
Închiriez spaţiu în Re ţa la stra-
da principal

ţ 800 lei/lun

ţa aparta-
ment 3 camere conf. 1, semideco-
mandat, îmbun ţit sau schimb cu
cas

ţa.
Preţ 20.500 €. Tel. 0788-219327,
0752-440404.

Vând apartament 2 camere conf
3 în Lunc

ţ neg. Tel. 0727-746012.
Vând urgent apartament 3

camere total renovat

ţ 38.500 € fix. Tel. 0754-895354.
Vând apartament de lux, Valea

Domanului, 89 mp, modificat, living

ţ 38.000 urgent. Tel.
0770-629525.

Vând cas ţa, 5
camere, garaj, baie, buc

ţile. Preţ neg. Tel. 0722-
501895.

Vând cas

ţa, str.
Domanului nr. 1. Tel. 0722-501895.

Vând cas

ţ
18.000 € neg. Tel. 0743-947603.

Închiriez cas
ţile, zona Triaj, chirie modic

şi

Închiriez apartament o camer

şi

şi

şi mobilat,
Valea Domanului, 90 mp + box

şi buc
şi

mobilat. Pre

şi

şi
deal (centru) Tel. 0733-594026,
0355-411682.

şi

ş. Pre

ă, liber din 01.10.2011,
48 mp, pre ă. Tel. 0745-
460435.

ă,
mobilat, zona Intim, 100 €. Tel.
0742-153415, 0726-661045.

Vând urgent în Re

ătă
ă în Craiova. Tel. 0355-802548,

0749-486188.
Proprietar, vând apartament 2

camere, zona Comisariat Re

ă, bd. Rev. din Decembrie.
Pre

ă.
Pre

ătărie cu proiect, 2 băi, 1
balcon, boxă mare. Total renovat

ă cu etaj în Re
ătărie, toate

utilită

ă în Dognecea, 2 ca-
mere, bucătărie, fântână betonată,
cablu tv, telefon, zonă de munte

Vând casă cu etaj în Re

ă în Var, com. Obreja, 3
camere, grădină, apă, gaz, anexe,
1150 mp, lângă Caransebe

ă mobilată, toate
utilită ă.
Tel. 0745-571052.
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Închiriez apartament 2 camere
în Govândari, decomandate, mobi-
lat, preţ 150 €. Tel. 0745-518950,
0355-803016.

Vând 4.000 mp teren, drumul
Caransebe

Vând cas ţ sau schimb
cu apartament în Re ţa. Tel. 0255-
244250.

Vând cas -
ţit

ţ 35.000 € neg. Tel.
0748-118081.

Închiriez apartament în Re ţa,
zona Lunc

ţiri. Tel.
0730-267222.

Vând teren plat, ultracentral în
B

ţile în
zon

ţ
negociabil. Tel. 0720-026801.

Vând teren intraurban în
Mehadia, la sosea internaţional

ţi. Preţ 10 €/mp,
negociabil. Tel. 0720-026801.

şului, 1 km de ieşirea din
Govândari, acces auto, 14 €/mp
neg. Tel. 0755-078696.

şi

şi

ă în Prilipe

ă Muncitoresc, îmbu
nătă ă, 2 camere, grădină mică,
centrală, pre

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

ăile-Herculane, 960 mp minim,
maxim 1600 mp, toate utilită

ă, cu 110 €/mp. Front stradal
minim 27 m - max. 55 m. Pre

ă,
17.000 mp, FS 60 m, posibilitate
racordare utilită

Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

(continuare şi 7)în paginile 6

Vând teren plat 20.000 mp la 6
km de B

ţional
ţ 4 €/mp. Tel. 0720-

026801
Vând cas

ţ

ţa confort 1, etaj 1,
exclus turn, cu îmbun ţiri. Tel.
0771-449583.

Vând apartament în Re ţa, 2
camere, etaj 2/4, central ţ

ţ ie, podele,
jaluzele, u

ţa 2
sau 3 camere, pân

ţi, ap

Vând cas ţa, 6 camere, 2
b

ţ
ţ negociabil. Tel. 0744-

615904.

ăile-Herculane, la 300 m de
sosea interna ă, pe malul râului
Belareca. Pre

ă Boc ă, 3
camere, renovată, bucătărie, baie,
gresie, faian ă, podele laminate,
termopane, centrală încălzire,
terasă, curte, grădină, acces auto.
Tel. 0724-700792.

Schimb casă Boc ă cu
apartament Re

ătă

ă, faian ă,
termopane, izola

ă metalică. 24.000 € fix.
Tel. 0740-520382.

Cumpăr apartament în Re
ă în 22.000 €. Tel.

0034-650217029 sau la e-mail
martyn2007@yahoo.com

Vând teren intravilan, 600 mp în
Boc ă, ideal pentru casă
cu utilită ă, gaz, canalizare,
curent, 19 €/mp. Tel. 0762-057598.

ă Re
ăi, încălzire centrală pe gaz, curte,

garaj, grădină, anexe, suprafa ă
540 mp. Pre

şa Montan

şa Montan
şi

şi

ş

şi

şa Român

şi

Vând în zona Victoria garsonie-
r

ţ
-

ţie electric
0756-100100

ţit total, cu apar-
tament cu 2-3 camere conf. 1, mai
ofer diferenţ

ţiri, cu o cas
ţa, mai ofer diferenţ

ţiri.
Preţ 31.000 €. Tel. 0745-861513.

-

ţa, Caras-Severin. Tel.
0721-672038.

Vând urgent garsonier
-

ţ neg. Tel. 0785-866199.
Vând cas ţile

ţa, bun pentru construcţii

-
ţit, intr -

ţ neg. Tel. 0744-843054.
Vând cas

ţ 35.000 €.
Tel. 0769-562016.

Vând apartament 2 camere
conf. 1, Micro 2 sau schimb cu
garsonier

erenţ

ă 32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faian ă, cabină du ă
mobilată, spoturi luminoase, instala

ă nouă, u ă metalică. Tel.
.

Schimb apartament cu 3 camere
confort 2, îmbunătă

ă. Tel. 0762-057598.
Schimb apartament cu 3 camere

confort 2, cu îmbunătă ă
în Re ă. Tel.
0762-057598.

Vând apartament 3 camere
confort 1, semidecomandat, et. 5/8,
în Luncă, cu câteva îmbunătă

Vând apartament 2 camere, se
midecomandate, confort 1, balcon
la prima cameră pe bd. Republicii nr.
5 în Re

ă, Aleea
Tineretului, et. 1, exclus interme
diari, pre

ă cu toate facilită
ământ la km 5, intabulat. Tel. 0742-

844393.
Vând teren intravilan 6.000 mp,

Re

ă, par
ter, îmbunătă ări decoman
date, pre

ă 5 camere, gaz, apă,
str. Rândul III nr. 36. Pre

ă ori apartament o cameră
în zona Micro 1 + dif ă. Tel.
0770-445699.

ş etc). Camer

ş

şi

şi

şi
p

şi şi
cultivat (zona Triaj, str. Ciprian
Porumbescu). Tel. 0355-801126,
0726-273024.

Vând apartament o camer

Defri

ţiilor furnizate de reprezentanţi ai unor ONG - uri din Serbia,
cu care asociaţia c

ţii Kusic de pe teritoriul comunei Bela Crkva (Biserica Alb

ţii publice GEC Nera. Pentru conservarea
exemplarelor rare ţ ţific

ţia natural - ţile de Fier, de pe teritoriul
României, ţiei naturale speciale
Deliblatska Pešcara, de pe teritoriul Serbiei. Zona afectat

ţii
pe care le depun atât
autorit ţile române cât si
cele sârbe. De aceea,
solicitam ca autorit ţile
române direct respon-
sabile s

ţii

ţilor de
t

ţ i i l e
internaţionale privind
regimul zonelor umede

ş

şean
ş

şi anume plop, arin, salcie şi alte soiuri.
”Arborii sunt o component

şi Serbiei, care g şte habitatul a numeroase specii de
p

şi a celor cu importan ştiin

şi zona umed

ş

şi s
şti

realizarea activit

şi
cel al apelor de frontier

ările masive de copaci de pe malul sârbesc al râului Nera ar putea afecta ecosistemul
transfrontalier comun din aceasta zonă. Este o concluzie a Grupului Ecologic de Colaborare
Nera (GEC Nera), în urma informa

ără ă colaborează. În ultimul timp au avut loc pe malul sârbesc al râului
Nera, în zona localită ă), defri ări
masive de arbori specifici luncii acestui râu

ă importantă a ecosistemului transfrontalier comun aferent râului
Nera, plasat pe teritoriul României ăzduie

ăsări, consideră Doina Margineanu, consilier rela
ă ă deosebită de pe râul Nera au fost constituite

rezerva ă Balta Nera Dunăre în cadrul Parcului Natural Por
ă Ramsar-Labudovo-Okno, în cadrul rezerva

ă de tăierile de arbori este situată în
imediata apropiere a celor doua arii de conservare iar defri ările vor avea un impact negativ

asupra eforturi lor de
conservare a biodiversită

ă

ă

ă verifice aceste
informa ă ceară
omologilor lor sârbe

ă
ăieri de arbori pe cursul
râului Nera în conformitate
c u c o n v e n

ă.”
(DanApostolescu)

T@ieri masive de copaci pe malul s$rbesc al r$ului Nera

Noul sistem de calcul al ajutoarelor pentru încălzire prevede lărgirea bazei de
beneficiari ai ajutorului de încălzire, prin cre

ă acest ajutor, de la 615 la 786 de lei.
„Acordarea acestui ajutor doar celor care au nevoie aduce la bugetul de stat o

economie de 500 milioane lei. Persoanele cu venituri mici nu vor plăti mai mult la
încălzire.Anul trecut, au beneficiat de această subven ălzire

ărul
de case pe care le de ăraci beneficiau de o sumă suplimentară
de 600 de lei, ajutor de încălzire, deci în total de 1.350 lei. Începând cu această
iarnă, vor beneficia de un ajutor de 2.000 lei, doar cei care au cu adevărat nevoie
de acest sprijin”, explică prefectul jude

ă iarnă, se va schimba modul de acordare a acestor
ajutoare către persoanele cu venituri mici, dar ării,
precizează Paula Neam ă în 2010,
persoanele cu venituri lunare între 100

ă din valoarea facturii de încălzire, din iarna acestui an grila de subven
ă categorie, cei cu venituri de la 615 la 786 de lei, care va acoperi

până la cinci la sută din factura la între

ă 120 milioane de
lei - ajutoarele de încălzire acordate de la bugetul Ministerului Muncii. Ajutoarele
de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii, Familiei

ă în compensarea din valoarea efectivă a facturii, până la 100%
pentru persoanele singure, sau 90% pentru familiile cu venituri de până la 155 lei.
Aceasta compensare ajunge până la 10%, în cazul persoanelor singure, cu
venituri între 786,1

ă, autorită ă asigure
acordarea de sprijin cumulat pentru energie termică, din bugetele locale, în
propor ării procentuale.

În func ă
ărâre de Consiliu Local, ajutoare pentru energia termică, peste tran

şterea venitului minim de la care se
acord

şi persoanele
defavorizate, şi cele cu mul şi venituri mari, precum şi indiferent de num

ş-Severin, Octavian

şi grila de acordare a compens
şeful de cancelarie al prefectului. Dac

şi 615 lei beneficiau de un ajutor de 100 la
sut

şi protec

şi 1.082 lei.
Totodat

şele şi
procentele stabilite.

