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Imobiliare
Închiriez spaţiu amenajat
apartament 3 camere în Reşiţa, str.
Făgăraşului, ideal pentru birouri sau
cabinet medical/cosmetic. Rog
seriozitate. Tel. 0745-870017.
Vând garsonieră conf. 1, 30 mp,
et. 2, cu îmbunătăţiri. Preţ 10.500 €.
Tel. 0770-746033, 0741-166573.
Vând casă cu 3 camere +
bucătărie şi dependinţe, grădină
foarte mare în Iertof, Caraş-Severin.
Tel. 0760-429077.
Vând casă cu 4 camere + bucătărie spaţioasă şi baie, debara, pivniţă, curte, garaj. Localitate Oraviţa,
Caraş-Severin. Tel. 0760-429077.
Cumpăr teren casă în Reşiţa.
Tel. 0766-452142.
Închiriez apartament în Reşiţa
zona Luncă, bloc de cărămidă, p/3,
74 mp, multiple îmbunătăţiri. Tel.
0730-267222.
Închiriez ap. în Moroasa dotat cu
toate utilităţile. Tel. 0722-333756,
0729-102438.
Vând apartament cu 4 camere +
garaj, în Reşiţa, zona Govândari.
Tel. 0741-706965.
Vând apartament 2 camere
Luncă, confort 1 decomandat, îmbunătăţit, 27.000 €. Tel. 0731-334127.

Vând apartament 2 camere,
decomandat, 72 mp, etaj 3, Luncă.
Tel. 0761-046760.
Vând casă în Câlnic. Tel. 0745544894.
Vând teren agricol pe Calea Caransebeşului, zona Motel Castilio.
Contact după orele 16.00. Tel. 0355801193.
Vând sau schimb apartament 2
camere în Govândari, complet
amenajat şi mobilat, cu apartament
3 camere neamenajat. Tel. 0728813340.
Vând teren intravilan, 800 mp,
Bocşa Montană, strada Lerniţei,
lâng ă pădure, acces la toate
utilităţile, preţ 10.000 €. Tel. 0744359116.
Vând casă Giurgiova locuibil 80
mp, dependinţe 100 mp, living,
buc ătărie, baie, 2 dormitoare.
Interior mobilat, renovat gresie,
faianţă, termopane, podele, sobe
teracotă, apă caldă + rece, 2500 mp
livadă, preţ 30.000 €. Tel. 0727748903 sau 0744-359116.
Vând casă în Prilipeţ sau schimb
cu apartament în Reşiţa. Tel. 0255244250.
Închiriez apartament 2 camere
decomandat, mobilat, Govândari.
Preţ150 €. Tel. 0355-803016, 0745518950.
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Vând apartament cu 3 camere,
zona Micro 3, conf. 1, centrală,
termopane etc. semidecomandat,
preţ 28.000 €. Tel. 0255-221802.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat, renovat, izolat
exterior, zona liniştită. Preţ 32.000 €
neg. Tel. 0722-251740.
Vând apartament 2 camere,
bloc 3 etaje, cărămidă, Luncă, str.
Cerna 6/1/14. Tel. 0770-715122.
Schimb casă Bocşa Montană cu
apartament Reşiţa confort 1, etaj 1,
exclus turn, 3 camere cu îmbunătăţiri. Tel. 0771-449583.
Schimb casă mare în Dognecea
nr. 193, cu mult teren aferent,
eliberabilă imediat, cu apartament 2
camere Reşiţa. Tel. 0766-701375.
Vând apartament cu 15.500 €
negociabil în Reşiţa. Tel. 0722-341
137, 0721-847013, 0770-600225.
Vând garsonieră urgent pe
Aleea Tineretului în Reşiţa cu multiple îmbunătăţiri, preţ negociabil.
Tel. 0766-584699.
Caut chirie la apartament nemobilat sau parţial mobilat, în zona
Govândari, pe termen lung. Tel.
0734-132568.
Vând teren plat, 960 mp, ultracentral în Băile Herculane. Toate
utilităţile în zonă. Preţ negociabil.
Tel. 0720-026801.
Vând teren 17.000 mp, la sosea
internaţională, FS 60 m, posibilitate
racordare la utilită ţi, intravilan
Mehadia. Preţ negociabil. Tel. 0720026801.
Vând teren plat 20.000 mp, la 6
km de Băile-Herculane, la 300 m de
sosea internaţională, cu 5 €/mp. Tel.
0720-026801.
Vând casă Reşiţa 6 camere, 2
băi, încălzire centrală pe gaz, curte,
garaj, intrare auto din stradă în
curte, grădină, anexe, suprafaţă 540
mp. Preţ neg. Tel. 0744-615904.

Vând în zona Victoria garsonieră 32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faianţă, cabină duş etc). Cameră
mobilată, spoturi luminoase, instalaţie electrică nouă, uşă metalică. Tel.
0756-100100.
Vând teren 3000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane Iedărsiţa, cu 5
€/mp. Tel. 0720-026801.
Vând, închiriez, apartament cu 2
camere + balcon, situat la parter cu
front stradal, confort 1, dotat cu
centrală. Tel. 0720-043017.
Vând apartament 3 camere
conf. 3, bl. 16b str. Semenicului. Tel.
0744-634145.
Persoană fizică, vând ap. 4
camere decomandate, 101 mp, 2
băi, centrală proprie, gresie, faianţă,
u ş ă metalică, et. 1/8, B-dul
Republicii 20, Reşiţa. preţ 45.000 €.
Tel. 0723-321783.
Vând apartament 4 camere
decomandate, et. 3/4, zonă foarte
bună. Preţ neg. Tel. 0769-648614.
Vând teren pe Valea Ţerovei,
4000 mp. Tel. 0745-904251.
Vând teren la km 8, în suprafaţă
de 14.000 mp. Tel. 0745-904251.
Vând casă în Gătaia, zonă
centrală. Posibil schimb cu apartament în Reşiţa. Tel. 0745-904251.
Închiriez apartament 3 camere,
Govândari, complet mobilat, utilat,
centrala, tv, telefon, aragaz, frigider,
maşină de spălat, cablu tv. Preţ 250
€. Tel. 0722-207069.
De vânzare apartament 1 cameră, izolat, centrală gaz, Micro 3, et. 3/
4, 16.500 €/neg. Tel. 0756-380272.
Persoană fizică schimb apartament 2 camere, modernizat, situat
în Anina, zona Brainer, cu casă în aceeaşi localitate. Tel. 0723-788000.
(continuare în paginile 6 şi 7)

Apa jude]ului - modernizat@ cu peste 100 de milioane de euro
Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi SC Aquacaraş SA operatorul de apă al judeţului Caraş-Severin - vor să obţină 109
de milioane de euro, din bani europeni, pe aşa-numitele fonduri
de coeziune. Dacă proiectul ISPA, de 52 de milioane de euro,
care e încheiat în proporţie de aproape sută la sută, a modernizat

civica

PUBLICITATE

Reşiţa şi oraşele judeţului în ce priveşte reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi canalizare, noul proiect, de peste 100 de
milioane de euro, vine să completeze o hartă aflată până acum în
suferinţă a acestui domeniu. 85 la sută din sumă o reprezintă banii
europeni, sub 12 la sută din bugetul statului şi sub doi la sută din
partea comunităţii locale. Vor fi extinse reţele de apă şi canalizare,
reabilitate sau construite staţii moderne de epurare, totul în spiritual
protecţiei mediului, pentru că, de altfel, aplicaţia este depusă sub
egida Ministerului Mediului. Proiectul a intrat în linie dreaptă, singur
nemulţumire a conducerii Aquacaraş dar şi a administraţiei locale
este aceea că nu au putut fi introduce la extinderea alimentării cu apă
şi canalizare şi trei dintre cartierele externe ale Reşiţei: Doman,
Cuptoare şi Moniom. ”Oricât ne-am fi dorit noi, a precizat ieri Anatoli
Liber, Comisia Europeană ne-a spus franc că, dacă aplicăm şi pentru
aceste cartiere, proiectul va pica. Ei au prevăzute astfel de finanţări
numai pentru aglomerări populaţionale de cel puţin 10.000 de
locuitori iar în aceste cartiere nu locuiesc mai mult de aproximativ
1.000 de persoane. Exista însă riscul să pierdem cele 100 de milioane de euro şi să sufere tot judeţul pentru asta. Nimeni însă nu a oprit
şi nu opreşte primăria reşiţeană să scrie şi să depună un proiect special, pe fonduri guvernamentale, pentru aceste cartiere. Din păcate,
însă, administraţia locală nu a făcut nimic în acest sens. Altfel,
singura şansă ca aceste cartiere să fie prinse la finanţare este tot pe
fondurile de coeziune, dar din 2014, când se vor schimba criteriile.”
În acest context,reprezentanţi ai Aquacaraş au fost instruiţi de
Royal Haskoning, Louis Berger, BDO Conti Audit şi Mott MacDonald
şi CIM - toate firme de consultanţă cunoscute. ”Perfecţionarea
profesională a angajaţilor reprezintă o preocupare permanentă a
conducerii companiei. De altfel, trebuie să se ştie că acest proiect, ca
şi ISPA, sunt implementate de noi şi de Consiliul judeţean. În ce ne
priveşte, ne preocupăm din 2008 de accesarea fondurilor de
coeziune, a mai spus Anatoli Liber.”
(Dan Apostolescu)

