în zona
urmatoarelelor obiective aparţinând
patrimoniului natural: rezervaţiile naturale Balta
Nera - Dunăre, Baziaş, Râpa cu lăstuni - Valea
Divici, ostrovul Calinovăţ şi fluviul Dunărea.
III. Starea factorilor de mediu şi a
biodiversităţii în zona monitorizată .
a) Apa
Pe toată zona monitorizată apa fluviului
Dunărea are o turbiditate medie. Obiectele din
apă, sunt vizibile până la adâncimea de 70 cm în
Coronini (Gaura cu Muscă), 50 cm - Stara
Palanka (la confluenţa cu râul Nera), 65 cm Pojejena (confluenţa cu pârâul Radimna).
Pe Dunăre, pe suprafaţa apei, izolat, sunt
transportate pelicule sau dâre de carburanţi,
grăsimi şi ocazional ambalaje de plastic.
Incepând de la o distanţă de 1-3 m de mal, apa
are miros caracteristic de ape uzate de
canalizare.
b) Solul şi formaţiunile geologice
In zona monitorizată, pe întregul traseu al
şoselei (DN 57) există abandonate, ambalaje de
plastic. Concentraţii mai mari de ambalaje există
la Baziaş în golful de la intrea Dunării în
România, în rezervaţia naturală Balta Nera Dunăre, la punctul turistic Peştera Gaura cu
Muscă (Coronini), pe Valea Radimnei (în amonte
200-300 m de pensiunea Luiza), la popasul din
Vârful Piatra Albă, pe malul Dunării la Stara
Palanka şi în campările improvizate (în general
locuri de pescuit) de pe malul Dunării. Golful de la
Baziaş şi malul Dunării la Stara Palanka a fost
igienizat de către voluntari.
La 1,5 km de la ieşirea din oraşul Moldova
Nouă, pe DN 57, pe partea stângă a şoselei,
există resturi ale unei deponii improvizată de
deşeuri, ambalaje şi gunoi menajer pe o
suprafaţă de cc. 800 mp.
(continuare în numărul viitor)
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Din istoricul uzinelor din Reşiţa
(continuare din numărul trecut)

Cu ocazia împlinirii la data de 3 iulie 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.
Fotografiile prezentate aici nu aparţin articolului apărut
în 1936, ele au fost adăugate de redacţia noastră.
Din istoricul Reşiţei
Reşiţa „K.K. osterr. Staats-Eisenbahn Gesellschaft”
La anul 1854 ca de atâtea ori, guvernul austriac şi
curtea Imperială ajung din nou într-o situaţie gravă
financiară, care determină guvernul, ca în baza legii din 14
Sept. 1854, să cedeze societăţilor particulare toate căile
ferate, înfiinţate de stat. Se formează mai multe societăţi,
din care cea mai importată era „K.K. (KoninglichKaiserliche) Osterreichische Staats-EinsanbahnGesellschaft”, prescurtat „Steg”.
Această societate preia liniile ferate: În Austria:
Bondenbach - Brunn - Olmutz. În Ungaria: Merdhegg Pressburg - Budapesta - Czegled - Solnok, Czegled Segedin - Timişoara, Timişoara - Lişava - Baziaş, Lişava Oraviţa - Baziaş.
Societatea este formată de următorii: Baron Sina
George şeful băncii S.C.Sina din Viena, baron Eskeles
Daniel, şeful băncii Arnstein et Ezkeles din Viena, Pereire
Isac, preşedintele băncii „Societe generale de credit
mobilier” din Paris. Societatea a Galliera Rafael, directorul
băncii „Societe generale de credit bilier” din Paris.
Societatea a garantat guvernului austriac un beneficiu de
52% pe o durată de 90 de ani, adică până la anul 1945.
În afară de liniile ferate mai sus amintite, pentru suma
de 30 milioane franci societatea mai primeşte în posesie
definitivă minele de cărbuni din SobochLeben, Kladno şi

Brandeisl din Bohemia şi toate minele, uzinele şi domeniile
din Bănat.
Întinderea terenurilor din Bănat era 226.232 jughere,
iar suma exactă plătită pentru acestea a fost de 11.125.046
floreni şi 89 creiţari. Contractul s-a încheiat la 01.01.1855
şi sancţionat de Împăratul Franz Iosif I, la 03.01.1855. Obiectele vândute erau, conform contractului, următoarele:
1.Minele de aramă din Oraviţa şi Ciclova cu uzinele şi
atelierele lor, 2. Minele de aramă, argint şi fier din
Dognecea, 3. Minele de aramă şi fier din Sasca cu uzina
lor, 4. Minele de cărbuni din Doman, Cuptoare şi Secul, 5.
Minele de aramă şi uzinele din Moldova, 6. Minele de
cărbuni din Steiedorf, 7. Uzinele şi atelierele din Reşiţa şi
Văliug, 8. Uzinele de fier şi aramă din Bocşa, 9. Uzinele de
fier din Ciclova, 10. Minele de fier din Ocna de fier şi
Slamina cu toate minele de fier şi aramă, care erau în
posesia statului, 11. Toate terenurile şi pădurile care
aparţin minelor şi uzinelor, în fine 12. Toate terenurile
camerale din districtele Oraviţa şi Bocşa.
Prima preocupare a Societăţii noi a fost înzestrarea
fabricei cu instalaţii noi, moderne, pentru a-i putea majora
capacitatea de producţie.
În epoca 1855-1874 atât Austria cât şi Ungaria lucrează
intenziv la mărirea reţelei de căi ferate. Prin instalaţiile lor,
uzinele şi atelierele din Reşiţa furnizează aproape întreg
materialul necesar.
În 1868 se instalează fabricarea oţelului „Bessemer” şi
în scurt timp a oţelului „Martin”. În 1871 se instalează un
atelier de bandaje şi de roţi montate, laminoare de table, o
fabrică nouă de maşini cu o lăcătuşerie de scule, un atelier
de construcţii şi poduri, un atelier de cazangerie, o
turnătorie de oţel şi o fabrică de cărămizi refractare.
În anul 1860 s-a început construirea liniei ferate rondale

Anina-Oraviţa, print-o regiune pitorească, unde pentru a
învinge greutăţile terenului, a trebuit să se construiască 14
tuneluri, un mare viaduct şi mai multe poduri, făcându-se
astfel legătura cu Reşiţa. La anul 1871 se începe
construirea liniei ferate industriale între Reşiţa - BocşaRomână - Ocna de fier. Se instalează apoi un atelier de
locomotive pentru trenul industrial şi la anul 1873 iese
prima locomotivă fabricată în Reşiţa.
La anul 1889 se construieşte fabrica de poduri şi
construcţii şi fabrica de maşini, în anul 1894 turnătoria de
fier şi oţel, în anul 1898 uzina de laminoare din Reşiţa şi
fabrica de maşini agricole din Bocşa.
La 1899 fabrica de şuruburi din Anina, în 1901 uzina de
energie cu vapori din Anina, în 1905 fabrica de cărămizi
refractare şi uzina de energie cu gaz din Reşiţa. În 1906
uzina de energie hidraulică din Reşiţa, iar în 1907-1909
monumentalulu baraj al apei Bârzavei la Văliug.
În raport cu intensificarea lucrărilor creşte şi populaţia
Reşiţei. La recensământul din 1910 are peste 10.000 de
locuitori, iar de prezent 21.000.

(continuare în pagina 2)
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Din istoricul uzinelor din Reşiţa

Consiliul jude]ean a respins referendumul
Aleşii cărăşeni au respins marţi, în şedinţă
ordinară, un proiect de hotărâre propus de
USL, destinat organizării unui referendum
local pentru priveşte desfiinţarea sau nu a
acestei unităţi administrativ-teritoriale.
Preşedintele Consiliului judeţean, Sorin
Frunzăverde, pune această respingere pe
seama inoportunităţii unui asemenea demers
la acest moment. ”M-am declarat cu ceva timp
în urmă, şi în instanţele PD-L, şi public,
împotriva comasării judeţelor, deci şi a
desfiinţării judeţului Caraş-Severin, din foarte
multe motive pe care le-am explicat deja, ce
ţin de tradiţie, de identitatea comunităţilor din
Caraş-Severin, dar şi de ceea ce înseamnă
actualitate în Uniunea Europeană. Acolo
unde, de la Tamisa şi până la Prut, la frontiera
estică a UE, care e în România, există peste
tot şi regiuni şi judeţe, adică, regiunile sunt
formate din judeţe, indiferent cum se numesc

ele”, a declarat, Sorin Frunzăverde.
Liderul PD-L, care spune că este nevoie
de regiuni, dar prin modificarea Constituţiei,
consideră că în prezent există şanse foarte
mici ca aceste judeţe să fie desfiinţate, pentru
că există în întreaga ţară o reacţie a
comunităţilor împotriva acestui fapt, cu atât
mai mult cu cât ele sunt o formă de organizare
teritorial-administrativă ce se regăseşte în
întreaga Europă unită, iar într-un asemenea
context, astfel de atitudini politicianiste nu îşi
au rostul. Consilierii judeţeni ai USL au
subliniat faptul că este de datoria lor să lase
mai departe judeţul aşa cum l-au preluat,
specificând, aşa cum a făcut-o consilierul PSD
Nicolae Ştefănescu, că demersul lor nu a avut
nicio conotaţie politică şi că reorganizarea
poate suporta multiple îmbunătăţiri, dar nu
prin desfiinţarea judeţelor.
(Dan Apostolescu)

Izlazul comunei Doma}nea, în continuare, m@rul discordiei
În urma deplasării unei comise mixte,
formată prin ordin al Prefectului Octavian
Ţunea, nr. 171/16.06.2011, la faţa locului au
fost verificate sesizările făcute de către
Asociaţia Crescătorilor de Animale din
Domaşnea.
Astfel, s-a constatat că au existat mai
multe cereri de concesionare a izlazului
comunal, depuse de membrii asociaţiei, care
au fost respinse de Consiliul Local Domaşnea.
După ce a fost supus spre aprobarea Consiliului Local Domaşnea, proiectul de hotărâre
iniţiat de primar, referitor la concesionarea de
către Asociaţia crescătorilor de animale, a fost
scos de pe ordinea de zi, printr-un proces
verbal. Prin urmare, s-a luat decizia repunerii
acestuia pe ordinea de zi, într-o altă şedinţă,

lucru ce nu s-a mai întâmplat ulterior. Ca atare,
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a
trimis către comuna Domaşnea, în atenţia
Consiliului local, reluarea dezbaterilor asupra
acestui proiect şi luarea unei decizii, în conformitate cu prevederile legale şi convingerile
fiecărui consilier. Din Asociaţia Crescătorilor
de Animale din Domaşnea fac parte circa 70
de persoane. Acestea sunt nemulţumite de
faptul că cei din Consiliul Local Domaşnea
refuză să le prelungească contractul de
concesionare a izlazului comunal pe numele
asocia ţiei. Hot ărârea Consiliului Local
Domaşnea precizează că izlazul comunal va fi
concesionat doar persoanelor fizice, în funcţie
de numărul animalelor din gospodărie, şi nu
celor juridice.

