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Informaţiile prezentate de localnici confirmă faptul
ca cel mai recent fenomen de poluare a avut loc în luna
aprilie 2011, ocazie cu care au fost poluate cu deşeuri
miniere localităţile şi terenurile din Coronini, Moldova
Veche, Moldova Nouă, Măceşti, Pojejena (România) şi
din Vinci, Požeženo, Veliko Gradište, Ram, Zatonje,
Stara Palanka, (Serbia). Au fost deasemenea poluate
ariile speciale de protecţie Zona umedă- Ostrovul
Moldova Veche din Parcul Natural Porţile de Fier şi
Zona umedă (RAMSAR) - Labudovo Okno (Serbia).
In raport cu situaţia din anii anteriori, pe suprafaţa
stâncii Babacaia (amplasată în apele Dunării, imediat la
ieşirea din localitatea Coronini spre Berzasca) s-au
dezvoltat fisurile. Din informaţiile oferite de localnici
rezultă că în fiecare an, după ciclurile de îngheţdezgheţ şi poluarea cu deşeuri miniere, din această
stâncă sunt dislocate bucăţi mari,fapt pentru care
Stânca Babacaia - emblemă a Clisurii de Sus a Dunării
se deteriorează în permanenţă.
c) Aerul
In perioada monitorizată pe amplasamentul iazului
Tăuşani - Boşneag au fost observate furtuni de praf de
mică intensitate, care au încărcat aerul cu particole de
deşeuri miniere pe un front cu lungimea de 700 m.

- programul manifestărilor 29-30 iunie 2011 - Cartierul reşiţean
Cîlnic
19:00 - Andreea Voica, formaţia condusă
de Deian Galetin şi invitaţi de la Liceul de Artă
Sabin Păuţa, Reşiţa
1 iulie 2011
Viteză în Coastă „Cupa Reşiţa” UCMR
14:00 - Start în manşa I a competiţiei
15:30 - Start în manşa a II - a a competiţiei
18:30 - Festivitate de premiere - Sala
Polivalentă
Concurs de şah - Sala Polivalentă
17:00-18:00 Concurs - dezlegări probleme pentru copii pana la 14 ani
18:30 Concurs de şah Blitz - 9 runde,
sistem elveţian cu 5 minute de gândire
Seară dedicată muzicii populare organizată pe stadionul de atletism din Lunca
Bârzavei
Partea I
Prezentator: Sergiu Taban
Formaţia condusă de Deian Galetin
Începând cu ora 17:00 îşi dau concursul:
Imi Gaşpar
Ansamblul Folcloric „Karasevska Zora”
din Caraşova
Formaţia de dansuri populare germane
„ENZIAN” a Forumului Democratic al Germanilor din Judeţul Caraş - Severin
Cuvântul primarului municipiului Reşiţa,
Mihai Stepanescu;
Horă de deschidere a rugii bănăţene
Premierea asociaţiilor de proprietari/locatari - câştigătoare la concursul „Cea mai
curată asociaţie de locatari/proprietari”
Anca Panţâru
Florin Pistrilă
Stana Stepanescu Dumitru Stoicănescu
Dumitru Teleagă
Mihaela Petrovici
Liliana Laichici Petrică Miulescu Irimică
Orchestra Bane Vasic, Jiva Dinulovic şi
solista Snejana Babik (Sneki)

Partea a II-a
Prezentator: Iuliana Tudor
Orchestra “Lăutarii din Chişinău” condusă
de Nicolae Botgros
Începând cu ora 21:30
Mioara Velicu
Ana Munteanu
Mariana Deac
Nicu Novac
Niculina Stoican Lupu şi Cornelia Rednic
Andreea Voica Nicoleta Voica
2 iulie 2011
Campionat de şah - Sala Polivalentă
10:00 - 20:00 Concurs pentru juniori până
la 14 ani; Concurs pentru seniori şi juniori de
la 14 ani - turneu open elveţian 7 runde, 61
minute, toate mutările au omologare FRŞ,
rundele 1,2,3,4. - Sala Polivalentă
Seară dedicată muzicii uşoare organizată
pe stadionul de atletism din Lunca Bârzavei
Începând cu ora 19:00
Trupa SLIDE
Trupa TRIANGULLUM
Trupa PHASER
Anca Pop & Band
Trupa NARCOTIC SOUND
Campionat de şah
3 iulie 2011
09:00 - 15:00 Campionat de şah, rundele
5,6,7 - Sala Polivalentă
15:30 - Festivitate de premiere
Viteză în Coastă „Cupa Reşiţa” UCMR
14:00 Start în manşa I a competiţiei
15:30 Start în manşa a II-a a competiţiei
18:30 Festivitate de premiere - Sala
Polivalentă
Seară dedicată muzicii folk & club
organizată pe stadionul de atletism din Lunca
Bârzavei
Începând cu ora 19:00
Cristina Zaharia
Cristian Buică acompaniat de: Marius
Iana Dobre şi Vlad Rădoi
Didina Curea
Club Music

Din istoricul uzinelor
din Reşiţa

Întrucât articolului „Din istoricul Reşiţei”, semnat
de Gh. Cimponeriu, prezintă evenimentele petrecute
doar până în anul 1936, în continuare în PRISMA
sunt prezentate evenimentele mai importante
petrecute după această perioadă.
1936 a fost refăcut cel de-al doilea furnal, astfel
producţia sa fiind dublată.
1937 se măreşte capacitatea oţelăriei Siemens
Martin prin construcţia cuptorului nr. 7

(continuare din numărul trecut)

(continuare în pagina 4)

civica

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

Ordinea de zi a Şedinţei
ordinare a CL Reşiţa
din 21 iunie 2011
Primăria
ne informează
....pag. 2-3

Agenţii imobiliare
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Preţul de decontare al
medicamentelor
Instrucţiuni privind
exploatarea
materialului lemnos
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BIBLIOTECA PUBLICĂ
„Tata Oancea”
BOCŞA

Calificările

Vă invită

profesionale în UE

Vineri, 8 iulie 2011, ora 15.00,
la Bocşa Română, fosta Autogară,
la

Noi norme UE pentru
achiziţiile on-line

EXPOZIŢIE DOCUMENTARĂ
„Oraşul Bocşa între trecut şi viitor”
Vă aşteptăm cu drag!

1940 livrează un schelet metalic complet sudat
pentru construcţia blocului administrativ al Direcţiei
Generale C.F.R. din Bucureşti acesta fiind prima
construcţie de acest gen din România.
1941 uzinele U.D.R. ajung sub controlul armatei.
În inteprinderile U.D.R. este introdusă disciplina
militară şi carcera.
1943 U.D.R. construieşte primul teleferic din
România, între Văliug şi (Vârful Gozna). Tot în acest
an a fost incendiat depozitul de materiale al fabricii de
locomotive, pagubele fiind uriaşe.
1946 a fost introdusă în fabricaţie locomotiva
serie 150.000, care avea să constituie tipul de bază şi
cel mai modern utilizat de căile ferate române pentru
traficul greu de marfă.
1948 marchează naţionalizarea U.D.R.-ului şi
construirea barajului "Gozna - Văliug".
1949 s-a produs dezagregarea U.D.R.-ului în
componente ale noilor societăţi mixte SOVROM
METAL (ramura metalurgică) şi SOVROM UTILAJ
PETROLIFER (ramura de construcţii de maşini).
1952 începe construcţia cuptoarelor adânci la
laminoare.
1954 SOVROM METAL şi SOVROM UTILAJ
PETROLIFER au fost reunite sub numele de
Combinatul Metalurgic Reşiţa.
1954-1978 uzina se extinde prin construirea
platformei sectoarelor calde (Mociur).
1955, luna septembrie, marchează construcţia
celei de a 1000-a locomotivă la Reşiţa.
1958 oţelăria „Siemens Martin” este reconstruită.
1961 este anul în care se încheie, după aproape
nouă decenii, fabricaţia de locomotive cu aburi la
Reşiţa.
1960-1962 a avut loc refacerea furnalelor.

Director Gabriela Şerban
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CUPA REŞIŢA 2011
1 - 3 iulie - Valea Domanului
Clubul Sportiv UCM Sport organizează pe cunoscutul traseu din Valea
Domanului, CUPA REŞIŢA 2011 la Viteză în Coastă, în zilele de 1 şi 3 iulie
2011, eveniment derulat sub egida Federaţiei Române de Automobilism
Sportiv. Dedicată împlinirii a 240 de ani de industrie reşiţeană şi a 45 de ani
de cercetare şi dezvoltare de echipamente hidroenergetice la Reşiţa,
CUPA REŞIŢA 2011 este organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului
Reşiţa şi inclusă în amplul program al „Zilelor Reşiţei“, ocazionate de
prăznuirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, patronii spirituali ai municipiului
de pe Bârzava. Motive suficiente pentru ca Lucien Hora şi Christian
Nistoran, membrii echipei ACM Sport - lidera campionatului - să-şi
dorească şi să obţină victoria în faţa concetăţenilor lor.
Etapele VII şi VIII ale Campionatului Naţional de Viteză în Coastă Dunlop 2010 se vor desfăşura vineri - 1 iulie şi duminică - 3 iulie 2011.
Traseul aflat pe DN58, pe sectorul cuprins între km 43 şi km 51, cu o
lungime de 4,820 km şi o pantă maximă de 21,5%, este considerat de către
piloţi a fi unul dintre cele mai spectaculoase din ţară. Faţă de ediţia din 2010
a CUPEI REŞIŢA, traseul din acest an este mai lung cu 970 m, linia de start
fiind amplasată pe DN58, la km 43+980.
Vă aşteptăm la CUPA REŞIŢA 2011, la poalele Munţilor Semenic, locul
în care tradiţia tehnică şi industrială se contopeşte armonios cu frumuseţea
Banatului Montan şi dragostea reşiţenilor pentru sportul cu motor.
Vibrăm la unison cu sutele de cai putere! Informaţii despre Cupa
REŞIŢA 2011, organizat de UCM Sport, pe www.ucmsport.com

(continuare în pagina 2)
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Primăria ne informează
Prim ăria municipiului
Reşiţa prin Direcţia de Întreţinere şi Reparare a Patrimoniului oferă gratuit surplusul
de flori provenit din serele
proprii Asociaţiilor de Proprietari şi persoanelor fizice
care doresc înfrumuseţarea
ora şului prin expunerea
acestora pe spaţiul public.

