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Editorial Dan Popoviciu

Matei Mircioane

Ruina din centrul Re ţeişi

Hotelul Semenic se dărâmă sub ochii autorităţilor

mul ă dalele de granit se dizlocă
ăcut pe actualul primar al ora

ţumit pe re ţeni, care au reclamat faptul cşi şi
se sparg aproape zilnic. Aceasta l-a f şului,
Mihai Stepanescu, s

şi
patronul Consproiect, Gheorghe Filipescu, tensiuni care au şi alte
conota şi reşi şnuit cu centrul, aşa cum este el, mai ales
c

şi
şi de Consiliul Jude

şi terenuri, sub
numele de SC Turist Semenic. La acea dat

şi şi
Nedeia, de pe muntele Semenic, Vila Pietricica, cabana Spelndid şi
cabana Constructorul, de pe malul lacului Secu. Întregul complex
turistic a fost achizi

şi

ă lanseze formula ironică, referitoare la Pia
ă este un „centru de unică folosin ă”.

Una peste alta, scandalul centrului civic pare să se fi atenuat (nu
vorbim aici despre tensiunile dintre primarul Mihai Stepanescu

ă, încă, sunt dale pentru înlocuirea celor deteriorate. Dar, centrul civic
este amenin ă nenorocire. Una dintre clădirile
emblematice ale Re

ărie ă pe zi
ce trece, riscând să se transforme în ruină.

În legătură cu subiectul, trebuie precizat că presa vremii a reflectat
privatizarea hotelului ca fiind veroasă. Adică, la achizi

ăcute
presiuni politice, pentru ca hotelul să fie achizi

ă SC Turist Semenic avea în
administrare hotelul Semenic, din Re

ă tot cam în acea perioadă
Combinatul Siderurgic Re ărat de o firmă americană pe
aproximativ 500.000 de dolari.

ţa 1
Decembrie 1918, c ţ

ţii), ţenii s-au obi

ţat acum de alt
ţei, Hotelul Semenic, situat în buricul târgului,

chiar vizavi de Prim ţean, se deterioreaz

ţionarea prin
licitaţie a acţiunilor, în august 2001, au fost trase sfori, au fost f

ţionat de uu om de
afaceri, originar din judeţul Galaţi, comuna Toflea, pe nume Gruia
Stoica. În fapt, la acea licitaţie, Gruia Stoica a achiziţionat nu numai
hotelul Semenic, ci un întreg complex de hoteluri

ţa, hotelurile Gozna, Semenic

ţionat cu suma de 1,4 milioane de lei. E mult, e
puţin? Greu de spus, având în vedere c

ţa a fost cump

Dac

ţenii din Re ţa par s

ţial a fost de 3,8 milioane de
lei, îns ţiile majore care au fost necesare au ridicat costul lucr

ă e să nu ai noroc, nu ai noroc ă nenoroc, se
confirmă ă o veste rea nu vine niciodată singură. Una din ve

ă ă se fi obi ă ora ătit
(din buzunarul contribuabililor), aproximativ 5 milioane de lei pentru
reabilitarea centrului civic. Suma prevăzută ini

ă repara ării
spre 5 milioane. De ă, calitatea lucrării nu i-a

şi pace! Pe lâng
şi zicala c ştile

rele, cu care cet şi şnuit, este c şul a pl

şi suma a fost consistent

O vorb

şi nici despre zicala conform
c şi bun e mult mai important decât
o sut şi falşi. Prietenii şti când

şti? Am
dep şit şi momentul de criz

şti prieteni.
Telefoanele au reînceput s

şi
prieteni la fiecare încercare de apropiere a altor
persoane? Cum îi aleg? Cum îi triez?

Am ajuns la concluzia c

şi spre binele celor care îi
conduc. Trecând peste limitele impuse de cei afla

şi alian

şti, cu atât am fi fost
mai prieteni cu americanii cu cât am fi cump

şi cu cât Bechtel ar fi
construit mai mul

şi scumpe,
autostr şi nesim

ă din bătrâni spune că neamurile nu
ă Dumnezeu. Prietenii, în schimb,

ă scriu despre
reguli de a lega prietenii
ăreia, dacă ai unul

ă
ă rămân

fără loc de muncă. Mai exact, doar o dată. Telefoa
nele au încetat brusc să mai sune. Nu mai primeam
invita ă verde sau la vreo bere. Nici măcar un
telefon de ăie

ă ă. Mi-am găsit din nou un
loc de muncă. De data asta, bine plătit. Mai mult, îmi
conferea un statut invidiat de unii fo

ă sune. Culmea. Ce faci
prietene? Cum o mai duci? Normal că telefonul era
urmarea faptului că auziseră că am început să o duc
bine. Să mă transform într-un paranoic? Să caut fal

ă nici etapa prieteniei

între popoare nu este decât o falsă impresie, indusă
nouă de către cei afla

ă, nu este decât un schimb profi
tabil, economic, între supu

ă prietenia între popoare poate fi, la fel
de bine, în viziunea mea, lipsită de interese econo
mice, o legătură încheiată cu un cetă ări.

O situa ă, chiar banală în zilele noastre,
când libera circula ă. Rămâne însă
doar o chestiune personală. Apropierile

ărat mai
multe avioane militare F16

ă în
România. Avioane second hand

ăzi scurte

ţi le
alegi, ţi le d ţi-i
alegi sau te aleg ei pe tine. N-am s

ţi-i cuno ţi-e greu, la
ananghie. Nu de multe ori mi s-a întâmplat s

-

ţii la iarb
ţi-e bine, ce mai faci, mai tr

ţi la putere, pentru a ne da sen-
zaţia unei uniuni între locuitorii statelor. Uniune care,
în viziunea lor politic -

ţi la
putere, cred c

-
ţean al altei ţ

ţie posibil
ţie este suveran

ţele
între state se fac strict pe baza unor interese
strategice aparţinând exclusiv marilor puteri. Astfel,
conform celor desprinse de prin compunerile
reprezentanţilor SUA la Bucure

ţi kilometri de autostrad

ţit de scumpe.

Interese prieteneşti

CENTRUL CULTURAL TEATRUL VECHI MIHAI EMINESCU
sub înaltul patronaj al

Primăriei Oraviţa şi al Consiliului Local Oraviţa
organizează

FESTIVALUL
„ZILELE GEORGE ENESCU LA ORAVIŢA”

ediţia a II-a, 4-5 noiembrie, 2011

dedicat aniversării a 80 de ani de la Concertul susţinut de
George Enescu la Teatrul Vechi din Oraviţa, 5 noiembrie, 1931

Programul celor dou

ţiei Jubiliare Tematice, de filatelie,
cartofilie, documente

- Colocviul-dezbatere „George Enescu în Banat”, coordonat de lector
univ. dr. Constantin Tufan-Stan, de la Facultatea de Muzic ţii
de Vest din Timi

- ţiei de Art
ena

- ţinut de pianistul R

ă zile:

orele 16,00 - Vernisajul Expozi

ă a Universită
ănilă

orele 16,00 Vernisajul Expozi ă Plastică „Enescu” al artistei
M

orele 17,00 Concertul Extraordinar sus ăzvan
Victor Dragnea, Bucure

Vineri, 4 noiembrie, 2011,
�

�

�

şoara cu participarea scriitorilor Simion D şi Adriana
Weimer de la revista „Banatul” din Lugoj

şti

rele 18,30 Concertul Extraordinar sus ştii Corina
R şi Eugen Dumitrescu, membri ai Ansamblului Interna

ţinut de piani
ţional

„Remember Enescu”, România
ăducanu

Sâmbătă, 5 noiembrie, 2011

� o

,

Comitetul de organizare al manifest on oga
; ţoiu,

pre ţii „Cara ;
;

ării: I G , primar
Mihai Lazarov, preşedintele Consiliului Consulativ Cornelia Edi
şedintele Consiliului Editorial, Grupul de Publica şul” Nicolae

Irimia, director proiecte editoriale Doru Ilana, director proiecte culturale
Directorul teatrului: Ionel Bota

Autorităţile municipale caransebeşene continuă să
facă eforturi pentru atragerea unor investitori care să-şi
plaseze investiţiile în oraşul de pe Timiş şi Sebeş,
oferind astfel şi posibilitatea creării unor noi locuri de
muncă, visul de altfel, al oricărei administraţii
responsabile. În acest context, o delegaţie a
administraţiei locale de pe Timiş şi Sebeş, alcătuită din
viceprimarul Ilie Iova, şefa Compartimentului Proiecte-
Programe, Gabriela Bănăduc şi consilierul local Stelian
Cornea, s-a aflat recent, timp de trei zile, la Târgul de
Investiţii de la Novi Sad, Serbia, Invest Expo 2011, una
din cele mai prestigioase manifestări economice din
Serbia. Municipiul Caransebeş a fost prezent la Novi
Sad, la invitaţia municipalităţii din Kovacica, în baza
relaţiilor de colaborare considerate excelente, dintre
primarul Ion Marcel Vela şi omologul său sârb, Miroslav
Krisan, relaţii stabilite încă din anul 2009 şi care se vor
concretiza, în curând, printr-un protocol de înfrăţire
între cele două administraţii. Caransebeşul a participat
la Invest Expo cu un stand propriu, vizitat zilnic de zeci
de participanţi, care s-au arătat interesaţi de potenţialul
turistic şi investiţional al zonei. ”Le-am prezentat celor
interesaţi facilităţile pe care municipalitatea noastră le
oferă investitorilor, adică loturi de teren la preţuri

simbolice, accesibile într-un timp foarte scurt, teren
pentru care asigurăm toate utilităţile, sau perioada de
graţie de un an pentru achitarea acestor terenuri cu
destinaţie de investiţii, spune Gabriela Bănăduc. De
asemenea, am prezentat materiale promoţionale cu
frumuseţea zonei noastre şi cu potenţialul turistic al
acesteia, de care participanţii sârbi s-au arătat extrem
de interesaţi.”

Standul municipalităţii din Caransebeş a fost vizitat
şi de preşedintele Regiunii Voivodina, Bojan Pajtic, care
s-a întreţinut cu reprezentanţii capitalei gugulanilor.

”Vă pot spune că preşedintele Regiunii Voivodina a
fost plăcut surprins de prezenţa noastră la această
importantă manifestare economică dar şi de relaţiile de
colaborare bine conturate pe care le avem cu
municipalitatea din Kovacica. Domnul Pajtic şi-a
exprimat speranţa că vom derula proiecte europene cu
partea sârbă, pentru dezvoltarea economică şi socială
a celor două zone”, a spus şi viceprimarul Ilie Iova.

Municipalitatea din Caransebeş a fost singura
administraţie din România prezentă la Invest Expo,
ediţia din acest an reunind peste 100 de participanţi din
întreaga Serbie dar şi din fostele republici iugoslave.