(continuare din pagina 1)

U.D.R.
Terminându-se războiul mondial, o
necesitate imperioasă economică şi a
apărării naţionale a impus transformarea
Societăţii Steg, în societate românească.
Prin decretul-lege No. 2455 din 8 Iunie 1930
guvernul decretează înfiinţarea Socetăţii:
„Uzinele de fier şi Domeniile din Reşiţa,
societate anonimă”.
Azi Uzinele Reşiţa - este incontestabil sunt cele mai puternice inteprinderi din
întreg cuprinsul României. Ce însemnătate
are pentru o ţară de a avea o industrie
metalurgică puternică şi bine îndrumată, a
dovedit-o cu prisosinţă războiul, care pe
lângă armata activă din front, a mobilizat o a
doua armată în serviciul metalurgiei. S-a
auzit adeseori în cursul războiului, că acela
va învinge, care va putea aduce pe front cu
un tun mai mult şi putem afirma că mersul
războiului mondial a fost pendinte în mare
parte de industria metalurgică.
Reşiţa este în această ordine de idei, cel
mai important factor în apărarea noastră
naţională, dar totodată şi una dintre cele
mai importante baze economice ale ţării,
care pe lângă producţia de armament are
capacitatea cea mai putenică de producţie
de material rulant de căi ferate şi unelte
agricole, de materiale prime şi cărbuni,
necesare atât industriei cât şi economiei
ţării.

Săptămâna politică locală

P

Membri ai Biroului Municipal Resita au
Sambata 18 iunie 2011, in Sala Mare a
Casei de Cultura a Sindicatelor din Resita s-a fost alesi, in ordinea numarului de voturi
desfasurat Adunarea Generala de Alegeri a obtinute:
1) Jaro Marsalik
332 din 393
Organizatiei Municipale PNL Resita.
2) Ionela Kovacs
310
Sedinta a fost condusa de Marcel Vela 3) Costy Cristoi
244
presedintele Filialei PNL Caras-Severin si
4) Horia Irimia
243
membru al Biroului Politic Central al PNL.
5) Danut Florea
239
Marcel Vela a subliniat importanta
____________
castigarii alegerilor locale de catre PNL , USL,
6) Florin Glava
222
in Resita.
7) Cristian Gafu
215
Totodata a asustinut candidatura lui Ioan
8) Viorel Basag
203
Popa la presedintia PNL Resita, precum si la
9) Viorel Lolea
201
presedintia Consiliului Judetean Caras10) Claudiu Dolot
186
Severin la alegerile locale de anul viitor.
11) Florin Angheloiu
182
Prezent la întâlnire, reprezentantul USL
12) Adrian Damian
177
din partea PSD, Ioan Benga, a aruncat piatra
13) Ducu Craciun
166
în apă, declarând că un lider liberal-democrat
14) Andrei Apostol
156
ar fi afirmat că se unesc ”roşii de la PSD cu
15) Lucia Peia
154
gălbejiţii de la PNL”. Marcel Vela a spus,
16) Ovidiu Almajan
153
tranşant, că personajul în cauză este cu
17) Vlada Visatovici
125
siguranţă Viorel Blajovan iar săgeţile tuturor
18) Carina Pristavu
118
liberalilor s-au îndreptat spre acesta din urmă.
19) Florin Duma
117
In urma votului membrilor PNL Resita, a
20) Cornel Dragila
115
fost ales presedinte domnul Ioan Popa Primii 5 clasati au fost alesi vicepresedinti
cunoscutul om de afaceri de la Pangram
MonteBanato, initiatorul multor investitii in ai Organizatiei Municipale PNL Resita.
Au mai fost alesi 7 membri supleanti.
turismul din judet si in domeniul industriei
21) Dani Corlan
91 voturi
agro-alimentare.
22) Boris Vatzulic
81
Noul preşedinte al PNL Reşiţa, Ioan Popa,
23) Victor Toma
81
a declarat că aliaţii din USL sunt parteneri clari
24) Matu Daniel
81
ai liberalilor, asumaţi ca atare şi cu care se va
25) Mircea Teodorescu 72
merge înainte. Popa a reiterat, printre altele,
26) Ovidiu Rosu
70
ideea întăririi organizaţiei liberale reşiţene, in27) Dorin Braila
56
clusiv prin constituirea de organizaţii de cartier.

l Peste 50 de tineri din Caraş-Severin vor primi, de vineri, 24 iunie, bonuri valorice aferente programului naţional Euro 200, destinat tinerilor de până la 26 de
ani care provin din familii cu venituri reduse l Administraţia Bazinală de Apă Banat a desfăşurat miercuri un exerciţiu de simulare a inundaţiilor pe râul Caraş,
scenariul exerciţiului presupunând depăşirea cotelor de apărare l Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 23 iunie, cu începere de la ora
11:00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severinu l Nu mai puţin de 75 de cărăşeni au solicitat intervenţia
Ambulanţei în ultimele 24 de ore din cauza problemelor pe care le-au întâmpinat după ce au circulat prea mult timp pe caniculă l

2

| 23 - 29 Iunie 2011 | PRISMA

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi
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17 iun. ‘11
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21 iun. ‘11
22 iun. ‘11
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145,7734
147,9940
146,8790
146,8599

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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3,00
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4,10
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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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Stabilirea pensiei anticipate parţiale s-ar putea realiza
prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limita de vârstă cu
0,5% pentru fiecare lună de anticipare, faţă de 0,75% cât este
prevăzut în prezent, potrivit unei propuneri legislative privind
completarea Legii sistemului unitar de pensii, aflată pe ordinea
de zi la Senat, prima cameră sesizată.

Guvernul României va sprijini continuarea programului
nuclear civil, luând toate măsurile necesare ca legislaţia din
domeniul nuclear să se alinieze la standardele internaţionale, iar atât obiectivele în funcţionare, cât şi proiectele în
derulare să respecte cerinţele din standardele de securitate
nucleară şi criteriile subsecvente de evaluare.

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 Jude]ean Cara}-Severin
din data de 21 iunie 2011
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului
Caraş-Severin, pe anul 2011.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
nr. 8/29.01.2011 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau
finanţate de către acesta, pe anul 2011, modificată şi completată.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi taxelor speciale
pentru activităţi şi/sau servicii prestate de către direcţiile din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi direcţiile(serviciile) de
sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru anul 2012.
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Judeţean
Caraş-Severin a iniţiativei de concesionare a unei părţi (teren şi clădire) din
imobilul Spitalului Judeţean de Urgentă Reşiţa - Staţionar I, situat în
municipiul Reşiţa, str. Făgăraşului nr. 18, judeţul Caraş-Severin, aflat în
domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi administrarea Consiliului
Judeţean Caraş-Severin.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
nr. 177/2010 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului CaraşSeverin, Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin,
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului CaraşSeverin şi al Camerei Agricole a Judeţului Caraş-Severin, pentru anul
2011.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
nr. 89/2011 privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii ale
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Caraş-Severin nr. 96/2010 privind aprobarea organigramei şi a statelor de
funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin,
cu modificările si completările ulterioare.
8. Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricţii de mare tonaj pe
drumurile judeţene pentru vehicule rutiere cu masă maximă autorizată mai
mare de 7,5 tone.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Caraş-Severin.
10. Proiect de hot ărâre pentru modificarea Hotărârii nr.
15/25/25.02.2010 a Consiliului Judeţean Caraş-Severin privind aprobarea
capacităţii unităţilor de specialitate din cadrul instituţiilor de asistenţă
socială din subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
11. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului
judeţean Caraş-Severin la adunarea Generală a DKMT ce a avut loc la
Szeged, Ungaria, în data de 28 mai 2011.
12. Informare cu privire la participarea doamnei Maria Ştefu – consilier
juridic în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, la o reuniune de lucru
ce a avut loc la Varna, Republica Bulgaria în perioada 30 mai-3 iunie 2011.
13. Informare cu privire la participarea unei delegaţii a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin la sesiunea de identificarea parteneri organizată
de Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră ce avut loc la
Vrsac,Republica Serbia,în data de 31.05.2011.
14. Informare privind participarea unei delegaţii la vizita de studiu în
Olanda,din cadrul Proiectului „Eficientizarea şi reducerea duratei de livrare
a serviciilor publice din judeţul Caraş-Severin”, codul smis 6626, în
perioada 24-26 mai 2011.
15. Informare Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin cu
privire la concluziile Simpozionului „Dezvoltarea instituţiei ATOP”,
desfăşurat la Sibiu, în perioada 11-14 mai 2011.
16. Intrebări. Interpelări.