ţie la înc
ţi bani

ţineau. În plus, cei s

ţului Cara Ţunea.
Începând cu aceast

ţu,

ţie va
conţine o nou

ţinere a familiei.
Anul trecut, sumele cheltuite au fost de 700 milioane de lei de la bugetul de

stat, 350 milioane de lei de la bugetele locale, la care se adaug

ţiei Sociale, se
concretizeaz

ţile administraţiei publice locale au obligaţia s

ţie de cel puţin 10% din maximul compens
ţie de resursele proprii, autorit ţile publice locale pot aproba, prin

Hot
(DanApostolescu)

Ajutoarele de înc@lzire
- numai pentru cei care au nevoie -
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ţean Cara ţial ţiul
Dun

ţin ţia local
ţe a Hotelului Diana din staţiunea B

ţia Patronal ţie “Ora

ţa, împreun ţional ţilor din România

Consiliul Jude ş-Severin deruleaz

ş, vor fi denumite de c
şura în perioada 21-24 septembrie Bursa şi Forumul de Turism

Balnea, manifest şi ajunse în acest an la cea de-a VII-a edi şul t
şoar şi este organizat de Liga Studentilor din Universitatea “Eftimie

Murgu” Reşi

ă, în calitate de partener, proiectul intitulat ”Concept de Dezvoltare Spa ă a Cooperării Inter-regionale în Spa
ărean” Ocolul Silvic Băile Herculane va participa cu întregul personal la campania “Let’s do it, Romania!”,care va avea loc sâmbătă 24 septembrie

Străzile din Jupa, sat apar ător municipiului Caransebe ătre administra ă, în urma unei decizii a Consiliului Local, după modelul
urban La Sala de Conferin ăile Herculane se vor desfă

ări derulate de Organiza ă a Turismului Balnear din România ău e casa ta”
este denumirea unui proiect care se desfă ă de ieri, 21 septembrie până în 25 septembrie

ă cu Uniunea Na ă a Studen

� �

�

�
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În anul ţioneaz ţi de
înv ţ ţi de înv ţ

ţi de înv ţ

ţii,
art. 14 ţi de înv ţ ţie de
funcţionare emise în 2010, un num ţi de înv ţ

ţie de funcţionare emise în 2011 (unit ţi ce
ţa de celelalte 3 unit ţi (Liceul de art ţa,

Colegiul Economic al Banatului Montan, gr ţa de la Moniom) nu au
autorizaţia de funcţionare, pân

ţi sunt formate din:
23 grădiniţe cu program normal;
6 grădiniţe cu program prelungit;
5 unităţi cu nivel de învăţământ primar (Şcoala cu cls. I-IV Secu,

Ţerova, Cîlnic, Mociur, Dealu Mare);
8 unităţi cu nivel de învăţământ primar şi gimnaziu Şc.cu cls. I-VIII nr.1,

2, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
9 unităţi cu nivel de învăţământ liceu (1-Colegiul Naţional,1- Colegiul

Economic, 2- Colegii Tehnice, 3-Licee Teoretice, 1-Liceu de Artă şi 1-Liceu
Teologic Baptist);

Având în vedere informaţiile mai sus menţionare, vă comunicăm faptul
că în mun Reşiţa 94 % din unităţile de învăţământ preuniversitar au autori
zaţie de funcţionare iar 6 % vor prmii la finalizarea lucrărilor de reabilitare.

La ţa ordinar

ţa, ţa de a beneficia de servicii de telefonie mobil

ţa, Mihai
Stepanescu a contactat opetatorii de telefonie mobil

ţelelor

ţii fixe de telefonie mobil

Prim ţa a efectuat numeroase demersuri la
Direcţia General ţelor Publice, Prefectura ţean
Cara ţinerea finanţ

ţilor personali ţiilor acordate persoanelor cu handicap
grav.

Neprimind fondurile necesare susţinerii acestor prestaţii sociale de la
Guvern, va trebui s

ţenilor, respectiv din impozitele
ţiile ce se deruleaz ţa.

şcolar 2011-2012 func

şi 25 unit

şi 15, un num

şi-au schimbat
denumirea), iar diferen

şedin

şi şi-a manifestat dorin
şi internet.

În urma acestei solicit şi

şi în zona respectiv

şi internet.

şi
şi Consiliul Jude

ş-Severin, pentru ob
şi a indemniza

şitul lunii decembrie,
din banii reşi şi taxele locale. Astfel, vor fi
stopate o parte din investi şi

ă un număr de 51 unită
ă ământ, din care: 23 unită ă ământ preuniversitar cu

personalitate juridică ă ă ământ preuniversitar fără
personalitate juridică, structuri arondate celor cu personalitate juridică. În
conformitate cu Ordinul 1030 din 20 august 2009, al Ministrului Sănătă

ăr de 45 unită ă ământ au autoriza
ăr de 3 unită ă ământ au

autoriza ă
ă ă Sabin Pău

ădini
ă la finalizarea lucrărilor de reabilitare.

Cele 51 de unită

ă a Consiliului Local din data de 26.07.2011,
comunitatea din localitatea Cuptoare, cartier component al municipiului
Re ă

ări, Primarul municipiului Re
ă pentru extinderea

re ă.
La solicitarea Primarului a răspuns afirmativ, operatorul Orange

Romania S.A. care a solicitat eliberarea unui certificat de urmanism pentru
amplasarea unei sta ă.

Ca urmare a acestor demersuri, locuitorii din Cuptoare vor beneficia în
viitorul apropiat de servicii de telefonei mobilă

ăria municipiului Re
ă a Finan

ării, de la bugetul de stat, a salariilor
asisten

ă plătim aceste sume, până la sfâr

ă în Municipiul Re

�

�

�

�

�

. -

Şedinţa Colegiului
Prefectural

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi,
22 septembrie a.c., cu începere de la ora 11:00 la sediul Palatului
Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural
Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

Informare privind activitatea Oficiului Judeţean de Plăţi
Dezvoltare Rurală şi Pescuit Caraş-Severin.

Informare privind controlul vamal la trecerea frontierei de
stat. Cooperarea cu alte instituţii în vederea eficientizării
activităţii.

Analiza activităţii spitalelor publice din jud Caraş-Severin
Bilanţul activităţilor derulate de Centrul de Prevenire,

Evaluare şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin în perioada
01.01. - 20.09.2011.

Diverse: - Prezentarea Ordinului nr. 455/25.08.2011 al
Preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale privind împuternicirea unor persoane din
cadrul Structurilor Teritoriale pentru Probleme Speciale ale
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale de a avea drept de control la autorităţi publice, instituţii
publice şi operatori economici în domeniul problemelor speciale.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Instituţiei
Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Dezvoltare
Economică şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate,
telefon 0255-21.68.50.

1.

2.

3.
4.

5.

.

Seminar de
coregrafie

Casa de Cultură a Studen
ă în subordinea Autorită

ării, Tineretului

ă a Studen

ăici).
S-au purtat discuţii privind ritmica fiecă

ruia dintre aceste jocuri, melodiile specifice
fiecărui brîu sau poşovoaică, precum şi
despre obiceiurile populare care pot fi incluse
în repertoriul coregrafic. De asemenea s-au
vizionat spectacole muzical coregrafice
pentru atragerea participanţilor la seminar.

ţilor din Re ţa,
instituţie public ţii
Naţionale pentru Sport

ţiei, Cercet
-

ţinut de coregraful
Niţu Moica

ţilor din
Re ţa, precum

-

şi

şi Tineret, din cadrul
Ministerului Educa
şi Sportului a organizat în perioada 16 18
septembrie 2011, pe muntele Semenic, un
seminar de coregrafie.

Acest seminar a fost sus
şi s-a adresat atât membrilor An

samblului de cântece şi dansuri populare “Flori
de Mai” al Casei de Cultur

şi şi tuturor iubitorilor de folclo
Tema seminarului a fost descrierea

principalelor jocuri populare din Banatul
Montan (hora, ardeleana, jocul de doi, brâuri
şi poşov

-

r.

-

Director, Adela Maria Berbentia

La finalul a trei zile de competiţie, Cupa Franzdorf
Polaris

ţi pe
Stadionul de zgur ţa
Ţarina de V

ţiei. De asemenea câ

ţul Cara

ţie a Cupei Franzdorf
Polaris s-a dovedit o reu

ţi de ATV, Quad

ţelu Ro

ţional pe 2010 - urmat de Gliga
Alexandru (SB)

ţi
(TM), Bodea Sebastian ţiile în
care locul 3 nu a fost acordat.

Grupa Side-by-Side a fost câ

ţie de
profil din România. Din punct de vedere tehnic, traseele
din Ţarin

ţia personalului medical, competiţia s-a dovedit
a fi una de siguranţ

ţiei propriu-zise, Ţarina a
g ţie de autovehicule de teren, iar
pentru ca totul s

ţie a Cupei Franzdorf Polaris s-a desf

ţa.
Organizatorii mulţumesc tuturor celor care au

contribuit la succesul primei ediţii a unei competiţii pe
care ţie
sportiv

şi-a desemnat câştig
şa cum se obişnuieşte prezentarea lor,

câştig şi întâi spectatorii prezen
şi şi, respectiv,

şurat cele trei

etape ale competi ştig
şi

jude ş-Severin în particular, Cupa Franzdorf
Polaris definindu-se ca un concurs sportiv şi un
eveniment de promovare a turismului activ, sportiv şi de
aventur

şit
şi Side-by-Side din România,

Austria, Italia şi Republica Moldova, dintre care 14 au şi
urcat pe podium, conform clasamentului final.

Premiul I la Grupa ATV Hobby a fost câştigat de
Bogdan Solomonesc din O şu (CS) care, la cei
14 ani ai s şte a fi un sportiv talentat şi de
perspectiv

şiArtur Cucut
ştigat

şi Miklos Lazlo (MS).
Grupa ATV Extrem a fost câştigat

şi Rus Tudor Florin (CJ).
La Quad au urcat pe podium doar doi concuren

şi Otinel Boloş, în condi

ştigat

ştig

ştigarea unui premiu individual de
1.000 de euro, Cupa Franzdorf Polaris este, din acest
punct de vedere, cea mai „valoroas

şi spectaculoase totodat
şi f

şi
spectatori. În afara competi

şi o expozi

şi un impresionant spectacol de artificii. Prima
edi şurat în
perioada 16-18 septembrie 2011, în organizarea
Consiliului Local V şi ACM Sport, în parteneriat cu
Prim şi

şi-au propus s

ătorii. În ordinea lor
inversă, a

ători au fost, întâi
ă Gloria din Re

ăliug, acolo unde s-au desfă

ători, chiar
dacă impersonali, au fost sportul cu motor în general

ă (TASA) în Banatul Montan. Organizată într-un
timp extrem de scurt, prima edi

ă, atrăgând la linia de start 29
de pilo

ăi, se dovede
ă. Locul II, respectiv locul III a fost ocupat de

Natalia Chiujdea (MS) ă (MDA).
GrupaATV Open a fost câ ă de Chiujdea Sever

(MS) - campionul na

ă de Oliver
Renzler (PH/I), celelalte două locuri revenind, în ordine
lui Radu Mihai Lungu (CJ)

ă de echipajul
condus de Marius Mocanu (CS), locul secund revenind
celui condus de Flavius Stefoni (TM) iar locul 3
echipajului condus de Nicchi Velso (HR/I).

Premiul King of Franzdorf a revenit câ ătorului
probelor speciale de la ATV Extrem, Oliver Renzler
(PH/I).

Cu un buget total de 5.000 de euro pentru premii în
bani, care a permis câ

ă“ competi

ă au fost de dificultate medie spre ridicată,
frumoase ă. Încheiată fără
incidente notabile ără accidentări care să fi necesitat
interven

ă ridicată pentru competitori

ăzduit
ă capete un aer de sărbătoare, seara

zilei de 17 septembrie s-a încheiat cu un concert Bere
Gratis

ă

ăliug
ăria Municipiului Re

ă o transforme într-o nouă tradi
ă a Banatului Montan.

Cupa Franzdorf Polaris 2011 la final

Un nou centru de asisten]@ social@
pentru persoane vârstnice

M Runicipiul eşiţa a lansat proiectul „Modernizare/reabilitare cl
ţarea unui Centru de asistenţ

ţat din Fondul European de Dezvoltare
Regional ţional Regional (POR) 2007 2013

.

ădire
pentru înfiin ă socială pentru persoanele
vârstnice”.