(Dan Apostolescu)

Primăria Caransebeş - după investitori în Serbia
(continuare )în pagina 2
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O delegaţie format ţa, la Colegiul Naţional Traian Lalescu

Ale ţe ordinare alocarea sumei de 75.000 lei pentru pavoazarea ora

ţii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Cara ţiuni de sensibilizare

ţilor

ă din 14 elevi ă timp de o săptămână la Re

ăile Herculane au aprobat în cadrul ultimei ărbătorilor de

iarnă Reprezentan ă

şi doi profesori din oraşul belgian Ciney este prezent şi

şii de la B şedin şului în perioada s

ş-Severin au desf şurat în aceste zile o serie de ac şi

conştientizare a adolescen şi tinerilor asupra riscului drogurilor

�

�
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6.435 de doze de ,
distribuite de Ministerul Sănătăţii, au ajuns
în judeţul Caraş-Severin şi vor fi distribuite
medicilor de familie, până cel târziu luni, 7
noiembrie, pentru a fi administrate
persoanelor cu grad ridicat de risc.

vaccin antigripalLa invitaţia Prea Sfinţiei Sale Lucian,
Episcopul Caransebeşului, actorul şi
regizorul va susţine o
Conferinţă despre Martiri, vineri, 4
noiembrie, de la ora 18, la Sala Lira a
Liceului deArtă „Sabin Păuţa” din Reşiţa.

Dan Puric

Furnizarea apei calde încălziriişi a
în sistem centralizat la Reşiţa s-a reluat
după ce, în urma unei negocieri cu
Primăria, E.ON Distribuţie Gaz a acceptat
ca sumele restante, plus garanţiile, să fie
plătite săptămâna acesta.

Primăria ne informează

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Peste 100 de jandarmi din Caraş-
Severin, alături de studenţi de la
Universitatea Eftimie Murgu,

la centrele de transfuzii, într-o
campanie care se derulează pe tot
parcursul lunii noiembrie.

donează
sânge

Prim ţa prin Direcţia de Întreţinere -

-

A C -

ăria municipiului Re
ăptămâni lucrările de

reparare/asfaltare
ări au fost efectuate pe străzile: Parcului, Oituzu

lui, Ion Creangă, I.L. Caragiale ce au fost asfaltate, iar pe străzile:
Moise Groza, l. Felix nr. 2, str. Făgăra

ări de asfaltare parcări

şi şi Repara
rea Patrimoniului a finalizat în cursul acestei s

şi modernizare a mai multor zone din oraş, în regie
proprie. Astfel de lucr

şului nr. 28, alea Caranse
beşului nr. 1 s-au efectuat lucr şi bordurare.

Mihai Stepanescu a avut o întâlnire în cursul zilei de 27.10.2011 cu
reprezentanţii firmei de proiectare a celor 8 centrale termice de cartier
la care au participat ţi ai Serviciului Public de Investiţii
precum ţi ai Direcţiei Economice. Motivul întâlnirii îl
constituie frecventa analiz

ţiune a celor 8 centrale de cartier.

şi reprezentan
şi reprezentan

şi punerii în func
ă pe perioada contractului pentru urgentarea

executării

Având în vedere lucrările începute de peste 2 ani de zile în
municipiul Reşiţa la modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, vă
informăm că nici după această îndelungă perioadă nu au fost primite în
teritoriu soluţiile tehnice proprice pentu străzile Călăraşi,A.C. Popovici,
Laminoarelor, Teilor, Teilor 2, Vlad Ţepeş. Neprimirea acestor soluţii,
implicit nefinalizarea lucrărilor de apă şi canalizare, Primăria Reşiţa
prin Direcţia de Întreţinere şi Repararea Patrimoniului nu poate trece la
modernizarea şi refacerea acestor străzi, ci doar la soluţii de provizorat
pentru circulaţia în siguranţă a cetăţenilor.

Marius Bălean, purtător de cuvânt al primăriei municipiului Reşiţa

Comunicat de presă
Partida Romilor Pro Europa, Sucursala Cara

ărirea intereselor
personale ă

ă, s-a luat decizia de numire a lui Ion Cîrpaci, în func
ă la reorganizarea sucursalei.

ş-Severin, în urma
întrunirii Biroului Permanent, din data de 23 octombrie a.c., a luat
decizia de demitere a preşedintelui sucursalei oraşului Bocşa, Vasile
Bosnea.

Motivul îl constituie lipsa de activitate, dar şi urm
şi nu cele ale intereselor comunit şa.

Totodat
şedinte interimar, pân

ţilor de romi din Boc
ţia de

pre
Partida Romilor - Pro Europa

Sucursala Caraş-Severin,
Preşedinte Ion Stancu

Privatizarea CSR dovedindu-se un e

ă investească zeci de milioane de euro
pentru modernizare, ceea ce au ăcut.

ă, să investească 10 milioane de dolari. pentru
modernizarea lan ă
cum arată la ora actuală, hotelurile din Re

ă lacul Secu, nu au văzut niciun leu. Toate hotelurile, cu
excep ă, iar Vila
Pietrica a fost distrusă în totalitate de un incendiu.

Hotelul Semenic din Re
ă ce managerul SC Turist Semenic, Maria Gorcun, dădea

asigurări că firma trece prin dificultă
ă, când încep să afuluiască turi

ă
unitatea se află în renovare. În realitate hotelul a fost părăsit, angaja

ă ce nu au fost plăti
ădirea se degradează galopant. ă jalnic, dar, la ie

ă o să ne trezim cu o adevărată ruină în centrul ora

şec, ulterior, combinatul a fost
vândut ruşilor de la TMK, pe un euro! Desigur, ruşii s-au angajat, prin
contractul de privatizare, s

şi f Şi Gruia Stoica s-a angajat, în
conferin

şi şi de pe Semenic. Dup
şi

şi de lâng
şi sunt în paragin

şi

şi va reveni în
sezonul de var ştii.

Din luna mai a.c., pe uşa de intrare în hotel se poate citi un anun

şapte luni, şi
cl Şi aşa arat şirea din
iarn şului.

ţe de pres
ţului de hoteluri, din Re ţa

ţa, de pe muntele Semenic

ţia cabanei Splendid, au fost închise

ţa, a fost închis în luna mai 2011, la puţine
zile dup

ţi temporare, dar î

ţ c
ţii

au fost concediaţi, dup ţi aproape

Preşedintele Consiliului judeţean, Sorin
Frunzăverde, va media primarului Mihai
Stepanescu o întâlnire cu Emil Boc

Ioan Popa, liderul liberalilor reşiţeni, cunoscut om
de afaceri cărăşean, a făcut un apel public la
preşedintele Consiliului judeţean, Sorin Frunzăverde,
atrăgând atenţia că din cele peste 30 de milioane de lei,
bani guvernamentali alocaţi în ţară prin Ordonanţa
1086 din 26 octombrie, Reşiţa nu a primit nici un leu. În
schimb, susţine Popa, Aradul a atras peste patru
milioane de lei. Dacă şi Reşiţa reuşea să obţină o sumă,
chiar mai mică, ar fi putut, în opinia liderului liberal, să-şi
rezolve problemele de termoficare.

”Aparent, nu e preocuparea Consiliului judeţean, a
declarat Ioan Popa, încălzirea Reşiţei, dar o parte din
această sumă impresionantă putea ajunge şi aici. Nu
mi-e foarte drag primarul Mihai Stepanescu, şi spun
deschis asta, dar toţi suntem vinovaţi de starea în care a
ajuns sistemul termic centralizat al municipiului, nu
numai el. Inclusiv liberalii, care nu au luat taurul de
coarne când a trebuit. Însă, trebuie să depăşim acest
moment, trecând peste disputele politice. Eu îmi fac
mea culpa, în numele PNL, pentru că n-am putut să
schimbăm sistemul. De aceea, îl rog pe Sorin
Frunzăverde, să punem toţi umărul pentru deblocarea
crizei. Vreau să asigur pe toată lumea că PNL se va
implica în rezolvarea acestor probleme, pentru că nu
toţi reşiţenii îşi pot permite o centrală proprie.”

Ioan Popa şi-a declarat disponibilitatea de a fi
oricând la dispoziţia Consiliului judeţean sau
autorităţilor judeţului, pentru a contribui cu experienţa
sa în domeniul afacerilor şi turismului, experienţă ce
crede că poate fi utilă relansării Caraş-Severinului.
Liderul liberal crede că prioritatea numărul 1 a judeţului
este reducerea celor 117.000 de asistaţi social, adică o

treime din populaţie şi crede că actualul recensământ
va aduce date dramatice vizavi de această situaţie.

Preşedintele PD-L Reşiţa, deputatul Valentin Rusu,
a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că, într-
adevăr, Sorin Frunzăverde se va implica în rezolvarea
problemei, cu toate ca nu este treaba Consiliului
Judeţean Caraş-Severin.

„Preşedintele Consiliului Judeţean va încerca să
iniţieze o întrevedere între primarul Reşiţei, Mihai
Stepanescu, şi premierul României, Emil Boc, pentru a
căuta soluţiile viabile în rezolvarea încălzirii în sistem
centralizat, în municipiu. Iar aceasta, cu toate cu nu
este treaba judeţului, să rezolve problemele
municipiului. Am atras atenţia de nenumărate ori, în
ultimul an, în ceea ce priveşte situaţia în care s-a ajuns
astăzi. Reamintesc că viceprimarul municipiului Reşiţa,
Cristian Panfil, a iniţiat, încă de acum un an, o hotărâre
de Consiliu Local, prin care se alocau bani pentru
dotarea tuturor şcolilor cu centrale termice, însă,
primarul a neglijat punerea în aplicare a respectivei
hotărâri”, a afirmat deputatul PDL.

Potrivit parlamentarului de Caraş-Severin, situaţia a
fost tergiversată la Primăria Reşiţa, în ceea ce priveşte
montarea a opt microcentrale în municipiu, iar licitaţia a
avut loc foarte târziu.

.„Nu este normal să acuzi administraţia judeţeană
că nu te ajută. Problema CET-ului nu este de acum, ci
încă din 2004, atunci când Reşiţa a fost condusă de
liberali, deci tot de USL”, a subliniat Valentin Rusu.

În opinia deputatului democrat-liberal, declaraţiile
liberalilor, prin care îl acuzau pe preşedintele Consiliului
Judeţean Caraş-Severin că nu se implică în rezolvarea
problemei termiei, la Reşiţa, vin după ce, în toate
sondajele USL, Sorin Frunzăverde a obţinut peste 60%
din preferinţele electoratului. (DanApostolescu)

Pre}edintele PNL Re}i]a, Ioan Popa, trage semnalul de alarm@:
”Re}i]a nu a primit niciun leu de la guvern!”

PN

şi
şeterscu, preşedintele Organiza

ş-Severin. Aşa se explic

şti, care s-au v

şterescu şi acum
nu critic

şi noi acelaşi
respect. E nevoie de desc şarea unei for ştin-
democrate în România, suntem convinşi de asta. Iar

Victor Ciorbea nu e nici imoral şi nici corupt. Faptul
c şedintelui face parte dintr-un
compromis necesar în politic

şi primvicepre
şedintele Dan Sârbu.

”Înc

şte monarhie, consider
şi nimeni nu o

întreab şti 20 de ani
decât s

şi, apoi, o autentic

ŢCD vrea s
ţiile în care justiţia nu se

pronunţ ţia intern
ţa,

Dan Ober ţiei
Judeţene Cara

ţ

ţie, vizavi de situaţia PNŢCD sunt de
neacceptat pentru ţ ţi
de CrinAntonescu.