M@suri pentru protejarea
consumatorilor casnici de gaze naturale
Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă pentru
instituirea unor măsuri în domeniul gazelor naturale.
Actul normativ instituie mecanisme de protecţie a
consumatorului casnic şi a producătorilor de energie
termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la
producerea de energie termică în centralele de cogenerare
şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei.
Prin acest act normativ se instituie segmentarea pieţei
de gaze naturale între consumatorii casnici şi producţia de
energie termică destinată consumului populaţiei, pe de o
parte, iar, pe de altă parte, restul consumatorilor de gaze
naturale.
Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvern stabileşte,
pentru perioada iulie 2011-martie 2012, o structură de
amestec de gaze naturale import-intern, în care ponderea
cantităţilor de gaze naturale din import, în amestecul lunar
de gaze naturale să fie stabilită astfel încât, pentru
consumatorii casnici şi producătorii de energie termică
destinată consumului popula ţiei, preţurile finale
reglementate să rămână constante. Urmare a acestei
măsuri, în perioada iulie 2011 - martie 2012, preţul gazelor
naturale destinate consumului populaţie nu va fi majorat.
Astfel, potrivit ordonanţei de urgenţă, Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va stabili
structurile de amestec gaze naturale (import-intern) pentru
cele două segmente de piaţă create şi va monitoriza
consumul de gaze pentru fiecare segment.
(Guvernul Romaniei -16.06.2011)

Prescripţiile pentru bolnavii de afecţiuni
cronice vor fi eliberate pentru o perioadă
limitată la 30, 60 sau 90 de zile, potrivit unui act
normativ care modifică normele metodologice
de aplicare a Contractului-cadru privind
acordarea asistenţei medicale.

Centrele de s@n@tate
multifunc]ionale vor deveni
func]ionale în aceast@ var@
La propunerea Ministerului Sănătăţii a fost
aprobată Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002
privind administrarea unităţilor sanitare publice de
interes judeaţean şi local.
Conform actului normativ, consiliile judeţene
sau cele municipale vor putea înfiinţa centre de
sănătate multifuncţionale, ca unităţi fără personalitate juridică, în structura spitalelor judeţene sau
municipale.
Centrele de sănătate multifuncţionale pot avea
o structură formată din cabinete de specialitate,
între 5 şi 20 paturi pentru spitalizarea de zi,
compartiment de primire a urgenţelor, laborator de
analize medicale şi/sau laborator de radiologie
imagistică.
Centrele de sănătate multifuncţionale vor fi
conduse de un medic şef. Centrele de sănătate
multifunc ţionale vor fi finanţate în cadrul
contractelor pe care spitalele de care aparţin le
încheie cu casele de asigurări de sănătate.
În termen de 7 zile de la publicarea în Monitorul
Oficial, Ministerul Sănătăţii va emite normele
metodologice privind organizarea şi funcţionarea
centrelor de sănătate multifuncţionale.
(Ministerul Sănătăţii, 16-06-2011)

Modificarea modelului-cadru al contractului individual de munc@
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 415 din
data de 14 iunie 2011 a fost publicat Ordinul ministrului
muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1616/2011
privind modificarea şi completarea modelului-cadru al
contractului individual de muncă, prevăzut în anexă la
Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr.
64/2003.
Actul normativ modifică şi se completează modelulcadru al contractului individual de muncă, prevăzut în
anexă la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale
nr. 64/2003, după cum urmează:
l la rubrica „Părţile contractului”, sintagma „permis
de muncă“ se înlocuieşte cu sintagma „autorizaţie de
muncă/permis de şedere în scop de muncă“;
l la rubrica „Locul de muncă”, se introduc menţiuni
referitoare la secţie/atelier/birou/serviciu/ compartiment etc. din sediul social/punctul de lucru/alt loc de
muncă organizat al angajatorului;
l se introduce în modelul-cadru al contractului individual de muncă o nouă clauza referitoare la criteriile de
evaluare a activităţii profesionale a salariatului;
l cu privire la durata muncii, se elimină din modelulcadru al contractului prevederea că fracţiunea de
normă este de cel puţin 2 ore/zi.;
l la rubica „Salarizare”, pe lângă sporuri, indemnizaţii
şi alte adaosuri, actul normativ introduce şi prestaţiile

suplimentare în bani, precum şi modalitatea prestaţiilor
suplimentare în natură;
l la rubrica „Alte clauze” se face precizarea că
perioada de proba se stabileşte în zile calendaristice,
iar perioada de preaviz în cazul demisiei se stabileşte în
zile lucrătoare;
l se introduce dreptul angajatorului de a stabili
obiectivele de performanţă individuală ale salariatului;
l au fost introduse în model-cadrul al contractului
următoarele obligaţii ale angajatorului:
- să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;
- să acorde salariatului toate drepturile ce decurg
din contractele individuale de muncă, din contractul
colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
- să elibereze, la cerere, un document care să
ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv
activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii,
salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate;
l se introduce precizarea că orice modificare privind
clauzele contractuale în timpul executării contractului
individual de muncă impune încheierea unui act
adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu
excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este
prevăzută în mod expres de lege.
(16 iunie 2011 - juridice.ro)

- 50% din salariul funcţiei de bază, la vechime
Poliţiştii şi cadrele militare care încetează
raporturile de muncă cu MAI vor primi un ajutor efectivă cuprinsă între 1 şi 5 ani;
- 55% din salariul funcţiei de bază, la vechime
social a cărui valoare este cuprinsă între 50 şi 60%
efectivă cuprinsă între 5 şi 15 ani inclusive;
din salariul de bază, potrivit unui act normativ
- 60% din salariul funcţiei de bază, la vechime
efectivă de peste 15 ani.
publicat în Monitorul Oficial.

l România a avut, pentru a zecea lună consecutiv, cea mai ridicată inflaţie din Uniunea Europeană, înregistrând, în luna mai, o rată anuală de 8,5% l
Boardul FMI are pe agenda şedinţei de vineri prima evaluare din acordul stand-by încheiat cu România la sfârşitul lunii martie l Înmatriculările de maşini
noi din România au scăzut în primele cinci luni din acest an cu 12% faţă de perioada similară a anului trecut l Premierul Emil Boc a declarat pentru un
post de televiziune că a solicitat în Guvern pregătirea unui act normativ pentru continuarea impozitării suplimentare a celor care deţin mai multe locuinţe
şi după anul 2011 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2014/2011
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a
certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi
fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a
modelului şi conţinutului acestora (M.O. nr. 396/06.06.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 883/2011 privind
stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii
având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului
din Ministerul Sănătăţii, din unităţile sanitare finanţate integral
de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui
drepturi se asigura din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Sănătăţii (M.O. nr. 397/07.06.2011)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Regulamentul
din 2011 privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din
aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subor-
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dinea ori sub autoritatea acestuia (M.O. nr. 398/07.06.2011)
l Circulara Bancii Naţionale a României nr. 19/2011 privind
punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din
argint cu tema "Anul internaţional al chimiei" (M.O. nr.
407/09.06.2011)
l Legea nr. 90/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica, necesara realizarii unor obiective de interes naţional,
judetean şi local (M.O. nr. 407/09.06.2011)
l Legea nr. 91/2011 pentru modificarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societatilor comerciale (M.O. nr. 407/09.06.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătaţii nr. 276/2011 privind
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sanatatii şi
familiei şi al ministrului agriculturii, alimentatiei şi padurilor nr.
438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii
alimentari destinati utilizarii în produsele alimentare pentru
consum uman (M.O. nr. 408/10.06.2011)

l H.G. nr. 521/2011 pentru completarea Hotararii
Guvernului nr. 1.230/2010 privind declansarea procedurilor
de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de
expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate
publica "Autostrada Timisoara Lugoj" (M.O. nr.
410/10.06.2011)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale nr.
134/2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, alimentatiei şi padurilor nr. 397/2003 pentru
aprobarea Nominalizarii arealelor viticole şi incadrarii
localitatilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole (M.O.
nr. 411/10.06.2011)
l O.u.G. nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii
(M.O. nr. 411/10.06.2011)

După turul doi de scrutin pentru funcţia de
primar general al Chişinăului, situaţia se
prezintă astfel:
Dorin Chirtoacă - Partidului Liberal 50,60%,
Igor Dodon - Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova - 49,40%

În viitorii zece ani, preţurile cerealelor vor rămâne în continuare
ridicate pe plan internaţional, iar preţurile produselor agricole
vor înregistra în continuare fluctuaţii, potrivit raportului
"Perspectivele agriculturii 2011-2020", dat publicităţii de
Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) şi Organizaţia
pentru Cooperare Economică (OECD).

Ban Ki-moon a primit votul Adunării Generale ONU
pentru al doilea mandat de cinci ani. El nu a avut
concurenţă şi, practic, nici o opoziţie. Susţinut de toate
marile puteri dar criticat de unele grupuri pentru
drepturile omului, realegerea fostul ministru de externe
sud-coreean a fost, practic, sigură de mai multe luni.