Numărul de flori ce poate
fi oferit este de 12.500 bucăţi,
după cum urmează:
1800 bucăţi;
l Petunia,
l Mimulus, 1500 bucăţi;
5000 bucăţi;
l Salvia,
700 bucăţi;
l Dahlia,
l Ageratum, 500 bucăţi;
l Gura Leului,1000 bucăţi;
200 bucăţi;
l Gazania,

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

l Tagetes, 1000 bucăţi;
l Alyssum, 300 bucăţi;
l Verbena, 500 bucăţi;
Materialul floricultor se
poate ridica, pe bază de
proces verbal de predareprimire, de la Direcţia de
Întreţinere şi Reparare a
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţilor de finanţare necesare furnizăP a t r i m o n i u l u i , C a l e a modificării statului de funcţii al Serviciului rii de servicii so-ciale de interes local,
Timişoarei, nr. 73.
Public Centrul de Zi „Măria", ca urmare a re- aprobate "prin H C.L. nr. 169/2009, cu

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 21 iunie 2011

Din istoricul uzinelor din Reşiţa
(continuare din pagina 1)

1961-1962, are loc construirea
Barajului „Secu”.
1962, 1 aprilie, Combinatul Metalurgic Reşiţa se divide în Combinatul
Siderurgic Reşiţa (CSR) şi Uzina de
Construcţii de Maşini Reşiţa (UCMR).
1962-1964 au fost realizate primele 24
de hidroagregate, pentru un număr de 11
hidrocentrale din amenajarea complexului
Bistriţa-aval.
1964-1965 s-a pus în funcţiune pe
platforma Mociur noua clădire a secţiei de
forjă. Aceasta a crescut de aproape trei ori
volumul de piese forjate.

1970-1972 extinderea continuă prin
construirea platformei Direcţiei Cercetare
Proiectare, la ieşirea din Reşiţa, spre
Caransebeş.
1975-1980 se construieşte platforma
Câlnicel, în extremitatea nordică a municipiului Reşiţa, în vecinătatea localităţii
Câlnic.
1991 devine Uzina Constructoare de
Maşini Reşiţa S.A. În acest an are loc şi
oprirea fabricii de aglomerat şi a furnalelor.
2003 Autoritatea pentru Privatizare si
Administrarea Participaţiunilor Statului a
vândut întregul pachet de acţiuni deţinute
de stat consorţiului format din societatea
elveţiană INET A.G. şi Asociaţia Salariaţilor
UCM Reşiţa.
La începutul secolului XXI, suprafaţa sa
totală cuprinde 98 hectare, dintre care 68,7
hectare platforme industriale şi 25,5
hectare clădiri şi hale acoperite.
Datele pentru această cronologie au
fost preluate din “Scurtă Cronică a Banatului Montan” de Georg Hromadka şi “Istoria
Uzinelor din Reşiţa” de Dan Gh. Perianu.
(Debona Ingrid)

încadrării personalului potrivit Legii nr. 284/
2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv
modificarea şi completarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Serviciului
Public Centrul de Zi „Măria". (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Direcţiei „Poliţia Locală" a mun. Reşiţa.
(aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea
statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat al municipiului Reşiţa" de
sub autoritatea Consiliului Local. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii la
Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă
Socială" Re şi ţa de sub autoritatea
Consiliului Local. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii Convenţiei de Parteneriat încheiată între Consiliul Local al municipiului
Reşiţa şi Federaţia Caritas a Diecezei
Timişoara privind stabilirea condiţiilor şi a

modificările ulterioare. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind acordarea
de abonamente gratuite la transportul în comun persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
prezentate în cadrul procedurii de licitaţie
publică deschisă şi de negociere directă a
serviciului de transport public local în mun.
Reşiţa. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziţionării prin cumpărare de către mun.
Reşiţa a unui teren în suprafaţă de 795 mp,
situat în Reşiţa, drumul Lupacului - zona
Moroasa II, de la dl. Plujar Nicolae.
(aprobat)
9. Informare privind situaţia rigolelor în
localitatea Moniom, cu ocazia deplasării în
data de 10.06.2011, în zona podului nou
construit. (aprobat)
10. Diverse.

Proiecte de hot@râre introduse în regim de urgen]@ la
}edin]a consiliului local din 21 iunie 2011
1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru achiziţionarea unui număr de 33 părţi sociale de la
S.C. ECOSAL Cara ş-Severin S.R.L.
deţinute de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercom unitară „Intercom Deşeuri CaraşSeverin” şi a majorării capitalului social al
S.C. ECOSAL Caraş-Severin S.R.L.
2. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către
S.C. Repark S.R.L. împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 141/24.05.2011.
3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea
Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Pieţelor din municipiul Reşiţa”, de
sub autoritatea Consiliului Local.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate „Transformare opt
puncte termice urbane în centrale termice
de zonă - municipiul Reşiţa”.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
Studiului de oportunitate, a Caietului de
sarcini şi a proiectului Contractului de
delegare a gestiunii activităţilor de măturat,

spălat, stropire, întreţinere a căilor publice
şi de salubrizare a parcurilor şi a zonelor
verzi amenajate precum şi curăţarea şi
transportul zăpezii de pe căile publice şi
menţinerea în funcţiune a acestora pe timp
de ploi sau de îngheţ din cadrul serviciului
de salubrizare în municipiul Reşiţa, prin
licitaţie publică deschisă şi a Indicatorilor
de performanţă.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei „Poliţia Locală” din subordinea Consiliului Local al municipiului Reşiţa.
7. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei prevăzută la art. 1 din
Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2011.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reşiţa pe
anul 2011.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru investiţia:
«Restaurarea, conservarea şi valorificarea
obiectivului din patrimoniul cultural - Biserica tip sală „Ogăşele” în Municipiul Reşiţa».

{edin]a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice Cara}-Severin
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat miercuri, 29 iunie a.c., la sediul
Palatului Administrativ, şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, având următoarea tematică:
1. Informare privind acordarea suplimentărilor la pensii pentru grupele I şi II de muncă.
2. Informare privind măsurile luate pentru modernizarea transportului local de călători.
Facilităţi oferite de către administraţia publică locală persoanelor vârstnice.
3. Informare privind verificările utilizării conform prevederilor legale a caselor de marcat.
4. Informare privind stadiul Măsurii ISPA nr. 2005/RO/16/P/PE/003, „Îmbunătăţirea
alimentării cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Caraş-Severin”
5. Diverse.

Săptămâna politică locală

Parlamentari, documentaţi-vă!

P

Parlamentarii de Caraş-Severin ar trebui să facă interpelări la Guvern, după o minimă
documentare, susţine prefectul de Caraş-Severin, Octavian Ţunea, ţintind spre deputatul PSD
Ion Mocioalcă. Aceasta după ce, prin intermediul unei interpelări adresate guvernului,
deputatul Mocioalcă a intervenit în conflictul dintre Asociaţia Crescătorilor de Animale din judeţ
şi Consiliul local al comunei Domaşnea, privind suprafeţele de păşunat. Conflict pe care
Instituţia prefectului s-a străduit să-l dezamorseze. Prin urmare, pentru o informare corectă,
Instituţia Prefectului, începând cu data de 8 iunie 2011, a făcut o serie de demersuri, pentru
rezolvarea situaţiei înregistrată la Domaşnea, printre care, primiri în audienţă a crescătorilor
de animale din comună sau întâlniri cu reprezentanţii APIA şi alte organisme implicate. De
asemenea, a fost emis Ordinul Prefectului Judeţului Caraş-Severin, privind „constituirea
comisiei mixte de verificare a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul
comunei Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, în data de 15.06.2011”, susţin surse din Biroul de
presă al prefecturii. (Dan Apostolescu)

l Consiliul Local al oraşului Băile Herculane a aprobat, în cadrul şedinţei ordinare de marţi, finanţarea şi tipărirea cărţii “Herculane - Arc peste timp.
Împărăteasa Elisabeta a Austriei la Băile Herculane” l Autorităţile din Moldova Nouă au marcat marţi Ziua Dunării alături de Direcţia Judeţeană pentru Tineret
şi Sport Caraş-Severin l În zilele de 1 şi 3 iulie, între orele 7:30 şi 18:00, traficul rutier va întrerupt pe DN58 Reşiţa - Caraşova, între km 43+000 şi km 51+000,
urmare a desfăşurării curselor de Viteză în Coastă din cadrul „CUPEI REŞIŢA 2011“ - etapele VII - VIII ale CNVC - Dunlop 2011. Circulaţia se va desfăşura
deviat, pe ruta DJ 581 Reşiţa - Lupac - DC76 - Caraşova (DN58) 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!

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 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 100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
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 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală.
Preţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255221529, 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.

VÂNZĂRI
Vând casă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Reşiţa, lângă şcoala generală nr.
2. Preţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament cu o cameră, în
suprafaţă de 41 mp, et. 5/10, fără îmbunătăţiri. Preţ 12.500 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând garsonieră parter, Aleea Ţibleşului, cu multiple îmbunătăţiri. Preţ 11.500 €
neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, et. 2/2, bloc
din cărămidă, fără îmbunătăţiri, situat în
Reşiţa, Lunca Pomostului. Preţ 22.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren intravilan 6.000 mp situat în
Reşiţa, str. Ciprian Porumbescu front
stradal 40 ml. Preţ 9.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 5 camere, teren 850 mp,
situată în Bocşa Română, poziţie centrală.
Preţ 30.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
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 €.
ÎNCHIRIERI
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez casă 100 mp plus curte 160 mp
Vând apartament 2 camere, confort 3, situate în Timişoara lângă Piaţa 700, de
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului, preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
etaj 1, fără îmbunătăţiri. Preţ 16.000 € ne- 0255-221529, 0720-038774.
gociabil. 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

20 iun. ‘11
21 iun. ‘11
22 iun. ‘11
23 iun. ‘11
24 iun. ‘11
27 iun. ‘11
28 iun. ‘11
29 iun. ‘11

147,9940
146,8790
146,8599
147,0130
144,4055
143,4082
142,4871
141,8878

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80

USD

30 Mai - 29 Iunie 2011

EURO

lei
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29

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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Proiectul de lege care prevede
eliminarea locurilor cu taxă la
universităţile de stat a fost adoptat
tacit astăzi de Camera Deputaţilor şi
va fi trimis Senatului, care este
Cameră decizională.

Tinerii fermieri care intenţionează să
se instaleze în mediul rural vor putea primi
de la sfârşitul acestui an o sumă de
40.000 de euro din fonduri europene, cu
60% mai mult decât în prezent, a declarat
directorul general APDRP.