”Noi am sprijinit liberalii în 1990, pentru a intra în
Convenţia Democrat

ţe cre

ŢCD sprijin ţele revenirea
României la monarhie, a declarat -

ţiunea Calea dreapt
ŢCD, dac

ţiei, în
sensul schimb

ţie dore

ţie
ţ

ă se exprime electoral la alegerile
de anul viitor dar în condi

ă în legătură cu situa ă din partid, nu
are cum să facă acest lucru, a declarat ieri, la Re

ă, în opinia
liderului ărănist, gestul lui Victor Ciorbea de a se
adresa celui care odinioară la ”detronat”, adică
Traian Băsescu. Incertitudinile la cel mai înalt nivel
din justi

ărăni ăzut ataca

ă, a spus Ober
ăm în nici un fel actele lor politice, cum ar fi

constituirea USL. De aceea, cerem
ătu

ă s-a adresat pre
ă.”

PN ă cu toate for

ă din 18 iulie, de la Mo ă,
s-a spus că PN ă va ajunge în parlament,
primul lucru pe care-l va face este să propună un
referendum pentru modificarea Constitu

ării formei de guvernământ. O mare
parte din popula ă
Sârbu, dar nu se poate exprima

ă. De fapt, noi nu am făcut în ace
ă privatiză, comunismul, nu am implementat

o reală democra ă economie de
pia ă.”

(Dan Apostolescu)

Ţărăni ătu
ţe cre

ştii vor desc şarea unei
for ştin-democrate

Hotelul Semenic se dărâmă
sub ochii autorităţilor

( )continuare din pagina 1

Vă informăm că în perioada 28 - 30 octombrie a.c o
echipa mixtă de voluntari apar

ă a mediului pe malul
drept al râului Nera, în Serbia, într-o zonă cu lungimea
de 7,5 Km situată pe teritoriul localită

ă în cadrul proiectului de
interes pubic „Monitorizarea conservării biodiversită

ă
a râului Nera” pe care GEC Nera îl implementează în
parteneriat cuAsocia

ă s-a constatat că în
zonă au loc defri ări masive ale arborilor care contravin
regimului silvic.

Conform punctului de vedere exprimat
ătre GEC Nera, defri ările care se fac în

contradic ă situată în
imediata apropiere a ariilor speciale de protec

ăre (România)
ăia ă im

portantă a ecosistemului transfrontalier comun aferent
râului Nera plasat pe teritoriul Romaniei

ăzduie ăsări.
Conform liniei conven

ăr ă este posibil ca
tăierile să se realizeze atât pe teritoriul României cât

ăm acestei scrisori o hartă Google cu zona
defri ă marcată cu linie ro

ă ăiau
ă din zonă au afirmat că ă o parte a zonei

defri
ă acest teren a apar ămo

ă dintre România
ările în

această zonă, GEC Nera
ă sesizeze autorită

ă ceară
stoparea acestor defri ări ilegale.

ţinând Grupului Ecologic
de Colaborare Nera ţiei Aurora (Serbia) au
realizat o monitorizare alternativ

ţii Kusi

ţii
pe teritoritoriul României

ţiaAurora.
Pe toata perioada monitorizat

ţie cu regimul silvic includ o zon
ţie -

ţi sunt o component -

ţionale de marcare a frontierei
de pe h ţile Google, s-a constatat c

ţenii sârbi care t

ţinut str

ţiaAurora au decis în
urma celor constatate s ţile direct
responsabile din România

şi Asocia

şi Serbiei în zona de frontier

ş

şi cu alte
ocazii de c ş

şi con
servare Balta Nera - Dun şi Labudovo
Okno (Serbia) iar arborii t

şi Serbiei care
g şte habitatul a numeroase specii de p

şi
pe cel al Serbiei.

Ataş
şat şie pe care v-o trimitem pe

adresa Dvs. oficiala de e-mail.
Cet şi transportau masa

lemnoas ştiu c
şate este pe teritoriul României dar au mai afirmat

c şilor lor înainte de
trasarea liniei de frontier şi Serbia.

Indiferent de motivul pentru care se fac defriş
şiAsocia

şi Serbia şi s
ş

č din
comuna Bela Crkva.

Activitatea a fost realizat

Director executiv dr.ing Cornel Popovici Sturza

Institu
ă Cara

ăria Socol

ţia Prefectului Judeţul Cara
ţean al Poliţiei de Frontier
ţean pentru Regim Silvic

ş-Severin
Inspectoratul Jude ş-Severin
Inspectoratul Jude şi Cinegetic
Prim

Către:



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 3 camere decoman-
dat, 120 mp, situat în Re ţa, Colonia
Oltului, et. 1, în imobil compus din 4
apartamente. Central

ţ ţiu comun 100
mp. Preţ 42.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 3 camere semideco-
mandat, et. 1/4, situat în Re ţa, P-ţa
Trandafirul, plus garaj. Preţ 35.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 120 mp situat în
Re ţa, B-dul Republicii. Preţ 57.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa centru, compus
ţiu

comercial, la etaj 3 apartamente a câte 2
camere, 3 b

ţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţi

curent, gaz, canalizare. Preţ 50.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând garsonier
ţa, str. Rar

ţ 13.500 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere confort 3,
et. 1/4, situat în Re ţa, cartier Lunca
Pomostului. Preţ 12.500 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 2 camere, Lunca

ţ 180
€ lunar plus utilit ţile. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

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 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 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

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 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.

şi

şi

şi

şa Montan

şi

şi

şi utilat,
pentru o perioad

şi

şi
şor negociabil.

Vând garaj situat în Reşi

şi

şi

şi şcoala general

şi

şi

şi şi

şi

şini, în
Reşi

şi
re

şi şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km
de Reşi

şoara lâng

ă, termopane, podele
laminate, pivni ă, pod, spa

ă în Oravi ă
din parter 120 mp amenajat ca spa

ăi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces din 2
străzi cu sens unic. Pre

ă în Boc ă, compusă
din 6 camere, baie, bucătărie, utilită

ă 32 mp, et. 2/4, situată
în Re ău, balcon închis,
bucătărie mobilată, baie cu cadă, cameră
de zi, podele laminate, centrală termică,
termopane. Pre

Pomostului, complet mobilat
ă de minim un an. Pre

ă

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

de teren 800 mp, pozi ă. Pre

ă în Re
ă, pozi ă. Pre

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, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

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

-

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
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

USD

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 23 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2

3 - 2 Noiembrie 2011Octombrie3 - 2 Noiembrie 2011Octombrie

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

24 . ‘ 165,5857
25 . ‘ 165,1724
26 . ‘ 171,0652
27 . ‘ 169,7561
28 . ‘ 169,8760
31 . ‘ 170,6212
1 nov. ‘ 173,5895
2 nov. ‘ 175,6866

oct 11
oct 11
oct 11
oct 11
oct 11
oct 11

11
11

PRISMA | |3 - 9 Noiembrie 2011
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Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor s-a încheiat. Primele rezultate vor fi publicate la sfârşitul lunii ianuarie 2012 Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, a
dezminţit, marţi (01 noiembrie), informaţia potrivit căreia în România va fi introdusă o taxă pentru centralele de apartament Guvernul a decis constituirea Consiliului
Naţional Tripartit pentru Dialog Social, organism consultativ la nivel naţional al partenerilor sociali Aproape 40% din populaţia României suferă de diverse boli de inimă
şi, în consecinţă, trăiesc mai puţin cu 6-7 ani, au avertizat medicii cardiologi În cazul refinanţărilor unor credite, onorariile notarilor nu includ şi plata pentru
autentificarea acordului de refinanţare al creditorilor anteriori, având în vedere că nu este necesară forma autentică a acestor documente Rezervele valutare la Banca
Naţională a României au scăzut în luna octombrie de la 33,62 miliarde euro la 32,19 miliarde euro, potrivit datelor publicate de BNR onsiliul deAdministraţie al Băncii
Naţionale a României a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,00% de la 6,25% pe an, începând cu 3 noiembrie 2011 Agenţii economici îşi pot
înscrie sau actualiza datele în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor până la 15 decembrie 2011, stabileşte o Hotărâre aprobată în 2 noiembrie de Guvern
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� Ministerul Sănătă
ă

ă, medicină dentară

ăsurilor adiacente distribu
ă

ănătă

ă

ă în subordinea
acestuia (M.O. nr. 650/12.09.2011)

Ordinul Ministerului Justi
ărilor expertizei tehnice

judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justi

ă

ădurilor nr. 2278/2011
pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup, râs

ălbatică (M.O. nr. 660/15.09.2011)
Ordinul Ministerului Sănătă

ă, medicină dentară

ănătă
ă ă

reziden

G
nr. 1.864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O

ă

ă
cetă

ă din 2011, privind
organizarea

ă, care înfiin ă ă

unitatea de asisten ă socială (M.O. nr. 669/20.09.2011)
H.G. nr. 913/2011 pentru modificarea H G nr. 1.244/2010

privind aprobarea cuantumului plă

G nr. 1.175/2010 pentru aprobarea
cuantumului plă

G nr. 1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor
de stat care se acorda producătorilor agricoli pentru perioada
2010-2011

ălcarea prevederilor
art. 5, 6

ă

ăncii Na

ătrân (M.O. nr. 676/22.09.2011)
Guvernul României - Norma din 2011 de aplicare a O.

ă, a contractelor de concesiune de lucrări
publice

ţii - Metodologia din 2011, pentru
desf ţiat pe post

ţiei, a limitei valorii zilnice/elev
ţiei de fructe, a bugetului aferent

acestora, precum ţii de implementare efectiva
ţiei publice, în cadrul

programului de încurajare a consumului de fructe proaspete
în scoli în anul

ţii (M.O.
nr. 647/09.09.2011)

Legea nr. 370/2004 (r 1) pentru alegerea Pre

ţelor profesionale individuale anuale ale personalului
contractual

ţiilor publice care funcţioneaz

ţiei nr. 1749/2011 privind
modificarea Nomenclatorului specializ

ţiei nr.
199/C/2010 (M.O. nr. 655/14.09.2011)

O.u.G. nr. 75/2011 pentru modificarea
.u.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calit ţii educaţiei (M.O.

nr. 656/14.09.2011)

Legea nr. 126/1995 (r 2) privind regimul materiilor
explozive (M.O. nr. 660/15.09.2011)

Ordinul Ministerului Mediului

ţii nr. 1326/2011 privind stabili
rea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezi
denţiat pe post

ţii nr. 1327/2011 privind
stabilirea specialit ţilor deficitare pentru care se organizeaz

ţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice
universitare, institute sau centre medicale clinice, în sesiunea
20 noiembrie 2011 (M.O. nr. 663/16.09.2011)

H.G. nr. 852/2011 privind modificarea

u G nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe
teritoriul României a cet ţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene ţiului Economic European

ţinutului documentelor care se elibereaz
ţenilor Uniunii Europene

ţiei - Norma metodologic
ţionarea Registrului naţional notarial al

regimurilor matrimoniale

ţiei Sociale
nr. 2091/2011 privind aprobarea liniilor prioritare pentru
subvenţionarea în anul 2012, de la bugetul de stat, a
asociaţiilor ţiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subvenţii asociaţiilor ţiilor române cu
personalitate juridic ţeaz

ţ
. .

ţii Naţionale directe
complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine,
în anul 2010, a H. .

ţii Naţionale directe complementare în
sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2010,
precum . .