Proiectul este finan
ă prin Programul Opera

ă a proiectului este de 3.423.176,49 lei
Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie dezvoltarea

capacităţii sistemului reşiţean de asistenţă socială pentru a răspunde
nevoilor cetăţenilor prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale oferite
persoanelor vârstnice, prin modernizarea/reabilitarea clădirii
cunoscute sub denumirea de „Baia Comunală” pentru înfiinţarea unui
Centru social pentru Persoane Vârstnice.

Obiective specifice:
înfiinţarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice

defavorizate;
înfiinţarea unei cantine sociale pentru persoane vârstnice

defavorizate.
Grupurile ţintă vizate de rezultatele proiectului şi care vor beneficia

în mod direct şi indirect de pe urma implementării acestuia sunt: circa
500 persoane vârstnice, domiciliate în cartierul „Muncitoresc”, cu
vârsta de peste 60 de ani, din care 60 persoane vârstnice defavorizate
vor beneficia de un prânz gratuit, zilnic (40 persoane la centru, 20
persoane la domiciliu).

Principalele activităţi ale proiectului sunt: reabilitarea şi
modernizarea clădirii existente şi transformarea ei într-un centru social
pentru persoane vârstnice, dotarea corespunzătoare a centrului,
activităţi de informare şi promovare, auditul proiectului.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 18 luni. Locul de
desfăşurare al proiectului: str. Teilor, nr. 1, Reşiţa.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:
spaţiile existente la demisol, parter şi etaj refuncţionalizate, accesul
persoanelor cu handicap, inclusiv cu handicap locomotor asigurat,
finisaje interioare si exterioare înlocuite.

Persoana de contact:
Manager de proiect Bianca-Ingridt Bozu,
telefon: 0255 255001,
fax: 0255 255000,
e-mail: proiecte@primariaresita.ro

-

-
-

.
Valoarea total
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”UNPR, în calitatea sa de partid de centru-stânga,
responsabil, a promovat un proiect ce vizează aplicării
unei taxe de solidaritate, consideră deputatul Ion
Tabugan, pre ă necesară

ă, cu aplicare pe o perioadă limitată de timp, atâta
vreme cât efectele crizei se resimt la nivele destul de
largi ale popula

ă în această sesiune
parlamentară va insista pentru un vot responsabil în
ceea ce prive

ă de

trei ani, bani ce vor merge la fondul de pensii. ”Vreau să
vă spun că vom continua demersurile noastre. Sperăm
la o determinare ceva mai serioasă a parlamentarilor
apar ă măsură puterii

ă idee, acest proiect. Aici nu discutăm
despre voturi, nu discutăm despre populisme, discutăm
despre o pătură importantă a popula

ă că în acest moment, atât în
SUA cât ă programe suplimentare
în ceea ce prive ă taxă de solidaritate.

şedintele organiza şi
util

ş-Severin”.
Tabugan a afirmat recent c

şte taxa de solidaritate, de 1% pe an, pe
averile mai mari de 450.000 de euro, pe o perioad

şi opozi

şi solidaritatea celor boga şedintele
UNPR Caraş-Severin arat

şi în Europa se ini
şte aceast

ţiei, o tax

ţiei, mai ales în judeţul Cara

ţinând în egal ţiei pentru a
susţine aceast

ţiei care are nevoie
de sprijinul ţi”. Pre

ţiaz

UNPR vrea taxă de solidaritate!



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, semideco-
mandat, 40 mp, gresie, faianţ

ţa,
Aleea Gladiolelor. Bloc termoizolat la
exterior. Preţ 17.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 4 camere, etaj 8, 120
mp, dot ţie: central

ţ
ţa, P-ţa 1 Decembrie, poziţie ultra-

central ţ 43.000 € u Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ţa, Blocul 800.
Preţ 7.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, 3 balcoane, 2 b ţial
termopane, bloc construit în anul 1984, etaj
3/4, situat în Re ţa, zona Lunca
Pomostului. Preţ 36.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţa, zona

Muncitoresc, la strada principal ţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţa, lâng

ţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas
ţie central

ţ 30.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 5 camere,
buc ţ

ţie ultracentral ţ
85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 10 camere, curte
foarte mic ţie ultracentral ţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774

Vând cas
ţe, teren 2.870 mp, situat

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

Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, P-ţa Re ţa Sud. Preţ 65.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

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

Vând apartament 2 camere, confort 3,
situat în Re ţa, zona Lunca Pomostului,
etaj 1, f ţiri. Preţ 14.000 € ne-
gociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Cump

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

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

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

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

Vând cas ţ
ţie de 90%, în suprafaţ

ţ 100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând terenuri parcelate situate în staţiu
nea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Închiriez cas
ţa 700, de

preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ă, termopane,
centrală termică, etaj 2/4, situat în Re

ări de excep ă, termopa-
ne, gresie, faian ă, podele laminate, situat
în Re

ă. Pre

ăi, centrală, par

ă 2 camere, baie, bucătărie, la
curte comună, situată în Re

ă. Pre

ă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Re ă ă nr.
2. Pre

ă 5 camere, teren 850 mp,
situată în Boc ă, pozi ă.
Pre

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

de teren 800 mp, pozi ă. Pre

ă în Re
ă, pozi ă. Pre

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

ără îmbunătă

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

ă.

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ă ă, curent, gaz

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Pre

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 100 mp plus curte 160 mp
situate în Timi ă Pia

şi

şi
şor negociabil.

Vând garaj situat în Reşi

şi

şi

şi şcoala general

şa Român

şi

şi

şi şi

şi

şi

şini, în
Reşi

şi
re

şi şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km
de Reşi

şoara lâng

-

a

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
u

Cas

Vând teren la intrare în

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecoman-
dat, utilit ţi, central

ţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.

Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ

ţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilit ţi,
termopan, central

ţie electric

ţionat, aparta-
mentul necesit ţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zon cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţile sunt în zon ţ 7 €/mp.

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţile
sunt în zon ţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa - Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilit ţile sunt în zon

ţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebe-

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

ă intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

ă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină du

ă de vacan ă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă 1932 mp total,
547 mp construi ă metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă,
suprafa ă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investi

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

ă ă,
gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

şi inte-
rior noi, baie şi buc. renovat ş-
chetat, instala

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

şului, 1.325 mp, zon ştit
şi sunt construite case, drum,

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia clientului,
studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite de
agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş

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

ţ ţ ţ
ţ ţ

ă ă ă ă ş

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

lei
3,16
3,14
3,12

3,00
2,98
2,96

3,10
3,08
3,06
3,04
3,02

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

USD

22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 2122 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21

22 - 21 SeptembrieAugust 201122 - 21 SeptembrieAugust 2011

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

12 sep 1 186,4696
13 sep 1 182,6107
14 sep 1 184,6701
15 sep 1 180,8559
16 sep 11 176,9569
19 sep 11 1
20 sep 11
21 sep 11 182,3778

. ‘ 1

. ‘ 1

. ‘ 1

. ‘ 1

. ‘

. ‘ 83,2980

. ‘ 180,3567

. ‘

PRISMA | 22 |Septembrie - 5 Octombrie 2011
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La 15 septembrie a fost celebrată Ziua Internaţională a Democraţie
Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) propune, printr-un proiect de lege
lansat recent în dezbatere publică, reglementarea desfăşurării de adunări
publice Ministerul Sănătăţii propune sancţiuni drastice pentru cei care
agresează personalul medical aflat în exerciţiul funcţiunii Au fost
înregistrate două noi partide politice în România, Partidul Popular Maghiar
din Transilvania şi Partidului Poporului-Dan Diaconescu Guvernul a decis
să prelungească cu 3 ani perioada de explorare din cadrul acordurilor
petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare deţinute de Petrom-OMV
Deputaţii au respins în plen legea profesiei de jurnalist, care prevedea testare
psihologică şi autorizare pentru practicarea acestei profesii Portofoliul
ministerului Muncii a fost preluat de Sulfina Barbu (PDL) Leonard Orban

în funcţia de ministru alAfacerilor Europene

4

� Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

ţ
ţiei, cercet

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

ţ -

ţiei, cercet

Ministerul Muncii, Familiei ţiei
Sociale - Metodologia din 2011, privind eva-
luarea, aprobarea ţ

ţional "Dezvoltarea
reţelei naţionale de c

Ministerul Ap ţionale - Norma din
2011, privind ocuparea prin concurs ori exa-
men a unui post vacant sau temporar vacant
de personal civil contractual în MinisterulAp -

ţionale (M.O. nr. 518 din 22.07.2011)
Ordinul Ministerului Muncii, Familiei

ţiei Sociale nr. 1836/2011 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului

muncii, familiei ţiei sociale nr.
1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei
privind evaluarea, aprobarea

ţ ţional
"Dezvoltarea reţelei naţionale de c

Legea nr. 163/2011 pentru modificarea

Ordinul Casei Naţionale a Asigur

ţionale de s

ţii ţionale
de Asigur

H.G. nr. 725/2011 privind completarea
sublistei C din anexa la Hot

ţionale
corespunz

ţii, cu sau f ţie
personala, pe baza de prescripţie medical

Legea nr. 279/2005 (r 1) privind ucenicia la
locul de munc

ării,
Tineretului

ă ământul preuniversitar, aprobata prin
Ordinul ministrului educa ării,
tineretului

ării,
Tineretului

ării personalului didactic din învă ă
mântul preuniversitar pentru anul

ării, tineretului

ării prin
programul de interes na

ămine pentru persoanele
vârstnice" (M.O. nr. 518 din 22.07.2011)

ărării Na

ă
rării Na

ării prin programul de interes na
ămine

pentru persoanele vârstnice" (M.O. nr. 518 din
22.07.2011)

ărilor de
Sănătate nr. 615/2011 privind modificarea
Normelor tehnice de realizare a programelor
na ănătate pentru anii 2011

ănătă
ări de Sănătate nr. 1.591/1.110/

2010 (M.O. nr. 519 din 22.07.2011)

ărârea Guvernului
nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei
cuprinzând denumirile comune interna

ătoare medicamentelor de care
beneficiază asigura ără contribu

ă,
în sistemul de asigurări sociale de sănătate
(M.O. nr. 521 din 25.07.2011)

ă (M.O. nr. 522 din 25.07.2011)

şi Sportului nr. 4660/2011 pentru
modificarea şi completarea Metodologiei
privind mişcarea personalului didactic din
înv

şi sportului nr. 5.616/2010 (M.O. nr.
516 din 21.07.2011)

şi Sportului nr. 4661/2011 pentru
modificarea şi completarea Calendarului
mişc

şcolar
2011-2012, aprobat prin Ordinul ministrului
educa şi sportului nr.
5.615/2010 (M.O. nr. 516 din 21.07.2011)

şi Protec

şi acordarea finan

şi
Protec

şi protec

şi acordarea
finan

şi
completarea Legii serviciilor de transport
public local nr. 92/2007 (M.O. nr. 519 din
22.07.2011)

şi
2012, aprobate prin Ordinul ministrului
s şi al preşedintelui Casei Na

�

�

�

�

�

�

�
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Numărul persoanelor care participau la
fondurile de pensii administrate privat - -
totaliza 5,38 milioane, în august 2011, în creştere
cu 5,64% faţă de august 2010 şi cu 0,68% faţă de
iulie 2011, potrivit datelor furnizate de Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Pilonul II
Proiectul

va avea loc anul acesta în data de 24
septembrie. România de numără
printre primele ţări care au aderat la
acest Proiect, după iniţierea acestuia
de Estonia, în 2008.

„Let's Do It, România!”Senatorii au respins propunerea
legislativă privind introducerea

. Proiectul de lege va
merge la Camera Deputaţilor, care
este forul decizional.

uniformelor în învăţământul primar
şi gimnazial

Deputaţii au respins propunerile
legislative care prevedeau introduce-
rea ca disciplină de studiu
opţională în învăţământul primar şi
accesul gratuit al copiilor sub 14 ani la
competiţiile sportive.