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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134 de ani de înv@]@mânt
la Liceul Teoretic bilingv
“Diaconovici-Tietz”
În perioada 6-8 octombrie Liceul
Teoretic bilingv “Diaconovici-Tietz” va
sărbători 134 de ani de învăţământ liceal la
Reşiţa. La eveniment îşi vor aduce
contribuţia elevii şi cadrele didactice ale
claselor din ciclurile: primar, gimnazial şi
liceal, care pe parcursul celor 3 zile vor
participa la activităţile din cadrul unui un
program social şi cultural organizat în
şcoală şi în afara acesteia. Evenimentul
este susţinut şi promovat de Studioul Radio
România Reşiţa.
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Primăria ne informează
Primăria municipiului Reşiţa comunică
cetăţenilor care folosesc pentru încălzirea
locuin ţei energie termic ă în sistem
centralizat şi al căror venit net mediu lunar
pe membru de familie nu depăşeşte 786 lei
în cazul familiilor şi 1092 lei în cazul
persoanei singure, faptul că vor ridica şi vor
depune în perioada 03.10.2011 25.10.2011 cererile şi declaraţiile pe
propria răspundere pentru acordarea
ajutorului la încălzirea locuinţei de la sediul
casieriilor SC CET 2010 Reşiţa SRL,
situate pe str. Liliacului, casieria PT 15 parter şi din strada Fântânilor nr.5 sau la
administratorii Asociaţiilor de locatari.
Familiile şi persoanele singure care
folosesc pentru încălzirea locuinţei gazele
naturale, al căror venit mediu lunar pe
membru de familie nu depăşeşte 615 lei,
vor ridica şi vor depune cererile şi
declaraţiile pe propria răspundere în
perioada 03.10.2011-25.10.2011 de la
ghişeele 3,4,5,6,7 al Serviciului Public
“Direcţia de Asistenţă Socială”.
Totodată, în aceeaşi perioadă se
eliberează cereri şi declaraţii pe propria
răspundere pentru familiile şi persoanele
singure, al căror venit mediu lunar pe
membru de familie nu depăşeşte 615 lei,
care folosesc ca sursă de încălzire lemnele
cărbunii şi combustibilii petrolieri, la
ghişeele Serviciului Public “Direcţia de
Asistenţă Socială”.
Pentru date suplimentare vă puteţi
adresa Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” situat la parterul Primăriei şi
la numărul de telefon 0255-215609.
Prim ăria municipiului Re şi ţa prin
Serviciul Public Direcţia pentru Întreţinerea
Domeniului Public şi Privat al Consiliului
Local informează că producţia de flori a
sezonului toamnă - iarnă este de 1.750 buc
crizanteme mari şi 2.000 bucăţi crizanteme
mici. Până în prezent, pe raza municipiului
s-au plantat 1.000 bucăţi crizanteme mari,
urmând ca în viitorul apropiat, să planteze
încă 350 bucăţi şi 1.000 crizanteme mici.
Pentru cei care doresc să achiziţioneze
flori pot să se prezinte la sera de flori a
primăriei situată pe B-dul Muncii, nr. 25,
unde există un surplus de 400 crizanteme
mari, preţ 15 lei/buc şi 1.000 crizanteme
mici, preţ 8 lei/buc.
În urma verificărilor efectuate de
Serviciul de Gospodărie Urbană şi Mediu,
din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa s-a
constatat c ă pe domeniul public al
municipiului s-au executat o serie de lucrări
fără permis de spargere. În acest context
firmele S.C. Aquacaraş SA, CET 2010
Reşiţa SRL, AISE BANAT SUD şi E-ON
GAZ DISTRIBUŢIE au fost amendate cu
câte 2.000 lei fiecare pentru nerespectarea
prevederilor legale impuse de HCL 443/
2009 cu modificările şi completările
ulterioare.
Primarul Municipiului Resita, domnul
Mihai Stepanescu a avut saptamana
aceasta o serie de intalniri cu membrii
delegatiei din orasul Hennef - Germania.
Au fost abordate teme referitoare la
oportunităţile pe care le are municipiul
Reşiţa atât în domneiul industrial cât şi cel
turistic.
De asemenea, membrii acestei
delegaţii au vizitat câteva obiective din
municipiul Re şi ţa (stadionul “Mircea
Chivu”, Bazinul de Înot, Parcul de

Locomotive, Staţiunea Crivaia şi Secu etc.)
Această delegaţie a fost condusă de
către viceprimarul oraşului Hennef.
Totodată, au fost abordate o serie de
subiecte legate de posibilită ţile de
colaborare între cele două oraşe, precum şi
realizarea unei înfrăţiri.

Hennef este o localitate cu o populaţie
de 45.480 locuitori, situată în districtul
Rhein-Sieg, landul Nordrhein-Westfalen,
Germania.
Începând cu data de 1 Octombrie 2011
se demarează lucrările necesare montării a
8 microcentrale de cartier care să
deservească abonaţii racordaţi la sistemul
de energie termică. Acest sistem de
distribu ţie a agentului termic este
preconizat a se finaliza într-un termen de
aproximativ 60 de zile.
Furnizarea apei calde şi a căldurii vor fi
asigurate pe măsura realizării succesive a
celor 8 centrale, în termenul de 60 de zile.
Estimăm că 4 centrale ar putea fi finalizate
la începutul lunii noiembrie.
În această perioadă, CET 2010 vor
achita factura restantă în cuantum de
535.000 lei către E-ON GAZ.
Această investiţie este realizată de
către Primăria municipiului Reşiţa.
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Prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian Ţunea, a mediat miercuri, 28.09.2011, o
întâlnire, care s-a desfăşurat la sediul Palatului Administrativ, între primarul municipiului
Reşiţa, Mihai Stepanescu, conducerea operatorului Aquacaraş, a firmei proiectante şi a
firmei constructoare pentru lucrările pe
Măsura ISPA. Primarul Re şi ţei, Mihai
Stepanescu, s-a arătat nemulţumit de situaţia
creată, în ceea ce priveşte aplicatia pentru
Fondul de coeziune aferentă judeţului CaraşSeverin şi, implicit, municipiului Reşiţa. Mai
exact, Mihai Stepanescu a solicitat, în
nenumărate rânduri, includerea cartierelor
aparţinătoare municipiului Reşiţa, respectiv,
Câlnic, Ţerova, Doman, Secu, Moniom şi
Cuptoare în proiect, astfel încât, să fie
beneficiare de servicii de apă şi canalizare, ca
toţi ceilalţi locuitori ai urbei, dar operatorul a
ales doar primele două. La rândul lor,
reprezentanţii Aquacaraş spun că acest lucru
nu este posibil, având în vedere că proiectul a
ajuns deja la Bruxelles, iar costurile pe cap de
locuitor ar fi exagerat de mari, ţinând cond de
distanţă şi de aglomeraţia de sub 10 mii de
locuitori. „Am fost surprinşi de răspunsul
Aquacaraş, deoarece, iniţial, cele patru
cartiere au fost incluse. Gradul de îndatorare
a Primăriei este mare şi nu permite lucrări de
introducere a apei şi canalizării în aceste

zone. Prin urmare, aşteptăm soluţii viabile din
partea tuturor instituţiilor abilitate”, a precizat,
la încheierea discuţiilor, Mihai Stepanescu. În
plus, primarul a afirmat că, în bugetul local,
există un milion euro, care ar putea ajunge
pentru lucrările de apă şi canalizare la
Cuptoare şi la Secu, însă, aici, problemele
sunt mult mai mari, deoarece, în cele două
cartiere lipseşte chiar… apa. În cazul în care
nu se va ajunge la o soluţie viabilă, aceste
cartiere vor putea fi introduse în sistem doar în
anul 2014, când va fi lansată o noua aplicaţie
pe fonduri de coeziune. Pentru ca toate cele
patru cartiere să fie incluse concomitent în
proiect, ar fi nevoie, după estimările
primarului, de circa 5 milioane euro.
Pe aceleaşi fonduri de coeziune, Mihai
Stepanescu a solicitat să fie incluse şi lucrările la sistemul de rezervă al Reşiţei, acesta
existând deja, fiind realizate în anii 19951996, dar, deocamdată, răspunsul a fost tot
unul negativ. „Cred că toate problemele
apărute între primărie şi S.C. Aquacaraş au
pornit din cauza lipsei de comunicare. Nu este
problema efectivă a Instituţiei Prefectului, dar
am încercat să mediez discuţiile, care, în final
s-au dovedit a fi benefice. Eu sunt convins că
orice problemă îşi are rezolvarea. Totul este
să discutăm şi să căutăm soluţiile”, a declarat
prefectul jud.Caraş-Severin, Octavian Ţunea.

Săptămâna politică locală

PD-L a lansat Mişcarea Populară

Mişcarea Populară, pe care au lansat-o liderii PD-L şi pe care a anunţat-o de curând
primvicepreşedintele Sorin Frunzăverde, este, cu siguranţă, evenimentul politic al ultimei
perioade. Această construcţie nu e gândită ca o contrapondere la USL sau alte alianţe
politice, susţine liderul democrat-liberal. Este o alianţă politică deschisă către toate
valorile societăţii, care va avea, se speră, candidaţi unici în 2012. Construcţia, spune
Frunzăverde, este deschisă nu numai politicienilor, ci e mai amplă, cuprinzând ONG-uri,
asociaţii patronale şi chiar sindicate, care împărtăşesc viziuni de centru-dreapta. Mai
mult, Mişcarea Populară va cuprinde şi persoane fizice, personalităţi ale societăţii
contemporane, care se pot afirma şi pe acest palier, fără a se înregimenta politic. ”Partidul
Popular European are acest model, a explicat Sorin Frunzăverde. Deocamdată,
dezbaterile asupra acestei mişcări sunt în interiorul partidului, dar nu ar fi exclus ca în
această grupare să intre şi UNPR, chiar dacă ei au o viziune de centru-stânga. Contrar
unor afirmaţii politice amatoriceşti, partidele îşi păstrează pe de-antregul personalitatea
Primăria Reşiţa a transmis în SEAP la în această viitoare construcţie politică. Din punct de vedere politic, ideea de partid politic e
data de 06.09.2011, invitaţia pentru cererea oarecum în suferinţă în Europa. De aceea, gândim Mişcarea Populară în spirit de a fi în
de ofertă: “Soluţii de remediere canalizare pas cu timpul, ca o tribună a ideilor.” (Dan Apostolescu)
pluvială - Pasaj TMK” cu data limită de
depunere a ofertelor de preţ, 26.09.2011.
Această lucrare este necesară întrucât
la ploi torenţiale, în nenumărate rânduri se
produce inundarea pasajului, afectând
circulaţia mijloacelor de transport în
comun, inclusiv a autovehiculelor serviciilor
de urgenţă. Lucrările constau în realizarea
unor rigole transversale şi longitudinale,
conform proiectului tehnic aprobat.
După încheierea termenului amintit
anterior, nu exista nici un ofertant inscris
care să depună oferta de preţ. Procedura
de licitaţie se va relua.
Primarul municipiului Reşiţa, Mihai
Stepanescu a participat la sfâr şitul
săptămânii trecute la Gala “Administraţia
locală la înălţime”, organizată de Revista
Română de Administraţie Publică Locală.
În urma evaluării activităţii domniei sale
şi a proiectelor instituţiei pe care o
reprezintă, i s-a acordat titlul de „Cel mai
bun primar de municipiu reşedinţă de judeţ
din Regiunea Vest”.
Acest premiu conferă recunoaşterea
meritelor şi a muncii depuse de către
Primarul municipiului Reşiţa cu echipei de
lucru din cadrul primăriei, în folosul
cetăţenilor, atât pe plan investiţional cât şi
cultural, artistic, sportiv, religios.
Biroul de Presă al Primăriei
municipiului Reşiţa

l Consiliul Local al Municipiului Caransebeş a aprobat continuarea lucrărilor de
refacere a trotuarelor de pe raza localităţii, valoarea totală a bugetului alocat fiind
de aproximativ 1,5 mil de lei l Direcţia Judeţeană de Statistică ne informează că
la sfârşitul lunii iulie 2011, rata şomajului a fost de 4,7 la sută faţă de 9,6 procente
în aceeaşi perioadă a anului 2010 l Ediţia cu numărul 21 a “Decadei culturii
germane în Banatul de Munte” va avea loc în perioada 7-16 octombrie a.c. l În
comuna Sacu se derulează un proiect de introducere a reţelei de apă, canalizare
şi amplasare a unei staţii de epurare, în valoarea de 2,5 milioane de euro, bani
europeni l Pe parcursul a doar 24 de ore pe teritoriul judeţului Caraş-Severin au
fost semnalate zece arderi necontrolate l O nouă şcoală postliceală privată
funcţionează în Caraş-Severin, în domeniul sanitar, cu specializarea de Asistent
medical generalist iar cursurile se desfăşoară la Caransebeş 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!

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 spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud. Preţ 65.000 €. 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 2 camere, confort 3,
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului,
etaj 1, fără îmbunătăţiri. Preţ 14.000 € negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
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 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.