Cardul european de s@n@tate, pentru c@l@torii în siguran]@
Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă facilitează accesul la îngrijiri medicale
în cele 27 de state membre ale UE, precum şi în
Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.
Plecaţi în vacanţă sau într-o călătorie de
afaceri? Totul se poate transforma într-un coşmar
dacă vă îmbolnăviţi, suferiţi un accident sau aveţi o
reacţie alergică.
Pe lângă problema în sine, va trebui să apelaţi
la un sistem de sănătate necunoscut, iar cheltuielile
suplimentare legate de intervenţiile în regim de
urgenţă pot înrăutăţi şi mai mult lucrurile.
Puteţi evita o parte din neplăceri dacă luaţi cu
dumneavoastră cardul european de asigurări
sociale de sănătate.
În urma unui acord încheiat între cele 27 de
state membre ale UE şi Islanda, Liechtenstein,
Norvegia şi Elveţia, cetăţenii europeni au dreptul la
anumite prestaţii de securitate socială în oricare
dintre aceste ţări.
Printre acestea se numără şi accesul la îngrijiri
medicale neplanificate în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii ţării gazdă.
Egalitate de tratament
Cardul de sănătate este pentru medici, spitale şi
farmacii dovada că titularul are dreptul de a fi tratat
ca şi cum ar fi cetăţean al ţării respective.
În anumite ţări, îngrijirile medicale sunt gratuite.
În altele, pacientul trebuie să achite facturile, însă

suma îi va fi rambursată, parţial sau integral.
Cardul acoperă, de asemenea, asistenţa acordată femeilor însărcinate şi asigură continuitatea
tratamentului în cazul bolnavilor cronici (ex.
pacienţii care suferă de astm, diabet sau cancer).
Reţineţi însă că pentru anumite servicii
specializate, cum ar fi dializa, unitatea medicală
trebuie contactată din timp.
Aveţi dreptul la egalitate de tratament chiar
dacă nu aveţi la dumneavoastră cardul de sănătate. Totuşi, aţi putea fi nevoit(ă) să vă contactaţi
asiguratorul, pentru a solicita o adeverinţă
provizorie prin fax sau e-mail.
În plus, este posibil să vi se solicite achitarea
integrală a costurilor, urmând să solicitaţi rambursarea la întoarcerea în ţară. Nu aveţi însă garanţia
că veţi primi toată suma.
Solicitaţi cardul, este uşor de obţinut!
Cardul european de asigurări sociale de sănătate este gratuit. Pentru a-l solicita, luaţi legătura cu
casa de asigurări de sănătate. Doar cetăţenii
asiguraţi în cadrul unui sistem naţional de sănătate
au dreptul la acest card. De asigurare beneficiază,
de asemenea, europenii care se deplasează întruna din cele 31 de ţări pentru a studia sau pentru a
lucra temporar (în interes de serviciu).
În prezent, aproape 185 de milioane de
persoane deţin deja cardul de sănătate.
(Securitate şi protecţie socială - 16/06/2011)

Aspecte importante legate de familie
Populaţia în scădere şi pe cale de îmbătrânire
are un impact major asupra societăţii şi economiei
europene. În cadrul reuniunii Consiliului pentru
Ocuparea Forţei de Muncă şi Afaceri Sociale din 17
iunie, miniştrii au discutat politici care să încurajeze
armonizarea vieţii profesionale cu viaţa de familie în
contextul schimbărilor demografice.
Pentru a face faţă provocărilor demografice şi
pentru a răspunde nevoilor întreprinderilor în materie de ocupare a forţei de muncă, este esenţial ca
rata de ocupare a forţei de muncă în rândul femeilor
să atingă obiectivul de 75%, stabilit de UE. Este un
lucru necesar, dacă dorim ca Uniunea să rămână
competitivă, iar Europa să continue să funcţioneze
bine. Acest scop, însă, nu poate fi atins fără politici
familiale durabile, care să garanteze egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi la locul de muncă şi un
echilibru între viaţa profesională şi cea privată mai
favorabil familiei pe piaţa forţei de muncă.
În concluziile adoptate de Consiliu, au fost
propuse mai multe măsuri pentru abordarea
barierelor în calea armonizării vieţii profesionale cu
cea de familie. Printre aceste măsuri s-au numărat:

l promovarea unor forme flexibile de muncă şi a
diferitelor forme de concediu atât pentru femei, cât
şi pentru bărbaţi (concediu pentru creşterea copilului, posibilitatea de a lucra cu normă fracţionară)
l furnizarea unui număr suficient de servicii de
îngrijire a copilului, accesibile ca preţ şi de înaltă
calitate, precum şi de structuri de îngrijire pentru
alte persoane dependente
l încurajarea angajatorilor să ofere angajaţilor lor
servicii de îngrijire a copilului şi alte forme de sprijin
familial
l luarea în considerare a nevoilor familiilor, în
special în cazul celor mai vulnerabile, cum ar fi
familiile numeroase şi cele monoparentale.
De asemenea, preşedinţia a informat statele
membre cu privire la reuniunea informală a miniştrilor însărcinaţi cu chestiuni legate de familie, care a
avut loc la 1 aprilie în Ungaria, şi a luat act de
declaraţia semnată cu această ocazie de trioul de
preşedinţii al Spaniei, Belgiei şi Ungariei împreună
cu viitoarea preşedinţie poloneză, privind impactul
armonizării vieţii profesionale cu viaţa de familie
asupra dinamicii demografice.

Noi norme ale UE privind
plata aloca]iilor de între]inere
Copiii şi familiile vor beneficia de noile
norme ale UE privind plata alocaţiilor de
întreţinere
În conformitate cu noile norme ale UE
care se vor aplica începând cu această
săptămână, copiii din UE vor beneficia de
plata mai rapidă a alocaţiilor de întreţine în
cazul în care familiile se despart. Întrucât se
estimează că în UE există 16 milioane de
cupluri internaţionale şi 1 milion de divorţuri
anual, tot mai multe familii se confruntă cu
problema obţinerii alocaţiilor de întreţinere
atunci când unul dintre părinţi locuieşte în
străinătate şi refuză să acorde ajutor
financiar. Noile norme instituie un sistem la
nivelul UE pentru a facilita recuperarea
alocaţiilor de întreţinere, astfel încât părinţii
absenţi să nu mai poată să se sustragă
obligaţiilor ce le revin.
În prezent, europenii se pot confrunta cu
probleme atunci când încearc ă să
recupereze sumele neplătite reprezentând
sprijin financiar pentru copii şi alte forme de
întreţinere de la o persoană aflată într-o altă
ţară a UE, cum ar fi atunci când un cuplu
divorţează şi unul dintre părinţi se mută în
străinătate. Acest lucru poate implica costuri
considerabile pentru părinţi şi copii, atât din
punct de vedere financiar, cât şi psihologic.
În plus, de multe ori guvernele sunt nevoite
să plătească în locul debitorilor care nu îşi
respectă obligaţiile.
Noile norme vor permite recuperarea în
mod eficient a creanţelor legate de obligaţiile
de întreţinere în situaţii transfrontaliere. În
cele mai multe cazuri, o decizie privind
obligaţiile de întreţinere dintr-o ţară a UE va
fi executorie în alt stat membru fără nicio
procedură specială. Acest lucru va accelera
procedura şi va genera economii pentru
părinţi. De asemenea, regulamentul instituie
norme privind cooperarea dintre autorităţile
centrale pentru a oferi asistenţă în ceea ce
priveşte cererile de întreţinere.
Context
Comisia monitorizează îndeaproape punerea
în aplicare a regulamentului de către statele
membre, pentru a se asigura că cerinţele acestuia
sunt îndeplinite. Comisia poate lua toate măsurile
corespunzătoare, dacă va fi cazul.

China şi Rusia au căzut de
acord să stimuleze comerţul
bilateral, dar nu a fost semnat
acordul privind gazele naturale.
Preşedintele chinez Hu Jintao a
declarat la Forumul economic de la
Sankt Petersburg că cele două ţări
au convenit să stimuleze comerţul
bilateral la 100 miliarde dolari până
în 2015 şi la 200 miliarde dolari
până la sfârşitul acestui deceniu, în
special în sectorul energetic.
Preşedintele rus Dmitri Medvedev a declarat în discursul său de
salut, că parteneriatul dintre Rusia
şi China "a făcut lumea un loc mai
stabil". Cu toate acestea, nici unul
din lideri nu s-a referit la eşecul lor
de a finaliza un acord în domeniul
gazelor naturale, deja întârziat.
ICANN (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers), organizaţia care se ocupă cu
gestionarea şi aprobarea de noi IPuri şi domenii de internet a anunţat
că, începând din anul 2012, aria de
domenii de internet posibile se va
mări către infinit. În prezent există
numai 22 de sufixuri principale de
nivel înalt (precum .com, .gov,
.edu, .info, etc.) şi aproximativ 250
de sufixuri pentru ţările lumii. Noua
hotărâre va aduce de la sine un
număr infinit de posibilităţi, limita
fiind imaginaţia umană.
Astfel, marile companii precum
Google, Microsoft, Apple sau
Coca-Cola îşi vor putea înregistra
site-uri care să se termine în numele lor (.google, .microsoft, .apple,
.coke).
Înscrierile pentru noile domenii
se vor face începând cu 12 ianuarie
2012.
Cetăţenii europeni se arată
îngrijoraţi de modul în care societăţile, inclusiv motoarele de căutare şi reţelele sociale, utilizează
informaţiile lor, deşi trei din patru
europeni admit că divulgarea
datelor cu caracter personal face
parte din viaţa lor de zi cu zi, arată
un nou sondaj Eurobarometru referitor la atitudinile faţă de protecţia
datelor şi identitatea electronică,
publicat de Comisia Europeană.