Guvernul a decis să amâne, până la
sfârşitul lunii august, luarea unei hotărâri cu
privire la eliminarea subvenţiilor acordate
populaţiei pentru energia termică, pentru a
finaliza şi schema ajutorului social de care să
beneficieze categoriile defavorizate.

Pre]ul de decontare al medicamentelor acordate, modificat
Preţurile de decontare ale medicamentelor care se
acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de
sănătate se vor modifica începând cu 1 august 2011
CSEKE Attila, ministrul Sănătăţii a aprobat proiectul de
Ordin privind aprobarea metodologiei de clacul, a Listei şi
preţurilor de decontare ale medicamentelor care se
acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de
sănătate nominalizate prin hotărâre de Guvern, în
condiţiile legii. Acesta se află, în dezbatere publică, pe
site-ul Ministerului Sănătăţii la adresa www.ms.ro,
secţiunea transparenţă decizională.
Conform proiectului de act normativ, Ministerul
Sănătăţii intenţionează modificarea metodologiei de
calcul a preţurilor de decontare a medicamentelor din lista
C2, astfel încât decontarea tratamentelor necesare
acestor bolnavi să poată fi susţinută, în continuare, de
către autorităţile sanitare.
“Medicamentele din lista C2 sunt cele pe care statul le
acordă gratuit pentru bolnavii cu afecţiuni precum diabet,
tuberculoză, HIV/SIDA, afecţiuni oncologice, hemofilie,
transplant etc. În ultimii ani, consumul medicamentelor
pentru boli cronice a crescut în raport cu fondurile pe care
le avem disponibile. De exemplu, în anul 2009, consumul
medicamentelor a crescut cu peste 19% faţă de 2008, iar
în 2010 cu 26 % faţă de anul 2009. Noua metodologie de
calcul va avea ca efect scăderea preţului de decontare a
acestor tipuri de medicamente incluse în programele

naţionale de sănătate, astfel încât să le putem asigura
pentru un număr cât mai mare de pacienţi”, a declarat
CSEKE Attila, ministrul Sănătăţii
Conform propunerii MS, de la 1 august 2011, preţul de
decontare al medicamentelor din lista C2 porneşte de la
preţul producător aprobat prin Ordinul 75/2009 diminuat
cu 15%.
De asemenea, conform noului mod de calcul vor fi
diminuate adaosul pentru preţul cu ridicata (adaosul
distribuitorului) şi cel de desfacere cu amănuntul (adaosul
pentru farmacii).
În noul sistem, cota de adaos a distribuitorului va varia
între 8% şi suma fixă de 20 RON. În formula veche, cota
putea varia între 14% şi 30 RON.
În ceea ce priveşte farmaciile, acestea vor avea dreptul la un adaos comercial între 15% şi 25 ron, faţa de procentele vechi cuprinse între 24% şi suma fixă de 35 ron.
Noul sistem de calcul al preţului de decontare pentru
medicamentele din Lista C2 va duce la o economie estimată la peste 66 milioane de euro (pentru un curs valutar
de 4,21 lei), ceea ce va permite Ministerului Sănătăţii să
poată susţine costurile necesare asigurării, în continuare
a acestor medicamente gratuite pentru pacienţi.
În Lista C2 incluse peste 1400 medicamente necesare
tratamentului unor boli cronice, care corespund la
aproximativ 400 denumiri comune internaţionale.
Ministerul Sănătăţii

Datorită reorganizării ANAF, în perioada
30 iunie ora 12:00 - 5 iulie ora 9:00,
activitatea la toate ghişeele ANAF, inclusiv
cele acreditate, va fi oprită. De-asemenea,
în această perioadă depunerea declaraţiilor
on-line nu va fi funcţională.

Instruc]iuni privind exploatarea
materialului lemnos
În Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 430 din
data de 20 iunie 2011 a fost
publicat Ordinul ministrului
mediului şi pădurilor nr. 1540/
2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele,
modalităţile şi perioadele de
colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.
Instruc ţiunile cuprind
reglementări privind:
l autorizarea şi predarea
spre exploatare a parchetelor
l reguli silvice de exploatare a masei lemnoase;
l controlul respectării
regulilor silvice de exploatare
a masei lemnoase;
l curăţirea şi reprimirea
parchetelor.
Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza
autorizaţiei de exploatare
Titularii autorizaţiilor pot fi:
l persoane juridice care au

încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior. Persoanele juridice care
nu sunt atestate pentru exploatări forestiere au obligaţia de
a contracta aceste lucrări cu
persoane juridice atestate;
l persoane juridice atestate
care au încheiat contracte de
prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/deţinătorii pădurilor;
l Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva, prin
unităţile şi subunităţile sale;
l ocoalele silvice private,
atestate pentru activitatea de
exploatare forestieră;
l proprietarii de păduri persoane fizice, care potrivit
prevederilor Codului silvic,
pot exploata în regie proprie
un volum de maximum 20
mc/an din pădurile pe care le
au în proprietate.
23 iunie 2011 - Juridice.ro

l Aproximativ 200 de unităţi fiscale din ţară vor fi desfiinţate începând cu data de 30 iunie 2011 l Până la data de 1 noiembrie 2011 vor fi stabilite tarifele
maximale pentru biletul de tren l Biletele de călătorie emise de CFR Călători vor putea fi utilizate de agenţii economici la deducerea TVA, fără a mai fi
nevoie de factura emisă de CFR Călători, potrivit unui proiect MTI l Obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă se impune începând
cu data de 1 noiembrie a fiecărui an până la 1 martie l Întreprinderile mici şi mijlocii vor putea primi garanţii de stat şi subvenţii la dobânzi la creditele
luate de la bănci pentru investiţii l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 492/2011 pentru modificarea şi completarea H.G.
nr. 1.232/2010 privind declansarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe
amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Autostrada Lugoj Deva" (M.O. nr. 412/14.06.2011)
l H.G. nr. 542/2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii
achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 1.294/2004 (M.O. nr. 413/14.06.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1014/2011 privind
înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de diabet
zaharat (M.O. nr. 415/14.06.2011)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale
nr. 1616/2011 privind modificarea şi completarea modeluluicadru al contractului individual de munca, prevazut în anexa la
Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003
(M.O. nr. 415/14.06.2011)

l Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achizitiilor
Publice - Metodologia din 2011, de analiza a procedurilor de
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune
de servicii finantate din instrumente structurale (M.O. nr.
416/14.06.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1011/2011 pt. modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004
privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi
pentru tratament în străinătate (M.O. nr. 416/14.06.2011)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4292/2011 privind structura anului scolar 20112012 (M.O. nr. 416/14.06.2011)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Norma metodologica din
2011, privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulare a
personalului silvic/agentilor constatatori (M.O. nr.
418/15.06.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1029/2011 pentru

modificarea şi completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.
1.009/2010 privind acreditarea unitatilor sanitare care pot
efectua activitati de banci de tesuturi şi/sau celule umane,
respectiv de utilizator de tesuturi şi/sau celule umane în scop
terapeutic (M.O. nr. 419/15.06.2011)
l H.G. nr. 585/2011 privind modificarea art. 3 din H.G. nr.
333/2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim
silvic şi de vanatoare în inspectorate teritoriale de regim silvic
şi de vanatoare (M.O. nr. 421/16.06.2011)
l H.G. nr. 591/2011 pentru modificarea şi completarea H.G.
nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele
şi proiectele de investitii în turism şi a surselor de finantare a
documentatiilor tehnice şi a lucrarilor de executie a
programelor şi obiectivelor de investitii în turism, precum şi
pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi
proiectelor de investitii în turism (M.O. nr. 421/16.06.2011)
l O.u.G. nr. 53/2011 pentru instituirea unor masuri în
domeniul gazelor naturale (M.O. nr. 426/17.06.2011)

Raport de monitorizare alternativă a mediului
în zonele afectate de poluarea provenită de la iazul de decantare a apelor de mină Boşneag -Tăuşani aparţinând SC MOLDOMIN Moldova Nouă
Perioada aprilie - mai 2011
d) Biodiversitatea
Zona PN Porţile de Fier
Pe întreg traseul monitorizat vegetaţia prezintă simptome
de sufocare datorită poluării cu deşeuri miniere.
În rezervaţia naturală Balta Nera - Dunăre şi Labudovo
Okno au fost observate depuneri de deşeuri miniere şi o mare
cantitate de ambalaje de plastic în zona locurilor de cuibărit
ale speciilor protejate de păsări.
Pe ambele maluri ale Dunării şi pe Valea Radimnei există
vetre de foc şi resturi arse de arbori tineri, în special în dreptul
locurilor de pescuit. (20 cazuri) .
IV. Ecoturismul
a. Agresiuni impotriva mediului cu impact asupra
practicării turismului.
Conform informaţiilor primite de de la propietarii de
pensiuni turistice din localităţile Stara Palanka, Ram şi Veliko
Gradişte, în luna aprilie poluarea cu deşeuri miniere de la iazul
Tăuşani - Boşneag a provocat pagube materiale, creşterea
cheltuielilor de întreţinere a locaţiilor turistice şi diminuarea
considerabilă a numarului de turişti.
Pe ambele maluri ale Dunării au fost întâlniţi cca. 150 de
turişti, cu autoturisme şi corturi, care au campat în locaţii de
campare improvizate fără dotări igienico - sanitare minime şi
fără facilităţi de colectare a deşeurilor. In toate campările
improvizate există abandonate ambalaje din plastic , gunoi
menajer precum şi vetre de foc.
Toţi pereţii peşterei Gaura cu Muscă sunt inscripţionaţi cu
slogane şi desene (unele dintre ele obscene).
Panoul de la punctul de informare ecoturistică instalat de
către GEC Nera la peştera Gaura cu Muscă a fost vandalizat
în anul 2009. Un nou panou a fost executat de către GEC Nera
şi predat Primăriei Coronini în iunie 2010 dar panoul nu este
instalat la data monitorizării.
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V. Recomandări pentru îmbunătăţirea managementului mediului în zonele monitorizate.
a) Măsuri din partea agenţilor economici
- Implementarea de către Ministerul Economiei, SC
MOLDOMIN şi Consiliului Local Moldova Nouă a unui proiect
privind ecologizarea depozitului de deşeuri miniere si reconstrucţia ecologică a suprafeţelor de teren agricol afectate.
Costurile pot fi suportate prin accesarea fondurilor UE în
cadrul POR: AP 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri
regional şi local, DMI 4.2 Reabilitarea siturilor industriale
poluate şi neutilizate , pregatirea pentru noi activităţi.
b) Măsuri din partea autorităţilor administraţiei publice
locale -Realizarea de parteneriate public - private, cu
investitori interesaţi în amenajarea unor campări ecologice în
afara zonelor speciale de protecţie pe traseele turistice de pe
malul Dunării. În România costurile pot fi suportate prin
accesarea fondurilor UE in cadrul POS Mediu - Axa Prioritară
4 - Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protejarea naturii ; POR - Axa Prioritara 5 - Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului şi PNDR - Axa 3.1.3 Încurajarea activităţilor turistice.
- Implementarea unui proiect de conservare a stâncii Babacaia. Costurile pot fi suportate prin accesarea fondurilor UE
in cadrul PNDR - Axa 3.1.3 - Încurajarea activităţilor turistice.
- Realizarea unui sistem integrat de management al
deşeurilor menajere la nivel de comună/oraş cu includerea în
sistem a ariilor naturale protejate. Costurile pot fi suportate
prin accesarea fondurilor UE in cadrul POS Mediu - Axa
Prioritara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat
al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate.
- Realizarea unui sistem eficient destinat cunoaşterii de
către populaţie şi turişti a regimului ariilor naturale protejate şi
promovării patrimoniului natural , cultural - istoric. Costurile
pot fi suportate prin accesarea fondurilor UE în cadrul POS
Mediu - Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate

(continuare din pagina 1)

de management pentru protejarea naturii şi PNDR - Axa 3.1.3
- Încurajarea activităţilor turistice.
- Colectarea de urgenţă a ambalajelor şi deşeurilor
menajere din locurile de campare improvizate, situate în zona
ariilor naturale protejate.
c) Măsuri din partea autorităţilor publice cu responsabilităţi
în domeniul protejării patrimoniului natural.
- intensificarea controalelor din partea Primăriilor,
Inspectoratului Judeţean al Gărzii de Mediu, Inspecţiei Silvice
şi de Vânătoare Caraş-Severin; Inspecţiei Sanitar - Veterinare
Caraş-Severin, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Caraş Severin, Direcţiei Apelor Banat , administraţiei PN Porţile de
Fier în scopul prevenirii, diminuării şi stopării fenomelor de
agresiune împotriva patrimoniului natural.
Colectiv de redactare:
l Cornel Popovici Sturza - coordonator de proiect
l Şuşan Alin - profesor de biologie coordonator al centrului
de voluntariat al GEC Nera
l Bompa Radu - profesor de chimie, coordonator al echipei
de voluntari Oraviţa
l Mariana Corcodel - profesor de biologie, coordonator al
echipei de voluntari Moldova Nouă
l Schinteie Mirabela -profesor de biologie, coordonator al
echipei de voluntari Anina
l Turturea Jasmina - presedinte NVO Skola Plus,
coordonator al echipei de voluntari Skola Plus Bela Crkva
l Stehlik Anton - inginer, coordonator al echipei de voluntari
Veliko Gradiste
Notă:
Raportul s-a realizat prin procesarea a 31 fişe de monitorizare alternativă a mediului, întocmite de către voluntari în
perioada de monitorizare.
Aceste documente cuprind informaţii suplimentare, probe
(acolo unde este cazul), imagini şi pot fi puse la dispoziţia
celor interesaţi.

Aflat într-o vizită oficială în mai multe capitale europene, premierul Wen
Jiabao a declarat că ţara sa va continua să investească pe piaţa de obligaţiuni
suverane din Europa, oferind un vot de încredere în regiunea îngrijorată de
criza datoriilor. "China a crescut achiziţionarea de obligaţiuni guvernamentale
ale unor ţări europene, şi nu am redus rezervele noastre de euro", a spus Wen
pentru British Broadcasting Corp., într-un interviu.

La două luni după anunţarea unui
acord surpriză de reconciliere care urma
să încheie ani de rivalitate, formaţiunile
rivale palestiniene Hamas şi Fatah nu
sunt capabile să pună în aplicare chiar şi
cele mai simple părţi din acordul lor.

Rusia a testat cu succes noua sa rachetă
intercontinentală Bulava. O rachetă poate
transporta 6-10 focoase nucleare, care ar
oferi un impact de până la 100 de ori mai mare
decât explozia atomică care a devastat
Hiroshima în 1945.

Liderii UE sprijin@ planul Comisiei privind
integrarea romilor
Cadrul UE al Comisiei Europene pentru
strategiile naţionale de integrare a romilor a
fost aprobat la cel mai înalt nivel politic. Liderii
europeni întruniţi recent la Bruxelles au
aprobat un plan menit să pună capăt
excluziunii de secole a minorităţii rome pe
continentul european. Conform cadrului UE
pentru strategiile naţionale de integrare a
romilor, fiecare dintre cele 27 de ţări ale UE va
stabili modul în care intenţionează să
îmbunătăţească situaţia celor mai vulnerabile
comunităţi de romi care trăiesc pe teritoriul
său. Statele membre vor trebui să identifice
soluţii în patru domenii esenţiale pentru
asigurarea unei mai bune integrări sociale şi
economice a romilor – educaţia, ocuparea
forţei de muncă, sănătatea şi locuinţele – şi
vor trebui să prezinte măsuri proporţionale cu
dimensiunea populaţiei lor rome. Pentru a
susţine eforturile naţionale, sunt disponibile
fonduri UE şi un cadru juridic solid de
combatere a discriminării. Guvernele trebuie
să îşi prezinte strategiile naţionale până la
sfârşitul anului 2011. Comisia Europeană va
evalua aceste planuri şi va prezenta rapoarte
în acest sens în primăvara anului viitor.
Context
Cele 10-12 milioane de romi care trăiesc
în Europa se confruntă în continuare cu
discriminare, excluziune şi nerecunoaşterea
drepturilor lor, în timp ce guvernele suportă
pierderi ale veniturilor şi ale productivităţii din
ce în ce mai importante din cauza posibilităţii
ca talentul acestei comunităţi să nu fie
valorificat. Îmbunătăţirea integrării economice şi sociale este o necesitate, însă pentru
ca aceasta să fie eficace, este nevoie de o
acţiune concertată la toate nivelurile pentru a
aborda cauzele multiple ale excluziunii.
Multe dintre domeniile în care se impune o
mai bună integrare a romilor, cum ar fi
educa ţia, ocuparea forţei de munc ă,

sănătatea şi locuinţele, sunt în primul rând
responsabilităţi naţionale sau regionale. Cu
toate acestea, UE are un rol important în
coordonarea acţiunilor statelor membre şi în
acordarea de asistenţă prin instrumentele
financiare, inclusiv prin fondurile structurale şi
sociale şi sprijină eforturile similare depuse în
acest sens în interiorul altor organizaţii,
precum Consiliul Europei.
La 5 aprilie 2011, Comisia a prezentat un
cadru UE pentru strategiile naţionale de
integrare a romilor. Acest cadru va contribui la
orientarea politicilor naţionale privind romii şi
la mobilizarea fondurilor disponibile la nivelul
UE pentru a sprijini eforturile de integrare.
Cadrul se concentrează pe patru domenii
prioritare: accesul la educaţie, locuri de
muncă, sănătate şi locuinţe. Statele membre
ar trebui să stabilească obiective naţionale de
integrare a romilor specifice, care să reflecte
dimensiunea populaţiei lor rome şi situaţia
actuală a politicilor lor de integrare.
Conform cadrului UE, statele membre vor
trebui să prezinte strategii naţionale privind
comunitatea romă până la sfârşitul anului
2011. Statele membre vor trebui să specifice
felul în care vor contribui la îndeplinirea
obiectivelor globale ale UE pentru integrarea
romilor. Comisia va evalua apoi strategiile
naţionale şi va prezenta un raport în acest
sens Consiliului şi Parlamentului European în
primăvara anului 2012. Acest proces va fi
reluat în fiecare an, lansându-se astfel o
revizuire periodică a progreselor înregistrate
la nivel naţional în contextul cadrului UE.
În vara anului 2010, Comisia Europeană a
apărat public punctul de vedere conform
căruia romii sunt cetăţeni ai UE şi ar trebui să
beneficieze pe deplin de drepturile de cetăţeni
şi să îşi îndeplinească obligaţiile care le revin
în temeiul dreptului UE.
(Comisia Europeană - IP/11/789, 24/06/2011)

Calific@rile profesionale în UE
În consultare cu părţile interesate, Comisia Europeană îşi propune să modernizeze Directiva privind
calificările profesionale (Directive 2005/36/EC).
Cartea verde propune posibile măsuri viitoare
care se bazează pe realizările anterioare, dezvoltând
totodată noi soluţii pentru creşterea mobilităţii:
De exemplu, introducerea unui card profesional
strâns legat de Sistemul de informare al pieţei interne
(IMI) ar putea facilita simţitor recunoaşterea într-un
alt stat membru a calificărilor profesionale. Un card
profesional eliberat de o autoritate competentă din
statul membru de origine al profesionistului i-ar putea
permite acestuia să-şi demonstreze acreditările
(calificările necesare, autorizaţia de exercitare a
profesiei) faţă de consumatorii, angajatorii şi
autorităţile de resort dintr-un alt stat membru.
În mod similar, părţile interesate sunt invitate să
îşi exprime opiniile cu privire la crearea unor noi
platforme comune pentru a facilita mobilitatea profesioniştilor în cazul cărora nu există recunoaştere
automată, prin elaborarea unor seturi de criterii
convenite de comun acord în materie de calificări profesionale. Aceste platforme ar putea fi utilizate pentru
a reduce diferenţele dintre cerinţele de formare.
În paralel, cerinţele minime de formare pentru
anumite profesii (de exemplu, pentru unele profesii
din domeniul sănătăţii şi pentru arhitecţi) ar putea fi şi
ele reformate. În acest scop, ar putea fi necesare
anumite ajustări în ceea ce priveşte durata şi conţinutul formării, dar şi eventuala modificare a cerinţelor
privind aptitudinile lingvistice pentru profesiile din
domeniul sănătăţii. În acest mod s-ar întări totodată şi
legitimitatea recunoaşterii automate a calificărilor.
Părţile interesate sunt invitate să îşi exprime
opiniile în cadrul consultării până în data de 20
septembrie 2011. Comisia va organiza apoi o
conferinţă la nivel înalt în data de 7 noiembrie 2011.
Prezentarea unei propuneri legislative este
prevăzută pentru luna decembrie 2011.
(Comisia Europeană, IP/11/767, 22/06/2011)