VÂNZĂRI

Vând garsonieră 32 mp, et. 2/4, situată
în Reşiţa, str. Rarău, balcon închis,
bucătărie mobilată, baie cu cadă, cameră
de zi, podele laminate, centrală termică,
termopane. Preţ 13.500 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere confort 3,
et. 1/4, situat în Reşiţa, cartier Lunca
Pomostului. Preţ 12.500 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez apartament 2 camere, Lunca
Pomostului, complet mobilat şi utilat,
pentru o perioadă de minim un an. Preţ 180
€ lunar plus utilităţile. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, 40 mp, gresie, faianţă, termopane,
centrală termică, etaj 2/4, situat în Reşiţa,
Aleea Gladiolelor. Bloc termoizolat la
exterior. Preţ 17.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 4 camere, etaj 8, 120
mp, dotări de excepţie: centrală, termopane, gresie, faianţă, podele laminate, situat
în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie, poziţie ultracentrală. Preţ 43.000 € uşor negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând garaj situat în Reşiţa, Blocul 800.
Preţ 7.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând apartament 3 camere, decomandat, 3 balcoane, 2 băi, centrală, parţial
termopane, bloc construit în anul 1984, etaj
3/4, situat în Re şi ţa, zona Lunca
Pomostului. Preţ 36.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 2 camere, baie, bucătărie, la
curte comună, situată în Reşiţa, zona
Muncitoresc, la strada principală. Preţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Reşiţa, lângă şcoala generală nr.
2. Preţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 5 camere, teren 850 mp,
situată în Bocşa Română, poziţie centrală.
Preţ 30.000 € negociabil. Tel. 0255ÎNCHIRIERI
221529, 0720-038774.
Închiriez casă 100 mp plus curte 160 mp
Vând casă în Reşiţa, 5 camere, situate în Timişoara lângă Piaţa 700, de
bucătărie, baie, singur în curte, suprafaţă preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
de teren 800 mp, poziţie ultracentrală. Preţ 0255-221529, 0720-038774.
85.000 €. 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

26 sep. ‘11
27 sep. ‘11
28 sep. ‘11
29 sep. ‘11
30 sep. ‘11
3 oct. ‘11
4 oct. ‘11
5 oct. ‘11

165,6925
171,3758
168,7596
165,0395
168,5501
172,6623
175,8152
166,8078

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06

USD

5 Septembrie - 5 Octombrie 2011 EURO

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5

lei
4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

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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Conform datelor operative, execuţia bugetului
general consolidat, în perioada 1 ianuarie - 31 august
2011, s-a încheiat cu un deficit de 12,97 miliarde lei,
respectiv 2,4 din PIB, fapt ce permite o prognoză
favorabilă în privinţa încadrării în ţinta anuală de 4,4% din
PIB, informează MFP.

Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
Sulfina Barbu, a declarat cu prilejul Forumului
Românilor de Pretutindeni, că în maximum o lună
vor apărea ghiduri care prezintă drepturile pe
care le au cetăţenii români în domeniul muncii în
ţările UE.

Recens@mântul popula]iei se va desf@}ura
între 20 }i 31 octombrie 2011
Guvernul a adoptat recent, o hotărâre care modifică HG 1502/2009
privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al
locuinţelor din România în anul 2011.
O noutate adusă de actul normativ se referă la faptul că vor putea fi
folosite şi surse indirecte, adică persoanele absente temporar de la
domiciliu sunt înregistrate pe baza informaţiilor de la celelalte persoane
din locuinţă, a informaţiilor de la vecini, de la primărie, etc.
În cadrul brifingului de presă susţinut la finalul şedinţei de Guvern
preşedintele Institutului Naţional de Statistică, Vergil Voineagu, a arătat
importanţa acestui recensământ, primul desfăşurat în România după
aderarea la Uniunea Europeană.
„Acest recensământ al populaţiei şi locuinţelor este o cercetare
statistică oficială amplă, obligatorie pentru toate ţările Uniunii
Europene, care se realizează o dată la 10 ani. Prin această cercetare
se realizează numărarea oficială a populaţiei pe teritoriul unei ţări, în
toate unităţile administrativ-teritoriale” a precizat Vergil Voineagu.
Acţiunea se va desfăşura în întreaga ţară în perioada 20 - 31
octombrie, se va realiza pe baza unui regulament internaţional unitar şi
va cuprinde mai multe informaţii şi variabile.
Persoanele aflate pe teritoriul României şi care nu au fost recenzate
vor avea obligaţia să se prezinte la comisia de recensământ din
localitate în care se află temporar până la 31 octombrie 2011.
Actul normativ prevede obligativitatea persoanelor de a declara
datele cerute, iar pentru a limita rata de non-răspunsuri există şi
sancţiuni contravenţionale, limitele fiind între 2.000 şi 5.000 de lei.
La acest recensământ datele sunt înregistrate pe libera declaraţie
şi nu vor fi solicitate documente.
Rezultatele preliminare vor fi date publicităţii în primul trimestru al
anului 2012, iar rezultatele finale în 2014.
Guvernul Romaniei, 21.09.2011

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a
hotărât retragerea celor 178 de jandarmi şi
poliţişti români din Kosovo, odată cu
terminarea turului de serviciu, programată
pentru luna decembrie, informează
Administraţia Prezidenţială.

Membrii de familie care tr@iesc în Spania
pot ob]ine un contract de munc@ în Spania,
f@r@ s@ aib@ nevoie de un permis de munc@
Potrivit noilor prevederi, oficialii spanioli sunt obligaţi să le
respecte dreptul la muncă membrilor de familie. Măsura îi
ajută mai ales pe tinerii, care de curând au împlinit 18 ani şi vor
să se angajeze în Spania. Asta înseamnă că, dacă unul dintre
părinţi este angajat sau şomer, toţi ceilalţi membri ai familiei
trebuie protejaţi.
Mai exact, soţul, soţia, copiii sub 21 de ani, dar şi cei peste
21 de ani, aflaţi în întreţinerea cetăţeanului român cu liber
acces pe piaţa muncii, nu au nevoie de permis de muncă.
Acest drept nu se aplică părinţilor, fraţilor şi nepoţilor.
Ataşatul nostru de muncă la Madrid, Mihaela Nica
Ioanovici, a cerut ca noul regulament să fie imediat transmis
către oficiile de muncă din toate cele 19 provincii ale Spaniei.
Iniţial, oficialii spanioli au spus că membrii de familie nu vor fi
afectaţi, însă formularea neclară a instrucţiunilor a lăsat spaţiu
de abuz.
Prin acest demers, Ministerul Muncii insistă să fie
respectat un drept fundamental al cetăţenilor în Uniunea
Europeană. Potrivit legislaţiei europene, membrii de familie
menţionaţi trebuie protejaţi, în cazul în care au trecut 3 ani de
la integrarea unui stat în Uniunea Europeana.
Îi rugăm pe românii care se consideră nedreptăţiţi să
sesizeze cazurile imediat la Ambasada României în Spania la
adresa mihaela.nica@embajadaderumania.es
Prin ataşatul nostru de muncă, angajaţii Ministerului
Muncii vor semnala eventualele abuzuri şi încălcări ale legii.
Rămâne esenţială cooperarea cu autorităţile spaniole.
Ioana Santa, purtător de cuvânt Ministerul Muncii, 22.09.011

Noul Cod civil, pe înţelesul tuturor
Urmărind unul din scopurile activităţii sale, şi anume de a veni
în sprijinul cetăţenilor în înţelegerea legilor care le guvernează
relaţiile sociale, Ministerul Justiţiei a lansat site-ul „Noul Cod civil,
pe înţelesul tuturor” (http://noulcodcivil.just.ro/). Aici veţi putea afla
- prin informare corectă, efectuată într-un limbaj accesibil modificările legislative aduse de noul Cod civil intrat în vigoare la
data de 1 octombrie. Pe acest site veţi putea afla şi care sunt
instituţiile din vechiul Cod civil (care datează de la 1864), preluate
şi în noua reglementare.
Este important pentru cetăţean să înţeleagă legea, pentru că în
fiecare zi, ceas, minut ia decizii care îi influenţează viaţa. Cu cât
este mai bine informat, cu atât mai mult alegerile pe care le face îl
pot duce mai aproape de visul său. De aceea, Ministerul Justiţiei
şi-a asumat rolul de coordonator al proiectului de transmitere a
informaţiilor „pe înţelesul tuturor”, alături de partenerii săi: Uniunea
Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor
Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi Consiliul de Mediere. Alături de Ministerul Justiţiei, reprezentanţii acestor profesii cărora conducerea MJ le mulţumeşte şi

pe această cale - au înţeles latura nobilă a misiunii de „traducere” a
noului Cod civil şi de a-l aduce în casele oamenilor.
Informaţii de backgound:
În afara platformelor de informare pe tema Codului civil realizate cu magistraţii şi personalul din sistemul judiciar, cu mediul de
afaceri, Ministerul Justiţiei derulează un proiect mai larg dedicat
cetăţenilor, în cadrul căruia se înscrie şi lansarea site-ului „Noul
Cod civil, pe înţelesul tuturor”. De asemenea, MJ a deschis de
curând o pagină „Codul civil” organizaţie guvernamentală şi în
reţeaua de socializare Facebook, unde utilizatorii pot accesa informaţiile. Până acum, mesajele, notele postate pe această pagină
au ajuns a fi vizionate de peste 50.000 de utilizatori Facebook.
Totodată va fi tipărită în 80.000 de exemplare - o broşură cu
principalele noutăţi legislative introduse prin acest Cod civil.
Broşura urmează a fi difuzată, cu titlu gratuit, în cel mai scurt timp.
Iar eforturile de popularizare a legislaţiei nu se vor opri aici,
deoarece un lucru este cert: modernizarea şi succesul României
nu pot avea loc în lipsa cetăţeanului bine informat.