Comisia Europeană, IP/11/763, 21/06/2011

l Miniştrii de finanţe ai statelor membre ale zonei euro au convenit asupra unui al doilea pachet de salvare financiară pentru Grecia l Secretarul general
NATO cere statelor europene să investească mai mult în domeniul apărării l Statele Unite au angajat negocieri cu talibanii, a confirmat în mod oficial,
preşedintele afghan, Hamid Karzai l În perioada 23-24 iunie 2011 se desfăşoară reuniunea Consiliului European l Comisia Europeană lansează o campanie
paneuropeană „Ex-fumătorii sunt de neoprit” l Corpului european de voluntari, faza pilot, a fost lansat la Budapesta, la o conferinţă organizată de către
Comisia Europeană şi Preşedinţia ungară a Uniunii Europene l Parlamentul german a adoptat o lege care interzice plângerile împotriva zgomotului provocat
de creşe şi de zonele de joacă şi va permite construirea de creşe în zonele rezidenţiale l

NASA experimenteaz@ alimentarea robotizat@ în ultimul zbor al navetelor
Inginerii de la NASA ambalează
componentele pentru aşa numita
Robotic Refueling Mission pentru
transportul către Staţia Spaţială
Internaţională (ISS) cu naveta
Atlantis, programată să plece în 8
iulie. Staţia de combustibil robotizată
pentru nave spaţiale ar putea
schimba modul în care vor fi
proiectaţi viitorii sateliţi, dacă
experimentul are succes. Zborul,
STS-135, este ultima misiune a
NASA către ISS înainte ca programul
Orbiter, demarat în urmă cu 30 de
ani, să fie încheiat pentru totdeauna.
În mod normal, atunci când un
satelit este lansat pe orbită, transportă combustibil la bord
pentru întreaga misiune. Odată ce rămâne fără combustibil,
viaţa satelitului este efectiv terminată. Acest fapt produce mari
dificultăţi pentru sateliţi vechi, pentru navete lansate greşit pe
orbită precum şi pentru cele care suferă o defecţiune, să
rămână în stare de funcţionare şi să îndeplinească sarcinile
de lucru programate. Dar acest nou proiect de realimentare în
spaţiu ar putea schimba lucrurile.
Dezvoltat de Goddard Space Flight Center al NASA,
misiunea experimentală a realimentării robotizate va include
un set de instrumente care ar putea nu numai să alimenteze
sateliţi în spaţiu, dar şi să efectueze reparaţii minore. Primul

test al acestui sistem va fi efectuat pe staţia spaţială cu
ajutorul robotului laboratorului orbital canadian Dextre pentru
a-i verifica fezabilitatea. Echipamentul de realimentare folosit
în acest test include capace simulate, supape, pături termice
externe şi etanol.
Un experiment complex
Va fi sarcina robotului Dextre să utilizeze propriul său set
de instrumente specializate pentru a încerca să acceseze
sistemele de alimentare cu combustibil. Pe cei mai mulţi
sateliţi, supapele şi alte echipamente similare nu au fost
concepute pentru a fi atinse în spaţiu.
"Având în vedere modul în care aceşti sateliţi au fost iniţial
asamblaţi, natura acestei misiuni este foarte complexă," a
declarat Benjamin Reed, manager adjunct de proiect. "Dacă
va funcţiona, când un satelit trece prin acest proces, nu numai
că va fi realimentat, dar va fi, de asemenea, modificat, astfel
încât să poată fi realimentat mai uşor în continuare".
În cazul în care sistemul funcţionează în parametrii
estimaţi, prima misiune efectivă pentru repararea unui satelit
cu nivel scăzut de combustibil este programată pentru luna
mai 2013, au spus oficialii NASA. Dar acum nu ar fi doar un alt
test de zbor; se va efectua şi o vizită a unui satelit meteorologic care urmează să fie dezafectat, au adăugat aceştia.
Zborul final Atlantis
Atlantis va transporta, de asemenea, un cargo presurizat,
modulul Rafaello Multi-Purpose Logistics, care va fi umplut cu
provizii, echipamente şi experimente pentru echipajul de şase
persoane al staţiei spaţiale. Deoarece acesta este ultimul zbor

din programul navetelor americane, modulul de marfă a fost
modificat pentru a maximiza valoarea sarcinii utile pe care o
poate transporta. "Am încorporat în acest zbor un kit de
depozitare suplimentar, care ne permite să avem un plus de
181 kilograme de marfă," a spus Mike Kinslow, manager flux
sarcină utilă pentru misiunea Atlantis.
NASA îşi retrage cele trei navete ale flotei sale de zbor
pentru a face loc pentru un nou program de explorare spaţială
care vizează aterizarea pe un asteroid până în 2025. După
misiunea viitoare, Atlantis va fi mutată în muzeu pentru
afişarea publică permanentă, asemeni navetelor sale surori.
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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 maşină de cusut Singer, în
stare bună; pălării pluş culoare negre. Tel. 0255-257476 după ora 18.
Vând costume de bărbaţi, compuse din: pantalon, sacou, cămaşă,
cravată; cearşaf ţesut în război din
in şi bumbac; covoare ţesute în război; două servicii de masă de peste
200 de ani; tablouri, vaze din porţelan şi bibelouri. Tel. 0255-571190.
Vând două biblioteci cu multe
cărţi deosebite. Tel. 0355-801140,
0255-253973.
Cumpăr tocătoare resturi vegetale pentru U 445. Tel. 0768-764920
Vând carieră dotată cu toate utilajele, cu licenţă de fabricaţie pentru
sort 0-8 mm, 8-16 mm, 8-40 mm, 4080 mm, grup concasare primară/secundară, benzi transportoare, buncăre alimentare, capacitate mare
producţie, aflată la 3 km de Reşiţa.
Tel. 0729-099531, 0744-772534.
Vând canapea nouă cu 500 de
lei; candelabru glob roşu cu 40 lei;
haină de piel din America, pentru
femei, cu 120 lei; tablouri mici 4 lei
preţul de plecare; bibelouri. Tel.
0786-483218 (RR)
Vând televizor, diagonala 51,
umpic defect, la 50 lei negociabil.
Tel. 0761-719904 (RR)
Vând 3 geamuri termopan de
diferite dimensiuni la preţuri mici;
masă de 4 persoane la 70 lei. Tel.
0728-813340 (RR)
Vând goblen „Cina cea de
taină”, 50x40 la 400 €; costum
popular de damă din Banatul de
Munte la 600 de lei; o garnitură
pluşată compusă din cuvertură,
două huse de fotolii şi două feţe de
pernă la 200 lei; mobilă de tineret, cu
multe corpuri la 700 lei şi două
plapume de o persoană din lână
naturală la 150 lei bucata. Tel 0255240038, 0729-876548 (RR)
Vând televizor color Sport, în
garanţie, stare foarte bună la 250 lei.
Tel. 0746-020211, 0233-803014 (rr)
Vând staţie Bluetech, 200 w, cu
boxe tip turn în stare foarte bună. Tel
0747-585716 (RR)
Vând sufragerie-living, mahon,
1000 lei negociabil. Tel. 0355805464, 0770-369155 (RR)
Vând cal mare, bun de lucru,
hamuri şi două căruţe la preţuri negociabile. Tel. 0734-068742. (RR)
Vând staţie de amplificare japoneză la 300 lei; maşină de scris portativă la 250 lei; cărţi din literatura
universală; tablouri; costume naţionale două bucăţi şi un călcător nou
Philips din Germania. Tel. 0256410641. (RR)
Vând computer Penti u m 4
complet la 400 lei; Laptop Pentium 3
la 250 lei. Tel. 0255-530361, 0735060187 (RR)
Vând maşină de spălat stare
foarte bună. Tel. 0749-226404. (RR)
Cumpăr televizor la mâna a
doua şi scule electronice la mâna a
doua. Tel. 0761-719904. (RR)
Vând maşină de cusut electrică,
la 350 lei; set de scule electrice la
100 lei; storcător de fructe la 50 lei.
Tel. 0771-747236. (RR)
Vând aspiratoare Beko, 1400 W
la 80 lei; noptiere, dulăpior şi măsuţă la 120 lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând iapă de 7 ani, 600 kg, 3200
lei. Tel. 0742-544119. (RR)
Vând mobilă de dormitor completă la 1400 lei; mobilă de sufragerie la 1000 lei; canapea extensibilă
500 lei; colţar de sufragerie extensibil la 1000 lei; maşină de cusut
electrică cu 100 € negociabil. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
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Vând în Bocşa iepuraşi de o lună
jumate, albi, ochi roşii. Tel. 0771480329 (RR)
Vând în Şopotu Vechi un viţel de
două luni, 10 lei/kg. Tel. 0745654658 (RR)
Vând în Bocşa polizor fix cu
două pietre la 1200 lei; compresor
cu butelie mare la 1200 lei; robineţi
noi pt. abur sau apă caldă; reductoare noi, raport 1/45 la 300 lei; masă
de circular cu motor la de 4 kw la
1000 de lei, curele de transmisie noi
la 20 lei bucata; un cilindru de forţă
pentru tractor mic la 400 lei; motor
electric trifazic de 15 kw la 3000 de
rotaţii cu 1000 lei. Tel. 0747-877713.
(RR) Vând butelie de voiaj la 80 lei.
Tel 0355-881236. (RR)
Vând în Fizeş viţel la 1700 lei
negociabil. Tel. 0742-243027. (RR)
De vânzare fosă septică familială cu pat filtrant, kit complet. Preţ
2300 € sau 9000 lei negociabil. Tel.
0722-507779. (RR)
Vând fotoliu tip pat la 300 lei
negociabil; trusă de chei la 200 lei;
Tel. 0722-129295. (RR)
Vând maşină de cusut electrică,
cu 24 de operaţiuni, la 200 lei;
bicicletă nouă de bărbaţi la 400 lei;
două butoaie de bere la 300 lei;
combină muzicală la 120 lei; două
frigidere pt. bar la 800 lei bucata;
palton de piele pt. bărbaţi mărimea
58/60 la 500 de lei; două scurte de
piele numărul 60/62, pt. bărbaţi, la
500 lei bucata; scaun de maşină pt.
copii la 150 lei. Tel.0255- 525371 (rr)
Vând ouă de prepeliţă proaspete şi sănătoase la 50 bani bucata;
pui la 60 de lei bucata. Tel. 0722395469, 0771-231154. (RR)
Vând boiler electric de 180 litri la
150 lei; frigider arctic la 50 lei;
leagăn de copil la 200 lei. Tel. 0745808865. (RR)
Vând contrabas; maşină pentru
mături; cadă de lemn la 1000 litri la
500 lei fiecare. Tel. 0355-082861,
0788-899714. (RR)
Vând certificat de acţionar în
staţiune Băile Herculane. Tel 0754401307 (RR)
Vând circular de tăiat lemne în
stare perfectă de funcţionare la 600
lei; un abric fără masă la 300 lei;
pistoane pentru tractoare; strung
pentru cozi de mătură. Tel. 0255240157, 0766- 496941 (RR).
Vând în Lupac vacă la a două fătare, însoţită de un viţel de două luni
la 3.500 lei. Tel 0721-461970. (RR)
Vând bibliotec ă, 2 fotolii,
canapea, măsuţă ovală, lampadar,
sculptate. Preţ 450 € neg. Tel. 0720347375.
Vând 10 lăzi verticale pentru
stupi, noi, preţ 120 lei buc. Tel. 0744963406.
Vând mobilă de sufragerie +
comodă tv + colţar, în stare bună,
preţ 600 lei. Tel. 0748-138868.
Vând urgent mobilă tineret preţ
negociabil. Tel. 0722-879262.
Vând boiler apă caldă Ariston,
stare foarte bună, capacitate 30 de
litri, plus fitinguri. 400 de lei,
negociabil. Tel. 0786-842076.
Vând un birou pentru calculator,
în stare foarte bună, de culoare
neagră, cu următoarele dimensiuni:
lungime = 125 cm, lăţime = 80 cm şi
înălţime = 75 cm, la un preţ deosebit
de avantajos, sunt din Reşiţa sau
din Timişoara. Tel. 0355-427484,
0752-123434, 0751-132460.
Vând vederi şi ilustrate, din ţară
şi din străinătate, la un preţ foarte
avantajos, sunt din Reşiţa. Tel.
0355-427484, 0752-123434, 0751132460.
Vând urgent mobilă sufragerie,
preţ negociabil. Tel. 0722-879262.