ţionarea plângerilor referitoare la înc

ţionarea Uniunii Eu-
ropene, pus în aplicare prin Ordinul pre

ţii Naţionale pentru Protecţia Consumato-
rilor nr. 178/2011 privind stabilirea taxelor de autorizare pentru
efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase

ţioase (M.O. nr. 674/21.09.2011)
Circulara B ţionale a României nr. 29/2011 privind

punerea în circulaţie

u.G.
nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achiziţie public

şurarea concursului de reziden şi pe loc în
medicin şi farmacie, sesiunea 20
noiembrie 2011 (M.O. nr. 638/07.09.2011)

H.G. nr. 889/2011 privind stabilirea fructelor distribuite, a
perioadei şi frecventei distribu şi
a m

şi a modalit şi
de gestionare la nivelul administra

şcolar 2011-2012 (M.O. nr. 647/09.09.2011)
O.u.G. nr. 73/2011 pentru modificarea şi completarea

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s

şedintelui
României*) (M.O. nr. 650/12.09.2011)

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Regulamentul
din 2011, privind criteriile şi modul de evaluare a performan

şi de organizare şi desf şurare a examenului de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din aparatul propriu al
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din
cadrul institu

şi completarea
O

şi P
şi

pisica s

şi pe loc în medicin şi far
macie, sesiunea 20 noiembrie 2011 (M.O. nr. 663/16.09.2011)

Ordinul Ministerului S

şi completarea H

şi Spa şi pentru stabilirea
formei şi con

şi membrilor lor de familie (M.O.
nr. 665/19.09.2011)

Ministerul Justi
şi func

şi procedura de înscriere şi
consultare a acestuia (M.O. nr. 666/19.09.2011)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protec

şi funda
şi funda

şi administreaz

şi a H

şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
(M.O. nr. 671/20.09.2011)

şi completarea Regulamentului privind analiza şi
solu

şi 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 şi a prevederi-
lor art. 101 şi 102 din Tratatul privind func

şedintelui Consiliului
Concurentei nr. 499/2010 (M.O. nr. 673/21.09.2011)

Ordinul Autorit

şi pietre
pre

şi lansarea în circuitul numismatic a unor
monede dedicate aniversarii a 625 de ani de la urcarea pe tron
a domnitorului Mircea cel B

şi a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr.
677/23.09.2011)
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Consiliul Concurentei - Regulamentul din 2011, pentru
modificarea

Rata corectă de absorbţie a
pentru România este de 3,5%, iar

situaţia este dramatică, a declarat, într-o conferinţă
organizată la Bucureşti de Banca Mondială,
reprezentantul Comisiei Europene, Benoit Nadler,
din cadrul echipei pentru România a DG Regio.

fondurilor
europene

Potrivit unui regulament BNR pentru ,
publicat în Monitorul Oficial, băncile vor solicita un avans de cel puţin 25% la
creditele imobiliare în euro şi 40% la cele în alte valute, în cazul în care
clientul nu obţine venituri în moneda respectivă. Programul Prima Casă şi
refinanţările sunt exceptate de la aceste condiţii, iar pentru creditele
imobiliare în monedă naţională, clienţii vor aduce un avans de cel puţin 15 %.

creditarea persoanelor fizice Bugetarii nu vor mai beneficia de
stimulente salariale, începând cu data
de 1 ianuarie 2012, potrivit unui act
normativ adoptat de Senat. Actul va fi
trimis pentru dezbatere la Camera
Deputaţilor, forul decizional.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tinere-
tului şi Sportului a publicat lista beneficiarilor
Programului naţional de protecţie socială
„Bani de liceu" pentru anul şcolar 2011-2012
(disponibilă pe http://banideliceu.edu.ro/).
Potrivit HG nr. 1488/2004 privind aprobarea
criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar
în cadrul Programului naţional de protecţie
socială „Bani de liceu", stabilirea beneficiari-
lor s-a făcut în ordinea crescătoare a venitului
brut lunar pe membru de familie, cu încadra-
rea în fondurile aprobate Ministerului Educa-
ţiei în acest scop (aproximativ 275.000.000
RON). Prin urmare, toţi cei 120.857 de
solicitanţi eligibili care au depus cereri la nivel
naţional şi care, în condiţiile legii, au îndeplinit
condiţia unui venit brut lunar pe membru de
familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare
depunerii dosarului, de maximum 150 RON,
vor primi acest sprijin financiar.

Liceenii vor primi suma de 180 RON pe
întreaga perioadă a cursurilor şcolare,
inclusiv în timpul pregătirii şi susţinerii
examenului de bacalaureat sau de diplomă,
respectiv în perioada practicii în producţie.
Fondurile sunt alocate de către MECTS şi vor

fi distribuite beneficiarilor de către unităţile
şcolare la care aceştia şi-au depus dosarul.
Autorităţile locale pot efectua anchete sociale
pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de
venit si a celor referitoare la bunurile familiei,
în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.

Potrivit calendarului de desfăşurare a
programului naţional de protecţie socială
„Bani de liceu", depunerea eventualelor
contestaţii este prevăzută pentru perioada 28
octombrie - 2 noiembrie, iar soluţionarea lor
pentru intervalul 2 - 6 noiembrie. Atât
depunerea, cât şi soluţionarea contestaţiilor
se fac la nivelul comisiilor organizate în cadrul
inspectoratelor şcolare judeţene.

Conform HG nr. 1.095/2007, în cazul unor
situaţii speciale privind falsul în declaraţii,
comisiile de acordare a sprijinului financiar
organizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţă-
mânt au obligaţia să sesizeze Inspectoratele
de Poliţie şi autorităţile administraţiei publice
locale, în vederea cercetării şi verificării aces-
tora. În cazul în care aceste sesizări se veri-
fică, vor bloca acordarea ajutorului financiar şi
vor întreprinde demersurile legale pentru re-
cuperarea ajutorului financiar acordat ilegal.

În 31 octombrie 2011, sub preşedinţia
Primului Ministru Emil Boc, a avut loc reuniunea
Comitetului interministerial pentru trecerea la
euro, structură înfiinţată prin Decizia Primului
Ministru nr. 58/2011.

În cadrul şedinţei, s-a discutat stadiul înde-
plinirii criteriilor de convergenţă nominală în
contextul recentelor evoluţii economice din
zona euro. A fost analizat, de asemenea, Cadrul
european de asistenţă financiară pentru
stabilitatea macroeconomică a Uniunii
Europene şi au fost prezentate recentele măsuri
adoptate de Consiliul European.

În acest context, s-a reiterat menţinerea
ţintei de aderare la euro pentru anul 2015,
subliniindu-se faptul că aceasta are un efect de
armonizare şi disciplinare a politicilor macroe-
conomice, iar îndeplinirea criteriilor pentru
adoptarea euro este un indicator esenţial de
evaluare atât pentru Comisia Europeană, cât şi
pentru pieţele internaţionale. În acest sens,
momentul adoptări i euro depinde de
dezvoltările de pe plan european şi mondial,
coerenţa politicilor macroeconomice interne şi
implementarea reformelor structurale fiind
imperios necesare.

În conformitate cu Metodologia de
organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale
pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar
2011-2012 şi cu Metodologia de organizare şi
desfăşurare a examenului de bacalaureat
2012, Centrul Naţional de Evaluare şi Exami-
nare (CNEE) a publicat luni, 31 octombrie
2011, pe site-ul www.subiecte2012.edu.ro/
modelele de subiecte pentru examenele
naţionale din anul 2012. Modelele de subiecte
pentru evaluarea competenţelor şi pentru
probele scrise sunt însoţite de precizări privind
scopul evaluării, statutul disciplinei, structura
subiectelor, competenţele de evaluat, detalii
privind evaluarea, inclusiv baremele de
evaluare şi de notare.

La evaluarea naţională pentru absolvenţii
clasei a VIII-a se regăsesc modelele de
subiecte pentru Limba şi literatura română şi

Matematică, precum şi pentru Limba şi
literatura maternă (şase discipline).

Pentru examenul de bacalaureat 2012
este prezentat spre informarea elevilor, a
profesorilor şi a tuturor celor interesaţi, un ghid
privind desfăşurarea probelor A şi B (de
evaluare a competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba română şi în limbile
materne), a probei C (de evaluare a
competenţelor lingvistice într-o limbă de
circulaţie internaţională studiată în liceu) şi a
probei D (de evaluare a competenţelor
digitale). De asemenea, sunt publicate modele
de subiecte pentru toate probele de evaluare a
competenţelor lingvistice şi digitale, dar şi
pentru probele scrise şi anume pentru Limba şi
literatura română, Limba şi literatura maternă
(şapte discipline), Matematică, Istorie, Fizică,
Chimie, Biologie, Informatică, Geografie şi

pentru cele cinci discipline socio-umane
(Economie, Filosofie, Logică şi argumentare,
Psihologie, Sociologie). Menţionăm că pentru
proba C sunt publicate modele structurate în
funcţie de conţinutul probei: înţelegerea unui
text audiat, proba scrisă şi proba orală,
corespunzătoare celor zece limbi de circulaţie
internaţională studiate în liceu. Sunt publicate
şi traduceri ale modelelor de subiecte în limbile
minorităţilor naţionale.

În vederea facilitării accesului către
modelele de subiecte din anii anteriori au fost
create link-uri speciale în acest sens, acelaşi
sistem fiind utilizat şi pentru subiectele,
respectiv baremele de evaluare şi notare din
sesiunile anterioare. Precizăm că modelele
sunt orientative şi au ca scop familiarizarea
elevilor şi a profesorilor cu tipul de subiecte,
precum şi cu nivelul de dificultate al acestora.

Men]inerea ]intei de aderare
la euro pentru anul 2015

Modelele de subiecte pentru examenele na]ionale din anul 2012

Bursa „Bani de liceu” pentru to]i
solicitan]ii care au depus cereri

| |3 - 9 Noiembrie 2011 PRISMA

Constituirea Consiliului
Na]ional Tripartit pentru

Dialog Social
Guvernul a decis constituirea Consiliu

lui Naţional Tripartit pentru Dialog Social,
organism consultativ la nivel naţional al
partenerilor sociali. Consiliul va avea
următoarea componenţă: reprezentanţi ai
Guvernului desemnaţi prin decizia
primului-ministru, cel puţin la nivel de
secretar de stat, preşedinţii confederaţiilor
patronale şi sindicale reprezentative la
nivel naţional, un reprezentant al BNR,
preşedintele CES şi alţi membri conveniţi
cu partenerii sociali.

Introducerea în Legea Dialogului
Social a prevederii privind constituirea
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog
Social s-a realizat la solicitarea partenerilor
sociali, în urma consultărilor care au avut
loc pentru elaborarea actului normativ.

Principale atribuţii ale Consiliului
Naţional Tripartit sunt:

asigurarea cadrului de consultare
pentru stabilirea salariului minim garantat
în plată;

dezbaterea şi analiza proiectelor de
programe şi strategii elaborate la nivel
guvernamental;

elaborarea şi susţinerea implemen
tării strategiilor, programelor, metodolo
giilor şi standardelor în domeniul dialogului
social;

soluţionarea pe calea dialogului
tripartit a diferendelor de natură socială şi
economică;

negocierea şi încheierea acordurilor
şi pactelor sociale, precum şi a altor
înţelegeri la nivel naţional şi monitorizarea
aplicării acestora;

analizarea şi, după caz, aprobarea
solicitărilor de extindere a aplicării
contractelor colective de muncă la nivel
sectorial pentru toate unităţile din sector;

alte atribuţii convenite între părţi.