“Co}ul de solidaritate”
Guvernul a adoptat o Hotărâre pentru
punerea în aplicare a Programului
guvernamental de sprijin pentru
pensionari “Coşul de solidaritate”.
Potrivit Hotărârii de Guvern,
beneficiarii programului sunt pensionari
ale căror pensii sunt mai mici decât
câştigul salarial mediu net pe economie.
Aceştia vor putea achiziţiona la cel mai
mic preţ posibil zahăr, mălai, orez, precum
şi alte produse alimentare cu termen lung
de valabilitate, stabilite de consiliile
judeţene sau de consiliile locale ale
sectoarelor Bucureştiului.
Consiliile judeţene, consiliile locale ale
sectoarelor Bucureştiului şi consiliile
locale vor înfiinţa societăţi comerciale
sau, dacă este cazul, vor extinde obiectul
de activitate al celor existente. Societăţile
comerciale vor achiziţiona, prin licitaţie
publică, transparent, alimentele destinate
comercializării către pensionari. De
asemenea, Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat va pune la dispoziţie
spaţii pentru depozitarea alimentelor.
Cantităţile maxime de produse care
pot să fie achiziţionate de fiecare
pensionar se vor stabili prin ordin comun
al ministrului Administraţiei şi Internelor şi
ministrului Sănătăţii, iar specificaţiile
tehnice ale produselor ce urmează să fie
achiziţionate vor fi stabilite prin ordin
comun al ministrului Administraţiei şi
Internelor şi al ministrului Agriculturii, tot în
termen de 15 zile de la data intrării în
vigoare a acestei Hotărâri.
Guvernul Romaniei, 21.09.2011
În perioada martie-iunie 2011, 58,8%
dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între
15 şi 64 de ani aveau un loc de muncă,
arată datele publicate de Institutul
Naţional de Statistică. În acelaşi timp, rata
de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă
între 20 şi 64 ani a fost de 63,1%, la o
distanţă de aproape 7 procente faţă de
ţinta naţională de 70%, stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. În ce priveşte
rata de ocupare a tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 24 de ani, datele INS
arată că rata de ocupare a fost de 24,3%.

l Banca Naţională a României (BNR) a decis să menţină rata dobânzii de politica monetară la 6,25% pe an l Marţi, 27 septembrie, a fost lansat Programului
naţional de colectare selectivă a deşeurilor destinat instituţiilor de învăţământ preuniversitar, „Colţul Verde din şcoala mea" l Plenul reunit al celor două
Camere ale Parlamentului a aprobat numirea lui Gheorghe Iancu în funcţia de Avocat al Poporului l Tichetele pentru Programul Rabla vor putea fi utilizate
până la 23 noiembrie 2011, informează Ministerului Mediului şi Pădurilor (MMP) l Programul pentru achiziţionarea de autovehicule cu sistem de propulsie
electric / hibrid a început în 03.10.2011 l A fost aprobată Legea privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator l Activitatea în sălile de culturism
şi fitness se va desfăşura în baza unui certificat eliberat de Agenţia Naţională Anti-Doping l În 2012, accizele vor fi calculate la cursul de schimb anunţat 4,3001
lei/euro, mai mare cu 0,8% faţă de cursul de 4,2655 lei/euro, folosit la calculul accizelor aferente acestui an l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 24/2011 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
aur dedicate aniversarii a 140 de ani de la naşterea lui Nicolae
Iorga (M.O nr. 527/26.07.2011)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Ghidul din
2011, de buna practica pentru cultivarea şi recoltarea
plantelor medicinale şi aromatice (M.O nr. 527/26.07.2011)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2359/2011
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.u.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 2.548/2009 (M.O nr. 527/26.07.2011)
l Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 231/2011
pentru aprobarea Procedurilor privind acordarea titlurilor de
onoare (M.O nr. 533/28.07.2011)
l Legea nr. 157/2011 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative privind regimul străinilor în România
(M.O nr. 533/28.07.2011)
l Camera Auditorilor din România - Procedura din 2011
privind acordarea titlurilor de onoare (M.O nr. 533/28.07.2011)
l H.G. nr. 742/2011 pentru modificarea şi completarea
anexei la Hotararea Guvernului nr. 203/2011 pentru
aprobarea Regulamentului privind modul de alocare,
acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat
pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfă şurării
activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare
nr. 138/2004, altele decât irigaţiile, precum şi unele masuri
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pentru buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Naţionale a
Îmbunătăţirilor Funciare (M.O nr. 534/28.07.2011)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4691/2011 privind aprobarea standardelor
minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor
didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale
de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru
domeniile ştiin ţifice aferente panelului pe domenii
fundamentale P4 - Ştiinţe sociale din cadrul Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (M.O nr. 535/28.07.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1221/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr.
1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot
efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane,
respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop
terapeutic (M.O nr. 538/29.07.2011)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Norma
metodologica din 2011, privind calculul şi plata tarifelor pentru
serviciile de îmbunătăţiri funciare (M.O nr. 542/01.08.2011)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României valabil în luna.08.2011 (M.O nr. 544/01.08.2011)
l Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Metodologia din 2011, de selectare şi finanţare a proiectelor în
domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2011
(M.O nr. 544/01.08.2011)
l Ordinul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului

Naţional nr. 2408/2011 privind stabilirea personalului
împuternicit sa constate contravenţii şi sa aplice amenzile
prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum şi
pentru aprobarea modelului legitima ţiei persoanelor
împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare
şi sancţionare a contravenţiilor (M.O nr. 549/03.08.2011)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1137/2011 privind
modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea
continuităţii asistentei medicale primare prin centrele de
permanenta, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al
ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011 (M.O
nr. 550/03.08.2011)
l Guvernul României - Anexa din 2011, privind codul
studiilor universitare de doctorat (M.O nr. 551/03.08.2011)
l H.G. nr. 772/2011 privind aprobarea Listei societăţilor
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale
aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor
efectua concedieri colective în anul 2011, precum şi a
numărului de salariaţi ce urmează sa fie disponibilizaţi şi care
vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenta a
Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia sociala acordata
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate
ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi
naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi
comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor
comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor
administraţiei publice locale (M.O nr. 552/03.08.2011)

Secretarul de stat american Hillary Clinton a lansat un apel la "presiune"
asupra Israelului şi a palestinienilor pentru reluarea negocierilor de pace.
Declaraţia a fost făcută la câteva zile după depunerea unei cereri de
recunoaştere a unui stat palestinian la ONU. Demersul palestianian a fost
imediat urmat de o declaraţie a Cvartetului pentru Orientul Mijlociu (SUA,
Rusia, UE şi ONU), prin care părţilor li se cere să reia dialogul.

Afganistan şi India sunt
determinate să întărească
legăturile bilaterale se arată
în comunicatul liderului
afgan din timpul vizitei la
New Delhi.

Program de reformare a înv@]@mântului superior
UE poate ajuta guvernele naţionale să
amelioreze calitatea învăţământului superior,
să adapteze programele la nevoile pieţei şi să
le faciliteze accesul la studii tinerilor
provenind din medii mai diverse.
În Europa există aproximativ 4000 de
universităţi şi alte instituţii de învăţământ
superior, unele numărându-se printre cele
mai valoroase din lume. Câteva dintre
acestea însă nu au ţinut pasul cu schimbările
survenite la nivel economic şi social.
Potrivit unei prognoze recente, până în
2020, 35% din locurile de muncă cerute pe
piaţa europeană vor necesita studii superioare. În prezent, doar 26% din lucrători sunt
absolvenţi de universitate, mult sub nivelurile
înregistrate în SUA, Japonia şi Canada.
Noua strategie de modernizare a învăţământului superior identifică reformele pe care
trebuie să le adopte guvernele naţionale pentru a avea absolvenţi în măsură să contribuie,
prin competenţele lor, la crearea de locuri de
muncă, la creşterea economică şi la inovare.
În acelaşi timp, reformele îi vor ajuta pe
tineri să poată urma studiile dorite şi să îşi
găsească locuri de muncă corespunzătoare
rezultatelor obţinute.
Obiectivele urmărite sunt:
l majorarea numărului de absolvenţi la 40%
până în 2020 (în UE media este, în prezent,
de aproximativ 34%)
l luarea măsurilor necesare pentru a le oferi
tinerilor provenind din cât mai multe straturi
ale societăţii, posibilitatea de a urma o facultate şi reducerea cazurilor de abandon şcolar
l îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei cur-

surilor universitare pentru a corespunde cât
mai bine cerinţelor individuale şi cerinţelor de
pe piaţa muncii
l stimularea şi recompensarea excelenţei
în domeniul pedagogic şi în cercetare
l crearea mai multor oportunităţi de a obţine
competenţe suplimentare prin studii sau stagii
în străinătate
l formarea unui număr mai mare de cercetători pentru ca Europa să dispună de talentul
necesar acoperirii nevoilor viitoare
l consolidarea raporturilor dintre mediul
academic şi de cercetare şi mediul de afaceri
l garantarea unor finanţări eficiente, în
măsură să asigure atingerea scopurilor avute
în vedere.
Deciziile în materie de educaţie sunt luate
de statele membre. Totuşi, UE poate oferi un
suport substanţial guvernelor naţionale, în efortul acestora de a elabora şi pune în aplicare
programe de modernizare a învăţământului.
Acest suport include crearea unui sistem
european de clasificare a universităţilor şi
furnizarea de informaţii elevilor şi studenţilor
cu privire la instituţiile de învăţământ din Europa care ar corespunde cel mai bine profilului
lor. Un nou sistem european de garantare a
împrumuturilor le-ar facilita studenţilor
accesul la finanţare dacă doresc să urmeze
custuri de masterat în altă ţară din UE.
Propunerile Comisiei pentru bugetul UE
pe perioada 2014-2020 includ şi majorări
substanţiale în cazul sumelor alocate
educaţiei, formării şi tineretului (+73%),
precum şi cercetării (+46%).
Educaţie şi formare - 26.09.2011

PE sprijin@ cererea "legitim@" de statalitate a Palestinei
În rezoluţia adoptată în 29 septembrie, Parlamentul European a considerat "legitimă"
cererea palestiniană pentru statalitate şi a declarat că o soluţie trebuie găsită într-o perioadă
de un an. Deputaţii europeni sunt de părere însă că statalitatea palestiniană ar trebui să rezulte
în urma negocierilor în cadrul sesiunii curente a Adunării Generale a Naţiunilor Unite.
"Dreptul palestinienilor la autodeterminare şi de a avea propriul lor stat este de
necontestat, la fel ca şi dreptul Israelului de a exista în interiorul unor graniţe sigure", se afirmă
în rezoluţia adoptată.
Frontierele din 1967, Ierusalimul drept capitală
Parlamentul European îşi reafirmă sprijinul ferm pentru soluţia "două state", pe baza
frontierelor din 1967, cu Ierusalimul drept capitală a ambelor state, şi subliniază că negocierile
directe între israelieni şi palestinieni ar trebui reluate fără întârziere.
Rezoluţia subliniază că "nici o modificare la frontierele de dinainte de 1967, inclusiv cu
privire la Ierusalim, alta decât cea convenită de către părţi, nu ar trebui să fie acceptată".
O poziţie comună a UE este necesară
Parlamentul European cere Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi
statelor membre să găsească o poziţie comună a UE
privind cererea palestiniană şi să evite diviziunile
între statele membre. De asemenea, deputaţii
europeni subliniază faptul că statele membre şi
comunitatea internaţională ar trebui să-şi reconfirme
angajamentul puternic pentru securitatea Israelului.
Oprirea construcţiilor de aşezări urbane
Parlamentul cere guvernului israelian să înceteze
toate construcţiile şi extinderea aşezărilor urbane în
Cisiordania şi Ierusalimul de Est. De asemenea,
deputaţii europeni insistă asupra faptului că atacurile
cu rachete din Fâşia Gaza asupra Israelului ar trebui
să înceteze şi un armistiţiu permanent ar trebui să fie
încheiat.
Rezoluţia a fost adoptată prin vot liber, cu ridicare
de mâini.
Relaţii externe, 2011.09.29 IPR27854

Prim-ministrul Vladimir Putin, fost preşedinte al Rusiei, a
anunţat că va candida pentru un nou mandat prezidenţial la
alegerile din martie, 2012. Preşedintele Dmitri Medvedev,
instalat în 2008, a fost de acord să fie primul pe lista partidului
Rusia Unită în alegerile parlamentare din decembrie şi să
preia postul de prim-ministru după alegerile prezidenţiale.