Noi norme UE pentru achiziţiile on-line
Dreptul la nivel european al consumatorilor de a se răzgândi într-un
interval de două săptămâni după ce au primit bunul comandat, precum şi
noile cerinţe de informare care să oblige comercianţii online să ofere
consumatorilor informaţii exacte cu privire la preţul total, mărfurile
comandate şi datele de contact ale comerciantului se numără printre
beneficiile noilor norme adoptate joi, 23 iunie.
Noile norme, adoptate cu 615 voturi pentru, 16 împotrivă şi 21 de
abţineri, vor consolida protecţia pentru cumpărătorii online şi vor specifica
de asemenea regulile privind livrarea şi descărcările digitale, reducând
birocraţia pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
Deoarece normele actuale ale UE privind drepturile consumatorilor
preced revoluţia digitală, consumatorii de azi sunt slab protejaţi atunci

când fac cumpărături on-line. Preocupările legate de întârzierea sau lipsa
livrării bunurilor, precum şi fragmentarea normelor privind protecţia
consumatorilor între statele membre sunt motivele pentru care
consumatorii ezită să facă achiziţii transfrontaliere on-line. În acelaşi timp,
întreprinderile indică diferenţele legislative între statele membre ca
principalul motiv pentru care nu se fac vânzări transfrontaliere.
Următorii paşi
După adoptarea finală către Parlamentul European, aprobarea
formală a Consiliului de Miniştri este aşteptată în luna iulie. Statele
membre vor avea o perioadă de maximum doi ani pentru a pune în
aplicare noile norme.
( PE: 2011.06.22,IPR22326)

Liderul socialiştilor din
Franţa, Martine Aubry, şi-a anunţat
intenţia de a candida în alegerile
primare pentru alegerile prezidenţiale din cadrul partidului, programate în octombrie.
Aubry va concura cu ex-liderul
partidului, Francois Hollande,
clasat înaintea ei în sondajele de
opinie.
Aubry are un pedigree socialist
impecabil. Tatăl ei, Jacques Delors,
a fost ministru de finanţe (19811985) şi preşedinte al Comisiei
Europene (1985-1995). Delors însuşi a refuzat să candideze pentru
alegerile prezidenţiale din 1995.
Ca ministru pentru ocuparea
forţei de muncă şi solidarităţii (1997
- 2000), Aubry a fost responsabilă
pentru săptămâna de lucru de 35
de ore în Franţa, precum şi pentru
intro-ducerea unei prevederi de
asistenţă medicală universală care
să acopere pe deplin familiile cele
mai sărace.
Aubry i-a urmat lui François
Hollande ca lider al Socialiştilor. În
competiţia pentru şefia partidului a
învins-o cu doar câteva voturi pe
Ségol ène Royal, candidatul
socialist prezidenţial, care a pierdut
în faţa lui Sarkozy în 2007.
Sub conducerea ei, partidul a
schimbat regulile pentru primare.
Din punct de vedere istoric, la
acestea votau doar membri ai
partidului, acum însă, orice
cetăţean francez cu "simpatii
pentru stânga" are drept de vot.
Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei (APCE) s-a
pronunţat în favoarea coborârii la
16 ani a vârstei minime pentru
dreptul de vot în cele 47 de state
membre ale organizaţiei paneuropene.
Pentru marea majoritate a
statelor europene, vârsta minimă
de vot este de 18 ani. În 2007,
Austria a devenit prima ţară care a
stabilit vârsta minimă de vot la 16
ani pentru toate tipurile de alegeri
(municipale, regionale, naţionale).

l Polonia preia preşedinţia Consiliului UE pe 1 iulie l Uniunea Europeană a dat undă verde de principiu pentru aderarea Croaţiei în vara lui 2013, urmând a fi al
28-lea stat membru al UE l Ecologiştii germani au decis să susţină decizia coaliţiei formate din conservatori şi liberali a cancelarului Angela Merkel privind
renunţarea completă la energia nucleară până în anul 2022 l Consiliul de Securitate al ONU a votat pentru trimiterea unor trupe de menţinere a păcii etiopene în
regiunea Abyei, pe fondul creşterii tensiunilor înainte de declaraţia oficială de independenţă a sudulului Sudanului pe 9 iulie l

Noi teste pentru SpaceShipTwo
Compania de turismul spaţial Virgin Galactic a început
testele de zbor cu noile tehnologii de alunecare în aer şi
reintrare în atmosferă în cea mai recentă rundă de
antrenamente pentru nava privată.

Racheta suborbitală SpaceShipTwo a fost în mod repetat
aruncată de la bordul navetei mamă purtătoare, numită
WhiteKnightTwo, la mare altitudine timp de 10 zboruri la
Mojave Air Space Port în California.
Acesta este primul din cele cinci vehicule SpaceShipTwo
ce vor fi construite pentru Virgin Galactic de compania Scaled
Composites de la baza din Mojave.
SpaceShipTwo este un vehicul pentru şase pasageri şi doi
piloţi. Prima SpaceShipTwo, numită Enterprise VSS, se
apropie de un alt punct de reper: instalarea unui motor de
rachetă hibrid unic, o tehnologie cheie necesară pentru a

propulsa clien ţii
plătitori la marginea spaţiului.
A c e s t e
zboruri, au spus
oficialii de la Virgin
Galactic, vor oferi
pasagerilor o
vedere uimitoare
a Pământului şi
câteva minute de
imponderabilitate.
Pre ţul unui loc
este de 200 de mii
dolari.
În luna mai au
fost efectuate
două teste pentru
evaluarea tehnologiei folosită la
reintrarea în
atmosferă. "Au fost acumulate o multitudine de date şi
experienţă din recenta serie de zboruri de testare care acum
sunt în curs de analiză aprofundată", a declarat preşedintele
George Whitesides, Virgin Galactic CEO. "În general,
rezultatele par a fi foarte pozitive, echipa va intra în curând
într-o perioadă de activitate mai puţin vizibilă în care va
pregătii aeronava şi transportatorul pentru următoarea fază
de testare de zbor," a mai spus Whitesides.
Avionul rachetă a efectuat zborul inaugural pe 10

octombrie 2010. Pe un traiect suborbital, SpaceShipTwo iese
din atmosfera Pământului la aproximativ 110 km, altitudinea
maximă a vehiculului. În modul de reintrare, structura cozii
navetei va fi rotită în sus la aproximativ 65 de grade. În
această configuraţie, controlul automat al atitudinii este
realizat cu fuselajul paralel cu orizontul. Acest lucru creează o
foarte mare forţă de frânare în timp ce nava spaţială coboară
prin zonele superioare ale atmosferei. La aproximativ 21,336
de metri, aripile SpaceShipTwo se aliniază la configuraţia
iniţială. Nava va aluneca apoi spre pista portului spaţial şi va
atinge solul.
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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 în Scăiuş porci pentru
sacrificat cu greutate potrivită. Preţ
7 lei/kg. Se pot sacrifica şi la faţa
locului. Tel. 0723-213286 (RR)
Vând măsuţă la 60 lei. Tel. 0740520382 (RR)
Vând colţar 650 lei; aragaz cu
patru ochiuri la 300 €. Tel. 0255556024 (RR)
Vând staţie Fender şi un taragot.
Preţ 2000 €. Tel. 0745-422296 (RR)
Vând boiler electric de 60 litri, 450 lei
negociabil; bicicletă pentru copil de
14-15 ani, 150 lei neg.; diferite utilaje agricole. Tel. 0726-721708. (RR)
Vând un colţar de bucătărie cu
două scaune la 850 lei; un circular la
1000 de lei; un cărucior de copil,
nou, la 150 lei; un instant la 300 lei;
televizoare color la 150 lei. Tel 0355425973, 0729-022526. (RR)
Vând aragaz cu 4 ochiuri la 450
lei. Tel. 0355-881263 (RR)
Vând maşină de cusut Singer la
350 lei; butoaie de tablă; canistră de
20 litri; cort 4 peroane polonez la
250 lei. Tel. 0758-906626, 0726155095. (RR)
Vând în Cireşu, un trior acţionat
monofazic, sau manual cu adaptor
ecologic la preţul de 1200 lei;
treierătoare de snopi, păioase,
lucernă şi trifoi la 1000 lei; abrich la
750 lei. Tel. 0252-388690. (RR)
Vând doi cai, armăsari, de lucru
pentru pădure, semigrei, la 10.000
negociabil. Tel. 0747-145324 (RR)
Monitor de calculator color la 50
lei. Tel. 0721-385230. (RR)
Vând uşă dublă din termopan la
400 € neg. Tel. 0742-003677 (RR)
Vând fotoliu tip pat la 300 lei; trusă de chei. Tel. 0722-129295 (RR)
Vând urgent canapea, 520
negociabil; candelabru la 450; 4
tablouri micuţe; bibelouri; hane din
piele mărimea 44-46; blană naturală
mărimea 44; tel. 0770-456679,
0786-483218. (RR)
Vând 12 grăsuni la 500 lei perechea; 500 litri de ţuică la 10 lei/litru;
0724-488142, 0255-260300. (RR)
Vând 300 de oi la 200 lei
negociabil. Tel. 0720-296276. (RR)
Vând discuri de vinil la cu muzică diversă. Tel. 0720-296276 (RR)
Vând aspirator electric la 100 lei.
Tel 0753-802503 (RR)
Vând circular de tăiat lemne la
600 lei; abrich fără masă la 300 lei.
Tel. 0766-496941, 0255-240157 (rr)
Vând fosă septică familială set
complet la 2.300 € sau 9.000 lei
negociabil. Tel. 0722-507779 (RR)
Vând viţel de 6 săptămâni, 9 lei/
kg negociabil. Tel. 0764-986294 (rr)
Vând aragaz de voiaj cu două
butelii la 70 lei. Tel. 0355-807961 (rr)
Vând motocultivator sârbesc cu
anexe; contrabas cu arcuş; flaut
vechi mare; maşină pentru făcut
mături; cadă de lemn pentru prune;
maşină de curăţat porumb cu motor
electric. Tel. 0788-899714 (RR)
Vând router RomTelecom; două
imprimate cu scanner HP; antenă
parabolică; aerotermă; aparat foto
digital cu film, dvd recorder cu video;
două telefoane mobile. Tel. 0730552734 (RR)
Vând canapea extensibilă două
persoane, nouă; maşină de cusut
electrică; televizor color; căruţ
pentru copil mic; motocicletă cu
acumulator pentru copil mic. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
Vând proteză de picior drept,
bărbătească. Preţ 200 lei. Tel 0729183128.
Vând dulap de haine cu 2 uşi.
Tel. 0745-457678.
Vând tv mic Daewoo; congelator
Arctic, nou; Preţ avantajos. Tel.
0737-224885.