-

-
-

Informaţii de background:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
Guvernul Romaniei, 27.10.2011

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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ţat o imediat
ţelor în ultimele zile ţiale irlandeze

ţarea unei revizuiri generale a normelor UE de combatere a drogurilor ilegale

Grupul palestinian Jihadului Islamic a anun
Laburistul Michael D. Higgins a fost declarat înving

Comisia European

ă încetare a focului cu
Israelul, după o cre ă a violen ător oficial în alegerile preziden

ă a dat un nou impuls politicii antidrog, prin anun
ştere brusc

Populaţia lumii a atins 7 miliarde China va păstra politica "un copil" pentru o perioadă suplimentară de cinci ani Miniştrii de externe din Liga Arabă au
declarat că au în vedere o acţiune alternativă în cazul în care eforturile lor nu reuşesc să asigure palestinienilor statutul de membru cu drepturi depline al
Organizaţiei Naţiunilor Unite În Japonia s-a încheiat construirea acoperişului de protecţie a primului bloc energetic al centralei nucleare avariate „Fukushima-1”

China va păstra politica "un copil" pentru o perioadă suplimentară de cinci ani

Germania închide 31 de baze militare
din 328 şi alte 90 vor fi reduse
"semnificativ", parte a unei noi abordări
post război rece dar şi a reduceri forţelor
armate combinate, Bundeswehr, a declarat
ministrulApărării, Thomas de Maiziere.

Organizaţia Naţiunilor Unite a solicitat
organizarea unui summit în luna ianuarie
2012, între liderii divizat etnic,
pentru a soluţiona un conflict vechi zeci
de ani care împiedică aderarea Turciei la
Uniunea Europeană.

Ciprului

Parlamentul croat a fost dizolvat în
vederea organizării de alegeri legislative în
luna decembrie. Primul loc în sondaje este
ocupat de o coaliţie de centru-stânga,
condusă de Partidul Social-Democrat, urmată
de Uniunea Democrată Croată, la putere.

China a lansat cu succes prima sa misiune
de andocare (31 octombrie), plasând pe
orbită un vehicul fără pilot pentru a testa
tehnologii care ar putea ajuta na ă
construiască o sta ă până în 2020.

Naveta spa ă Shenzhou 8 plasată la
vârful unei rachete chineze

ă. Shenzhou 8 s-a cuplat cu
modulul spa

ă în jurul Pământului de o lună.
Întâlnirea între Shenzhou 8

ă de China în
spa ă în sine, dar

ări mai importante în
viitor.

"Stăpânirea tehnologiilor de întâlnire

ătre China a sta
ării în profunzime a spa

ă, inginerii au
coborât Tiangong 1, al cărui nume înseamnă
"palat ceresc" în chineză, pe orbita de ando
care la 343 k

ă misiunea principală pentru
Shenzhou 8 este localizarea

ă recent lansată are, de aseme
nea, câteva obiective

ă o sarcină utilă
comună chinezo-germană, care va testa
efectele microgravita

ăptămâni. Proiectul marchează prima
colaborare între China

ă posede o sta ă
func ă cu echipaj până în 2020. În acest

scop, inten ă să lanseze încă două
misiuni Shenzhou de andocare la Tiangong 1,
înainte de sfâr

ă
fie cu echipaj.

China este doar a treia ă, după Rusia
ă nave

spa ă transporte oameni în
spa

ă persoane în 2005

ă pe unii în
Occident, na

ării
ăre ă militară.
"Vom deschide sta ă spa ă

întregii lumi pentru a crea o platformă de
cercetare ă pentru oamenii de ă
chinezi ă lumea", a

declarat Zhou. "Noile cuno
ă fie o bogă ă pentru fiin

ă beneficieze întreaga lume".
ţiunea s

ţie spaţial
ţial

ţilor din
Mongolia Interioar

ţial robotizat Tiangong 1, care
orbiteaz

ţiu, o realizare semnificativ

ţiei spaţiale
ţiului," a decla-

rat Zhou Jianping, designer- -

ţial cu echipaj uman al Chinei.
Pentru întâlnirea cosmic

-
m

ţial -
ţifice secundare.

Shenzhou 8 transport

ţiei pe diferite specime-
ne biologice, inclusiv plante, nematozi,
bacterii

ţii
spaţiale ţie pentru aproximativ
trei s

ţiuni în una
dintre misiunile sale Shenzhou.

Ea dore ţie spaţial
ţional

ţioneaz

ţin una
dintre aceste misiuni, cunoscute sub numele
de Shenzhou 9

ţar

ţiale capabile s
ţiu. A trimis primul astronaut în 2003, apoi

un echipaj de dou

ţiu îi îngrijoreaz
ţiunea spune ca obiectivele sale

sunt în domeniul ţei

ţia noastr ţial

ţific ţ

ţe obţinute ar
trebui s ţie comun ţele
umane de care s

şti a plecat de la
Centrul Jiuquan de Lansare al Sateli

şi Tiangong 1
este prima andocare realizat

şi
un pas major spre realiz

şi
andocare va pune bazele tehnice pentru
construirea de c şi
explor

şef al progra

mului spa

şi l-au rotit cu 180 de grade.
Dac

şi andocarea,
nava spa

ştiin

şi celule canceroase umane.
Aceste probe vor fi expuse la radia

şi microgravita

şi alte na

şte s

şitul anului 2012. Cel pu

şi Shenzhou 10, ar trebui s

şi
Statele Unite ale Americii, care dezvolt

şi unul
de trei persoane în 2008.

În timp ce perspectiva unei Chine mult mai
prezente în spa

ştiin şi explor şi nu
urm şte o agend

ştiin ştiin
şi semenii lor din toat

ştin

Regulile UE privind achiziţiile publice ar trebui reformate pentru a facilita
întreprinderilor mici accesul la acestea, consideră Parlamentul European. Noile
reguli ar permite autorităţilor să ofere contracte nu numai licitantului cu cel mai
mic preţ, ci şi celui mai inovativ, sau celor care oferă cele mai importante beneficii
sociale sau ecologice. Comisia va prezenta propuneri de reformă în decembrie.

Achiziţiile publice reprezintă aproximativ 17% din PIB-ul UE. Folosirea cât
mai eficientă a banilor contribuabililor este vitală pentru relansarea economiei şi
crearea de locuri de muncă, în special în timpul crizei, spune o rezoluţie
nelegislativă întocmită de Heide Rühle (Verzi/ALE, Germania). Rezoluţia
prezintă poziţia Parlamentului European înaintea unei propuneri legislative
majore pentru revizuirea regulilor privind achiziţiile publice în UE. Propunerea va
fi prezentată de Comisia Europeană în decembrie.

Regulile actuale privind achiziţiile publice îngreunează încheierea contrac-
telor şi le fac mai costisitoare. Pentru reducerea poverii administrative, deputaţii
europeni propun crearea unui „paşaport electronic pentru achiziţiile publice“ care
să demonstreze că deţinătorul acestuia respectă regulile UE în domeniu.

Alte măsuri pentru înlăturarea barierelor administrative ar putea include
folosirea declaraţiilor pe propria răspundere şi solicitarea documentelor originale
numai din partea candidaţilor preselectaţi sau a ofertantului câştigător.

Întreprinderile mici şi mijlocii câştigă doar 31-38% (ca valoare) din
contractele din domeniul achiziţiilor publice, cu mult mai puţin decât ponderea lor
în economie (52% din cifra de afaceri).

Împărţirea contractelor pe categorii ar da IMM-urilor mai multe şanse de a
licita, spun deputaţii europeni.Aceştia cer Comisiei Europene să evalueze „dacă
sunt necesare norme suplimentare în ceea ce priveşte atribuirea
subcontractelor, de exemplu legate de instituirea unui lanţ de răspundere, în
special pentru a evita situaţiile în care IMM-urile subcontractante sunt supuse
unor condiţii mai puţin avantajoase faţă de cele aplicabile contractantului
principal căruia i s-a atribuit contractul de achiziţii publice“.

„Cel mai mic preţ“ nu ar trebui să fie factorul determinant în acordarea
contractelor. Criteriul determinant pentru atribuirea contractelor de achiziţii „ar
trebui să fie înlocuit la nivel general de criteriul ofertei celei mai avantajoase din
punct de vedere economic - în ceea ce priveşte beneficiile economice, sociale şi
de mediu“, spune rezoluţia parlamentară. Conform deputaţilor europeni,
achiziţiile publice ar trebui să fie suficient de flexibile pentru ca în spitale, centrele
de îngrijire a persoanelor în vârstă, şcoli şi grădiniţe, consumatorii să poată avea
acces egal la alimente sănătoase şi care respectă raportul calitate-preţ, nu doar
la opţiunea cea mai ieftină disponibilă.

Lărgirea criteriilor şi acceptarea sistematică a licitaţiilor alternative ar permite
licitanţilor să propună noi soluţii, achiziţiile publice devenind astfel iniţiatoare ale
inovării care ar putea ajuta la îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE 2020.

În final, deputaţii europeni cer Comisiei să reevalueze „nivelul adecvat al
valorilor pragului din domeniul contractelor de achiziţii publice de bunuri şi de
servicii şi eventual să îl mărească“.

Rezoluţia a fost adoptată prin vot liber, cu ridicare de mâini.

Paşapoarte pentru achiziţiile publice pentru simplificarea licitaţiilor

Acces mai simplu pentru întreprinderile mici şi mijlocii

Nu cel mai ieftin, ci cel mai avantajos

REF. : 20111025IPR30224

China a lansat prima misiune spaţială de andocare

Reguli mai simple, mai inclusive }i
mai flexibile pentru achizi]iile publice

Programele «Lapte în }coli» }i
«Fructe în }coli»?”

Programele Uniunii Europene „Lapte în şcoli” şi „Fructe în şcoli”
au drept obiectiv, pe de o parte, să încurajeze adoptarea unei ali-
mentaţii sănătoase de către copii, prin consumul de produse lactate
şi de fructe şi legume, pe de altă parte, să contribuie la ameliorarea
pieţei pentru aceste produse. Programul „Lapte în şcoli” oferă
statelor membre, începând din 1977, subvenţii pentru vânzarea de
produse lactate la preţuri reduse elevilor, în timp ce distribuirea
gratuită în cadrul programului „Fructe în şcoli” a debutat mult mai
recent, în anul şcolar 2009/2010. În prezent, UE alocă un buget
anual de 180 de milioane de euro pentru aceste două programe.

Prin intermediul acestui audit al performanţei, Curtea de Conturi
Europeană (CCE) a examinat eficacitatea celor două programe,
evaluând, în special, dacă subvenţiile acordate de UE au un impact
direct asupra consumului acestor produse de către beneficiari şi
dacă programele pot să îşi atingă obiectivele educative şi să
influenţeze obiceiurile alimentare viitoare.