Anunturi
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Vând stupi cu podişor, capac
acoperit cu tablă şi fund Antivarroa
110 lei, rame tei 1,3 lei, preţ final! Tel.
0768-331715, 0732-452930.
Vând haine de damă, noi, sunt
de la Reşiţa, la un preţ deosebit de
avantajos, nu suntem firmă, suntem
persoana fizică: un cojoc din blăniţă
de miel, lung, mărimea 44-46; un
guler de vulpe argintie; o rochiţă de
seară din catifea neagră mărimea
44; un taior de damă culoare gri mărimea 46; o bluză şi fustă din fir lucitor mărimea 44. Tel. 0355-427484,
0752-123434, 0751-132460.
Vând termometre cu mercur, de
la minus 10 grade la plus 100 de
grade Celsius, sunt din Reşiţa, la un
preţ foarte avantajos. Tel. 0355-427
484, 0752-123434, 0751-132460.
Vând haine de bărbaţi, noi, sunt
din Reşiţa, la un preţ deosebit de
avantajos, nu suntem firmă, suntem
persoană fizică: un palton mărimea
48, din stofă, lung; o haină de piele
neagră, scurtă, mărimea 46-48;
două halate din doc albastru,
mărimea 50-52. Tel. 0355-427484,
0752-123434, 0751-132460.
Vând două carcase boxe, cu
suport, 90 lei şi magnetofon Tesla cu
benzi audio 80 lei. Tel. 0740-520382
Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi. Ofer 10-40 lei funcţie de
stare. Tel. 0720-545776.
Vând în Caransebeş, tirfon de
1500 kg, masă de circular, generator de acetilenă. Tel. 0720-545776.
Vând în Caransebeş, convector
pe gaz turbo, centrală termică pe
gaz Junkers. Tel. 0720-545776.
Vând congelator nou, Arctic;
televizor mic Daewoo; gr ătar
electric nou; preţuri acceptabile. Tel.
0737-224885.
Vând lăzi pentru stupi, verticale,
noi. Preţ 120 lei. Tel. 0744-963406.

Auto-Moto-Velo
Vreau să cumpăr o remorcă
basculantă de 3,5 tone. Tel. 0768334519.
Vând motor Honda VFR, 750,
101 cp, 47.000 km, adus din Elveţia,
nerulat în România, vama plătită,
stare impecabilă. Tel. 0756-030130.
Vând Cielo Executiv, în Oraviţa,
48.000 km, alarmă, cd-player, climă,
imobilizator electronic, portbagaj
electric, gri metalizat, 3.700 €
negociabil. Tel. 0761-687889.
Vând Matiz an fabricaţie 2006,
mp3, arată impecabil, întreţinut,
consum mic 5 %, fără accident, unic
proprietar. Preţ 1.800 €. Tel. 0723277475.
Vând tractor Fiat 4.45, cu posibilităţi de dublă tracţiune pe faţă.
Preţ 3500 €. Tel. 0724-656279. (RR)
Vând camionetă Aro, motor Braşov la 800 €. Tel. 0764-203011. (RR)
Vând set motor pentru Dacia
1310 la 350 negociabil; o chiulasă
pentru Dacia 1300 la 200 €; două
planetare pentru Dacia 1310, scurte, la 200 lei. Tel. 0355-807563 (RR)
Vând Dacia Logan cu 25.000
km, la 4.000 €. Tel. 0256-410641 (rr)
Vând Scooter Aprilia Sport, 350
€ negociabil. Tel. 0767-947885 (RR)
Vând Ford din 2008, 41.000 km,
11.000 € neg. Tel. 0755-523254. (rr)
Vând tractor U650, cu remorcă
şi plug. Preţ 3.600 € negociabil. Tel.
0721-252861. (RR)
Vând Opel Astra Break Caravan, motor de 1,6, servo total, dublu
air-bag, închidere centralizat ă,
turelă, muzică mp3, stare foarte
bună, consum mic, înmatriculat în
România, preţ 2500 €; pompe de
benzină electrice la 150 lei bucata;
cauciucuri cu 30 lei bucata şi piese
pt. Opel. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Timiş Ford Tranzit înmatriculat, cu 6 locuri, ladă, acte la zi,
stare bună. Preţ 2800 € sau schimb
cu maşină mică pe motorină. Tel.
0742-544119. (RR)
Vând în Reşiţa microbuz Renaul
Master din 2001, 4000 € negociabil;
jante de aluminiu pe 13/14/15 ţoli
setul. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)

Anunturi
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Achiziţionez două autoturisme
pentru programul Rabla. Tel. 0757372660. (RR)
Vând Ford Sierra din 1990,
diesel, motor 1,8, îmbunătăţiri, 1500
€ negociabil. 0721-411661. (RR)
Vând în Ramna căruţă cu roţi de
lemn la 200 € negociabil. Tel. 0742914652. (RR)
Vând Dacia Berlină 1310 din
1987, stare bună, la 450 €. Tel.
0741-902620. (RR)
Vând în Goruia autoturism
Mitsubishi Cordia cu multe piese de
schimb, la 500 de € negociabil sau
voucher la 1600 lei. Tel. 0255234536, 0727-751324. (RR)
Vând autoturism VW pentru
piese sau Rabla la 1500 lei. Tel.
0355-082861, 0788-899714. (RR)

Vând apartament 2 camere,
Govândari, etaj 2, centrală termică,
faianţă, gresie, podele laminate, uşă
metalică, geamuri termopane,
izolaţie termică, complet mobilat şi
utilat; Preţ 26.000 € negociabil. Tel.
0728-813340. (RR)
Vând casă în Gătaia, 5 camere
şi o clădire în curte, cu grădină,
pomi, vie, la 35.000 € negociabil;
vând casă renovată, complet izolată
termic, cu duşumele, la 12.000 €.
Tel. 0256-410641 (RR)
Vând casă în Cărbunari, 3
camere, 1300 mp, anexe, apă. Preţ
10.500 € negociabil. Tel. 0769427493 (RR)
Închiriez apartament 2 camere,
în Resiţa, pe strada Petru Maior, nr.
20. Tel. 0765-268008. (RR)

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 tractor la 2000 €. Tel.
0730-248140. (RR)
Vând în Bocşa Mercedes clasa
C180, roşu, turelă, închidere centralizată, antifurt, verificare până în
2012, 4000 € neg.; 4 cauciucuri de
iarnă cu jantă cu tot, 195/65/R15 la
800 lei; 2 cauciucuri 155/70/R13 la
250 lei; ulei de motor 10 litri pentru
Mercedes la 240 lei; ulei pentru cutia
de viteză, 8 litri la 150 lei; două filtre
de ulei pentru Mercedes la 60 lei.
Tel. 0255-525371. (RR)
Cumpăr Dacia Papuc. Tel. 0742003677 (RR)
Vând cauciuc de tractor. Preţ
300 lei neg. Tel. 0722-549045. (RR)
Vând Opel Vectra inserţii crom
interior şi exterior, an 2007, motor
1919 cmc, 120 cai putere, 6 trepte,
faruri îngereşti reglabile electric,
jante, pilot automat, navigaţie oceanică color cu harta Europei, CD, conexiune bluetooth, consum redus,
geamuri şi oglinzi electrice, climă în
două zone, închidere centralizată,
computer de bord, proiectoare de
ceaţă, colan reglabil din piele tăbăcită, torpedo frigorific, 198.000 km,
cu carte service. Preţ 9250 €. Tel.
0733-732121, 0744-474676. (RR)
Vând bicicletă de bărbaţi, stare
foarte bună, la 300 lei şi cauciucuri
Michelin. Tel 0355-881236. (RR)
Cumpăr Dacia 1310. Tel. 0754401307. (RR)
Vând bicicletă de bărbaţi în stare
bună la 150 lei. Tel. 0745-808865.
(RR)
Vând utilaje agricole: freză de
1,90 la 100 €; freză de 2 la 1000 €;
freză de 1,6 la 1000 €; cositoare
rotativă pe tambur la 700 €; tractor
cu cabină de 450 la 4500 €. Tel.
0734-543999 (RR)
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.