Vând urgent combină muzicală
marca Levis, cu două boxe, stereo,
35 waţi; receiver marca Katrein cu
telecomandă; receiver marca Saba;
televizor sport, cu diagonala de 31
cm, în stare bună; unitate centrală,
monitor color de 17 inchi; televizor
color Loewe cu diagonala de 56 cm.
Tel. 0770- 515588.
Vând miere de albine - salcâm,
producţie 2011, livrare la domiciliu,
16 lei/kg. Tel. 0740-899660.
Ofer căţel în vârstă de 1,6 luni,
ciobănesc german. Tel. 0722630097.
Vând că ţelu ş ă de labrador
negru. Tel. 0722-630097.
Vând păuni femele şi masculi în
vârstă de 2 ani. Tel. 0722-630097.
De vânzare hotă Fourlis puţin
folosită, stare perfectă, preţ 150 lei.
Tel. 0720-347375.
Vând aragaz cu 4 ochiuri, cuptor, pe gaz, cu butelie, model nou,
300 lei; orgă electronică digitală nouă la 200 lei. Tel. 0729-824413 (RR)
Vând în Gârlişte vacă la 300 lei.
Tel. 0255-234344. (RR)
Vând mobilă de doritor completă, nemţească cu 1400 lei; mobilă de
sufragerie la 1000 lei; colţar de
sufragerie extern 1000 lei; maşină
de cusut electrică la 300 lei; canapea neextensibilă la 300 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând cărucior bebe la 150 lei.
Tel. 0726-878510 (RR)
Vând 4 roţi de lemn şi 2 dricuri la
400 lei. Tel. 0724-074194 (RR)
Cumpăr vaci pentru abator. Tel.
0769-585880 (RR)
Vând costume bărbăteşti cu
sacou, pantalon, cămaşă, cravată;
rochii lungi de seară şi scurte de zi;
două mantouri.Tel.0255-571910 (rr)
Vând butelie de voiaj cu 80 de
lei. Tel. 0355-881263 (RR)
Vând două geamuri termopane;
antenă parabolică cu suport la 150
lei. Tel. 0728-813340 (RR)
Vând în Grădinari 5 purcei şi o
scroafă, purcei au două luni şi costă
140 lei/bucata; vând frigider arctic
micuţ, 180 lei. Tel. 0255-575747 (rr)
Vând mobilier din lemn: corp,
cuier şi două dulapuri în stare foarte
bună. Preţ 200 lei. Tel. 0747-081224
Vând în Măureni vacă şi viţea, la
a cincia fătare, 20 l de lapte pe zi,
4.000 lei; baloţi de fân cu 6
lei/bucata. Tel. 0255-526041 (RR)
Vând trei porci până la 80 kg la 8
lei/kg. Cumpăr porumb şi grâu la 1
leu/kg. Tel. 0740-770045 (RR)
Vând haine de piele din America, de damă; blană naturală; canapea la 520; bibelouri şi tablouri mici.
Tel. 0786-483218, 0770-456679 (rr)
Vând cazan din inox pentru
răchie cu răcitor de cupru la 200 €;
polizor fix cu două pietre la 1200 lei;
compresor; reductoare noi la 300 de
lei; motor electric la 1000 lei; masă
de circular cu motor şi pânză de tăiat
la 1000 lei. Tel. 0747-877713 (RR)
Vând în Lupac motocositoare
pentru gazon, 130 €; combină muzicală cu 130 €. Tel. 0255-233658 (rr)
Vând Met la 500 €. Tel. 0743508299 (RR)
Vând motocositoare Carpatina,
2400 lei; greblă de adunat fân, tip
păianjen. Tel. 0758-297063 (RR)
Vând maşină de cusut electrică
cu 24 de operaţiuni la 300 lei;
bicicletă de bărbaţi la 350 lei; două
butoaie de bere la 300 lei; două
frigidere pentru bar; palton de piele
pentru bărbaţi la 500 lei; scaun de
maşină pentru copii la 150 lei. Tel
0255-525371 (RR)
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Vând calculatoare Dell Optiplex
P3-900 MHz, 256 ram, hdd 20,
reţea, video, sunet încorporat, cd
rom, usb, dischetă, carcasă gri, preţ
50 €. Opţional monitor crt. Tel. 0764335767.
Vând video. Tel. 0745-425904.
Vând firma fără datorii. Tel.
0745-425904.
Vând mobilă de tineret 800 lei.
Tel. 0722-630097.
Vând tâmplărie din pvc Veka,
termopane cu geam termopan LowE. Tel. 0728-500100. OSB 8 mm 31
lei/buc. parchet masiv 43 lei/mp. Tel.
0744-652712.
Vând parchet stratificat 15 mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.
Vând tv lcd diagonala 32 LG preţ
300 €. Nou. Tel. 0746-618001.
Vând pianină austriacă marca
Stingl - original. Clape fildeş, 5 octave, placă de fontă cu corzi încrucişate înfăşurate cu fir de cupru. Două
pedale şi un scaun. Toată mecanica
cât şi exteriorul + scaunul sunt originale. O singură coardă schimbată.
Preţ 1100 €. Tel. 0721-786555.

Auto-Moto-Velo
Vând Ford Siera, 2000 cilindree.
Tel. 0722-630097.
Vând Golf 3 înmatriculat, motor
1600, air-bag-uri, închidere centrală, 4 uşi etc. preţ 2.200 € negociabil.
Tel. 0766-402616.
Vând motor Dacia 1310
segmentat; Vând Opel Corsa. Tel.
0729-183128.
Vând microbuz Renault Master,
din 2001. Preţ 4000 € negociabil.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
Vând Opel Vectra, model inserţii
crom interior/exterior, 198.000 km,
carte service. Preţ 9.250 €. 0744474676, 0733-732121 (RR)
Vând Dacia Papuc din 2006,
impecabilă. Preţ 2000 € negociabil.
Tel. 0769-585880. (RR)
Vând Renault 21 break, înmatriculat, stare perfectă, motor de 1721
cmc. Preţ 9000 €. Tel. 0728-813340
Vând în Jamu Mare tractor
U650, 2400 € negociabil; prăşitoare
700 €; disc pe ţeavă 800 €. Tel.
0742-943871. (RR)
Ofer spre închiriere garaj. Tel.
0747-081224 (RR)
Vând tractoare second hand şi
diverse utilaje agricole. Tel. 0730804745 (RR)
Vând patru cauciucuri cu jantă,
de iarnă, pentru Mercedes, 800 lei;
două cauciucuri 155/70/R13 la 250
lei; ulei pentru motor de Mercedes;
ulei pentru cutia de viteze de
Mercedes; două filtre de ulei pentru
Mercedes. Tel. 0255-525371. (RR)
Vând motocicletă Kawasaki,
650 cmc, 850 €; motocultor 300 €;
Opel Zafira, anul fabricaţiei 2001,
diesel, 4300 €. Tel. 0766-251256 (rr)
Vând Opel Astra break caravan,
servo total, dublu air-bag, închidere
centralizată, turelă, mp3, stare foarte bună, consum mic, înmatriculată
în România, 2500 €; pompe de
benzină electric pentru Opel; 3
cauciucuri; piese pentru Opel. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând Seat Altea din 2007. Preţ
7000 €. Tel. 0724-985152. (RR)
Vând piese pentru Dacie. Tel.
0758-906626, 0726-155095. (RR)
Vând Logan, 2006, diesel,
albastru azur, stare foarte bună,
170.000 km. Tel. 0723-269619,
0355-422799 (RR)
Cump ăr Dacia Papuc, 1,9
diesel. Tel. 0742-003677 (RR)
Vând în Caransebeş microbuz
Ford Tranzit, 9 locuri, înscris. Preţ
800 €. Tel. 0721-385230. (RR)
Vând voucher cu 1600 lei. Tel.
0255-234536, 0727-751324 (RR)
Vând tractor cu 2000 € negociabil. Tel. 0730-248120. (RR)
Vând Dacia Papuc, 5 locuri, an
fabrica ţie 1999. Preţ 700 €
negociabil. Tel. 0731-807914. (RR)
Vând VW Polo, benzin ă,
suspensii noi, 4500 € negociabil.
Tel. 0755-509970. (RR)
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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 Opel Vectra, turbo diesel,
1,7, din 1995, acte la zi, 1900 €;
Rover Cabrio, motor 1.6, 2900 €.
Tel. 0753-221008, 0728-744699 (rr)
Vând Opel Vectra la 9250 €
negociabil. Tel. 0744-474676. (RR)
Vând tractoare second-hand;
cositoare cu discuri; greble de fân;
instalaţii de ierbicidat. Tel. 0730804745 (RR).

Vând apartament 2 camere în
Govândari, cu centrală termică,
faianţă, gresie, podele laminate,
izolaţie, complet mobilat şi utilat la
25.000 € negociabil. Tel. 0740520382. (RR)
Închiriez apartament 2 camere
în Reşiţa, pe strada Petru Maior
numărul 20. Tel. 0765-268008 (RR)
Vând în Bărbosu casă cu
grădină, 6.900 mp. Preţ 4700 €
negociabil. Tel. 0255-556024 (RR)
Închiriez spaţiu de 60 mp, în
Bocşa, cu 650 lei/lună. Tel. 0255525371 (RR)
Vând casă în Goruia, 3 camere,
baie, bucătărie, două coridoare,
pivniţă, grajd, apă curentă, grădină
1100 mp. Preţ 18.700 €. Tel 0255234536, 0727-751324. (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 bicicletă de bărbaţi japoneză cu 300 lei şi cauciucuri. Tel.
0355-881263 (RR)
Vând piese de Rabă. Tel. 0740770045 (RR)
Vând piese de Audi. Tel. 0747877713 (RR)
Vând cauciucuri de iarnă şi vară,
toate mărimile; biciclete la 150 lei; 4
cauciucuri de atv la 650 lei toate. Tel
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând Peugeot 106, an fabricaţie
1996, capacitate cilindrică 1200
cmc, consum, 4,5%, culoare roşie,
înmatriculat în 2008. Tel. 0740453210. (RR)
Vând set motor U650 la 300 lei;
set motor Fiat tractor de Braşov la
500 lei; alternator de 12 V la 50 lei.
Tel. 0766-496941, 0255-240157 (rr)
Vând Skoda Octavia model 2
diesel, an 2005, computer bord, ac
climatic, abs, asr, cd original, jante
aliaj, 4 geamuri electrice, oglinzi
electrice şi încălzite, faruri ceaţă,
scaune şi volan reglabil, torpedou
refrigerat, ştergător lunetă, alarmă
cu senzori, consum foarte mic 5%, 2
chei cu telecomandă, itp 2013, folia
omologată rar. Tel. 0760-100022.