şahului

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în Monitorul

Oficial al României

Referitor la Ordonanţa de urgenţ

-

ţii ţi ale administraţiei

publice centrale reţin din veniturile realizate
o cot

ţilor.
Aceast ţinere a unor

venituri

ţ
-

ţa de urgenţ

ţ
ţ -

ă a
Guvernului pentru modificarea unor acte
normative în vederea eliminării prevede
rilor referitoare la acordarea de stimulente
pentru personalul din sectorul bugetar

Salarizarea personalului din sectorul
bugetar a fost supusă unui amplu proces de
reformă început în anul 2009

ă a
personalului plătit din fonduri publice.

Prin Legea-cadru nr.284/2010, în
vigoare de la 1 ianuarie 2011, sistemul
public de salarizare a fost reformat

ării tuturor
categoriilor de personal din sectorul
bugetar, prin luarea în considerare a
drepturilor de natură salarială stabilite prin
acte normative speciale în sistemul de
salarizare reglementat de legea-cadru.

Cu toate acestea, în prezent sunt în
vigoare diferite acte normative adoptate în
perioada 1990 - 2007 prin care au fost
aprobate prevederi potrivit cărora unele
institu ă

ă parte destinată constituirii de fonduri
pentru stimularea angaja

ă modalitate de re

ă de transparen ă.
Din aceste considerente, prin ordonan

ă a Guvernului, care va intra în
vigoare la 1 ianuarie 2012, au fost abrogate
reglementările care prevedeau constituirea
fondului de stimularea a personalului.

Totodată, prin această ordonan ă de
urgen ă, se stabile ă prin legea de sala
rizare pentru anul 2012 se va reglementa
modul de compensare a acestor drepturi
băne

ătit din fonduri
publice, pentru unele categorii de personal
bugetar care beneficiau de stimulente,
acordate în temeiul O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, aceste
drepturi salariale au fost deja incluse în
salariile de bază.

şi continuat în
anul 2010 prin adoptarea Legii-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitar

şi
simplificat, unul dintre principiile care stau
la baza acestuia fiind caracterul unitar,
respectiv reglementarea salariz

şi autorit

şi de utilizare a acestora, în afara
bugetului, pentru acordarea de stimulente
personalului este lipsit

şte c

şti.
De altfel, în conformitate cu prevederile

Legii nr.285/2010 privind salarizarea în
anul 2011 a personalului pl

Ministerul Finanţelor Publice - DGTI

Programul de încurajare a consumului de
fructe în şcoli va continua şi în anul şcolar
2011-2012. Mai mult de 1,6 milioane de elevi
din clasele I-VIII, din sistemul public şi privat,
vor primi gratuit mere, în limita valorii zilnice
de 0,315 lei/elev, pentru o perioadă de
maximum 94 de zile de şcolarizare, începând
cu 31 octombrie 2011.

Pe lângă distribuţia gratuită de mere,
proiectul de act normativ al guvernului

prevede, în conformitate cu programele
comunitare, şi următoarele măsuri adiacente,
ce se vor implementa pentru anul şcolar 2011-
2012, şi anume: organizarea de vizite în
ferme, târguri, expoziţii legate de legume,
respectiv, fructe, organizarea de concursuri
tematice şi realizarea de broşuri, materiale
didactice al căror scop este cunoaşterea
beneficiilor consumului de fructe şi legume
proaspete.

Stimulentele pentru personalul din sectorul bugetar

ANUNŢ DE PRESĂ
privind debutul proiectului cu titlul:
„EXTINDEREA, MODERNIZAREA I DOTAREA PENSIUNII TURISTICE
FLOARE DE COLŢ DIN STAŢIUNEABALNEAR B ILE HERCULANE”
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DEZVOLTAREA EXTINDEREA, MODERNIZAREA I DOTAREA
PENSIUNII TURISTICE FLOARE DE COLŢ DIN STAŢIUNEA BALNEAR B ILE
HERCULANE

Note:
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a

Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Număr referinţă: Cod SMIS 23854
Data publicării anunţului: 22.09.2011
Finanţat din Regio - Programul Operational Regional, Axa 4, DMI.4.3 - „Sprijinirea

dezvoltării microîntreprinderilor”
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Organism Intermediar:Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
Alte informaţii: SC SEVEN SRL, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea contractului

de finanţare cu titlul

ce se va implementa în localitatea B ile Herculane, Jud. Cara Severin.

Obiectivul proiectului îl reprezint extinderea i modernizarea pensiunii „Floare de Colţ”
din localitatea B ile Herculane pentru a putea r spunde la nevoile actuale ale pieţei.

Rezultatele proiectului vor consta în: extinderea i modernizarea pensiunii, crearea a
apte noi locuri de munc precum i cre terea cifrei de afaceri a societ ţii.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.065.063,01 lei din care valoarea
eligibilă a proiectului este de 858.000 lei, unde 858.000 lei reprezintă FEDR iar suma de
207.063,01 lei reprezintă contribuţia beneficiarului.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la SC SEVEN
SRL, Str. Florilor, nr. 7, B ile Herculane, localitate: B ile Herculane, judeţul Cara Severin,
persoan de contact: Rosca Ciprian.
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Durata de implementare a proiectului este de 12 luni (august 2011 - iulie 2012).

S.C. SEVEN S.R.L.

Instrumente Structurale
2007-2013FONDUL EUROPEAN

PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

www.inforegio.ro

Investim în viitorul t ţional Regional ţat de
Uniunea European

ău! Proiect selectat în cadrul Programului Opera
ă prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

şi co-finan

Cunoa}terea beneficiilor consumului de fructe
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Simul

ţiile posibile de zbor. Durata mare a acestor simul

ţionat aproape non-stop.
“La sfâr

ţiei avionului IAR-111 Excelsior, în urma
rul

ţiile de zbor,
altitudini

ţie, precum coborârea
motorului avionului cu 30 cm sub planul aripii, cre

ţinem aceast ţie a aparatului.” -
Dumitru Popescu, Pre

ţia
de astronautic

ţial
Programul ARCA pentru Competiţia Google Lunar X Prize

este finanţat cu surse exclusiv private, având programat
primul zbor în toamna anului 2012.

Asociaţia Român
ţie non-guvernamental

ţia de 30 milioane $, Google Lunar X Prize

ţ

ţia Google
Lunar X Prize. Zborul de test pentru Helen a fost amânat de
dou

ţilor întâmpinate în lansarea balonului purt

ţiale române

ţial ţia de 30
milioane $ Google Lunar X Prize. Principalul obiectiv al
programului este lansarea sondei lunare European Lunar
Explorer ţiei. - Pentru transportul
rachetei Haas II la altitudinea de lansare, ARCA dezvolt

ţial.ările aerodinamice pentru avionul supersonic IAR-
111 au fost finalizate, informează un comunicat al Asocia iei
Române pentru Cosmonautică ă.

ARCA a început simulările Computational Fluid Dynamics
(CFD) pentru avionul IAR-111 Excelsior în anul 2010. De
atunci, ARCA a continuat aceste simulări pentru toate
configura ări
a fost determinată de complexitatea

ă perioadă trei computere de la ARCA au
func

ă
asupra configura

ării simulărilor aerodinamice. Acest lucru ne-a permis să
demarăm lucrul la avion, la începutul anului 2011. De atunci,
au fost rulate simulări pentru toate configura

ări ne-au indicat să efectuăm
câteva modificări care au optimizat geometria avionului, chiar

în timpul procesului de construc

ă men ă configura

ătre ARCA ca
platformă pentru lansarea rachetei Haas II pentru Competi

ă de Google Lunar X Prize, cât

ă pentru Cosmonautică ă
(ARCA) este o organiza ă, care dore
ă câ

ă lanseze în cosmos prima rachetă românească, capabilă
să transporte un cosmonaut. Programele dezvoltate la ARCA
sunt: - Racheta Demonstrator 2B, echipată cu primul motor
din lume, din materiale compozite, reutilizabil, care a fost
lansată cu succes, la data de 9 Septembrie 2004, de pe ărmul
Mării Negre. - Sistemul Stabilo care a executat două zboruri
până în prezent. Misiunea 1, lansată la o altitudine de 14.700
m, în stratosferă ă în 2007 la o altitudine
de 12.000 m, deasupra Mării Negre. - Racheta suborbitală
Helen, demonstrator tehnologic pentru competi

ă ori, în 2009 (Misiunea 3)
ă ător. Pentru

a testa avionica rachetei Helen,ARCAa lansat de la Sânpetru,
la începutul anului 2010, Misiunea 5, la altitudinea de 5000 m.
Lansarea, cu succes, a primei rachete spa

ării Negre,
în cadrul Misiunii 4B

ă spa ă în trei trepte pentru competi

ă
avionul supersonic de transport IAR-111. Acesta va deveni
primul avion supersonic românesc care va fi utilizat

şiAeronautic

şi cantitatea calculului
necesar. În aceast

şitul anului 2010 aveam deja o imagine clar

şi viteze. Aceste simul

şterea
anvergurii aripii cu 90 cm, etc. În acest moment este foarte
probabil s

şedinteARCA.
Avionul IAR-111 Excelsior va fi utilizat de c

şi pentru
dezvoltarea tehnologiilor pentru industria turismului spa

şi Aeronautic
şte

s ştige competi
şi s

şi Misiunea 2 lansat

şi 2010 (Misiunea 4), din cauza
dificult

şti,
Helen 2, a avut loc la 1 octombrie, 2010, din largul M

şi a atins altitudinea de 40 km. - Haas este
o rachet

şi câştigarea competi

şi pentru
dezvoltarea tehnologiilor pentru turismul spaDespreARCA
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Partidul Republican a câştigat alegerile din New York pentru un loc în Congres, loc deţinut anterior de politicieni democraţi timp de 90 de ani
Optsprezece candidaţi pentru postul de preşedinte şi tot atâţia pentru cel de vicepreşedinte au fost înregistraţi de Comisia Electorală Centrală pentru a
participa la alegerile prezidenţiale din Bulgaria care sunt programate pentru data de 23 octombrie Alegerile pentru Camera inferioară a parlamentului
egiptean vor avea loc la 21 noiembrie, a declarat şeful biroului electoral Comisia Europeană (CE) a anunţat, pe 8 septembrie, primele măsuri menite să
garanteze implementarea sistemului eCall în toate maşinile noi şi vehiculele uşoare Primul ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, este optimist în
privinţa reluării negocierilor oficiale în problema transnistreană, la reuniunea care se desfăşoară astăzi (22 septembrie) la Moscova, după întrevederea
pe care a avut-o recent cu liderul separatist al regiunii transnistrene, Igor Smirno

Amplasarea unei baze pentru rachete americane de
interceptare face şi mai necesară primirea unor
garanţii juridice ferme din partea SUA şi a NATO că elementele
antibalistice amplasate în Europa nu sunt îndreptate împotriva
forţelor nucleare strategice ale Rusiei, se arată într-un comunicat
difuzat de Ministerul Rus alAfacerilor Externe.

SM-3 în România
Curtea Constituţională a a

confirmat legalitatea pachetelor de salvare
oferite de Berlin pentru datoriile ţările afectate din
zona euro, dar a declarat că orice planuri de
salvare viitoare trebuie să fie aprobate de către o
comisie parlamentară.

Germaniei Deputaţii europeni solicită, într-o rezoluţie
adoptată recent, stabilirea de norme minime atât
privind , cât şi pentru
sancţiunile aplicabile. În plus, ei cer statelor
membre un angajament politic clar pentru punerea
în practică a acestor norme.

definirea corupţiei

Spaţiul Schengen: Comisia UE propune o abordare europeană
pentru a proteja mai bine libera circulaţie a cetăţenilor

Comisia a propus recent consolidarea spaţiului Schengen pentru
a garanta libera circulaţie a sute de mii de cetăţeni ai UE şi a
resortisanţilor ţărilor terţe care călătoresc zilnic în interiorul acestui
teritoriu. Propunerile Comisiei vizează instituirea unei abordări mai
eficiente la nivelul UE a cooperării Schengen. Provocările speciale
care pot exercita presiuni asupra funcţionării generale a spaţiului
Schengen trebuie să fie abordate în mod eficient şi coordonat.
Propunerile prevăd un sistem mai solid de evaluare şi monitorizare la
nivelul UE pentru verificarea şi asigurarea aplicării normelor
Schengen, precum şi un mecanism decizional european mai
structurat, care ar putea permite reintroducerea temporară a
controalelor la frontierele interne în caz de ameninţare gravă la adresa
ordinii publice sau a securităţii interne.