Parlamentul Spaniei a fost dizolvat şi
alegeri generale anticipate au fost stabilite
pentru 20 noiembrie.
Potrivit ultimelor sondaje, partidul conservator din opoziţie, Partidul Popular, ar beneficia de o majoritate absolută în parlament,
în timp ce socialiştii, la putere, ar înregistra
cele mai slabe rezultate din istorie, dacă aleLa Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne din gerile ar avea loc acum. Prim-ministrul Jose
22 septembrie, miniştrilor li s-au prezentat Luis Rodriguez Zapatero a declarat că intendouă propuneri legislative noi care vizează ţionează să părăsească politica după vot.
modificarea normelor de reglementare a
mecanismului de evaluare Schengen şi a
Potrivit unui sondaj Washington Postnormelor privind reintroducerea temporară a
controalelor la frontieră, în situaţii excepţio- ABC News, 55% dintre americanii probabili
votanţi, anticipează o victorie prezidenţială a
nale, la frontierele interne ale Schengen .
În conformitate cu normele actuale, eva- republicanilor în 2012 şi doar 37% cred că
luarea felului în care statele membre aplică Barack Obama va obţine un al doilea mandat
Sondajul, realizat între 29 septembrie - 2
acquis-ul Schengen se face cu ajutorul unui
mecanism interguvernamental („evaluare octombrie, are o marjă de eroare de plus sau
inter pares”). Propunerile ar introduce vizite la minus 4%.
faţa locului (cu sau fără preaviz) de către
echipe de experţi conduse de Comisie.
Rusia va pune în funcţiune la 8 noiemPlanurile propuse prevăd, de asemenea,
brie
gazoductul Nord Stream, care urmează
că, în cazul în care un stat membru nu reuşeşte să păzească în mod adecvat o parte din să aprovizioneze în mod direct Europa
frontiera externă a UE, Comisia are dreptul să occidentală.
Nord Stream este un sistem de conducte
propună închiderea temporară a unui punct
duble,
prin Marea Baltică, pentru transport
de trecere a frontierei specific şi, eventual, să
reintroducă controalele la frontierele interne de gaze naturale din Rusia către Europa.
Nord Stream urmează să permită
pentru o anumită perioadă de timp.
Statul ar continua să primească sprijin transportul a 55 miliarde de metri cubi de gaz
(inclusiv tehnic şi financiar) din partea pe an de la Portovaia, lângă Vyborg, Marea
Comisiei, a statelor membre, a FRONTEX şi a Baltică, până în portul german Greifswald.
altor agenţii UE.
În conformitate cu proiectul, statele memSecretarul general al ONU , Ban
bre ar continua să aibă posibilitatea de a lua
decizii unilaterale de reintroducere a controa- Ki-moon, le-a cerut ţărilor care n-au ratificat
lelor la frontieră în caz de urgenţă (precum Tratatul privind interzicerea totală a expeatacuri teroriste, incidente penale majore rienţelor nucleare s-o facă pentru a putea
etc.). Aceste controale s-ar desfăşura pe intra în vigoare.
Tratatul, care interzice exploziile nucleaparcursul a 5 zile şi, pentru orice prelungire, ar
re în scopuri civile sau nucleare, a fost negofi nevoie de o decizie la nivelul UE.
În schimb, orice decizie de reintroducere a ciat în 1996. Un număr de 182 de ţări l-au
controalelor la frontieră pentru evenimente semnat şi 155 l-au ratificat până în prezent.
Cele nouă ţări care trebuie să ratifice, în
planificate (precum evenimente sportive sau
reuniuni politice importante) ar fi luată la nivel mod imperativ, tratatul pentru ca el să intre în
european (pe baza propunerii Comisiei, vigoare sunt SUA, China, Egipt, Indonezia,
sprijinită de o majoritate calificată a statelor Iran şi Israel (toate semnatare), precum şi
Coreea de Nord, India şi Pakistan
membre).
Mai multe delegaţii au exprimat deja unele (nesemnatare).
critici la adresa noilor propuneri.
Un alt punct referitor la Schengen de pe
Turcia a decis să întrerupă achiziţionaordinea de zi a miniştrilor a fost votul referitor
la decizia privind aplicarea deplină a dispo- rea de gaze naturale prin compania de stat
ziţiilor acquis-ului Schengen în cazul Bulgariei BOTAŞ din Rusia începând de anul viitor, din
şi României. Totuşi, votul a fost amânat cauza refuzului Gazprom de a reduce preţul
deoarece decizia nu a primit un sprijin unanim gazelor naturale cu 20 % pentru Turcia.
Firmele private vor continua să cumpere
din partea statelor membre. Preşedinţia
gaz
rusesc prin contracte directe. Va fi
poloneză a Consiliului UE intenţionează să-şi
continue eforturile în vederea obţinerii unui dezvoltată în continuare şi conducta Blue
Stream pe patul Mării Negre.
acord referitor la această chestiune.

Propunere de modificare
a normelor Schengen

Siguranţa rutieră
UE trebuie să promoveze utilizarea aşa numitelor "alcolocks" (dispozitive care
detectează şoferii care au consumat alcool şi blochează pornirea autovehiculului în acest
caz) pentru autovehiculele de transport de mărfuri sau de pasageri şi să impună pe întregul
teritoriu o limită maximă de viteză de 30 km/h în zonele rezidenţiale. Acestea sunt prevederile
unei rezoluţii adoptate de către Parlamentul European marţi, 27 Septembrie.
Parlamentul solicită elaborarea în regim de urgenţă a unui nou plan de acţiune pentru
siguranţa rutieră şi recomandă armonizarea reglementărilor privind traficul rutier, a semnelor
de circulaţie, a testelor de inspecţie tehnică şi a limitelor admise de alcool prezent în sânge.

l Potrivit deciziei Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene, anul 2012 este desemnat „Anul european al îmbătrânirii active şi solidarităţii între
generaţii l În Franţa, partidele de stânga au câştigat majoritatea în Senat, pentru prima dată în ultimii 50 de ani l Parlamentul European a adoptat o rezoluţie
care propune crearea unei etichete "Europa" pentru promovarea comună a UE ca primă destinaţie turistică din lume l Zilele europene ale dezvoltării ediţia 2011
vor avea loc la Varşovia pe 15-16 decembrie l Preşedintele afgan Hamid Karzai a declarat că abandonează negocierile de pace cu talibanii l

China a lansat cu succes modulul spa]ial "Palatul din ceruri”
Lansarea cu succes a primul modul laborator chinezesc în spaţiu, în
cursul săptămânii trecute, pregăteşte terenul pentru viitorul ambiţiosului
programul spaţial al ţării şi aduce statul din Asia mai aproape de Statele
Unite şi Rusia, cu un avanpost spaţial disponibil pe termen lung în spaţiu.
Modul prototip fără pilot Tiangong 1 (Palatul din ceruri în limba chineză), a fost lansat joi, 29 septembrie, de la Centrul de Lansare al Sateliţilor
Jiuquan din nord-vestul Chinei, cu ajutorul unei rachete Long March 2F. La
scurt timp după decolare, oficialii de la Centrul de control au confirmat că
modulul cilindric a desfăşurat în mod eficient panourile sale solare.
Tiangong 1 se va plasa acum pe orbită la 350 km deasupra Pământului
iar controlorii misiunii vor efectua o serie de teste a sistemelor.
Modulul experimental este de 8.5 tone metrice, are 10.4 metri lungime
şi 3.35 m lăţime.
Sarcinile principale ale Tiangong 1, conceput pentru a petrece doi ani în
spaţiu, includ: să ofere un vehicul ţintă pentru rendez-vous spaţial şi
experimente de andocare; să ofere o platformă de testare capabilă să

funcţioneze pe termen lung fără echipaj în spaţiu, cu prezenţă umană
temporară şi să acumuleze astfel experienţă pentru dezvoltarea staţiei
spaţiale; efectuarea de experimente în domeniul ştiinţei spaţiale,
experimente medicale şi experimente din zona tehnologiei spaţiale.
China are planificate o serie de zboruri orbitale demonstrative pentru a
testa tehnologia de andocare, esenţială pentru a construi pe orbită o staţie
de 60 de tone până în 2020. Sunt planificate lansarea a trei nave spaţiale
distincte: Shenzhou 8, 9 şi 10 pentru andocare automată.
În cazul în care misiunea Shenzhou 8, planificată pentru noiembrie, are
succes, Shenzhou 9 şi Shenzhou 10 vor urma în 2012. Este posibil ca
Shenzhou 10 să transporte primii astronauţii pe modulul Tiangong 1, un
echipaj de 2-3 persoane, care va include prima femeie astronaut din istoria
Chinei. Programul spaţial în trei etape al Chinei are ca scop declarat
perfecţio-narea sistemului de transport al echipajelor în spaţiu (navele
spaţiale Shenzhou), construirea unei staţii spaţiale şi transportarea unui
echipaj uman pe Lună.
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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 2 fotolii scoică, colţar
bucătărie, televizor sport, monitor
calculator, folosite 2 ani, preţ pe
jumătate. Tel. 0721-155683.
Vând maşină de cusut Singer,
pălării bărbăteşti negre, borcane cu
capac 1/2 şi 1 litru cu 50 bani bucata.
Tel. 0255-257476 după ora 18.
Vând în Oraviţa 2 combine, 100
lei; bormaşini; maşină raşchetat; 2
perechi boxe, 150 lei; calculatoare;
telefoane mobile. Tel. 0761-705767.
Vând în Bocşa scroafă 130 kg cu
8 purcei la 2 săptămâni, 1.800 lei
neg; moară de cereale făcută nouă,
din tablă groasă, cu ciocane, nu se
poate măcina cioclodul cu ea, 400
lei neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând porumb boabe, 0.75lei/kg.
Tel. 0751-091432. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
Universum, diagonala 51, carcasa
neagr ă, telecomandă, 150 lei;
calculator PIII complet cu monitor,
tastatură şi mouse, 200 lei;
calculator PIV complet, 400 lei;
aparat fot digital Olympus 12 MP cu
card de 4 GB, 200 lei; Tel. 0757612642. (RR)
Cumpăr televizoare color din
plastic, carcase gri metalizat,
calculatoare, telefoane mobile bune
şi defecte, laptopuri şi biciclete bune
şi defecte. Tel. 0757-612642. (RR)
Vând în Caransebeş calculator
PIV, 512 mb ram, hdd 80 gb,
procesor Intel, placă video 64, cdrom, monitor, tastatură, mouse, 350
lei; birou, 200 lei; colţar sufragerie,
230x160, 450 lei; mobilă tineret, 700
lei; video Grundig, 120; cd player cu
casetă şi aparat radio, 120 lei;
cuptor cu microunde profesional,
130 lei; expresor de cafea, 120 lei;
rochie mireasă, 600 lei; saltea 1
persoană, 40 lei; candelabru cu 2
braţe, 25 lei; 2 garnişe lemn 350 cm
şi 270 cm, 25 lei/buc. Tel. 0756040911. (RR)
Vând la Ezeriş 2 capre bune cu
lapte, 200 lei; circular, 250 lei. Tel.
0355-885474, 0255-235326. (RR)
Vând staţie BlueTech 200 w cu
boxe tip turn în stare foarte bună,
200 € neg; tv color sport, 200 lei neg;
2 acvarii pt. peşti de 30-10 l, cu încălzitor, termometru; perdea de 6x
2,40 m, 120 lei.Tel. 0355-803014 (rr)