Vând în Re şi ţa, pe Aleea
Castanilor, spaţiu comercial, 40 mp.
Tel. 0724-985152 (RR)
Vând casă în Timişoara, 3
camere, baie, hol, complet mobilată.
Preţ 30.000 € negociabil. Tel. 0256224045 (RR)
Vând două case în Cuptoare
sau schimb cu casă în Reşiţa sau
Timişoara; teren 5.000 mp, 200
milioane. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând în Ezeriş două hectare de
pământ, cu pomi fructiferi, fântână,
instalaţie de irigat, posibilitate de
locuit. Preţ 12.000 €. Tel 0722129295. (RR)
Vând teren pe Valea Ţerovei,
vis-a-vis de cocserie, 5.000 mp cu 2
€/mp. Tel. 0730-248120 (RR)
Vând apartament 2 camere,
confort 1, în Reşiţa, pe B-dul
Republicii numărul 5, etajul 8. Nu
are dotări. 27.000 € negociabil. Tel.
0743-070536, 0721-774344 (RR)
Vând în Gârlişte grădină, cu loc
de casă, 400 mp şi căsuţe de lemn
pentru grădină. 6.000 € negociabil.
Tel. 0355-416555, 0255-234422 (rr)
Vând apartament confort 1, 4
camere, îmbunătăţit, gresie, faianţă.
Preţ 45.000 €. Tel. 0255-226234 (rr)
Vând cameră de cămin la 6000 €
negociabil. Tel. 0730-139538, 0721Vând teren 900 mp, în Reşiţa, 765264. (RR)
zona Triaj, str. Giuseppe Verdi,
utilităţi în zonă, ideal pt. construcţia
unei case, preţ 5.000 € negociabil.
Văduv, 58/170/70 cu apartaTel. 0740-899660.
ment plus auto, păr grizonat, ochi
Vând apartament, în spate la verzi, mustaţă, serios, fidel, cinstit,
Intim, bloc 2A, scara 4. Are 3 came- caut doamnă pt. căsătorie, fără oblire, e semidecomandat şi îmbunătă- gaţii, din Reşiţa. Tel. 0771-616065.
ţit. Preţ 30.000 € sau schimb cu
Domn divorţat, 53/175/70, fără
apartament cu 2 camere sau cu o obligaţii, brunet, ochi căprui, pensiocasă. Tel. 0355-809277, 0724- nar, serios, pendant, caut doamnă
975351. (RR)
40-50 de ani, de la sat sau oraş,
Vând casă în Vărădia. Tel. 0722- pentru căsătorie. Tel. 0769-414432.
979391 (RR)
Văd că nimeni nu îmi şterge
Vând în Bocşa casă, 2 camere, lacrima, caut o fată între 19 şi 29 de
baie, bucătărie, două anexe şi ani, din Timişoara sau din Reşiţa
grădină. Preţ 28.000. Tel. 0741- sau din UE, prefer mai mult din
905725. (RR)
Germania. Eu am 28 de ani m 168,
Vând casă cu etaj, 9 camere, kg 59, vreau o relaţie serioasă. Tel.
scară interioară, canalizare, baie 0741-571238.
mare, dependinţe, garaj şi grădină.
Domn 45 de ani, prezentabil,
420 mp. În centrul oraşului Oraviţa. manierat, anti-alcool, şaten, ochi
Preţ neg. Tel. 0255-571910. (RR)
verzi, doresc parteneră pentru
Vând casă în Mehadia, 3 came- căsătorie. Tel. 0756-986692, 0355re. Preţ 30.000 €. Tel. 0767-470450 804182.
Vând teren lângă Cimitirul 8, 500
Femeie 62 de ani, îmi caut
mp. Preţ 5 €/mp. Tel. 0255-227517
jumătatea. Tel. 0756-626125.
Vând apartament cu 2 camere,
Femeie 60 de ani îmi caut
în Luncă, îmbunătăţit. Preţ 24.000 € jumătatea. Tel. 0723-256305.
negociabil. Tel. 0744696405, 0749Caut fată între 18-30 ani, pentru
156300 (RR)
căsătorie cu băiat sârb (cu handiVând casă cu etaj, 5 camere cap), specific nu contact sexual, nuplus bucătărie, în Rugi. Suprafaţă mai îngrijire, mai ales după moartea
casă şi grădină 1440 mp plus 3 ha părinţilor, în schimbul vizei din
de pământ. Preţ 35.000 €. Tel. 0761- Elveţia. Ştiutoare de limba sârbă
616814 (RR)
sau româneşte (învaţă ea sârbeşte).
Vând garsonieră în bloc de apar- Preferabil de la sat, Caraşova sau
tamente, pe Calea Caransebeşului, alte sate sârbeşti. Tel. 0041615
la etajul 1. Preţ 14.000 €. Tel. 0769- 357674, 0041799644404. Rog
275845. (RR)
seriozitate.

Imobiliare

Matrimoniale
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Imobiliare
Vând teren în Zona Brebu, 4.000
mp, 2 €/mp. Tel. 0764-479528,
0766-565327. (RR)
De vânzare apartament 2 camere, amenajat, 65 mp, gaz, termopane, în spate la Universitate, et. 3/4,
35.000 €/neg. Tel. 0745-466751.
Închiriez apartament cu o cameră, baie, cadă, centrală, mobilat şi
utilat, recent renovat, cablu şi
internet. Chirie 100 € şi 100 €
garanţie. Tel. 0748-301892.
Vând apartament pe B-dul
Muncii, bloc 5, etaj 1. Tel. 0255253973, 0355-801140.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat, dotat, etaj 1, termopane,
centrală termică, frigider, aragaz,
cablu tv, congelator. Tel 0724465989.
Vând două case în aceeaşi
curte, anexe, apă în curte, pomi,
plus 1800 mp de pământ. Preţ
negociabil. Tel. 0756-631629.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, etaj 1, zona Trandafiru.
Tel. 0255-253973, 0355-801140.
Vând casă din cărămidă arsă,
compusă din trei camere, baie,
bucătărie, hol, terasă, gaze
naturale, centrală termică, sobă din
teracotă, apă, canalizare, şopron
lemne, cote ţ p ăsări, cămară,
magazie de lemne, garaj la stradă şi
grădină. Tel. 0752-951705.
Vând urgent apartament 3
camere, semidecomandat, îmbunătă ţit, gresie, faianţ ă, laminate,
termopane, uşa metalică, centrală
termică, sau schimb cu apartament
cu 2 camere sau garsonieră + dif.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.
Vând în Gătaia casă, 2 camere,
bucătărie, baie hol şi cămară de
alimente, plus o clădire în curte cu
trei încăperi, garaj, anexe, grădină
1520 mp, în centru, sau schimb cu
apartament în Reşiţa. Tel. 0747832171, 0256-410590.
Vând cameră de cămin, Strada
Constructorilor numărul 1, apartament 82, etaj 4. Preţ 3200 €. Tel.
0745-206119.
Vând apartament 2 camere,
amenajat, 65 mp, gaz, termopane,
în spate la Universitate, etaj 3/4.
Preţ 35.000 €. Tel. 0745-114965.
Caut să închiriez garaj auto,
preferabil în Reşiţa, pe Valea
Ţerovei, pe termen lung. Plata pe
loc, avantajos. Tel. 0767-304663.
Închiriez garsonier ă, zona
Govândari. Tel. 0769-692798.
Vând în Gătaia, în centru,
grădină, loc de casă, 1000 mp. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând teren pe Valea Ţerovei,
parcelat la 1000 mp, apă, gaz,
curent; Vând casă în Driglovăţ sau
schimb cu apartament. Tel 0749161299
Vând casă în Gătaia, 10 camere, cărămidă arsă, 300 mp, plus
grădină 4500 mp, grajduri, anexe,
pătul, vie, pomi fructiferi; Vând 5
hectare de teren. Tel. 0755-612269.
Vând urgent garsonieră, confort
1, 30 mp, etajul 2/4, cu îmbunătăţiri,
în Govândari, liberă. Preţ 10.500 €.
Tel. 0770-746033, 0728-213320,
0741-166573.
Proprietar vând casă în Reşiţa, 6
camere, garaj, curte, grădină, două
băi, bucătărie, anexe preţ 36.000 €
neg. Tel. 0754-716108.
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Vând casă Dognecea, 2 camere, bucătărie, fântână betonată,
cablu tv, telefon. Tel. 0737-224885.
Vând garsonieră pe Tineretului,
termopane, instala ţie electric ă
nouă, gresie, faianţă, boiler, aer
condiţionat, izolat pe interior la
15.500 € neg. Tel. 0766-584699.
Vând garsonieră pe Tineretului
la et. 5 cu vedere către parc, termopane, instalaţie electrică nouă, gresie, faianţă, boiler, aer condiţionat,
izolat pe interior la 16.500 €
negociabil. Tel. 0766-584699.
Vând casă Bocşa Montană,
renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
gresie, faianţă, podele, centrală
încălzire, termopane, terasă, acces
auto, curte, grădină, pomi fructiferi.
Tel. 0724-700792.
Vând teren intravilan, 800 mp,
Bocşa Montană, strada Lernitei, lângă pădure, acces la toate utilităţile,
preţ 10.000 €. Tel. 0744-359116.
Închiriez apartament 2 camere
conf. 2 semi-mobilat. Tel. 0765386323.
Vând urgent casă în sat Dezeşti
comuna Fârliug, preţ negociabil. Tel.
0722-879262.
Vând teren intravilan pe Calea
Caransebeşului, km 1-2, 12 €/mp.
Tel. 0722-630097.
Vând teren intravilan în Bocşa
Română, 600 mp, cu utilităţi, apă,
gaz, canalizare, curent, stradă
frumoasă, 20 €/mp, negociabil. Tel.
0762-057598.
Schimb apartament cu 3 camere, confort 2, total îmbunătăţit, cu ap.
cu 2-3 camere confort 1. Mai ofer
diferenţă. Tel. 0762-057598.
Schimb apartament cu 3 camere
confort 2, cu multiple îmbunătăţiri,
cu o casă în Reşiţa. Mai ofer
diferenţă. Tel. 0762-057598.
Închiriez spaţiu în centrul Reşiţei, suprafaţă 110 mp, amenajat:
termopane, aer condiţionat, podele,
grup sanitar, excelent poziţionat
lângă Sala Polivalentă, fostă bancă.
Preţul zonei. Tel. 0741-104423.
Închiriez apartament 3 camere
zona Ada, semi-mobilat. Tel. 0729751711.
Vând apartament 2 camere
decomandat 70 mp + boxă în centru
civic, foarte multe îmbunătăţiri,
recent zugrăvit, foarte curat şi foarte
frumos. 42.000 € neg. Tel. 0724099965.
Vând apartament 2 camere
decomandat Micro 3, 60 mp, uşă
intrare schimbată, încălzire orizontală + contor gaz. 28.500 € neg. Tel.
0724-541479.
Vând apartament 4 camere
decomandat, modificat, centrală
nouă, climă, podele, termopane, uşi
schimbate. Zonă centrală, preţ
negociabil. Tel. 0769-648728.
Proprietar vând în Luncă, apartament 3 camere, confort 1, decomandat, în bloc reabilitat termic, 76
mp, parter, 2 băi, 2 cămări, centrală
termică, senzor gaz, gresie, faianţă,
parchet, geamuri termopan. Apartamentul este poziţionat într-o zona
liniştită, curată, lângă şcoală şi
grădiniţă, Tel. 0780-42241, 0745065852, 0751-193133.
Vând casă în comuna Fârliug nr.
260. Preţ 23.000 €. Tel. 0722915019.
Vând 4400 teren în com. Ezeriş,
terenul se află în apropiere de
intrarea în sat, situat direct la sosea,
preţ 3 €/mp negociabil, posibilitate
construcţie casă. Tel. 0761-649997.
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Vând apartament în Deta 2
camere, 1 baie, balcon închis, geamuri termopane, centrală proprie pe
gaz, aer condiţionat, preţ negociabil
25.000 €. Tel. 0745-654148.
Vând urgent teren în Bratova,
5.000 mp, cu utilităţi. Tel. 0726701010.
Vând teren agricol zona Ramna,
30 ha, preţ foarte bun. Tel. 0726701010.
Închiriez garsonier ă/aparta ment, zonă centrală Reşiţa. Tel.
0728-676194.
Vând cas ă centru recent
renovată, curte + grădină. Tel. 0766301189.
Vând casă în Zorlenţu Mare.
Preţ 25.000 € negociabil. Tel. 0744173298.
Vând casă gata mobilată în
Timişoara în zona Prinţul Turcesc,
cu 3 camere, baie, hol, bucătărie,
loc pentru garaj în curte, accept şi
variate plus diferenţă de bani. Tel.
0256-224045 sau la 0754-914724.
Preţ negociabil.
Închiriez sau vând apartament
cu o cameră, Calea Caransebeşului, bl. 10, et. 1, Govândari. Tel.
0769-352861.
Vând garsonieră, Aleea Tineretului, et. 1, cu îmbunătăţiri, exclus
intermediari, preţ negociabil. Tel.
0785-866199.
Vând apartament cu o cameră,
centrală termică, Govândari, et. 1.
Tel. 0769-352861.
Vând apartament 2 camere
confort 1 zona Govândari, Micro 2,
etaj 1 fără îmbunătăţiri, 27.000 €
negociabili. Tel. 0034-677821724.
Închiriez apartament în Reşiţa, 3
camere, zona Ada. Tel. 0729751711.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Anunturi
,
ANUNŢ PUBLIC