Într-un spaţiu fără frontiere interne, orice provocare la adresa
integrităţii unei părţi a acestuia are consecinţe directe asupra întregii
zone Schengen şi asupra UE în ansamblul său. Sistemul actual, bazat
pe un mecanism de examinare interguvernamental inter pares, la care
se adaugă posibilitatea de a adopta, la nivel naţional, decizii
individuale privind reintroducerea excepţională a controalelor la
frontierele externe, s-a dovedit ineficient atunci când este vorba de
consolidarea încrederii reciproce între membrii spaţiul Schengen şi de
protejarea liberei circulaţii într-o zonă fără controale la frontieră. Mai
sunt multe de făcut pentru a consolida gestionarea acestui spaţiu
comun şi a oferi un sprijin corespunzător statelor membre care se
confruntă cu situaţii critice.

Comisia a adoptat două propuneri legislative, însoţite de o
comunicare explicativă, care au următoarele obiective: 1)
consolidarea gestionării spaţiului Schengen; 2) definirea unui
mecanism decizional european pentru protejarea interesului comun.

Instrumentele de care dispunem în prezent pentru monitorizarea
şi remedierea vulnerabilităţilor sunt insuficiente. Propunerea
prezentată, care se bazează pe mecanismul de evaluare Schengen
revizuit, propus de Comisie în noiembrie 2010, ar transforma actuala
abordare interguvernamentală inter pares într-o guvernanţă
Schengen la nivelul UE. Vizite anunţate şi neanunţate de monitorizare
efectuate într-un anumit stat membru de către echipe conduse de
Comisie şi formate din experţi ai altor state membre şi ai Frontex vor
verifica aplicarea normelor Schengen.

Un raport elaborat în urma fiecărei vizite ar identifica orice
deficienţe şi ar formula propuneri clare pentru acţiuni de remediere, cu
un termen-limită de punere în aplicare a acestora. Ca o măsură
ulterioară, statul membru în cauză ar trebui să elaboreze un plan de
acţiune, stabilind modul în care acesta intenţionează să dea curs
recomandărilor respective.

O altă inovaţie importantă este „evaluarea stării de sănătate a
spaţiului Schengen”, care va avea loc de două ori pe an, sub forma
unei dezbateri în cadrul Consiliului şi al Parlamentului European cu
privire la funcţionarea spaţiului Schengen, pe baza unei prezentări
generale a Comisiei Europene.

Normele actuale, care prevăd posibilitatea de a călători fără

paşaport în 25 de ţări europene, permit autorităţilor naţionale să
reintroducă, în mod excepţional şi temporar, controale la frontiere în
cazul unei ameninţări grave la adresa ordinii publice şi a securităţii
interne. Cu toate acestea, Comisia are convingerea că, întrucât astfel
de măsuri au un impact asupra întregului spaţiu Schengen, posibilita-
tea de a reintroduce controale la frontierele interne ar trebui gestiona-
tă la nivel european într-un mod transparent, coerent şi eficient.

Propunerile prezentate vor asigura punerea la dispoziţie a unui
mecanism menit să ofere un răspuns coordonat din partea UE pentru
a proteja funcţionarea şi integritatea spaţiului Schengen în ansamblul
său. În cadrul noului regim, o decizie privind reintroducerea
controalelor la frontierele interne în cazul unor evenimente previzibile
(cum ar fi un eveniment sportiv important sau o reuniune politică
majoră) ar fi luată la nivel european, pe baza unei propuneri din partea
Comisiei Europene, susţinută de o „majoritate calificată” a experţilor
statelor membre. Motivele în temeiul cărora ar putea fi luată o astfel de
decizie vor rămâne aceleaşi ca în prezent, şi anume dacă măsura este
necesară în vederea eliminării unei ameninţări grave la adresa ordinii
publice şi a securităţii interne. Ca regulă generală, ar putea fi
autorizate ulterior controale la frontierele desemnate pentru o
perioadă de 30 de zile, care poate fi reînnoită.

Statele membre ar putea în continuare să ia măsuri unilaterale de
reintroducere a controalelor atunci când se confruntă cu situaţii de
urgenţă neprevăzute care necesită o acţiune imediată, însă numai
pentru o perioadă de maximum 5 zile, după expirarea căreia ar fi
adoptată o decizie la nivelul UE de autorizare a oricărei prelungiri.

În cazul unor deficienţe grave în aplicarea normelor Schengen, de
exemplu dacă un stat membru nu reuşeşte să protejeze în mod
corespunzător o parte a frontierei externe a UE, pot fi adoptate măsuri
de sprijin, inclusiv sprijin tehnic şi financiar acordat de Comisie, statele
membre, FRONTEX sau alte agenţii, cum ar fi Europol sau Biroul
European de Sprijin pentru Azil (EASO). Dacă, în pofida acestor
măsuri de sprijin, deficienţele grave persistă, se poate adopta o
decizie care să permită reintroducerea temporară a controalelor la
frontierele interne. Orice măsură de ultimă instanţă ar fi luată la nivelul
UE, evitându-se, astfel, adoptarea de decizii unilaterale de către
statele membre şi instituindu-se o abordare colectivă pentru
protejarea intereselor noastre comune.

Noile propuneri respectă pe deplin dreptul la liberă circulaţie al
cetăţenilor UE şi al membrilor de familie ai acestora. Comisia va
informa Parlamentul European cu privire la rezultatul diferitelor vizite
de monitorizare în contextul mecanismului de evaluare Schengen şi
cu privire la orice măsuri adoptate care ar putea conduce la posibila
reintroducere a controalelor la frontiere.

Iniţiativele adoptate:
o comunicare („Guvernanţa Schengen - consolidarea spaţiului

fără controale la frontierele interne”);
o propunere de consolidare a mecanismului de evaluare

Schengen;
o propunere de instituire a unui mecanism pentru reintroducerea

coordonată a controalelor la frontierele interne în circumstanţe
excepţionale (de modificare a Codului frontierelor Schengen).

Aceste propuneri vor fi analizate de Parlamentul European şi de
Consiliu, în conformitate cu procedura legislativă ordinară (codecizie).

1) Consolidarea gestionării spaţiului Schengen

2) Un mecanism decizional la nivelul UE pentru protejarea
unui bun comun

�

�

�

Comisia Europeană IP/11/1036, 16/09/2011

Consolidarea spaţiului Schengen

Avionul supersonic IAR-111

Organizaţia Ţărilor Exportatoare de
Petrol

Peste 120 de şefi de stat

(OPEC) şi-a revizuit în scădere
estimările privind cererea mondială de ţiţei
pentru 2011.

De asemenea, OPEC a revizuit în
scădere estimările privind producţia de ţiţei
a statelor OPEC cu aproximativ 100.000 de
barili pe zi în 2011.

Conform raportului OPEC, în 2011
cererea de ţiţei va scădea cu 150.000 barili
pe zi, la 87,99 milioane de barili pe zi, faţă de
88,14 milioane de barili pe zi cât s-a estimat
în august, iar în 2012 cu 40.000 barili pe zi,
la 89,26 milioane barili pe zi.

Statele membre ale OPEC asigură
aproximativ 35% din producţia mondială de
ţiţei şi controlează peste trei sferturi din
rezervele mondiale de ţiţei.

şi de guvern s-
au reunit la New York pentru sesiunea
anuală a adunării generale ONU unde, pre-
şedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud
Abbas, a anunţat că intenţionează să depu-
nă vineri, 23 septembrie, o cerere de adera-
re la Naţiunile Unite a unui stat palestinian în
interiorul graniţelor din 1967 care să
cuprindă Ierusalimul de Est, Cisiordania şi
Fâşia Gaza. Între palestinieni nu există un
consens. Sunt voci care spun că planul
preşedintelui Abbas nu este în interesul
palestinienilor, aceste tabere solicitând ca
graniţele să fie stabilite la cele din 1947.

Recunoaşterea solicitată de Autoritatea
Palestiniană este contestată de Israel, în
timp ce Statele Unite au anunţat deja că se
opun acestui demers. România se va abţine
dacă se va ajunge la vot, potrivit ministrului
de externe Teodor Baconschi.

Conform procedurilor, cererea palesti-
nienilor trebuie să treacă pe la secretarul
general al ONU iar acesta o va înainta la
Consiliul de Securitate ONU, unde va
cădea. În Adunarea Generală a ONU,
iniţiativa palestiniană are nevoie de două
treimi din voturi pentru a trece.

Consiliul Europei ar putea interzice
medicilor să dezvăluie părinţilor sexul
bebeluşului, înainte de naştere, potrivit unui
proiect de rezoluţie adoptat recent de
instituţie. Măsura ar urma să reducă numărul
avorturilor selective în funcţie de sex.

Iniţiativa proiectului aparţine Comitetului
pentru Egalitate de Şanse al Consiliului.

Aflată încă în stadiul de dezbatere,
propunerea va fi discutată, la începutul lunii
octombrie, în cadrulAdunării Parlamentare a
Consiliului Europei.
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Vând în Sânnicolau Mare purcei
la vârsta de 6-8 săptămâni, 100
lei/buc. Tel. 0728-078433. (RR)

ădure culoare rigă, 3.300 lei. Tel.
0740-915944. (RR)

Vând calculator PIV complet,
400 lei; laptop PIII, 250 lei. Tel.
0735-060187. (RR)

Vând în Bozovici vacă 3 1/2 ani,
cu vi ă, 1000 € neg. Tel.
0729-101299. (RR)

Vând în Ezeri

ă dimensiuni 70x50, 130 lei.
Tel. 0355-410573. (RR)

Vând în Re ătărie
din lemn masiv, 850 lei; circular tâm
plărie, 1000 lei; instant, 300 lei; bu
telie aragaz, 100 lei; 2 saltele pentru
pat dormitor, 150 ambele. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând în Re

ă neagră, 400 lei; PIII, 200 lei;
plasme Seitech diagonala 120, 200
€ neg. Tel. 0757-612642. (RR)

Vând în Re
ă, 350 lei; paltoane

din piele de damă, bărba ărimea
55-58; ma ă de cusut Singer cu
suveică lungă, 250 lei. Tel. 0355-
881263. (RR)

Vând în Caransebe ă
tineret

ă, 650 lei. Tel. 0756-040911.
Vând stupi albine cu sau fără

ladă. Tel. 0767-791282. (RR)
Vând în Re ă video

Sony, 100 €; aparat foto digital, 150
lei; video dvd recording, 500 lei neg;
2 pompe pentru acvariu, 40 lei
respectiv 80 lei; 2 încălzitoare cu
termostat pentru acvariu, 30 lei/buc;
2 difuzoare 80 W pentru ma ă, 60
lei. Tel. 0730-552734. (RR)

Vând în satul Pe
ă de 9

luni contra porumb nou sau echiva
lentul în bani, 800 lei; capră 2 ani,
200 lei neg. (RR) (nu a lăsat telefon)

Vând în Moravi
şi PlayStation. Tel.

0761-705767. (RR)
Vând în Anina cal muran de

p

ş 1 geam termo
pan 1200x1200, 100 €; fotoliu tip
pat, 250 lei; 2 fotolii, 300 lei neg. Tel.
0722-129295. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi

şi

şin

ş mobil
şi col

şi

şin

ştere comuna
Constantin Daicoviciu, scroaf

ţa 2 boxe 50-80
W; scrin player

ţel de 1 lun

-

ţa aragaz cu 3
ochiuri, 220 lei; perine cu pene de
gâsc

ţa colţar buc
-
-

ţa televizor color
sport gri metalizat Blueski, 100 lei;
televizor Philips gri metalizat
diagonala 51, nou, 250 lei; boxe
tapiţate 150 W perechea, 250 lei;
boxe de voce 300 W aduse din
Austria, 400 lei; calculator PIV,
carcas

ţa aragaz 4 ochiuri,
stare foarte bun

ţi, m

ţar, 1.500 € neg; rochie
mireas

ţa camer

-

Vând ma

Vând ţigl
ţa. Preţ neg. Tel. 0751-193120,

0355-804454.
ţa 4 geamuri

termopan, diferite dimensiuni, în
stare excelent

ţe plus 1 ţap, 500 lei neg. Tel.
0755-504554. (RR)

Vând în Re ţa strung unguresc
mic, 600 €; 3 frigidere la 400 lei; 2
aragaze, 180 lei. Tel. 0771-387519,
0727-245233. (RR)

Vând în Târnova cal de 2 ani

ţinut. Tel.
0741-456202. (RR)

Vând mobil

,

ţa, din garnitura 3-2-1
vând urgent 2-ul, este ca 2 fotolii
mari cu lad -

-

ţul de 1.000 €.
Tel. 0255-210535. (RR)

Vând în Doclin 10 familii albine
cu tot cu l

ţuic

şin
şti, borcane cu

capac de 1/4 şi 1/2 l la 0,50 bani
bucata. Tel. 0255-257476.