În urma auditului, s-a concluzionat că:
eficacitatea programului „lapte” este foarte scăzută, iar impactul

acestuia este foarte redus, deoarece
programul are un important „efect de balast”, ceea ce înseamnă

că produsele subvenţionate ar fi fost, în majoritatea cazurilor, incluse
în mesele servite de cantine sau ar fi fost cumpărate de către bene-
ficiari chiar şi în lipsa unei subvenţii. Acest efect este accentuat de
lipsa unui instrument de orientare a ajutorului spre nevoi prioritare;

obiectivele educative exprimate nu sunt suficient luate în
considerare la conceperea şi la implementarea programului.

este prea devreme pentru a se trage o concluzie cu privire
la eficacitatea programului „Fructe în şcoli”, modul în care acesta
este conceput face mai probabilă atingerea obiectivelor sale.
Anumite soluţii utilizate în cadrul programului „fructe” ar putea fi
considerate ca reprezentând posibile modalităţi de ameliorare a
eficacităţii programului „lapte”.

Curtea de Conturi formulează o serie de recomandări, în special
în ceea ce priveşte programul „Lapte în şcoli”. Dacă programul va
continua, va fi necesară o reformare în profunzime a acestuia,
pentru a se remedia deficienţele identificate. Ar trebui avut în
vedere modelul de distribuire gratuită în afara cantinelor, populaţia-
ţintă urmând să fie definită în funcţie de anumite nevoi nutriţionale
efective. Ar trebui să se examineze rolul şi importanţa măsurilor
educative conexe. De asemenea, coordonarea şi sinergiile între
cele două programe ar trebui consolidate, pentru a se asigura
coerenţa globală a abordării nutriţionale şi o gestiune optimizată.

�

�

�

� de iş

Luxemburg, ECA/11/35, 24 octombrie 2011 (Curtea de Conturi Europeană)

Toate statele membre ale UE trebuie să permită accesul
bulgarilor şi românilor pe piaţa forţei de muncă până la
sfârşitul lui 2011, se spune în rezoluţia adoptată de
Parlamentul European, marţi, 25 octombrie.

Rezoluţia elaborată de Traian Ungureanu (PPE, PD-L) şi
adoptată prin ridicare de mâini, notează faptul că nu s-au
înregistrat efecte negative în acele state membre care au
permis accesul pe piaţa muncii a forţei de muncă din statele
membre care au aderat în 2004 şi 2007 .

"Cifrele oficiale, inclusiv cifrele de la Comisia Europeană,
arată că muncitorii din estul Europei nu au generat şomaj şi nu
au pus presiune pe sistemele de protecţie socială. Dimpotrivă,
influxul a adus creştere economică în ţările de destinaţie,
evaluat la 1% din PIB", a precizat Raportorul în cadrul
dezbaterii de luni.

Deputaţii europeni cer statelor membre să-şi revizuiască

regulile privind perioadele de tranziţie înaintea deschiderii
accesului pe piaţa muncii şi solicită acelor state membre care
încă impun restricţii cetăţenilor bulgari şi români să le elimine
până la sfârşitul lui 2011, înainte de termenul-limită final din
2013 prevăzut în tratatul de aderare la UE.

Pe termen lung, aceste restricţii pot avea un impact
negativ asupra valorilor şi drepturilor fundamentale prevăzute
în tratatele UE, cum ar fi libera circulaţie, non-discriminarea,
solidaritatea şi egalitatea în drepturi, consideră deputaţii
europeni.

Deputaţii europeni deplâng de asemenea propunerile
legislative recente din unele state membre care încearcă să
impună din nou restricţii faţă de alte state membre şi cer
Comisiei Europene să investigheze dacă asemenea politici
încalcă legislaţia europeană.

Deputaţii europeni şi-au exprimat preocuparea cu privire
la slaba transpunere şi implementare a legislaţiei europene
actuale cu privire la libera circulaţie a forţei de muncă şi în
special în privinţa Directivei 2004/38/EC privind dreptul cetă-
ţenilor europeni şi al membrilor familiilor lor de a circula şi de a-
şi stabili reşedinţa liber în Uniunea Europeană. La nevoie,
Comisia ar putea să-şi exercite dreptul de a iniţia procedurile
legate de încălcarea legislaţiei ("infringement") împotriva
statelor membre care nu respectă această legislaţie.

Rezoluţia mai notează că procedurile în vigoare pentru
recunoaşterea calificărilor profesionale reprezintă un alt mare
obstacol în calea mobilităţii forţei de muncă, cerând Comisiei
Europene să reformeze regulile UE în acest domeniu.

Implementarea dreptului la liberă circulaţie al forţei de

muncă

Recunoaşterea calificărilor profesionale

REF. : 20111025IPR30223
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Deschiderea pieţei muncii în state UE pentru cetăţeni români şi bulgari

Statuia Libertăţii a împlinit 125
de ani. Amplasată în New York, sta
tuia realizată de un sculptor alsacian
este un cadou oferit de francezi în
1886. Îmbrăcată într-o robă, repre
zintă Libertas, zeiţa romană a
libertăţii, care poartă o torţă şi o
tabula ansata pe care este înscrisă
data Declaraţiei Americane de
Independenţă, 4 iulie 1776.

Gustave Eiffel, anticipând
construcţia zgârie norilor, a proiectat
cadrul suportului metalic capabil să
susţină cele 225 de tone ale statuii
îmbrăcate în cupru şi înaltă, cu tot cu
piedestal, de 92,99 metri.

Statuia Libertăţii figurează în
patrimoniul UNESCO din 1984.

-

-

La reuniunea

Preşedintele Rusiei

şefilor de stat şi
de guvern ai Commonwealth-ului
desfăşurată la Perth, Australia, 16
ţări ale organizaţiei care o au pe
regină ca şef de stat au aprobat
modificarea regulilor istorice de
succesiune la tronul Angliei, primul
născut al nepotulu i reginei
Elisabeta, William, şi al soţiei sale,
Catherine, putând deveni monarh
chiar dacă este fată.

La summit s-a mai decis
abolirea unei reguli din 1701, care
interzice unui moştenitor regal să se
căsătorească cu un/o catolic(ă).

, Dmitri
Medvedev, cancelarul federal al
Germaniei, Angela Merkel, şi
premierul Franţei, François Fillon,
vor inaugura gazoductul "North
Stream" la 8 noiembrie.

Lungimea conductei "Nord
Stream" este de 1224 de kilometri,
iar capacitatea de tranzit a acesteia
este de 55 de miliarde de metri cubi
de gaze pe an. Punctul de pornire al
conductei este oraşul Viborg, iar cel
final oraşul german Greifswald. O
parte din gazoductul "North Stream"
trece pe fundul Mării Baltice, prin a
pele teritoriale ale Rusiei, Finlandei,
Suediei, Danemarcei şi Germanie

-

i.

Şef apărării din a spus că
militarii săi nu vor fi pe deplin
pregătiţi să apere ţara împotriva
ameninţărilor externe până în 2020
- 2024, în conformitate cu raportul
unui inspector SUApublicat recent.

Irak



Vând orgă Rolamg G 800 cu tot
cu husă, aranjată cu ritmuri şi tonuri
de Banat, manele, disco, reghe,
bucureti. Tel. 0758-866147.

Vând adida

ţ 120 lei.
Tel. 0720-528823.

Vând trening LA Gear import
UK. Produsul este nou cu eticheta
pe el. M

ţ 125 lei. Tel. 0720-528823.
Vând hanorac cu t rupa

Decapitated, glug

ţ 65 lei.
Tel. 0720-528823.

Vând vin din zona Olteniei preţ
litru 8,5 lei, preţ angro 7 lei, produs
100% românesc, plaiuri mehedinţe-
ne. Tel. 0744-771131.

Vând fier de c -

şi Reebok din piele,
noi, cu etichet

şeal

ă, mărimea 38,
culoare negru cu alb. Pre

ărimea L.Are căptu ă din
bumbac, ideal pentru acest sezon.
Pre

ă bumbac 100%
de calitate. Produsul este nou
import UK, mărimea XL. Pre

ălcat marca Ro
wenta, cu aburi. Tel. 0757-106324.

Vând tv color marca Loewe,
stereo, cu telecomandă, diagonala
56 cm. Tel. 0757-106324.

Vând jaluzele noi. Tel. 0757-
106324.

Vând tv color Philips, stereo,
diagonala 71. Tel. 0757-106324.

Vând în Ezeriş purcei de 2 luni,
300 lei perechea. Tel. 0729-113724.

Se caută pisicu ă de casă. Tel.
0355-409985. (RR)

o ţ

Vând în Re
ă plus dulap de baie,

180 lei. Tel. 0761-137478. (RR)
Vând în Re
ă de blană damă 44-46, din

Canada, 120 lei; schiuri, 80 lei. Tel.
0786-483218. (RR)

Vând armăsar de 4 ani semi
greu, 3.400 lei neg; bibliotecă
compusă din 3 corpuri, 500 lei. Tel.
0723-520785. (RR).

Vând masă de tenis, 400 lei;
PlayStation portabil, 300 lei. Tel.
0722-125684. (RR)

Vând în Re ă de spălat
Indesit, 600 lei; cadă de baie 1 8 m x
0 7 m, 300 lei; chiuvetă baie, 20 lei.
Tel. 0727-902208. (RR)

Vând mobilă de sufragerie din
lemn compusă din mai multe
corpuri, stare foarte bună, 750 lei;
dulap spa

ă diagonala
90 cm, poate fi folosit

ătărie,
550 lei; circular tâmplărie, 1000 lei;
instant, 300 lei; convector, 300 lei;
butelie aragaz, 100 lei; 2 saltele
pentru pat simple, 150 ambele; tv
color mare, 100 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând în Obreja 2 mânji la 1 5
ani; junincă de 8 luni; vi

ă neagră
de 2 ani, 1.800 lei neg; 2 porci, 125
respectiv 130 kg; cuptor de încălzit
Calorex alb, 150 lei; cuptor Calorex
maro, 100 lei; dormeză, 150 lei. Tel.
0731-191130. (RR)

Cumpăr la Forotic 100 de oi. Tel.
0743-022488

Vând la Forotic cartofi, peste
1000 kg, 1 leu/kg; porci 70-100 kg, 8
lei/kg. Tel. 0743-022488. (RR)

Cumpăr oi la pre

ă
în 3 canate cu geamuri cu tot, 150
lei/buc; 150 l vin ro ă
cu 5 bra ă Vesta pt
gătit, 500 lei.Tel. 0355-401982. (RR)

Vând aspirator în stare foarte
bună, fără sac, 2000 W, 1 an vechi
me, 1.000 lei. Tel. 0742-364440. ( )

Vând în Re
ă, 350 lei; costum ărănesc

bărba
ărba

ăsu ă,
550 lei; vitrină cu sertare

ă de lână pentru 2
persoane, 180 lei; cuverturi plu

ămate, peisaje cu
anotimpuri, 90 lei/buc; aparat foto
Kiev, 70 lei. Tel. 0751-847843. (RR)

Vând în Re
ă

ă neagră, cu monitor, tasta
tură

ăr televizoare color din
plastic bune

ă, 180 € neg. Tel. 0747-585716.

şi

şi

şi şin

şa telefoane celula
re noi şi folosite, 50-150 lei; dormitor
în Reşi

şi ca monitor.
Tel. 0743-795061. (RR)

Caut aragaz cu 4 ochiuri. Tel.
0743-795061. (RR)

Vând în Reşi
şi 2 KW, 180 lei.