Cumpăr în Jamu Mare oi de
ţinut. Tel. 0742-544119. (RR)
Vând în Vărădia stupi de albine.
Tel. 0766-639489. (RR)
Vând 2 maşini de cusut Singer,
100 €/buc. Tel. 0741-983137. (RR)
Vând în Reşiţa strung unguresc
mic, 600 €; 3 frigidere stare bună,
350-400 lei. Tel. 0771-387519,
0727-245233. (RR)
Cumpăr în Caransebeş oi, plata
pe loc. Tel. 0744-229162. (RR)
Cumpăr vaci, tauri, viţei de lapte,
pentru abator, plata pe loc, asigur
transport. Tel. 0769-585880. (RR)
Vând în Reşiţa calorifer electric
din fontă cu 13 elemente, 100 lei.
Tel. 0355-806428. (RR)
Vând masă de tenis aproape
nouă, 400 lei; PlayStation portabil
cu 3 jocuri, 300 lei. Tel. 0722125684. (RR)
Vând în Reşiţa boiler electric 80
l, aproape nou.
Vând în Reşiţa Nokia 6033, nou
în cutie, 100 €; Sony Ericsson Xperia 8, 150 €. Tel. 0765-050933. (RR)
Vând în Caransebeş uşă din
parchet pentru apartament cu tot cu
toc şi 2 încuietori, 300 lei; jaluzele
exterioare pentru apartament, 2 cu 3
canate, 1 cu 2 canate şi bucătărie,
200 lei neg. Tel. 0255-515135. (RR)
Vând maşină de spălat simplă,
200 lei. Tel. 0722-363044. (RR)
Vând mobilă sufragerie, 400 lei;
mobilă dormitor, 200 lei. Tel. 0789015995. (RR)
Vând în Reşiţa centrală pe gaz
Beretta pentru căldură şi apă caldă
cu tiraj normal 31 KW, 600 lei; telefon LG 525 digital, 250lei; Nokia c1
sigilat, 250 lei; 2 boxe 2x500 W
profesionale, noi în cutie, pentru formaţii, 100 €. Tel. 0729-824413. (RR)
Cumpăr la Teregova oi din zona
Cara şova, Bozovici sau Valea
Bolvaşniţei. Tel. (fără)
Vând în Teregova 15 berbecuţi,
miei din primăvara trecută.Tel. (fără)
Vând în Re şi ţa rochie de
mireasă, 350 lei; costum ţărănesc
bărbaţi, zona Banat, 350 lei; covor
persan, 90 lei; 2 carpete de 170x70,
40 lei; video, 80 lei; 2 fotolii, 400 lei;
haină de blană bărbătească Alain
Delon nr. 52, 80 lei; cuverturi pluş
pentru pat, 30 lei/buc; tablouri
pictate şi înrămate, peisaje cu
anotimpuri, 100 lei/buc; aparat foto
Kiev, 50 lei. Tel. 0751-847843. (RR)

ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă conf. Legii nr. 50/1991 pentru:
1. concesionarea terenurilor situate în intravilanul oraşului
înscrise în:
- CF. nr. 32060 BR sub nr. cad. 32060, în suprafaţă de 479 mp,
- CF. nr. 32067 BR sub nr. cad. 32067, în suprafaţă de 360 mp,
- CF. nr. 32064 BR sub nr. cad. 32064, în suprafaţă de 360 mp,
- CF. nr. 32174 BR sub nr. cad. 32174, în suprafaţă de 309 mp,
- CF. nr. 32173 BR sub nr. cad. 32173, în suprafaţă de 446 mp,
- CF. nr. 32160 BR sub nr. cad. 32160, în suprafaţă de 457 mp,
- CF. nr. 32171 BR sub nr. cad. 32171, în suprafaţă de 481 mp, pe o
perioadă de 25 de ani.
Taxa anuală minimală de redevenţă la deschiderea licitaţiei este de
2452 lei/an.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul amplasării de construcţii
provizorii.
Oferta solicitanţilor va fi înşoţită de un studiu de fezabilitate.
Ofertele pentru concesionarea terenului vor fi transmise până la
data de 07.010.2011, la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1
Decembrie 1918, nr. 22 cu dovada depunerii garanţiei de participare la
licitaţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.
Sedinţa publică de deschidere a ofertelor pentru concesionarea
terenului va fi în data de 18.10.2011, ora 10.00, la sediul Primăriei
Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.
Informaţii la tel. 0355-566605 sau 0355-566606 int. 115.
PRIMAR dr. jr. PATRICIU MIREL PASCU
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Vând în Reşiţa iPad 2 de culoare
neagră, sigilat, din US, 500 €; rochie
de mireasă nouă din US. Tel. 0355418571, 0770-538012. (RR)
Vând în Reşiţa canapea, 450 lei;
covor 350x250, 150 lei; uşă pliantă,
150 lei; blană naturală maro pentru
femei mărimea 44-46, 130 lei; haină
de piele adusă din America, 150 lei.
Tel. 0786-483218, 0355-801274 (rr)
Vând în Reşiţa televizor mic
care nu funcţionează, pentru piese;
maşină mică de spălat pt. lenjerie
bebeluşi. Tel. 0749-802683. (RR)
Vând în Anina abric fără masă,
300 lei; diferite piese Dacia; ferodou
la metru, 10 lei/m; cablu sudură, 5 lei
/m; circular tăiat lemne, 600 lei. Tel.
0255-240157, 0766-496941. (RR)
Vând în Caranseberş calculator
PIV complet, 400 lei; laptop PIII IBM,
250 lei. Tel. 0255-530361, 0735060187. (RR)
Vând în Gătaia struguri pentru
vin, 2 lei/kg. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)
Vând în Pârvova, comuna
Lăpuşnicel, vacă fătată a doua oară
cu viţea lângă ea, 3.500 lei neg. Tel.
0729-101299. (RR)
Vând 4 Labradori la 2 luni, 100
€/buc. Tel. 0765-050933. (RR)
Vând mobilă tineret cu dulap
mare, 1.200 lei neg. Tel. 0747081224. (RR)
Vând în Reşiţa convector, 550
lei. Tel. 0745-203861. (RR)
Vând generator de curent, nou,
nefolosit, motor Honda 5,5. Preţ 450
€. Tel. 0755-078696.
Vând 2 maşini de spălat automate, preţ 200 lei/buc. neg. şi
diverse alte bunuri anticariat. Tel.
0255-232955.
Vând canapea 2 persoane,
extensibilă, căruţ pentru copil mic,
motocicletă cu acumulator pt. copil
mic şi bicicletă pentru copil. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
Vând struguri negri pt. vin, 1
leu/kg. Tel. 0745-837331.
Vând criptă, cimitirul nr. 7, aleea
principală. Tel. 0255-253973, 0355801140.
Vând uşă metalică folosită,
bună, corp bibliotecă mică, măsuţă
tv, covor nou culoare bej (170x130).
Preţ neg. Tel. 0355-801126.
Vând uşă metalică şi bibliotecă.
Preţ 100 lei/buc. Tel. 0355-801126.
Cump ăr bicicletă medicală
second-hand. Tel. 0255-527935.
Vând parchet stratificat 15 mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.
OSB 8 mm 31 lei/buc parchet
masiv 43 lei/mp. Tel. 0744-652712.
Vând şi ofer soluţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722500884.
Vând tabletă 1ghz procesor, 512
ram, 4gb hdd. Tel. 0766-860854.
Monument funerar mozaic,
ciment şi granule marmură cu placă
marmură, la doar 350 lei sau
monument marmură cu sculptură de
calitate la doar 1500 lei. Tel. 0766860854.
Vând telefon Samsung SGHG800, cu camera de 5 mpx, sau
schimb cu Nokia C3, C5 sau
Samsung dualsim. Preţ 50 € neg.
Tel. 0762-916005.
Vând 9 bucăţi monitoare crt 17
inch 270 lei toate sau 40 lei bucata şi
calculatoare Pentium 3 cu 100 lei
bucata. Tel. 0755-409341.
Vând monitoare lcd 19 inch 280
lei bucata sau 4 bucăţi la 1000 lei.
Tel. 0764-335767.
Vând monitoare 25 crt flat (ecran
plat) 19 inch la bucata 60 lei sau engros toate 1000 lei. Tel. 0770915251.
Vând avantajos geamuri termopan noi, culoare albă. Tel. 0740520382.
Vând cazan de ţuică de 250 litri,
autorizat, preţ informativ 12.000 lei,
negociabil. Tel. 0255-242435.
Vând vacă şi viţea în Văliug. Tel.
0729-074961.
Vând motor electric 380 merge
şi la 220, se poate folosi la tăiat
lemne, moară. Tel. 0771-206561.

Anunturi
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Vând saltea ortopedica 1200x
1900, cu 200 lei, şi aragaz cu 4
ochiuri, nu afumă, 150 lei. Tel. 0755677743.
Vând laptop Toshiba A200,
memorie 2GB, procesor Intel Core,
hard-disc de 350 cu 7200 rotaţii,
bluetooth, unitate dvd-rw, stare
impecabilă, cu XP-profesional instalat. Preţ 1000 lei. Tel. 0755-677743.
De vânzare pc procesor Intel
Celeron 2, 53 ghz, monitor 15,
tastatură, mouse, tv tuner, memorie
de 1, 50 g, hard 250 g, preţ 800 lei.
Tel. 0733-593332.
De vânzare camer ă video
Samsung cu card, model smx-f50,
preţ 650 lei. Tel. 0733-593332.
De vânzare obiectiv foto Nikon
28mm af 2, 8 preţ 800 lei, este ca şi
nou. Tel. 0733-593332.
De vânzare aparat foto canon
Poweshot A 430, 4 megapixeli, stare
impecabilă, preţ 200 lei. Tel. 0733593332.
Vând 3 dulapuri haine, 1 dulap
vitrină, pat dublu cu somiere, 2
noptiere, 4 scaune, masă lemn
masiv furnir nuc. Tel. 0723-616356.
Vând bibliotecă, 2 corpuri
suprapuse, 2 fotolii + canapea
extensibilă, stare f. bună, toate cu
sculptură, măsuţă cafea, lampadar,
hotă. Tel. 0720-347375.
Vând Roland exr5-s 350 €. Tel.
0728-001945. Vând iepuri, diverse
culori. Tel. 0722-207069.
Vând măcinătură amestec pt.
animale, făină de porumb bio pt.
mămăligă, făină grâu albă şi tărâţă
la Bocşa toate la preţuri f. bune.
Toate sunt bio. Tel. 0740-770047.
Vând corturi noi de 2 persoane
cu material dublu. Tel. 0760-277161
sau 0725-187589.