Vând maşin

şi

şi

ş, 2
iedu

şi

şi 6
luni, 3000 lei sau la schimb cu 12 oi.
Tel. 0726-411827. (RR)

Vând în Jamu Mare iap
şi, 4.500

lei; cump

şi

şte,
3 camere, buc

şire la râu, gr

şat pe
circular cu toate cele necesare, 50
€. Tel. 0726-719668. (RR)

ă de cusut Singer
350, pălării bărbăte

ă de scris electrică,
cu rezerve. Tel. 0255-226267.

Vând Play Station 1 la 65 lei,
Play Station 2 cip, jocuri, 110 lei,
Play Station portabil PSP 360 lei,
sau schimb cu telefon. Vând jocuri
originale Play Station 2, PSP, PS3,
la 20 lei bucata. Tel. 0721-414951.

ă la mâna a doua,
Re

Vând în Re

ă, 650 € toate. Tel.
0728-813340. (RR)

Vând în Percosova, Timi

ă 700 kg,
6 ani, gestantă, culoare ro

ăr 30 de oi de

ă de bucătărie, 250
lei; mobilă sufragerie, 400 lei;
mobilă dormitor, 200 lei. Tel. 0789-
015995. (RR)

Vând în Valeadeni iapă de 1 5
ani, 1.500 lei neg. Tel. 0720-209120.

În Re

ă jos, 300 lei; 2 dulăpioa
re bucătărie, 300 lei; dublu radioca
setofon fără 1 curea, 30 lei. Tel.
0770-370103, 0744-661866. (RR)

Vând vacă la pre

ăzi, 450 neg. Tel. 0255-
527008, 0740-055591. (RR)

Vând casă deosebită în Gârli
ătărie, baie, curte

ie ădină cu pomi
fructiferi, 30.000 € neg. Tel. 0725-
132695. (RR)

Vând cazan de ă, 650 €;
moară de porumb de ata

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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PUTEŢI PUBLICA
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Diverse

D-n ţat
-

ţat, f -
ţii, caut o d-n

ţa pt.
c

ţat, f
ţ

-
ţ -

ţii
pentru c

B
ţa, caut doamn

ţar -

atr
2 8 283

ă divor ă, 62/160/60, păr

ă, singură, cu apartament, îmi
caut jumătatea. Tel. 0741-488303.

Domn pensionar, 58/172/65 kg,
cu apartament, divor ără obli
ga ă bună gospodină
serioasă ă din Re
ăsătorie. Tel. 0720-050414.

Domn singur, divor ără copii,
44/185/90 kg, brunet, musta ă, ochi
negri, permis auto, caut d-nă pentru
prietenie/căsătorie de la ora

ărbat văduv 59/170/70, păr gri
zonat, ochii verzi, musta ă, cu apar
tament

ă fără obliga
ăsătorie. Tel. 0771-616065.

ărbat pensionar, 66 ani,
Re ă 55-65 ani,
poate să fie ă, nefumă
toare sau băutoare. Tel. 0756-
334605, 0720-782543.

Tânără, discretă ăgătoare

şaten, platinat, ochi albaştrii, pen
sionar

şi cinstit şi

ş sau
sat. Tel. 0744-202255.

B

şi auto, serios, fidel, cinstit,
pedant, caut doamn

şi
şi de la

şi
aştept telefon la 074 -8 6 .

Matrimoniale

6

Cumpăr în Jamu Mare oi. Tel.
0742-544119. (RR)

Vând în Boc

ă, 50 lei; celulare cu
memory card de la 50 la 350 lei; un
dormitor în Re ă diagona
la 90 cm, poate fi folosit

ă pentru copii între 7

ă paturi cu somiere,
noptiere, dulapuri ă. Pre

ă

ă

ă 1 GHz procesor,
512 ram, 4 gb hdd. Tel. 0766-
860854.

Monument funerar mozaic ci
ment ă cu placă
marmură, la doar 350 lei sau monu
ment marmură cu sculptură calitate
la doar 1500 lei. Tel. 0766-860854.

Cumpăr în Re
ă, asigur transportul, ofer pre

ă insecte,
stare perfectă. Tel. 0740-520382.

Vând pat de dormitor 1,40 x 2 m
cu saltea ă etajere. Pre

ă automată
de haine 120 € ă de spălat
vase130 €, aduse din Germania.
Tel. 0749-044785.

Cumpăr 2 geamuri duble în 3
canaturi pt. montat la casă, în stare
bună. Tel. 0745-538417.

Vând cărămidă arsă din cons
truc

ă
sau en-gros. Tel. 0770-915251.

Vând 25 bucă

ăru
ă 2 persoane, mo

tocicletă cu acumulator pentru copii.
Tel. 0355-802548, 0749-486888

Vând 2 biciclete copii mici, un
palton negru de damă, geci groase

ăl ăminte
copi i (30-32)

şa butoaie de plastic
la 1000 l, 330 lei neg. 0745-830975.

Vând în Bocşa dvd digital cu
telecomand

şi
şi ca moni

tor; biciclet şi 14
ani, 100 lei. Tel. 0743-795061. (RR)

Vând monitoare de 19 inch crt
flat şi lcd. Tel. 0763-906047.

Vând dormitor lemn masiv furnir
de nuc dou

şi o comod

şor, capac
acoperit cu tabl şi fund antivarroa
110 lei, rame tei 1,3 lei pre

şi 3 jocuri pt.
calculator noi sigilate la super pre

şi
şi scaune lemn

masiv. Tel. 0722-420002.
Vând tablet

şi granule marmur

şi

şi dou
şor negociabil. Vând birou nou

pentru calculator. Pre

şin
şi maşin

şi calculatoare Pentium 3
cu 100 lei bucata. Tel. 0755-409341.

Vând monitoare crt flat la bucat

şi sub şi dame, înc
şi fr igider cu

congelator. Tel. 0748-205247.
Vând congelator nou, cu

garan

ţa; plasm -
-

ţ
negociabil. Tel. 0723-616356.

Vând stupi cu podi

ţ final. Tel.
0768-331715, 0732-452930.

Vând un birou pt. calculator în
stare excepţional

ţ.
Tel. 0770-583251.

Vând labrador, mascul, 2 luni,
Re ţa. Tel. 0741-082392.

Vând mese

-

-

ţa calorifere din
font ţ
bun. Tel. 0728-813340.

Vând 4 geamuri termopan,
dimensiuni mari, plas

ţ 300
lei u

ţ 250 lei. Tel.
0769-687610.

Vând în Anina ma

-
ţii, aproximativ 1500 buc. la un

preţ de 0,5 lei buc. Tel. 0735-669664
Vând monitoare crt 17 inch cu 40

lei bucata

ţi monitoare crt flat
19 inch en-gros preţ 1.000 lei. Tel.
0764-335767.

Vând monitoare lcd 19 inch 280
lei bucata. Tel. 0764-335767.

Vând c ţ pentru copil mic, ca-
napea extensibil -

.

ţiri copii ţ

ţie. Tel. 0355-411682.

Auto-Moto-Velo

Vând în Boc

Vând Opel Vectra iesel, an
2007, 120 cp, 6 trepte, totul elec
tronic, pilot automat, folie autorizată,
naviga ă
2 zone, închidere centralizată, com
puter bord

ă
auto de 5 tone, 500 €; Renault Sim
bol, an 2010, 7.700 € neg; voucher,
1.500 lei. Tel. 0721-252861. (RR)

Vând Renault 21, an 1991, stare
de func

ă. Tel. 0729-760716. (RR)
Vând în Soceni motocositoare

cu piese de rezervă, 3.000 lei neg.
0734-253507, 0255-521045. (RR)

Vând în Re

ă, 8.000 € neg; 2
arcuri spate Ford Transit, 1000 lei.
Tel. 0755-523254. (RR)

Vând în Oravi ă de balotat
Fahr; Met de erbicidat 600 l; n

ă auto cu
2 axe pentru 1.800 kg greutate
maximă, 800 € neg. Tel. 0771-
387519, 0727-245233. (RR)

Vând tractor cu cabină, cauciu
curi noi, an 1992, în stare bună,
3.500 € neg.Tel. 0742-943871 (RR)

Vând în Caransebe ă
agricolă de 5 tone pe 2 axe pentru
tractor, 550 € neg. Tel. 0721-
252861. (RR)

Cumpăr cutie de viteze Aro 10. T
0755-504554. (RR)

Vând în Re

ăsat telefon)

şaAudi 80, an 1989,
1.8 benzinar, 800 € neg. Tel. 0756-
980294. (RR)

şi altele, carte sevice,
pre

Vând în Caransebeş Ford
Transit, 9 locuri, benzinar, an 1984,
înscris, 700 € neg. Tel. 0721-
385230 (RR)

Vând în Caransebeş remorc

şi

şi

ş remorc

şi

şi cauciucuri noi, 650 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând scuter, 600 €. Tel. 0730-
552734. (RR)

Vând în Peştere, comuna C t n
Daicoviciu, scuter Aprilia în stare de
func

d
-

ţie mare color, telefon, clim
-

ţ 8.400 € neg. Tel. 0744-474676,
0733-732121. (RR)

.

-

ţionare, multe piese de
rezerv

ţa Daewoo Espero,
an 1995, 1.8 benzinar, albastru indi-
go, 850 € neg. Tel. 0721-541333.

Vând în Cornereva Jeep Mazda
din 2005, 91.000 km, primul proprie-
tar, stare impecabil

ţa pres
ja te

aluminiu cu cauciucuri pe 13, 16,17.
Tel.0723-918262, 0762-179725. (rr)

Vând în Re ţa remorc

-

.

ţa cauciucuri de la
13" la 16" inclusiv C-uri pe 15", 50-
100 lei; 4 roţiATV 12" cu genţi alumi-
niu

- i

ţionare, 200 € sau 1000 lei neg.
(RR) (nu a l

Vând în Dalbo

ă, 600 lei; 2 căru

ă
de func

ăgăra ă. Tel.
0721-798604.

ăr jantă de tablă pentru
Fiat Lancia, R14 cu 4 găuri. Tel.
0729-117166.

Vând VW LT 35, 1998, 2,5td,
4990 €, înscris în RO sau schimb cu
microbuz 9 locuri. Tel. 0741-
380928.

şe

şa Piaggio C2. Tel.
0743-795061. (RR)

Vând tractor U650 în stare bun

Închiriez garaj pe strada
F şului, pre

ţ motor funicu-
lar în 4 timpi cu 2 pistoane, benzinar,
pornire la manivel ţe
pentru muzeu sau pentru lucru. Tel.
0746-656847. (RR)

Vând în Boc

ţionare, 2.200 € neg. Tel.
0742-943871. (RR)

ţ 170 lei/lun

Cump

A N U N Ţ
Consiliul Local al ora

ţul Cara - ţie
public

ţ

“ ”

“

-

şului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varavara, nr. 49, jude ş Severin, organizeaz

şi închirierea urm

şul Anina, str.
Uzinei, C.F. nr. 3, nr. top. 1163/53/238/…/1/1/a în vederea
depozit şi amplasarea unui gater.