Tel. 0745-134127. (RR)
Vând în Reşi

şi

şu o fereastr

şu, 5 lei/l; lustr

şi

şi rafturi,
550 lei; plapum

ş
pentru pat, 30 lei/buc; tablouri
pictate şi înr

şi
şi ga

ran

şi mouse, 400 lei; PIII complet,
200 lei. Tel. 0757-612642. (RR)

Cump
şi defecte. Tel. 0757-

612642. (RR)
Vând în Reşi

ţa covor 3.0x2.5,
150 lei; chiuvet

ţa canapea, 500 lei;
hain

ţa ma
,

,

ţios din lemn masiv, 400
lei. Tel. 0763-423458. (RR)

Vând în Boc -

ţa, 180 €; plasm

ţa boiler Vaillant
instant electric 5 l

ţa colţar buc

,
ţel de 3 luni.

Tel. 0355-417127. (RR)
Vând în Re ţa o mânz

ţ avantajos. Tel.
0727-660442. (RR)

Vând în Oţelu Ro

ţe, 50 lei; sob .

-
rr

ţa rochie de
mireas ţ

ţi, zona Banat, 350 lei; costum
b ţi negru nr.52, 100 lei; covor
persan, 70 lei; covor persan, 500 lei;
2 carpete de lungi de 170, 50 lei;
video, 70 lei; 2 fotolii plus m ţ

ţa tv color Grundig,
diagonala 51, cu telecomand -

ţie 3 luni, 150 lei; calculator PIV,
carcas -

ţa staţie BlueTech
200 W cu boxe tip turn în stare foarte
bun

Vând în Reşi

şcoal

şi

şi
şi ap

şa purcei de 8
s

şa porumb şi
grâu; balo

şa. Tel. 0740-770047 ( )
Vând la Butin vac

şova vac

şi 8 ani, cu
c

şu central

ş dulap de
haine nou, 350 lei; birou nou, 250
lei; comod

şi 200-
400 kg, 2000-3000 lei; vaci pentru
abator, 1500-2500 lei. Tel. 0735-
688306. (RR)

şi

şi unul de 140
kg, 8 lei/kg. 0729-105832. (RR)

Vând în Anina tv color Samsung
şi Panasonic, 300 lei/buc; costum
popular de dam

şi
12 becuri; 2 plapume de 1 persoan

şat
şi 2

fe

şi
cal de 7 ani; c

ţa colţar buc
ţ 800 lei; 2 fotolii

scoic

ţuri ne-
gociabile. Joc Play Station Portabil
PSP, card, jocuri, 320 lei. Schimb cu
telefon. Tel. 0721-414951.

Vând Nokia 6300 + card, 160 lei;
Nokia 6234 + card, 140 lei; Nokia
5300 Expres Music subţire, 160 lei;
telefon cu dou ţ 320 lei
sau schimb. Tel. 0721-798604.

Vând în Re ţa strung unguresc
mic, 600 €. Tel. 0771-387519, 0727-
245233. (RR)

Vând în Re ţa central

ţi de lucern
rr

-
ţie rasa Holstein, de 18 luni, 850

€ neg. Tel. 0720-725826. (RR)
Vând în Anina 1 pereche cai

murani culoare rig
ţ

ţea 3 luni, 1.000 lei. Tel. 0763-
391788. (RR)

Vând în Oţelu Ro

ţar, 650; video Grundig,
100 lei; cd player, 100 lei; cuptor cu
microunde profesional, 100 lei;
expresor de cafea, 100 lei; rochie
mireas

ţe, 20 lei.
Tel. 0756-040911. (RR)

Vând la St

ţa, zona Lunc
-

t

ţe de perin

ţ ţi de Aro.
Tel. 0737-122133. (RR)

Vând tv color diagonala 51 cu
telecomand

ătărie
folosit 2 ani, pre

ă, 200 lei; birou elevi ă, 60
lei; carpetă persană, 30 lei. Tel.
0721-155683.

Vând joc Play Station 2, manete,
jocuri, carduri, accesorii. Pre

ă cartele, pre

Ofer în dar 2 pisici de 2 luni. Tel.
0741-547183. (RR)

ă pe gaz
Beretta 31 KW pentru căldură ă
caldă cu tiraj normal, 500 lei;
aspiratoare Beko 1400 W, 80
lei/buc; telefon LG 520 digital, 250
lei; Nokia C1 sigilat, 250 lei. Tel.
0729-824413. (RR)

Vând în Boc
ăptămâni, 250 lei perechea; moară

de cereale de mare capacitate din
tablă zincată, 300 kg/h, fără motor,
450 lei neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Cumpăr în Boc
ă, 10 lei balotul

adus la Boc
ă Holstein

gestantă în luna 6, 1000 € neg. Tel.
0722-663415. (RR)

Vând balansoar, 250 lei; circular
cu moară, 600 lei; suport de flori,
100 lei. Tel. 0740-016519, 0355-
802435. (RR)

Vând la Or ă de repro
duc

ă de 4
ăru ă, 3.000 €. Tel. 0740-145324.

Vând junincă de 15 luni, 1.500
lei; vi

ă
termică Ariston cu tiraj normal, 200
€. Tel. 0737-304005. (RR)

Vând în Caransebe

ă, 300 lei; mobilă tineret,
750 lei; col

ă, 650 lei; saltea 1 persoană,
35 lei; candelabru cu 2 bra

ăncilova tăura

Pierdut în Re ă,
portmoneu cu acte, găsitorului re
compensă. Tel. 0727-797904. (RR)

Vând în Teregova porci de
carne, unul de 120 kg

ă, 200 €; goblen
Cina cea de aină, dimensiuni
50x40, 400 €; candelabre cu 2, 8

ă
cu lână naturală de oaie, 150
lei/buc; garnitură plu ă compusă
din cuvertură, 2 huse de fotolii

ă, 200 lei. Tel. 0729-
876548, 0255-240038. (RR)

Vând în Rusca Teregova iapă
ăru ă cu ro

ă, 150 lei; calculator PIV
complet, 300 lei. Tel. 0785-906768.
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Diverse

Tân ţ, 32 ani, doresc s
ţ, ca

s

.

B
ţeleg

ăr, drăgu ă
cunosc o fată serioasă din jude
ă se mute la mine ă să

formăm o familie. Rog seriozitate.
Tel. 0728-412150.

Discret, aspect fizic plăcut, caut
parteneră pt petrecerea unor clipe
intime plăcute. Tel. 0726-261409.

ărbat de 36 de ani, caut o fată
de treabă ătoare, nu
neapărat frumoasă ci să fie de
treabă. Tel. 0761-705767.

şi împreun

şi în

Matrimoniale

Vând la Gătaia vacă galbenă,
3.300 lei; vacă alb cu negru, 4.000
lei. Tel. 0722-703390, 0256-
410470. (RR)

Vând în Re

ă nou, 100 lei; perdea 6 m,
100 lei. Tel. 0355-803014, 0746-
020211. (RR)

şi
şu cu

clapet

ţa tv color sport
Neo, 200 lei; telefon Alcatel ro

Vând jaluzele exterioare din
plastic 4 canate, culoare maro, 200
lei. Tel. 0355-422572. (RR)

Vând în Re
ă

dormitor completă, 1.400 lei; schiuri

ă
video 128, cu monitor, tastatură

ăr orice produse electro
nice. Tel. 0757-612642.

Vând 5 ferestre (4 ochiuri) noi

ă mică,
dulap cu vitrină, măsu ă tv, dună
pene de gâscă. Pre

ă ăru

ărcată

ă

ăpari
de diferite mărimi. Pre

ă de spălat
vase Bosch 150 € ă de
spălat haine 120 €. Aduse din
Germania. Tel. 0764-577893.

Vând tabletă 1 ghz procesor,
512 ram, 4 gb hdd. Detalii pe
tableta.marmoro.info. Tel. 0766-
860854.

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

Vând laptop Toshiba A200-A23,
memorie 2 GB, procesor Intel Core
Duo, harddisc de 350 GB cu 7200
rota

ă, cu XP-Profesional
instalat + garan

ă
ă vasele, cuptorul coace

excelent, de Satu-Mare, cu 150 lei.
Stare impecabilă cu garan

ă
ătărie, birouri, mese

ă
Sony 150 w x 6 luată din magazin
nou nou ă, folosita foarte pu

ă de alergat mare,
pre

ă

ărcător,
stare bună, liber de re

şi

şi bocanci de schi, 80-100 lei
perechea. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Vând în Caransebeş monitor de
calculator, 50 lei; volan plus pedale
de calculator, 50 lei. Tel. 0721-
385230. (RR)

Vând tv color Universum, 150
lei; calculator Pentium IV, procesor
Intel 3 GHz, 80, 512 ram, plac

şi
mouse, pre

şi
uşi. Tel. 0767-145224.

Vând corp de bibliotec

şi c

şi un boiler pe curent
electric, 30 l Ariston (320 lei). Tel.
0770-441853, 0722-374599.

Vând monitor CRT ecran plat 19
inch 50 lei şi calculator P3 120 lei.
Tel. 0764-335767.

Vând monitoare LCD 19 inch
280 lei bucata sau 4 bucati la 900 lei.
Tel. 0764-335767.

Vând 25 buc

şi cl

şin
şi maşin

şi granule marmur

şi 2,00 x 0,90 m, cu 200 lei
amândou şi aragaz cu 4 ochiuri, nu
afum

şi
buc şi scaune.
Calitate şi pre uri bune. Tel. 0724-
545219.

Vând urgent sta

ând band

ţa colţar de sufra-
gerie extensibil, 1000 lei; mobil

hdd

ţ 450 lei; Pentium IV
complet, 400 lei. Tel. 0757-612642.

Cump -

ţ
ţ neg. Tel. 0355-

801126.
Vând canapea pentru 2 persoa-

ne, extensibil ţ pt. copil mic.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Vând 3 butelii tip vechi, una
înc

ţi monitoare CRT
(ecran plat) 19 inch la bucata 60 lei
sau en-gros toate 1000 lei. Tel.
0770-915251.

Vând calculator P3 120 lei. Tel.
0764-335767.

Vând în Anina schiuri
ţuri între 50-

200 lei. Tel. 0749-044785.
Vând în Anina ma

-

ţii, bluetooth, unitate dvd-rwf,
stare impecabil

ţie 1 an. Preţ 1200
lei. Tel. 0720-832114.

Vând saltele ortopedice 1,20 x
1,90 m

ţie 1 an.
Tel. 0720-832114.

Mobilier Germania second
hand. Dormitoare, sufragerii, dula-
puri, canapele, colţare camer

ţ

ţie de camer

ţ ţin. Preţ
300 lei neg. Tel. 0743-787934.

V
ţ 600 lei. Tel. 0745-205895.
Vând rujuri en-gross 100 buc ţi.

Preţ 200 Lei. Tel. 0720-528823.
Vând Nokia N70 cu înc

ţea. Preţ 120
lei. Tel. 0720-528823.

Vând hanorac 100% bumbac cu
Stuck Mojo, import UK nou. Preţ 70
lei negociabil. Tel. 0720-528823.