Auto-Moto-Velo
Vând voucher rabla, preţ 1500
lei. Tel. 0730-643266.
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, pentru VW Golf 3, în
perfectă stare. Preţ 850 lei. Tel.
0741-095663, 0770-718538.
Vând accesorii Mazda 626 şi
Mercedes Cobra. Tel. 0730-643266.
Vând Mazda 323F pt. piese. Tel.
0723-083988.
Vând Mazda MX3 Sport, jante
aluminiu, trapă electrică, preţ 3.000
€. Tel. 0765-313433.
Vând 4 jante second-hand Vw
cu 5 prinderi, 3 cu pneuri M&S
185/55/R15, stare f. bună. Tel.
0255-527935.
Vând Dacia break a.f. 1996. Preţ
759 €. Tel. 0769-862016.
Cumpăr 3 vouchere rabla. Ofer
1000 lei/buc. Tel. 0769-862016.
Vând în Reşiţa Tico an 1996,
109.000 km la bord, 1100 €. Tel.
0770-506628, 0355-410661. (RR)
Vând în Bocşa piese noi sau
folosite de Rabă, de camion, de
basculă, radiator, supapă de
refulare, electromotoare şi altele.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Jamu Mare tractor
U650, motor bun, baterie nouă, an
1993, 2.500 €. Tel. 0757-348421 (rr)
Vând tractor U650, 2.200 € neg.
Tel. 0743-963498. (RR)
Vând Dacia 1310 cu instalaţie
de gaz omologată, stare bună de
funcţionare, unic proprietar, 500 €.
Tel. 0741-983137. (RR)
Vând în Reşiţa Audi 90, 4x4, 170
cp, înmatriculat, stare de funcţionare foarte bună, sau schimb cu alt
auto sau animale (vaci, viţei, porci,
etc.). Tel. 0730-116375. (RR)
Vând în Reşiţa remorcă auto cu
2 axe pentru 1.800 kg greutate
maximă, 800 € neg; Skoda Fabia,
recent adusă, motor 1.200 cmc,
benzinar, consum 4.5, euro 4, stare
foarte bună, 3450 € neg. Tel. 0771387519, 0727-245233. (RR)
Cumpăr piese Aro 10. Tel. 0745126991. (RR)
Vând în Reşiţa cositori, instalaţii
erbicidat, pluguri, discuri, semănători, şi altele.Tel. 0726-721708. (RR)
Vând căruţă de fier cu roţi de
cauciuc. Tel. 0721-549908. (RR)

Vând, în Târnova, Renault
Laguna, acte la zi până în 2013,
1.800 € neg. Tel. 0765-239792. (rr)
Vând diverse utilaje agricole,
greble de fân, instalaţii de erbicidat.
Tel. 0730-804745. (RR)
Vând în Reşiţa, Opel Astra
Break Caravan, 1996, servo total,
turelă, multiple dotări, motor 1,6
benzină, înmatriculat recent în
România, 2100 €; pompă benzină
Opel Astra, 150 lei. Tel. 0729824413. (RR)
Vând în Oraviţa presă de balotat
pe aţă cu baloţi dreptunghiulari,
3.000 €; Met de erbicidat 600 l, 600
€; pompă pentru irigat pe tractor,
200 €. Tel. 0767-791282, 0762179725. (RR)
Cumpăr portbagaj pentru Matiz.
Tel. 0255-240157, 0766-496941 (rr)
Vând, în Caransebeş, Renault
Laguna din 2000, euro 2, 1.998
cmc, 139.000 km, verde metalizat,
benzină, dotări complete, 3300 €
neg. Tel. 0785-390778, 0255517830. (RR)
Vând în Caransebeş remorcă
auto de 5 tone, 550 €. Tel. 0721252861. (RR)
Cumpăr camionetă Aro cu motor
de Braşov, ofer 1.500 €. Tel. 0721252861. (RR)
Vând în Reşiţa Ford Curier, an
2001, stare perfectă de funcţionare,
verificare până în 2013, 1.400 €
neg. Tel. 0721-072576. (RR)
Vând BMW 320 Diesel, an 2003,
stare foarte bună, consum 5/100.
Tel. 0747-081224. (RR)
Cumpăr în Reşiţa betonieră şi 4
genţi de tablă pentru Matiz. Tel.
0723-037437, 0255-233865. (RR)
Vând în Căvaran Mazda 323 F
din 1994 pentru piese; Mazda MX3
sport din 1993, 3.000 €. Tel. 0723083988. (RR)
Vând Renault 21, an 1991, stare
de funcţionare, multe piese de
rezervă. Tel. 0729-760716. (RR)
Vw Passat Variant 2002 1.9 tdi,
full option, cârlig, piele, navigator,
consum mic, preţ 5.150 €. Tel. 0724579204.
Vând Citroen Evazion cu 7 locuri
înscris, stare perfectă, în rate cu 200
lei pe lună. Tel. 0755-701265.
Vând Renault Espace cu 7
locuri, cu nr. de Franţa, în rate cu
200 lei pe lună. Tel. 0755-701265.
Vând Ford Tranzit de marfă cu 3
locuri, înscris, în rate cu 200 lei pe
lună. Tel. 0755-701265.
Vând rulotă cu 2 paturi, aragaz,
chiuvetă, în rate cu 200 lei,
neînscrisă. Tel. 0755-701265.
Vând Ford Escort stare perfectă,
în rate, cu 200 lei pe lună. Tel. 0755701265.
Vând Renault Nevada, break,
înmatriculat, stare perfectă. 650 €.
Tel. 0728-813340.
Vând Golf 3 diesel, 3 uşi, stare
tehnică şi optică bună, jante de vară
şi iarnă din aluminiu, merge f. bine,
acte la zi, persoană fizică, preţ 2300
€ neg. Tel. 0727-145623.
Vând piese Opel Omega B
benzină 1997. Tel. 0766-701375.
Vând Dacia Logan, an 2008,
motor de 1,5 dci, echipat cu geamuri electrice faţă, abs, casetofon
cu dvd, proiectoare ceaţă. Maşina
este în stare foarte bună, unic
proprietar, preţ 5.000 €. Tel. 0724168847.
Vând Ford Courier 2001 benzină, verificare 09.2013, stare perfectă, 1800 neg. Tel. 0736-058285.
Vând Dacia pt. rabla. Tel. 0724010193.
De vânzare 3 buc. vouchere
rabla 2011, 1400 lei buc. Tel. 0727363779.
Cumpăr cutie de viteze Aro 10. T
0755-504554. (RR)

Matrimoniale

Caut o fată serioasă pentru
căsătorie din Re şi ţa sau din
Timişoara, între 19 şi 29 de ani,
vreau pentru c ăsătorie sau
prietenie, eu am 28 de ani, m168, kg
59. Tel. 0741-571238.

Anunturi
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Imobiliare
Închiriez sau vând casă la
Soceni, 130 mp + grădinp 3.000
mp şi curte frumos amenajată.
Preţ 50.000 € neg. Tel. 0729007298.
Vând sau închiriez hală de
producţie, 1.400 mp, gaz, curent
electric, utilităţi. Preţ chirie 1,2
€/mp, vânzare 400.000 € (în Blabla Bbla nr. 2). Tel. 0729-007298.
Vând sau închiriez în Oraviţa
(200 m lângă Gară) 2 hale (800 şi
1.400 mp) pe teren 8.000 mp. Preţ
vânzare 100.000 € neg. Tel. 0729007298.
Vând apartament în Reşiţa, 4
camere, decomandat, confort 1, 102
mp, etaj 3, izolat termic, boxă, garaj,
Moroasa 2. Tel. 0769-670833,
0770-496556.
Vând apartament cu 2 camere,
15.500 € neg. Detalii danyelka_m@
yahoo.com sau 0722-341137.
Vând/schimb casă 2 camere,
garaj şi teren 600 mp în Stavila. Preţ
inf. 48.500 €. Tel. 0355-410019.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, bloc cărămidă, zona Lunca
Pomostului, et. 3/3. Tel. 0770715122, 0355-410477.
Vând casă cu toate utilităţile în
Reşiţa. Tel. 0745-174215, 0355806864.
Vând apartament 3 camere
lângă Poliţie, bd. A.I. Cuza bl. 36, et.
2, preţ 33.000 €. Tel. 0730-804654.
Vând în Gătaia casă 2 camere,
decomandate, bucătărie, baie, hol şi
cămară de alimente, plus 1 clădire
în curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 30.000 € neg sau
schimb cu apartament 2-3 camere
în Reşiţa. Tel. 0747-832171, 0256410590. (RR)
Vând teren intravilan cu ieşire
spre municipiul Caransebeş, 20
€/mp. Tel. 0746-773282. (RR)

Anunturi
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Vând în Moldova Nouă apartament 2 camere confort I decomandat, în Centrul Civic, cu vedere la
Dunăre, 12.500 €. Tel. 0746773282. (RR)
Vând apartament 1 cameră cu
bucătărie, baie, cămară alimente,
balcon, et. 1, situat pe Calea
Caransebeşului, Reşiţa, preţ 13.000
€. Tel. 0769-275845. (RR)
Vând grădină îngrădită cu pomi
fructiferi, stupi, cu 1 cabană
compusă din cameră plus terasă,
cale de acces auto, curent electric,
la 4 km de oraşul Anina, la 300 m de
Complexul Hotelier M ărghita ş,
vedere spre Semenic, 2 €/mp. Tel.
0255-240368, 0734-145411. (RR)
Vând în Reşiţa, Bulevardul Muncii, apartament cu centrală proprie,
etaj 2. Tel. 0722-356436. (RR)
Caut spre închiriere garsonieră
în zona Universităţii Eftimie Murgu
din Reşiţa. Tel. 0733-732123. (RR)
Vând casă în comuna Vărădia,
2.500 €. Tel. 0766-639489. (RR)
Vând în satul Bărbosu, comuna
Ramna, casă cu teren împrejmuit
6.900 mp, fântână de piatră, 4.700
€; 1.3/4 ha de pădure, 2.000 €. Tel.
0255-556024. (RR)
Vând în Bocşa Montană casă 3
camere, coridor, magazie de lemne,
dependinţe, grădină, fântână, gaz,
apă, 27.000 € neg sau cu preluare
de rate plus diferenţa de bani. Tel.
0744-316567. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Luncă,
apartament 2 camere confort I, semi
decomandat, centrală, izola ţie
exterioară, 22.500 € neg. Tel. 0744477465. (RR)
Vând la Ilidia 2 case de vacanţă,
complet utilate, 35.000 € respectiv
25.000 €. Tel. 0788-940190. (RR)
Vând teren 1200 mp în zona
Triaj, Reşiţa.Tel. 0748-142139 (RR)
Vând în Reşiţa, Lunca Bârzavei,
lângă spitalul judeţean apartament
2 camere, etaj 1, toate facilităţile,
29.000 €. Tel. 0727-834233. (RR)
Vând casă în Anina, renovată şi
mobilată, 25.000 €. Tel. 0255240757. (RR)