1) Teren în suprafaţă de 2840 mp situat în oraşul Anina, str.
Ştefan cel Mare, Incinta Puţul Uteriş, în vederea desfăşurării unor
activităţi agricole şi de creştere a animalelor.

Documentele privind vânzarea, concesionarea şi închirierea prin
licitaţie publică se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului
Anina, Birou Secretar , zilnic între orele 10 - 14 .

Licitaţia va avea loc în data de 03.10.2011, ora 12 în cadrul
Primăriei oraşuluiAnina, Birou Secretar”.

În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în datele de
22.09.2011 ora 12 şi 10.10.2011 ora 12 .

Termenul de depunere al ofertelor de la 23.09.2011 până la
10.10.2011.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752 934521.

ă licita
ă deschisă pentru concesionarea ătoarelor

bunuri:

1) Teren în suprafa ă de 1009 mp. situat în ora

ării de material lemnos

CONCESIONARE TEREN:

ÎNCHIRIERE TEREN:

00 00

00

00 00

PRIMAR, SECRETAR,

GHEORGHE NEICU jr. IRINA IZVERNARI

ANUN PUBLICITARŢ
Prim

ţie public
ţie, situat în Boc

ţ
ţii

cu destinaţie industrial
ţia va avea loc în data de , la sediul

Prim ţe.
Licitaţia se va desf

ţul de pornire al licitaţiei va fi de 69.500 lei, la care se adaug

ţie se depun la Registratura
Prim

ţii suplimentare se pot obţine la sediul Prim
-

ăria ora
ă licita ă deschisă pentru vânzarea bunului

imobil - teren de construc

ă de 3275,533 mp. Conform
H.C.L. vânzarea se va face doar în scopul realizării unor construc

ă.
Licita

ăriei ora
ă

ă
TVA.

Cererile de participare la licita
ăriei ora ă în data de , inclusiv.

Rela ăriei ora

şului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizeaz

şa, înscris în CF nr 6038 a
loc. Altwerc, transnotat din CF 70 Altwerc, nr. top. (22/b/1/a-
22/b/1/b)1/1, nr. cad. 2601, în suprafa

şului Bocşa în sala de şedin
şura conform H.C.L. nr. 125/29.09.2010.

Pre

şului Bocşa pân
şului

Bocşa, tel. 0355 566605 int. 109.

19.10.2011, ora 1000

18.10.2011

PRIMAR,
Jr. Pascu Patriciu Mirel

Vând tractor U650, an 1993,
2.500 € neg. Tel. 0757-348421 (RR)

ă, dotări complete, 3300 €
neg. Tel. 0785-390778, 0255-
517830. (RR)

ă, ABS, climă,
airbaguri, dotări multiple, motor 1.6
pe benzină, acte la zi, 2.300 € neg.
Tel. 0741-456202. (RR)

Vând în Timi
ă partea stângă

Dacia Nova, 100 lei. Tel. 0749-
114240. (RR)

Vând Dacia pentru programul
Rabla cu acte legalizate. Tel. 0720-
009332. (RR)

Vând, în Caransebe

Vând în Jamu Mare Golf din
1999, înmatriculat

ş, Renault
Laguna din 2000, euro 2, 1.998
cmc, 139.000 km, verde metalizat,
benzin

şoara voucher,
1.600 lei neg; uş

Vând un set de 4 anvelope de
iarn

ţ 850 lei. Tel.
0741-095663, 0770-718538.

Vând Dacia break, a.f. 1996.
Preţ 750 €. Tel. 0769-862016.

Vând în Eftimie Murgu tractor
Renault T55 cu cositoare

ţa Renault 21
break, an 1990, înmatriculat, verifi-
carea tehnic

ţa Skoda Fabia,
recent adus

ţii
de erbicidat. Tel. 0730-804745 (RR)

ă cu jante, pentru VW Golf 3, în
perfectă stare. Pre

ă până în 2013, echipat
cauciucuri de iarnă, baterie nouă,
700 €. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând în Re
ă, motor 1.200 cmc,

consum 4.5, euro 4, stare foarte
bună, 3450 € neg. Tel. 0771-
387519, 0727-245233. (RR)

Vând tractoare second hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari

şi plug,
4.000 €. Tel. 0765-856273. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi mic, greble de fân, instala

Vând Ford Sierra 1991 moto
rină, stare de func

Vând Tico an 1996, 109.000 km
la bord, 1100 €. Tel. 0355-410661.

ăr punte spate Peugeot
206. Tel. 0730-009555.

Vând Renault 21, înmatriculat,
itp 2013, rulmen ă
noi, cauciucuri iarnă. 690 €. Tel.
0728-813340. Vând Dacia papuc
diesel 2005 itp mai 2013. Tel. 0730-
009555.

Caut voucher de rablă, ofer pre

ă, 120 cp, an 1991, faruri xenon
noi schimbate, oglinzi electrice,
închidere centralizată, tobă Remus,
plăcu

ă foarte bine este foarte bine
între ă. Merită văzută, pre

ă ă
ă,

-
ţionare, pentru

piese de schimb, 700 €. Tel. 0748-
118081.

Vând voucher, preţ 450 €.
Contact e-mail: wwjd_mery@
yahoo.com

Vând voucher, 450 €. Tel. 0748-
118081.

Cump

ţi, capeţi de bar

ţ
bun. Tel. 0724-168847.

Opel Calibra motor 2000 ben-
zin

ţe

ţinut ţ 1100
€. Tel. 0760-835970.

Vând subwoofer de culoare
albastr pentru ma in , stare foarte
bun preţ 250 lei. Tel. 0760-835970

şi discuri noi schimbate,
arat

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Septembrie

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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RE ŢA:

BOC
B

ORAVIŢA:

BOZOVICI:

Ţ 5

ŞI

ŞA:

CARANSEBEŞ:

MOLDOVA NOU :

croitor-confecţioner îmbr
ţiilor: 1; vânz

: 1;

: 1;
functionar administrativ: 1;

: 1;
e î ţ ţ

manipulant m
ţiilor: 1;

lucr

ăcăminte, după comandă: 1;
muncitor necalificat în industria confec ător: 1;

ă
muncitor necalificat la asamblarea,

montarea pieselor
muncitor necalificat la

asamblarea, montarea pieselor
: 1;

ărfuri: 1; muncitor necalificat în industria
confec ă de mare tonaj: 1; vânzător: 1;

ător comercial: 1; ă de
mare tonaj: 1; vânzător: 1;

lucr tor comercial

lectrician de ntre inere şi repara ii

şofer autocamion/maşin
şofer autocamion/maşin

ĂILE HERCULANE:

Ă

TOTAL JUDE : 1

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 21.09.2011

Vând 3 terenuri situate în jurul
Reşi

şoseaua Reşi
şi

şin

şi

şi

şi box

ş 2 ha de p

şi ş,
apartament 4 camere, 40.000 € sau
la schimb cu 2 camere şi diferen

şi gr

ţei, pretabile cabane, case de
vacanţ

ţa-Oraviţa, la 30 km de
Re ţa, compus

ţ ţa
este de 1.645 mp în total, 15.000 €
neg. Al

ţie sau gr
rr

Vând în Re ţa, Lunca Pomos-
tului, apartament 2 camere cu
multiple îmbun ţiri, 24.000 € neg.
Tel. 0744-696405. (RR)

Vând cas -

rr
ţa, Centrul Civic,

apartament 4 camere complet
renovat, 2 balcoane, 2 b

ţ

ţi de locuit,
12.000 €. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând pe Valea Ţerovei 5.000 mp
teren, posibilit ţi curent, ap

ţa, Aleea Buzia

ţ

ţa cas

ţa construit

ă, 5 €/mp. Tel. 0771-387519,
0727-245233. (RR)

Vând apartament în Moldova
Nouă, Centrul Civic, cu vedere la
Dunăre, 12.500 €. Tel. 0746-
773282. (RR)

Vând casă în Ticvaniu Mare pe

ă din 2 corpuri de
clădire cu poartă mare între ele,
acces ma ă, tractor, 6 încăperi
locuibile, magazie pentru animale,
pivni ă, fântână, grădină, suprafa

ături, teren intravilan 1.645
mp pretabil construc ădină,
4.000 € neg. Tel. 0355-412160. ( )

Vând casă la Var, 3 camere la
stradă, grădină, 4.000 mp în total,
gaz, curent, fără apă trasă, 9.500 €
neg. Tel. 0786-284107. (RR)

ătă

ă în localitatea Valea
deni împreună cu 2 ha de pământ,
20.000 € neg. Tel. 0745-356269. ( )

Vând în Re

ăi ă, în
suprafa ă de 126 mp, 42.000 €. Tel.
0727-156290. (RR)

Vând la Ezeri ământ
cu fântână, sistem de irigat, pomi
fructiferi, posibilită

ă ă, gaz, 2
€ mp. Tel. 0730-248120. (RR)

Vând în Re

ă.
Tel. 0753-374792. (RR)

Vând în Oravi ă 4 camere,
bucătărie, 2 băi plus în curte 1 cot de
casă compus din cameră, baie, hol,
terasă, suprafa ă 181 mp
plus anexe 34 mp, curtea ădina
1410 mp, 35.000 €. Tel. 0733-
043799, 0356-438251. (RR)

Vând la Ilidia 2 case de vacan ă,
complet utilate, 35.000 € respectiv
25.000 €. Tel. 0723-704632. (RR)

Vând în Re

Vând în Re
ă, 13.000 €. Tel. 0762-

362700. (RR)
Vând la O

ă cu toate utilită
ădină, 30.000 € neg. Tel.

0720-951960. (RR)
Vând în Re

ătărie, la
parter, 27.000 €. Tel. 0770-604864.

Vând în Re

ătărie, 2
cămări, centrală termică, termopa
ne, 23.000 €. Tel. 0355-808951,
0721-914485. (RR)

Vând în satul Pe
ă, 10.000

€. (RR) (nu a lăsat telefon)
Vând casă mare în Re ă

centrală, având curte ădină.
Pre

ă

ăi, 2 cori
doare, renovat, centrală, termopan,
mobilat

ării de Sud. 0740-107997,
0723-572678.

Vând teren Calea Caransebe
ă de 2600 mp

intravilan, zonă cu construc

ă în Ticvaniul Mare la
sosea cu 6 încăperi locuibile plus
dependin ădină 1500
mp, pre

ă, termopane, balcon închis în
termopane, parchet, centrală, izolat
exterior, zonă lini ă, situat în spate
la fostul Orange shop. Tel. 0722-
251740 sau 0767-172930.

Vând casă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, gresie,
faian ă, podele laminate, terasă,
termopane, centrală încălzire gaz,
curte, anexe, grădină, acces auto.
Tel. 0724-700792.

Închiriez apartament în Moroasa
dotat cu toate utilită

ă, Govândari, et. 1. Tel. 0763-
683256.

Vând apartament cu o cameră,
centrală termică, et. 1. Tel. 0763-
683256.

Vând apartament decomandat,
confort 1 cu 2 camere, bucătărie,
baie, 2 holuri, 2 balcoane cu
îmbunătă

ă, îmbunătă ă:
termopane, centrală, gresie, faian
ă, u ă metalică, termopane, podele
laminate etc. Pre

ănăstire, 650 mp cu
16 €/mp. Tel. 0745-943635.

Vând apartament cu 2 camere,
zona Universalul Vechi, suprafa ă
70 mp, 18.500 €. Tel. 0726-701010.

ţ

ţa apartament pus
la punct, 25.000 €. Tel. 0355-
412016. (RR)

ţa apartament 1
camer

ţelu Ro -
ţile,

teren, gr

ţa zona Govândari,
apartament 2 camere, buc

ţa pe Calea Caran-
sebe

-

ţa, zon

ţ negociabil. Tel. 0747-969193
sau 0355-411991.

Vând apartament 3 camere
decomandat zona Valea Domanului
bl. 4 etaje. Tel. 0728-516566.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere în spatele Universit ţii et.
2 mobilat. Tel. 0726-701010.

Proprietar vând ap. 3 camere,
conf. 1, decomandate, 2 b -

-
ţ

ţii, 10
€/mp neg. Tel. 0043-6647654582.