S.C. FLAVIA S.R.L. cu sediul în REŞIŢA anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu la
Agenţia de Protecţie a Mediului Caraş-Severin, pentru activitatea de
STAŢIE PECO, desfăşurat în ANINA, STR. LIBERTĂŢII, FN.
Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desfăşurată se
pot depune în scris la sediul Agenţiei de Protecţie a Mediului Reşiţa,
str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni-vineri, orele 08:00-16:00.
DATA 24.06.2011

S.C. FLAVIA S.R.L.

Fondul European de Ajustare la
Globalizare (FEAG)
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, conform Regulamentului (CE) nr.
1927/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.12.2006
privind crearea Fondului European de Ajustare la Globalizare (FEAG),
Uniunea Europeană acordă anual 500 de milioane de euro tuturor celor 27
de state membre pentru implementarea de proiecte care să vină în sprijinul
lucrătorilor disponibilizaţi în contextul schimbărilor tiparelor comerţului
internaţional pe fondul globalizării. În contextul crizei economice şi
financiare globale, acest Regulament a fost modificat prin Regulamentul
(CE) nr. 546/2009, în sensul extinderii temporare a scopului FEAG la
disponibilizările provocate de impactul crizei financiare şi economice.
Astfel, o contribuţie financiară din partea FEAG poate fi acordată unui
Stat Membru al Uniunii Europene în cazul în care:
l are loc concedierea într-o perioadă de 4 luni a cel puţin 500 de salariaţi
ai unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii concediaţi în
cadrul furnizorilor sau producătorilor din aval ai întreprinderii menţionate
anterior, sau
l are loc concedierea într-o perioadă de 9 luni a cel puţin 500 de salariaţi
ai, în special în întreprinderi mici şi mijlocii, într-un sector NACE 2
(Nomenclatorul de Activităţi Economice din UE) dintr-o regiune sau două
regiuni învecinate cu nivelul NUTS II (unităţi teritoriale cu o populaţie
cuprinsă între 800.000 şi un milion de locuitori);
l nu sunt îndeplinite criteriile de intervenţie 1 şi 2, dar disponibilizările de
personal au un impact semnificativ asupra ocupării şi a economiei locale.
FEAG nu a fost accesat până în prezent de către România deoarece nu
au fost întâlnite situaţii care să fi îndeplinit criteriile de eligibilitate
prezentate mai sus.
Contribuţia din partea FEAG este acordată de către Uniunea Europeană pentru finanţarea unor măsuri active de ocupare care fac parte dintrun ansamblu coordonat de servicii personalizate destinată reintegrării pe
piaţa muncii a persoanelor care şi-au pierdut locul de muncă, inclusiv:
l asistenţă pentru căutarea unui loc de muncă , orientare profesională,
formare şi reconversie profesională, inclusiv competenţe în domeniul
tehnologiei informaţiilor şi comunicării (TIC) şi certificarea experienţei
dobândite, asistenţă în domeniul reorientării profesionale şi promovarea
spiritului antreprenorial sau ajutor pentru desfăşurarea de activităţi
independente;
l măsuri speciale, pe o durată limitată, cum ar fi alocaţii pentru căutarea
unui loc de muncă, alocaţii de mobilitate sau alocaţii acordate persoanelor
care participă la activităţi de formare profesională continuă;
l măsuri pentru a stimula în special lucrătorii defavorizaţi sau în vârstă să
rămână sau să revină pe piaţa muncii.
FEAG nu finanţează măsuri pasive de protecţie socială.
Prin HG nr 1086/03.11.2010, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei
de Muncă a fost desemnată:
l autoritate pentru gestionarea asistenţei nerambursabile acordate
României prin FEAG;
l solicitant pentru asistenţa financiară nerambursabilă acordată
României prin FEAG.
Informaţii suplimentare referitoare la accesarea contribuţiilor financiare din
partea FEAG pot fi obţinutela sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17, telefon 0255212160.
(Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin)

Absolvent a 10 clase, am vârsta
de 21 de ani, dornic de un loc de
muncă în Reşiţa jud. C-S (domeniu
nedefinit). Tel. 0746-954004.
Doamn ă serioasă, 54 ani,
doresc să am grijă de copii sau
bătrâni. Rog seriozitate. Tel. 0764584134, 0720-415188.
Renovez, orice tip de clădire, AZ (tencuieli montări gresie, faianţă,
rigips, zugrăveli, laminate, etc)
Rapiditate-calitate-seriozitate. Tel.
0761-020090.
Execut construcţii A-Z, calitate
occidentală, preţ românesc, interioare-exterioare, gresie, faianţă,
tencuieli, rigips (mobilă), laminate,
zugrăveli, glet. Tel. 0761-019990
Cameraman profesionist ofer
servicii foto-video de cea mai bună
calitate la preţuri excepţionale. Tel.
0729-844264.
Caut să îngrijesc copii şi bătrâni.
Tel. 0786-483218, 0770-456679 (rr)
Sonorizări nunţi, botezuri, evenimente. Transfer casete audio-video,
vinil pe cd-dvd. 0723-616268 sau email dorel_luca_resita@yahoo.com
Ofer loc la restaurant pentru
nuntă sau botez, în luna septembrie.
Tel. 0763-683256.
Acord asistenţă juridică, recupeREŞIŢA: Electrician în construcţii: 1; Facturist: 1; Faianţar: 1;
rări debite,uzucapiuni terenuri/case,
Gipsar: 1; Lucrător comercial: 1; Mecanic auto: 1; Muncitor necalificat
înfiinţăm firme. Tel. 0727-505315.
Femeie serioasă, 50 de ani, cu la demolarea clădirilor, zidărie, faianţă, gresie, parchet : 1; Tâmplar
apartament şi casă, doresc bătrân universal: 1; Zidar-rosar-tencuitor: 1;
sau bătrână pentru întreţinere cu
BOZOVICI: Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
contract prin notariat. Tel. 0737TOTAL JUDEŢ: 10
224885.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 29.06.2011

(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!
Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului

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

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

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

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

CONTACT:

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

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

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

Joi/30 Iunie

Vineri/1 Iulie

Timişoara

Timişoara

+27ºC
+16ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+22ºC
+14ºC

Reşiţa
Oraviţa +21ºC
+16ºC

+22ºC
+17ºC

Luni, 4 Iulie

+21ºC
+11ºC

Sâmb@t@/2 Iulie

+21ºC
+10ºC

Reşiţa

+24ºC
+11ºC

Oraviţa +17ºC
+10ºC

Miercuri, 6 Iulie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+22ºC
+9ºC

+25ºC
+14ºC

Vineri, 8 Iulie

Reşiţa

+22ºC
+11ºC

+22ºC
+14ºC

+21ºC
+12ºC

Joi, 7 Iulie

Caransebeş

Oraviţa +20ºC
+13ºC

Oraviţa +19ºC
+10ºC

+18ºC
+11ºC

Marţi, 5 Iulie

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/3 Iulie

Timişoara
Caransebeş

P

Sâmbătă, 9 Iulie

Duminică, 10 Iulie

Reşiţa

+24ºC/+16ºC

+24ºC/+17ºC

+22ºC/+16ºC

+28ºC/+18ºC

+29ºC/+21ºC

+30ºC/+18ºC

+27ºC/+18ºC

Timişoara

+27ºC/+14ºC

+30ºC/+18ºC

+27ºC/+16ºC

+33ºC/+18ºC

+33ºC/+19ºC

+31ºC/+14ºC

+31ºC/+14ºC