ANUNŢ
1. Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, P-ţa 1
Decembrie 1918, nr. l, Judeţul Caraş-Severin, cod fiscal 16739523,
persoane de contact: Rădoi Mircea, Constantin Mihaela, tel. 0255220026, fax. 0255-228863, concesionează prin licitaţie publică, pe
o perioadă de 49 de ani, spaţiu în care funcţionează Laboratorul de
prosectură şi un lot de teren în suprafaţă de 60 mp. situate în Reşiţa,
str. Făgăraşului, nr. 18, Staţionar I - Spitalul Judeţean, aflat în
proprietatea publică a Judeţului Caraş-Severin, identificate cu C.F.
nr. 31038 Reşiţa, nr. cadastral U 9, în vederea reabilitării spaţiului şi
desfăşurării activităţilor de pompe funebre şi similare acestora.
2. Documentaţia de atribuire se poate obţine (contra cost - 100
lei, iar garanţia de participare - 1.000 lei), de la sediul Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului CaraşSeverin din Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, Nr. 7, Et. III, cam. 21,
până cel târziu în data de 24.10.2011, ora 9,00.
3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.10.2011,
ora 9,00.
4. Data limită de depunere a ofertelor este 28.10.2011, ora 9,00.
Ofertele se depun la sediul Direcţiei din Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie
1918, Nr. 7, Et. III, cam. 21.
5. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data
de 28.10.2011, ora 10,00, la sediul Direcţiei din Reşiţa, P-ţa 1
Decembrie 1918, Nr. 7, Et. III, sala de şedinţe.
6. Contestaţiile se depun, în baza Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, la Secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Caraş-Severin din Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin, str.
Horea, nr. 2-4, tel. 0255-212800, fax.0255-211554.
7. Data transmiterii anunţului pentru publicare : 29.09.2011.
Director executiv, Ianăş Roşeţi

Anunturi
,

Vând în Reşiţa apartament 3
camere confort 1, renovat, uşi noi,
termopane noi, instalaţie încălzire
nouă, 2 băi - 1 cabină şi 1 cadă,
33.000 € neg. Tel. 0755-739470. (rr)
Vând casă mobilată în Grădinari, lângă unitatea de grăniceri cu
grădină de 3.500 mp, 28.000 US$.
Preţul include şi 2.5 ha de teren
arabil. Tel. 0355-422363. (RR)
Schimb garsonieră situată în
Reşiţa, Aleea Tineretului, bl.1 et. 2,
cu apartament 2 camere în Reşiţa
plus diferenţă.Tel. 0765-050933. (rr)
Vând în Reşiţa, Centrul Civic,
apartament 4 camere complet
renovat, 2 balcoane, 2 băi şi boxă, în
suprafaţă de 126 mp, 42.000 €. Tel.
0727-156290. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Făgăraşului,
apartament 2 camere, etaj 3, 29.000
€. Tel. 0769-642889. (RR)
Vând casă, zona Muncitoresc,
str. N. Grigorescu nr. 5. Tel. 0728367323.
Vând apartament conf. 1, 2 camere, Micro 2 sau schimb cu garsonieră sau apartament o cameră +
dif. Micro 1. Tel. 0770-445699.
Vând urgent apartament 3
camere, conf. 1, semidecomandat,
îmbunătăţit, sau schimb cu apart. 2
camere sau garsonieră ori în
Craiova cu casă. Tel. 0355-802548,
0749-486188.
Vând apartament 2 camere,
conf. 2, Reşiţa, Moroasa 2. Preţ neg.
Tel. 0737-209807.
Vând casă în Şipet, jud. Timiş.
Preţ 8.000 €. 3 camere, coridor,
grădină. Tel. 0748-275177.
Vând grădină cu baracă, zona
Renk (în spatele vilei). Tel. 0730476134. Preţ 350 € neg.
Vând garsonieră în Reşiţa, A.I.
Cuza bl. 39, recent renovată complet, frigider, cuptor electric, hotă,
boiler şi mobilier incluse în preţ,
12.500 € neg. Tel. 0749-282345.
Vând apartament o cameră,
conf. 1, decomandat, total renovat.
Preţ neg. la vedere. Tel. 0744843054.
Vând 5.500 mp teren intravilan,
bun pt. construcţii şi agricultură în
Bocşa, lângă DN. Tel. 0255-527935.
Vând casă 6 camere, Bocşa
Montană, toate utilităţile. Tel. 0745363756.
Vând 2 case + spaţiu comercial,
zonă centrală, Oraviţa. Tel. 0745363756.
Închiriez garsonieră pe termen
lung, 75 €/lună. Tel. 0767-711906,
0725-164670.
Vând în Gătaia casă 2 camere,
decomandate, bucătărie, baie, hol şi
cămară 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 Reşiţa; grădină 1000 mp, loc de
casă, 12 €/mp neg. Tel. 0747832171, 0256-410590.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, etaj 1, zona Trandafirul.
Tel. 0255-253973, 0355-801140.
Vând apartament 160 mp, 4
camere, living, cărămidă arsă, 2 băi,
2 balcoane, bucătărie cu cămară, et.
1/4, zona Moroasa II. La demisol
garaj şi pivniţă proprie. Tel. 0770751533.
Vând casă 5 camere, gaz, apă,
str. Rândul III nr. 36 Reşiţa. Tel.
0769-862016.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, Micro 2, preţ neg. Tel. 0770445699.

Anunturi
,

Vând casă mare, cărămidă arsă,
300 mp, grădină 4500 mp cu pomi
fructiferi şi viţă de vie, anexe, grajd,
Gătaia sat Butin. Preţ 120.000 € şi 5
ha teren arabil, preţ neg. Tel. 0758455045.
Ofer spre închiriere garsonieră
în Govândari, recent renovată, preţ
400 lei/lună. Tel. 0748-131343.
Vând urgent apartament 2
camere, zonă liniştită, ocupabil
imediat. Preţ 16.500 € uşor neg. Tel.
0748-225913.
Vând urgent apartament 2
camere, conf. 1, decomandat,
Govândari, zonă bună, liniştită,
ocupabilă imediat. Preţ 20.500 €
uşor neg. Tel. 0748-225913.
Vindem casă în Reşiţa, Kogălniceanu 17, 4 camere, baie, bucătărie, centrală, terasă, grill curte,
gresie, PN 60.000 €. Cotcteaza
dupa 5 Noe Tel. 0731-511797.
Schimb/vând 11.510 mp teren
pe Calea Caransebeşului, km 5, la
sosea, pentru apartament 3-4
camere în Reşiţa, Govândari. Preţ
inf. 5 €/mp. Tel. 0737-314768.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut să îngrijesc bătrâni sau
copii, în Reşiţa sau în străinătate.
Cunosc maghiară la perfecţie şi
puţină germană. Tel. 0771-109874.
Efectuez transport marfă cu
microbuz 1,5 t. Tel. 0723-504768.
Transport mobilă. Tel. 0745274929.

Foto, video evenimente
speciale. Tel. 0729-844264
Cameraman atestat de profesie
fotoreporter filmez nunţi, botezuri şi
alte evenimente la preţuri negociabile. Calitate ireproşabilă. Tel. 0748686872.
Fost cadru didactic, îngrijesc la
domiciliul meu copii şcolari şi
preşcolari, fac teme cu ei, meditez la
nevoie, aduc copii de la şcoală sau
grădiniţă, la preţ negociabil. Rog
seriozitate. Tel. 0734-132568.
Transport persoane din/în
Austria dulciuri, răcoritoare şi cafea
gratis. Tel. 0760-277161 sau 0725187589, +436763127442.
Distribuim pliante, fluturaşe,
reviste sau alte materiale publicitare
pt. firme şi persoane fizice. Tel.
0760-277161 sau 0725-187589.
Primesc în gazda băiat cuminte,
elev. Tel. 0785-607276.
Pensionară 56 ani, caut de lucru
în orice domeniu. Tel. 0769-862016.
Pensionară 57 ani, caut de lucru
îngrijire copii, bătrâni, menajeră. Tel.
0355-408993.
Caut femeie pentru îngrijire
copii. Tel. 0786-483218, 0355801274. (RR)
Caut o fată în gazdă. Tel. 0749802683. (RR)
Execut gresie, faianţă, rigips,
podele laminate, izolaţii din polistiren, tinci tencuiala decorativă, glet,
montez uşi, dau găuri pt. centrale,
instalaţii sanitare şi electrice la preţuri accesibile. Tel. 0769-421706.
Acord împrumut financiar avantajos cu garanţie. Tel. 0766-339941.

SC SAIF TIM SA angajează echipă mixtă formată din
dulgheri şi muncitori necalificaţi pentru executarea zidului de
sprijin al lucrării “Construcţie Centru de Practică Biologie şi
Silvicultură Brebu Nou jud. Caraş-Severin.
Cerinţe:
Diplomă de calificare
Experienţă în domeniu minim 5 ani
Avantaje:
Salariul motivant, tichete de masă, posibilitate de calificare
Relaţii la tel. 0256.495.014, 0728.135.051, 0735.609.262, email: office@saiftim.ro
AVIA AGRO-BANAT angajează muncitori necalificaţi,
electricieni, mecanici. Detalii la 0722-379803.
Trimiteţi, vă rog, CV-ul la numărul de fax 0255-525109 sau
direct la ferma de ouă: BOCŞA str. Timisorii nr. 2.
Numai persoanele corespunzătoare vor fi contactate.
Societatea WORLD GUARD S.R.L. cu sediul în loc. Lugoj,
jud. Timiş angajează agenţi de pază, femei şi bărbaţi, în localitatea Bocşa. CV-urile se pot trimite pe fax la 0256-337089 sau
prin e-mail la office@worldguard.ro. Informaţii de luni până vineri
00
00
între orele 12 -14 la telefon 0256-337089 sau 0730-210141.
SC MPM SRL Re şi ţa angajeaz ă femei pentru
confecţionare cabluri auto.
Informaţii la telefon 0727-704910 sau str. Timisorii 38.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 05.10.2011
REŞIŢA: Lucrător comercial: 1; Operator vânzări prin telefon: 1;
BĂILE HERCULANE: Lucrător bucătărie : 1; Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;
CARANSEBEŞ: Muncitor necalificat în industria confecţiilor : 2;
TOTAL JUDEŢ: 6

(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:
,

Octombrie
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/6 Octombrie

Vineri/7 Octombrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+25ºC
+11ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

+22ºC
+11ºC

Reşiţa
Oraviţa +21ºC
+13ºC

+23ºC
+14ºC

Luni, 10 Octombrie

+28ºC
+7ºC

Sâmb@t@/8 Octombrie

+25ºC
+9ºC

Reşiţa

+16ºC
+4ºC

Oraviţa +21ºC
+9ºC

Miercuri, 12 Oct.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+13ºC
+2ºC

Caransebeş

+16ºC
+3ºC

Reşiţa

+13ºC
+4ºC

+12ºC
+3ºC

Joi, 13 Octombrie

+13ºC
+2ºC

Oraviţa +11ºC
+3ºC

Oraviţa +10ºC
+2ºC

+23ºC
+10ºC

Marţi, 11 Oct.

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/9 Octombrie

Timişoara
Caransebeş

P

Vineri, 14 Octombrie Sâmbătă, 15 Oct.

Duminică, 16 Oct.

Reşiţa

+13ºC/+4ºC

+14ºC/+7ºC

+13ºC/+4ºC

+9ºC/+2ºC

+9ºC/+2ºC

+9ºC/+4ºC

+15ºC/+8ºC

Timişoara

+18ºC/+2ºC

+19ºC/+10ºC

+20ºC/+3ºC

+15ºC/+1ºC

+15ºC/+1ºC

+14ºC/+3ºC

+21ºC/+10ºC