Imobiliare
Vând teren construcţii, zona
Triaj, preţ negociabil. Tel. 0723237508, 0355-414977
Ofer spre închiriere apartament
2 camere, mobilat şi utilat,zona Poliţie. Tel. 0771-614597, 0765-295732
Vând casă 9 camere, anticameră, baie, scară interioară, cu etaj.
Are 2 terase, verandă, 2 pivniţe,
garaj, suprafaţă de 500 mp, situată
pe centură. Tel. 0255-571190.
Vând teren la intrarea în Sasca
Montană, 5500 mp, drept, laţuri şi
utilităţi. Preţ 8 €/mp. Tel. 0734068742. (RR)

Ofer spre închiriere apartament
cu 3 camere, confort 1, în zona
Şcolii Generale numărul 2, cu toate
dotăriile şi servicile. Tel. 0757372660 (RR)
Vând apartament în Reşiţa,
confort 1, două camere, fără dotări,
situat pe bulevardul Republicii la
etajul 8, preţ 27.000 € negociabil.
0721-774344. (RR)
Vând în Măureni casă pt. 2 familii, intrări separate, mobilată, cu fântână în curte, două curţi mari cu vie
şi flori, grădină mare, cu ieşire la
şoseaua Timişoara-Reşiţa. Preţ
40.000 € neg. Tel. 0255-526023. (rr)
Vând în Pipirig garsoneră complet mobilată şi utilată, confort 1 la
16.000 € neg.; vând casă la sat la
10.000 € neg. Tel. 0767-702381. (rr)
Vând apartament cu o cameră
pe Calea Caransebe şului, cu
acoperiş nou, îmbunătăţit. Tel.
0770-694699 (RR)
Vând teren lângă Cimitirul 8,
5000 mp, cu 6 €/mp negociabil. Tel.
0255-227517. (RR)
Vând în Reşiţa, la Intim, bloc 2A,
scara 4, etaj 8. Are 3 camere, termopane, gresie, faianţă, centrală proprie, îmbunătăţiri, izolaţie interioară,
la 30.000 € negociabil sau schimb
cu apartament cu 2 camere plus
diferenţă sau casă. Tel. 0355809377, 0724-975351. (RR)
Vând garsonieră în bloc de apartamente, la etajul 1, preţ de start
14.000 €. Tel. 0769-275845. (RR)
Vând în Goruia casă, 3 camere,
baie, bucătărie, două coridoare, o
cameră în renovare, pivniţa de 50
mp, grajd de 50 mp, cocină porci,
curte betonată, apă, canalizare, teren 1100 mp. Preţ 18.700 € neg. Tel.
0255-234536, 0727-751324. (RR)
Vând 2 hectare de teren la
Ezeriş, cu fântână. Pomi fructiferi,
instalaţie de irigare, posibilităţi de
locuit. Preţ 12.000 €. Tel. 0722129295 (RR)

Matrimoniale

Tânăr 31 ani, drăguţ, doresc
cunoştinţă cu o fată serioasă pentru
o relaţie de durată - căsătorie. Tel.
0737-147662.
Femeie 62 de ani doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
0756-626125.
Femeie 53 de ani doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
0747-900379.
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 casă în Ezeriş sau schimb
cu apartament plus diferenţa. Preţ
45.000 € negociabil. Tel. 0729113724. (RR)
Vând teren de 500 mp, vis-a-vis
de cocserie, pe Valea Ţerovei. Preţ
2 €/mp. Tel. 0730-248140. (RR)
Închiriez un spaţiu de 60 mp în
Bocşa. Preţ 650 lei/lună. Tel. 0255525371. (RR)
Vând în Timişoara casă cu 3 camere, bucătărie, baie, hol, renovată,
mobilată. Preţ 80.000 € negociabil.
Tel. 0256-224045. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 3 camere, etaj 1, 100 mp,
îmbunătăţit, în bloc izolat termic,
închis balcoane în termopan. Preţ
55.000 €. Tel. 0752-205611, 0355413465. (RR)
Vând apartament 3 camere
ultracentral în Reşiţa, decomandat,
termopane, centrală, 80 mp, et. 2/8,
preţ negociabil. Tel. 0722-265713.
Vând apartament 4 camere, în
Moroasa, parter, zona liniştită,
modernizat, centrală, termopane,
45.000 €. Tel. 0731-361322.
Închiriez în regim hotelier în
Băile Herculane apartament cu 2
camere, proaspăt renovat, tv lcd,
aer condiţionat, toate utilităţile. Preţ
60 lei/noapte. Tel. 0723-277475.
Vând garsonieră, parţial renovată, etaj 1, 25 mp camera, baie, hol,
zona Luncă, blocul Funcţionarilor.
Preţ 8.500 €. Tel. 0744-592037.
De vânzare apartament cu 2
camere, confort 2, îmbunătăţit, zona
Piaţa Intim, preţ 18.500 € negociabil. Tel. 0763-084318.
Vând garsonieră confort 1, bloc
cu 4 etaje, Govândari, et. 3, preţ
12.000 €, urgent. Tel. 0742-041858.
Vând casă pe str. Crivinei nr. 23,
65 mp compusă din 2 camere,
bucătărie, hol, teren 1700 mp, front
20 m. Tel. 0722-558567.
Vând urgent casă + teren 5.800
mp sau schimb cu apartament +
diferenţă, curent, gaz, situată în
Reşiţa str. 24 Ianuarie lângă Duşan.
Tel. 0742-948747.
Vând teren pentru casă în Bocşa
Română, 600 mp, cu utilităţi, apă,
gaz, canalizare, curent, 20 €/mp
negociabil. Tel. 0762-057598.
Ofer spre închiriere pe termen
lung cameră de cămin nemobilată.
Preţ bun. Tel. 0740-451939, 0770390682.
Vând apartament în Reşiţa, 2
camere, Govândari, et. 2/4, ceas
gaz, centrală, izolat, termopan, podele, faianţă, mobilat complet, utilat.
25.700 € neg. Tel. 0728-813340.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, gresie,
faianţă, podele, termopane, terasă,
centrală încălzire, gaz, acces auto,
curte, grădină, pomi fructiferi. Tel.
0724-700792.
Vând apartament 2 camere, semidecomandate, confort 1, balcon
la prima cameră, pe bd. Republicii
bl. 5, Reşiţa. Tel. 0721-672038.
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 31.500 €. Accept
plata în 2 rate act notarial sau Prima
Casă. Tel. 0727-798285.
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Cumpăr apartament cu 3-4
camere, confort 1 decomandat, bloc
de 4 etaje. Tel. 0764-047333.
Ofer spre închiriere apartament
3 camere mobilat, centrală termică,
izolat termic, 150 €/lună. Tel. 0723769089.
Vând teren intravilan în Bocşa
Română, 600 mp, cu utilităţi, apă,
gaz, canalizare, curent, 20 €/mp
negociabil. Tel. 0762-057598.
Schimb apartament cu 3 camere, confort 2, îmbunătăţit total, cu
apart. cu 2-3 camere conf. 1 sau o
casă în Reşiţa. Tel. 0762-057598.
Caut garsonieră de închiriat în
Caransebeş, de preferinţă în zona
Ţiglăriei. Tel. 0768-764920.
De vânzare apartament 2 camere, amenajat, 65 mp, gaz, în spate la
Universitate, (str. Retezat), et. 3/4,
35.000 €/neg. Tel. 0745-466751.
Schimb casă Bocşa Montană cu
apartament în Reşiţa, 3 camere,
bucătărie, baie, gresie, faianţă, podele, centrala, încălzire, termopane,
terasă, curte, grădină. Tel. 0771449583.
Vând teren pe Clisura Dunării la
4,5 €/mp neg. Tel. 0740-301839.
Vând în Reşiţa garsonieră 40
mp, et. 3, balcon. Tel. 0768-839650.
Vând urgent teren agricol 30 ha
zona Bocşa, Berzovia acte în
regulă. Tel. 0726-701010.
Vând urgent teren în Bratova
5.000 mp, bun construcţie, cu
utilităţi. Tel. 0726-701010.
Vând sau închiriez apartament 2
camere în Reşiţa, zona Luncă, p/3,
bloc de cărămidă, 74 mp, multiple
îmbunătăţiri. Tel. 0730-267222.
Persoană fizică vând în Luncă,
apartament, 3 camere, decomandate, 76 mp, 2 băi, centrală termică,
gresie, faianţă, parchet, geamuri
termopan, bloc reabilitat termic,
parter. Tel. 0728-042241.
Persoană fizică cumpăr casă în
stare bună în zona Gătaia,
Semnlacul Mare. Ofer max. 8.000 €.
Tel. 0768-839650.
Vând casă mare în Bocşa
Montană, la str. principală, casa e
compusă din 2 corpuri, spaţiu comercial, 10 camere. Preţ 35.000 €.
Contact adelatelechi@yahoo.com
tel. 0255-552020, 0748-051170.
Vând garsonieră, Aleea Tineretului, et. 1, preţ negociabil, exclus
intermediari. Tel. 0785-866199.
Schimb garsonieră cu apartament 2 camere plus diferenţă sau
vând cu 12.500 €. Tel. 0771-588916
Vând urgent apartament 2
camere semidecomandate în
Moroasa 1, et. 3/3, ocupabil pe loc.
Preţ 23.000 €. Tel. 0720-006988.
Vând apartament 3 camere, etaj
1, confort 1, zona Trandafirul. Tel.
0355-801140, 0255-253973.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, geamuri termopane,
centrală, calorifere noi, două băi,
uşa, în Moroasa II. Preţ 40.000 €.
Tel. 0355-427473.
Vând două case (împreună), la
acelaşi preţ, 9 camere, bucătărie
pivniţă, 3 băi, 3 coridoare, curte,
grădină, două centrale pe gaz,
mobilat, două intrări stradale. Preţ
130.000 €. Tel. 0355-427473.
Vând casă Dognecea, două
camere, bucătărie, fântână betonată, cablu tv, telefon, în centru. Tel.
0737-224885, 0355-411682.
Vând în Gătaia, în centru, grădină, loc de casă, 600 sau 1000 mp.
Tel. 0747-832171, 0256-410590.