Vând cas

ţe, curte, gr
ţ neg. Tel. 0355-412160

Vând apartament 3 camere
semidecomandat, renovat gresie,
faianţ

ţ

ţile. Tel. 0722-
333756, 0729-102438 sau 0770-
547477.

Închiriez apartament cu o
camer

ţiri + garaj. În zona A.C.H.
Caransebe ţ 33.000 €. Tel.
0752-789331.

Vând garsonier ţit
-

ţ
ţ 13.600 € neg. Tel.

0744-699553 sau 0743-084050.
Vând 4 pacele teren pentru case

în loc.

ţ

şi

şi

şu, str. Progre
sului 44, cas

şi

şi
şului, apartament 2 camere,

etaj 5 din 8, balcon, buc

ştere comuna
Constantin Daicoviciu, cas

şi
şi gr

şi utilat, nemobilat, neutilat,
în zona G

şului km 5, în suprafa

ştit

şa Montan

ş. Pre

ş

Şag - M

Caut pensionar pentru lucr

şi cafea
gratis. Tel. 0764-037416 sau
00436763127442.

Transport marf ş,
intern, extern, pre

şcolari şi şcolari. Tel. 0760-
612159

Acord împrumut financiar avan
tajos cu garan şi
electrocasnice. Tel. 0766-339941.

Execut gresie, faian

şi electrice, dau
g

ări de
finisaje la casă nouă. Tel. 0730-
009555.

Transport persoane din/în
Austria. Sucuri, dulciuri

ă în Caransebe

ă, ofer consul
tan ă juridică, în condi

ă la copii
pre

ă

ă, rigips,
podele laminate, izola

ăuri pt. centrale, hote, la preturi
accesibile. Tel. 0769-421706.

ă, 56 ani, caut de
lucru în orice domeniu. Tel. 0769-
862016.

Pensionară 57 ani, caut de lucru
îngrijire copil, bătrân, menajeră. Tel.
0355-408993.

Ofer consultan ă juridică, recu-
perez taxa poluare, recuperez de-
bite, topografie, intabulez terenuri,
case, rectific suprafe

ări minori, partaje,
succesiuni, pregătesc dosare pt.
curtea europeană a drepturilor omu-
lui, litigii de muncă. Tel. 0727-
505315.

ţuri negociabile,
cu utilitara 2 tone VW LT 35, non
stop. Tel. 0741-380928.

Jurist cu experienţ -
ţ ţii avantajoa-

se asociaţiilor de proprietari. Tel.
0747-903764.

Meditez limba englez

-
ţie imobiliar

ţ
ţi i din

polistiren, tinci, glet, forme de rigips,
instalaţii sanitare

Pensionar

ţ

ţe teren, uzu-
capiuni, încredinţ

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând cas
-

ţ

-

ţei, 4
camere, curte, garaj, podele,
central

ţa, zona Govândari,
apartament 2 camere, etaj 2/4, cen-
tral ţ

ţie
termic

ţa; gr

-

ţ

-

ţe, gr

rr

ă zona centrală, 5
camere, bucătărie, 2 băi, supera
menajată, centrală, sau schimb cu
apartament sau teren + diferen ă.
Tel. 0355-409349, 0758-912698.

Persoană fizică schimb aparta
ment 2 camere, modernizat, situat
în Anina, zona Brainer, cu casă în
aceea

Vând casă în centru Re

ă pe gaz, cămară, baie etc.
Tel. 0745-174215, 0355-806864.

Vând în Re

ă termică, termopane, faian ă,
gresie, u ă metalică, izola

ă, mobilat

ătaia casă 2 camere,
decomandate, bucătărie, baie, hol
ămară de alimente, plus 1 clădire

în curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 32.000 € neg sau
schimb cu apartament 2-3 camere
în Re ădină 1000 mp, loc de
casă, 12 €/mp neg. Tel. 0747-
832171, 0256-410590. (RR)

Vând casă mare în Percosova,
Timi

Vând casă în Goruia la nr. 178, 3
camere, baie, bucătărie, 2 coridoa
re, curte betonată, apă, grajd,
pivni ă, cocină de porci, grădină
1.100 mp, 17.800 € neg. Tel. 0255-
234536, 0727-751324. (RR)

Vând casă în Gătaia, str. Tran
dafirilor 148, 2 camere, bucătărie,
hol, cămară de lemne, cămară de
alimente, bucătărie de vară, la 1
teren de 1650 mp, 18.000 € neg. Tel.
0746-987781. (RR)

Vând în Boc ă casă 3
camere, coridor, magazie de lemne,
dependin ădină, fântână, gaz,
apă, 27.000 € neg, cu preluare de
rate eventual. Tel. 0744-316567. ( )

şi localitate. Tel. 0723-
788000.

şi

şi

ş
şi utilat, 24.500 €

neg. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând în G

şi
c

şi

ş, teren 3.000 mp, 16.500 €. Tel.
0755-504554. (RR)

şa Montan

Imobiliare
Vând apartament 3 camere

decomandate, zona V. Domanului,
multiple îmbunătă

ă 4 camere, coridor,
curte, bucătărie, baie, debara,
încălzire centrală, faian ă, gresie,
perfect îmbunătă ă. Pre

ă camere, zona Luncă, etaj 2, în
spatele Universită

ă

.

ţiri. Tel. 0726-
701010.

ţ
ţit ţ neg. Tel.

0255-220757, 0742-240139.
Ofer spre închiriere apartament

dou
ţii. Tel. 0726-

701010.
Vând teren Bratova cu utilit ţi,

preţ bun, 5.000 mp. Tel. 0726-
701010

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, et. 4, bd. Muncii. Tel. 0355-
801064 între orele 10-12 şi 16-18.

Vând cas

Doamn

ţii la diverse discipline -
nivel gimnazial. Tel. 0726-143074.

Maseur atestat: masaj general
terapeutic, recuperator, reflexote-
rapie

ţii limba englez

-

ă serioasă caut de lucru
după ora 15 la îngrijirea bătrânilor,
copiilor, fac menaj, cumpărături,
achit facturi. Tel. 0762-123895.

Persoană serioasă, vârsta 48
ani, profesie inginer

ă îngrijesc copii

ă prin
sistem Reiki. Tel. 0746-112665.

Ofer medita ă
nivel începător

şi cu studii de
pedagogie doresc s
şcolari sau preşcolari, pot face teme
şi medita

şi terapie energetic

şi mediu în Bozovici
şi satele/comunele/oraşele înveci
nate. Metode eficiente, tarife
accesibile. Tel. 0766-262056.

Bursa locurilor de munc@ pentru absolven]i
Absolvenţii unei forme de înv ţ

ţa
muncii, la Bursa locurilor de munc pentru absolvenţi, ce va avea loc în
data de 23 septembrie 2011.

Evenimentul se va desf ţele ţ
ţul nostru , Bursa locurilor de munc ţi va

fi organizat ţa, la Casa de Cultur
ţii nr 40 , începând cu ora 10.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie cre
ţi, nefiind excluse alte categorii de persoane

aflate în c
ţiile unei concurenţe loiale

ŢI reprezint
ţi solicitanţii de locuri de munc ţi de a

cunoa ţa muncii, ofertele de locuri de munc

ţ ţii cu
posibilit ţi mai mari de angajare pe termen mediu si lung.

Agenţii economici care vor participa la BURSA LOCURILOR DE
MUNC ŢI vor avea prilejul s

ţie de cerinţele concrete ale
locului de munc

ţii economici care doresc s
ţiei din Re ţa, str. Traian Lalescu

nr. 17 (tel. 0255-212380).

ă ământ care nu ăsit încă un loc de
muncă, dar

ă

ă ării
ă pentru absolven

ă la Re ă a Sindicatelor (foaier), str
Libertă

ăutarea unui loc de muncă, prin întâlnirea directă a cererii cu
oferta de locuri de muncă, în condi

ă permită realizarea unui echilibru între acestea în
timpul cel mai scurt.

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVEN ă
o oportunitate pentru to ă interesa

ă, pentru a putea
astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau,
în ultimă instan ă, să se (re)orienteze profesional spre ocupa

ă

Ă PENTRU ABSOLVEN ă-
ără intermediari, în func

ă pe care îl oferă.
Agen ă participe la Bursă î

şi-au g
şi alte categorii de persoane, au şansa de a intra pe pia

şura în toate jude şi în Municipiul
Bucureşti. În jude

şi

şterea gradului
de ocupare pentru absolven

şi
transparente, care s

şte mai bine pia

şi recruteze
personalul direct, f

şi pot depune
ofertele de locuri vacante la sediul Agen şi
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ANUNŢ
Privind licitaţia public pentru concesionarea

unui teren în suprafaţ de 50 mp
Anul 2011, luna octombrie, ziua 24, orele 10.00

ă
ă

Prim ria ora ului Boc a, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizeaz licitaţie public deschis conf. H.C.L.
134/19.08.2011 i a O.u.G. nr. 54/2006, pentru concesionarea
terenului înscris în CF. 2883 BOC A ROMÂN nr. cad 2772 nr. top
BR 102/40/3/a/5/2 în suprafaţ de 50 mp, pe o perioad de 10 de ani.

Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul amplas rii unei

construcţii provizorii pentru activit ţi comerciale.
Studiul de oportunitate i documentaţia de atribuire privind

organizarea i desf urarea procedurii de concesionare se
achiziţioneaz de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Domeniului Public i Privat al ora ului, la contravaloarea de 20 lei,
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a
ofertanţilor.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor este ultima zi de
depunere a ofertelor.

Ofertele vor fi transmise pân la data de 14.10.2011 la sediul
Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în dou
plicuri sigilate, unul exterior i unul interior, care vor cuprinde toate
actele prevazute în instructiuni i dovada depunerii garanţiei de
participare la licitaţie reprezentând un procent de 10% din preţul de
pornire la licitaţie.

Sedinţa public de deschidere a ofertelor va fi în data de
24.10.2011, ora 10.00 la sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.
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PRIMAR, dr. jr. MIREL PATRICIU PASCU



Investiţi ţa!ReşilaInvestiţi ţa!Reşila

CONTACT: Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Municipiul Re ţa, judeţ Cara S
T -

şi ş- everin
el./fax: + 40 0255 215314 web: www.primariaresita.ro e-mail: primar@primariaresita.ro proiecte@primariaresita.ro

P

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/22 Septembrie /23 /24 /25Septembrie Septembrie Septembrie

ţi, . Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 26 Septembrie Mar 27 Sep 28 Sep. 29 Septembrie 30 Septembrie 1 Oct. 2 Oct.

+22 C/+12 C +21 C/+11 C +21 C/+11 C +21 C/+9 C +18 C/+13 C +14 C/+10 C +17 C/+13 C

+28 C/+11 C +27 C/+12 C +27 C/+11 C +26 C/+8 C +21 C/+14 C +22 C/+12 C +24 C/+14 C

º º º º º º º º º º º º º º

º º º º º º º º º º º º º º

Reşi

şoara

ţa

Timi

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

Timişoara

+24
+ 0

º
1 º

C
C

+ º
º

24
+10

C
C

+ º
º

21
+12

C
C

+ º
º

22
+13

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
+ º

º
27

+12
C
C

+ 4
+ 1

2 º
1 º

C
C

+21
+12

º
º
C
C

+ 3
+13

2 º
º
C
C

Reşiţa

Oraviţa

Timişoara

Car nsebea ş

Timişoara

+25
+13

º
º
C
C

+ º
1 º
26

+ 3
C
C

+ º
º

26
+13

C
C

+ º
º

27
+14

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

+22
+12

º
º
C
C

Timişoara

+26
+11

º
º
C
C

+26
+11

º
º
C
C

+23
3

º
+1 º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Zona platou Secu

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

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

�

�

�

�

�

�

ă
ă ă

ă

Zona Driglovăţ
�

�

�

suprafaţ

ţean DJ
582B Re ţa - Secu

Întreaga zon se împarte pe
activit ţi: belvedere, zon

ţ
ţ

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

ă
ă ă de

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

şi

ş

ş