Anunturi
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Vând în Gătaia casă, două camere, bucătărie, baie, hol şi cămară
de alimente, plus o clădire în curte
cu 3 încăperi, garaj, anexe, grajd,
1520 mp, în centru, sau schimb cu
apartament în Reşiţa. Tel. 0747832171, 0256-410590.
Închiriez apartament pe bulevardul Republicii, etaj 2, 2 camere, mobilat, centrală, gresie faianţă. Chirie
150 €/lună. Tel. 0355-804219.
Vând teren pe Valea Ţerovei,
4000 mp, parcelat la 1000 mp, apă,
gaz, curent. Tel. 0736-455815.
Vând casă renovată sau schimb
cu apartament cu două-trei camere,
confort 1, în orice zonă. Tel. 0724696634.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Anunturi
,

ANUN[ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI
DE ÎNCADRARE
S.C. AQUACARAS S.A. cu sediul în Reşiţa, strada P-ţa Republicii
nr. 7 judeţul Caraş-Severin, titular al proiectului „Reabilitare incintă construcţii şi platformă” Reşiţa strada Fîntînilor nr. 1B, anunţă publicul
interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată: fără evaluarea
impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare incintă construcţii şi platformă”, propus a fi amplasat în Reşiţa strada Fîntînilor
nr. 1B.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot
fi consulate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş Severin
din Reşiţa, strada Petru Maior nr. 73, în zilele de luni - joi, între orele
08,00 - 16,30 şi vineri, între orele 08,00 - 14,00, precum şi la următoarea
adresă de internet http://ampcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului
anunţ, până la data de 29.06.2011.

Efectuez transport cu Golf 3, în
ţară, orice destinaţie (evenimente mănăstiri) la preţ convenabil. Tel.
0755-225328, 0723-788000.
Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str. Sfânta
Inginer constructor, caut de
Varvara, nr. 49, judeţul Caraş-Severin, organizează licitaţie publică
lucru. Tel. 0740-302657.
Strungar-rectificator cu expe- deschisă pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea următoarelor
rienţă şi foarte serios, caut de lucru bunuri:
VÂNZĂRI BUNURI:
în domeniu. De asemenea aş
1) Teren în suprafaţă de 400 mp, situat în oraşul Anina, zona PARC
accepta şi un job în construcţii, fiind
calificat şi ca zidar mozaicar, dar cu BREINER, cuprins în C.F. nr. 30 706, nr. cadastral 30 706.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 3.300 lei.
experienţa mai puţină, doar câţiva
ani sau agent de pază, dar nu am
CONCESIONĂRI TERENURI:
curs de agenţi efectuat. Tel. 07491) Teren în suprafaţă de 18 mp. situat în oraşul Anina, str. Minerului,
012670.
C.F. nr. 3, nr. top. 1163/53/238/b… pentru construirea unei magazii de
Îngrijesc copi şi/sau bătrâni. Tel. lemne.
0786-483218. (RR)
2) Teren în suprafaţă de 196 mp, situat în oraşul Anina, str. Bufenilor,
Caut alpinist utilitar pentru o nr. 18 în vederea construirii unei case de locuit.
lucrare. Tel. 0748-539006. (RR)
3) Teren în suprafaţă de 20 mp, situat în oraşul Anina, str. Minerului
Sonorizări nunti, botezuri, eveni- pentru construirea unui garaj.
mente. Transfer casete audio-video,
4) Teren în suprafaţă de 35 mp, situat în oraşul Anina, str. Cerna, în
discuri vinil pe cd-dvd. Tel. 0723- vederea construirii unui garaj.
616268 sau dorel_luca_resita@
5) Teren în suprafaţă de 35 mp, situat în oraşul Anina, zona Piaţa
yahoo.com
Industrială, în vederea construirii unui garaj.
Ofer local pentru nuntă în
6) Teren în suprafaţă de 10 mp, situat în oraşul Anina, zona Oraşul
septembrie. Tel. 0763-683256.
Nou, în vederea construirii unei magazii de lemne.
Sonorizez nunţi, botezuri. Expe7) Teren în suprafaţă de 24 mp, situat în oraşul Anina, str. Cloşca, în
rienţă şi seriozitate. Preţ unic 150 €. vederea construirii unei magazii de lemne.
Tel. 0723-277475.
8) Teren în suprafaţă de 50 mp, situat în oraşul Anina, str. Libertăţii, în
Execut lucrări interioare, faianţă, vederea construirii unor garaje.
gresie, rigips, laminate, zugrăveli,
ÎNCHIRIERI TERENURI:
glet, tinci, sape, instalaţii electrice,
1) Teren în suprafaţă de 400 mp, situat în oraşul Anina, Colonia
sanitare. Tel. 0770-765617.
Crivina, în vederea depozitării de materiale lemnoase.
Instalez/repar Windows pe
Documentele privind vânzarea, concesionarea şi închirierea prin
pc/laptop, înlocuiesc componente
licitaţie publică se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului Anina,
pc, fac service pc, Windows 7, Vista,
“Birou Secretar”, zilnic între orele 10.00 - 14.00.
XP sp3, Office, programe, drivere,
Licitaţia va avea loc în data de 13.07.2011, ora 12.00 în cadrul
antivirus, ultimele noutăţi. Tel. 0743Primăriei oraşului Anina, “Birou Secretar”.
827272, 0355-566570.
În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în datele de 20.07.2011
Electrician, execut sau schimb
ora 12.00 şi 27.07.2011 ora 12.00.
instalaţii electrice, montez sau
Termenul de depunere al ofertelor de la 20.06.2011 până la
schimb tablouri siguranţe automate,
27.07.2011.
prize, întrerupătoare, corpuri de
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752-934521.
iluminat, împământări etc. preţuri
PRIMAR,
SECRETAR,
mici. Tel. 0768-451834.
GHEORGHE NEICU jr.
IRINA IZVERNARI
Piscine pentru casa ta, execut
orice tip şi model de piscine pentru
casa ta la preţuri avantajoase. Tel.
0768-451834.
Coafeză, execut diferite coafuri
de zi, seară, diferite ocazii, mirese,
tuns, suviţat, vopsit, permanente
etc. la cele mai mici preţuri. Tel.
0785-441166.
REŞIŢA: Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1; CroitorCaut să îngrijesc copil sau confecţioner îmbrăcăminte după comandă: 1;
bătrâni. Tel. 0748-890428.
Acord asistenţă juridică, recuANINA: Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
perez debite, uzucapiuni terenuri/
BOCŞA: Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 1;
case, înfiinţez firme. Tel. 0727505315.
CARANSEBEŞ: Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
Electrician execut lucrări la insManager
proiect informatic: 1;
talaţiile electrice, pt. persoane fizice
sau juridice. Tel. 0745-943635.
ORAVIŢA: Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 12;
Pun gresie faianţă rigips laminate glet tinci instalaţii, tot ce aparţine
TOTAL JUDEŢ: 18
de amenajări. Tel. 0770-765617.

Anunţ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 15.06.2011

(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!

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 platou Secu

Zona Driglovăţ

l suprafaţă disponibilă: 2 ha
l zonă de agrement
l este pe drumul judeţean DJ

Se propune:
l un loc de joacă pentru copii
l o oglindă de apă ca element de atracţie
l un spaţiu dedicat persoanelor în vârstă
l un amfiteatru în aer liber
l un cinematograf
l alei pietonale

582B Reşiţa - Secu
Întreaga zonă se împarte pe
activităţi: belvedere, zonă de
pescuit sportiv, zone de plaja şi
alimentaţie publică, zonă tip
strand/parc de distracţie cu
specific acvatic (pe timp de iarnă
această zonă se poate amenaja
ca un patinoar natural pe zonele
cu apă mică), centru de canotaj,
zone de făcut focul, zonă cu
terenuri sportive, cazare şi
parcări aferente.

CONTACT:

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/23 Iunie

Vineri/24 Iunie

Timişoara

Timişoara

+36ºC
+20ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+28ºC
+19ºC

Reşiţa
Oraviţa +29ºC
+21ºC

+32ºC
+22ºC

Luni, 27 Iunie

+33ºC
+16ºC

Sâmb@t@/25 Iunie

+32ºC
+16ºC

Reşiţa

+26ºC
+9ºC

Oraviţa +29ºC
+17ºC

Miercuri, 29 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+24ºC
+8ºC

+25ºC
+11ºC

+23ºC
+10ºC

Joi, 30 Iunie

Vineri, 1 Iulie

Caransebeş
Reşiţa

+23ºC
+9ºC

Oraviţa +20ºC
+11ºC

Oraviţa +22ºC
+9ºC

+31ºC
+17ºC

Marţi, 28 Iunie

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/26 Iunie

Timişoara
Caransebeş

P

+22ºC
+12ºC

Sâmbătă, 2 Iulie

Duminică, 3 Iulie

Reşiţa

+22ºC/+12ºC

+23ºC/+13ºC

+26ºC/+16ºC

+27ºC/+16ºC

+26ºC/+16ºC

+24ºC/+16ºC

+23ºC/+17ºC

Timişoara

+26ºC/+13ºC

+28ºC/+11ºC

+31ºC/+13ºC

+31ºC/+15ºC

+30ºC/+16ºC

+29ºC/+15ºC

+26ºC/+16ºC