Auto-Moto-Velo

6

Vând un set de 4 anvelope de
iarn 175/70/13

ţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.

ţa remorc

ţa, Opel Astra
Break Caravan, 1996, servo total,
turel

rr
ţa biciclet

ţi de 28, frâne pe disc, 200 €; cau-
ciucuri 13", 14", 15", 16", 50 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând Volkswagen Golf 3 din
1999, înmatriculat

-
d

ţelu Ro

ţesc de 49 cmc
înmatriculat la prim

ţa portbagaj scoic

jante aluminiu, schimbat -
ţia, 1700 € neg. Tel. 0727-268092
Vând în Re ţa biciclet DHF

-
.

-
ţite, garanţie

martie 2013, 1.400 lei neg. Tel.
0734-080526. (RR)

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

ă auto cu
2 axe pentru 1.800 kg greutate
maximă, 800 € neg; Skoda Fabia,
recent adusă, verificare tehnică
pentru 2 ani, RCA, motor 1.200 cmc,
benzinar, consum 4%, euro 4, stare
foarte bună, 3750 € neg. Tel. 0771-
387519, 0727-245233. (RR)

Vând în Re

ă, multiple dotări, motor 1,6
benzină, cauciucuri noi de iarnă,
înmatriculat recent în România, acte
la zi, proprietar, 2.000 €; pompe de
benzină electrice pentru Opel, 150
lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Boc
ă, de camion, de

basculă, radiator, supapă de
refulare, electromotoare

ă monoax, 1200 lei.
Tel. 0740-016519, 0355-802435 ( )

Vând în Re ă nouă din
Germania, 21 viteze, jante duble,
ro

ă, ABS, climă,
airbaguri, dotări multiple, acte la zi,
2000 € neg. Tel. 0741-456202. (RR)

Cumpăr anvelope noi sau se
con hand. Tel. 0742-003677. (RR)

Vând tractor U650, 2200 € neg.
Tel. 0742-043871. (RR)

Vând în O
ă, an 1996, stare bună, 500 €;

moped Puch nem
ărie. Tel. 0737-

304005. (RR)
Vând în Re ă,

250 lei; portbagaj bicicletă, 60 lei;
cauciucuri de iarnă P14, 50 lei; jante
Nissan P13, 200 lei/set; jante tablă
P13, 200 lei/set de VW. Tel. 0745-
134127. (RR)

Vând în Dognecea Fiat Punto,
an 1995, motor 1200, benzinar, 4
u ă distri
bu

ă cu
18 viteze, cauciucuri groase, culoa
re albastră, 100 lei

Cumpăr 4 jante de tablă pentru
Matiz. Tel. 0255-233865, 0723-
037437. (RR)

Vând în Ruginosu, C-S, motoco
sitoare cu ham, are 3 cu

, m rimea

Vând în Re

Tel. 0255-
233865, 0723-037437. (RR)

şi

şi

şa piese noi sau
folosite de Rab

şi altele.
Tel. 0740-770047. (RR)

Vând remorc

şi

şu Dacia 1310
berlin

şi

şi,

şi

Vând tractoare second hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari şi mic, greble de fân, instalaţii
de erbicidat. Tel. 0730-804745 (RR)
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Vând în Re ţaAudi 90, 4x4, 170
cp, înmatriculat pe Cara

ţionare foarte bun

Vând în Re ţa cauciucuri cu
jante de aluminiu pentru Audi 80, 60
lei/buc; 4 jante de tabl

un

ţul
pieţei. Tel. 0744-510418. (RR)

Vând în Re ţa Renault 21
break, înmatriculat, cauciucuri
iarn

ţa disc 3.2 grap

-
ţionare, 700 €. Tel. 0729-760717.

Vând în Re ţa Renault Master,
an 2001, 4.000 € neg; jante aluminiu
pe 14", 15", 150 €/set. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Caransebe

-
-

ţa cauciucuri de
iarn

ţ 3500 €
neg.; Ford Escort înscris, acte la zi,
preţ 1000 €; rulot

ţ 1000 € neg. Tel. 0760-924747.
Vând piese pentru orice fel de

ma

ţ 1500 € neg. Tel. 0760-
924747.

Vând Citroen Evasion 7 locuri,
înscris, preţ 3000 € neg

ţuri negociabile.
Tel. 0749-044785.

Vând 2 telescoape pt. Ford
Fiesta. Tel. 0744-790876.

Vând scuter Aprilia SR2 în stare
foarte bun ţionare, f

ţional,
preţ 1600 lei. Tel. 0747-103259.

Vând Opel Kadet stare foarte
bun ţionare, vopsit recent,
pl ţe frâne noi, consum 4, 5%
acte la zi. Tel. 0744-771131.

Prim -

şi
ş-Severin,

stare de func

şi

şa scuter Aprilia
Scarabeo, an 2009, înscris pe
Bocşa, 300 € sau la schimb cu
Piaggio. Tel. 0743-795061. (RR)

Cump şa 3 tichete auto
pentru programul Rabla, ofer pre

şi

şi

şi

ş microbuz
Ford Transit, 9 locuri, benzinar, an
1984, înscris, 600 € neg. Tel. 0721-
385230. (RR)

Vând motor în 4 timpi cu 2 pis
toane, benzinar, pornire la manive
l

şi

şi
lad

şin

şi în rate cu
acte prin notariat. Tel. 0760-924747.

Vând în Anina jante de aluminiu
pentru Audi P15, Peugeot P15, Golf
13, 14, Opel P13, Mitsubishi P15,
Daewo P15. Pre

şului Anina cump

ă,
1.200 € neg. sau schimb cu alt
autoturism. Tel. 0730-116375. (RR)

ă de VW, 50
lei/buc; 4 jante Mercedes 190 clasa
E, 50 lei/buc. Tel. 0727-902208 (RR)

Vând BMW 320 diesel, 150 cp,
an 2003, stare foarte bună, 6.500 €.
Tel. 0763-423458. (RR)

Vând în Boc

ăr la Boc

ă, baterie nouă, acte la zi,
verificare 2013, stare foarte bună,
800 €. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând în Vărădia Dacia break
1310, stare bună, 500 €. Tel. 0766-
675612. (RR)

Vând motocicletă 750 € neg;
motocultor 5,5 CP, 350 €; Opel
Zafira diesel an 2001, 3.900 €. Tel.
0766-251256. (RR)

Cumpăr în Anina carburator
pentru motor în 4 timpi cu 2
pistoane. Tel. 0740-145324. (RR)

Vând în Re ă
incompletă pentru tractor 650. Tel.
0769-473491. (RR)

Vând în Jidcova Renault 21
break diesel, an 1991, stare de func

ă, 800 lei. Tel. 0746-656847. (RR)
Vând în Re
ă 195x60x15, 195x65x15, 205x

55x16, 175x65x14, 165x70x14,
185x65x14, 80 lei/buc. Tel. 0255-
224242. (RR)

Vând Iveco Daily cu 3 locuri
ă, a.f. 1990, înscris, pre

ă cu pat, aragaz,
dulapuri, chiuvetă, stare impecabilă,
pre

ă. Tel. 0760-924747.
Vând Ford Tranzit dubă, 3 locuri,

înscrisă, pre

ă de func ără
probleme tehnice, totul func

ă de func
ăcu

ăria ora ă
ră reductor pentru autoutilitară
Roman 8135 integrală. Tel. 0255-
240464. (RR)



Informare privind înregistrarea datelor
statistice la Recens@mântul Popula]iei }i
al Locuin]elor ^n data de 31.10.2011
Din informaţiile operative obţinute din raport ţii

centralizate de Institutul Naţional de Statistic
ţiei ţelor, se

constat ţul Cara
ţe

ţi privind înregistrarea datelor statisti-
ce la Recens ţiei ţelor, sunt prezentate în anexa.

Ţ

Ţ

Ţ

ările prin SMS, informa
ă privind ritmul de colectare a

datelor statistice în teren la Recensământul Popula
ă că în jude

ăr de 127.802 locuin ăr de 287.535
persoane (prezente, temporar absente ă îndelungată
din gospodăria din care fac parte). Inregistrarea în teren s-a încheiat.
Rezultatele la nivelul fiecărei localită

ământul Popula

Ă

Ă

şi al Locuin
ş-Severin, pe întreaga perioada de recenzare,

au fost recenzate un num şi un num
şi plecate pe perioad

şi al Locuin

MUNICIPIUL REŞI A 32.602 72.856

ANINA 4.132 7.803

B ILE HERCULANE 2.614 4.227

BOCŞA 5.402 14.825

CARANSEBEŞ 10.325 21.494

MOLDOVA NOU 5.450 11.603

ORAVI A 5.716 11.820

O ELU ROŞU 4.470 8.097

Locuin e Persoane
recenzate

TOTAL CARAŞ-SEVERIN 127.802 287.535

ţ
recenzate

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
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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:

Noiembrie

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

RE ŢA:

ŢA:

Ţ: 6

ŞI

CARANSEBEŞ:

ORAVI

Lucr

Agent de intervenţie

ător sortator de

ă
de mare tonaj: 1

ă: 1

şeuri reciclabile: 1; Şofer
automacaragiu: 1

Ambalator manual: 1; Şofer autocamion/maşin

Şofer de autoturisme şi camionete: 1

şi paz

MOLDOVA NOUĂ:

TOTAL JUDE

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 02.11.2011

Vând casă situată în centrul
Re

ădină în Boc
ă cu intravilanul, posibilită

ă
ă, compus din bar

ă, toate utilită

ă, 200 mp, front stradal 12
m, 20 € mp. Tel. 0742-481643. (RR)

Vând în Cuptoare casă cu 3
camere, bucătărie, grup sanitar

ădină în suprafa ă de 1.400 mp,
21.000 €. Tel. 0786-606571. (RR)

Vând apartament 1 cameră cu
bucătărie, baie, cămară alimente,
balcon, et. 1, situat pe Calea
Caransebe

ădinari, nr. 13, casă 4
camere, dependin ătării,
curte, grădină pe suprafa ă de 1.080
mp, 30.000 €. Tel. 0740-016519,
0355-802435. (RR)

Vând în comuna Ezeri ă
sau schimb cu apartament în Re

ă

ă
ora 19.00. (RR)

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

Vând în Re
ă

ă
proprie, etaj 2, 30.000 €. Tel. 0722-
356436. (RR)

Vând apartament 3 camere etaj
3 în Re

ă proprie, 2 băi, 40.000 €. Tel.
0727-721625, 0255-571828. (RR)

Vând în Re

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

ă, mobilat

ă mare la Secă

ă în Ticvaniu Mare la
ă, magazie pentru

animale, pivni ă, fântână, grădină,
suprafa

ături, teren intravi
lan 1.645 mp, 4.000 € neg. Tel.
0722-827728. (RR)

Vând în Oravi

ăi, etaj 3, 18.000 €
neg. Tel. 0741-016338. (RR)

Vând apartament 4 camere la
parter în Re

ă proprie, 34.000 € neg.
Tel. 0771-529599. (RR)

Vând în Gătaia 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 ătaia 1000 mp,
loc de casă, 10 €/mp neg. Tel. 0747-
832171, 0256-410590. (RR)

şi

şa 2,
limitrof

şeni birt, fosta
cooperativ şi
alimentar

şa teren la strada
principal

şi
gr

şului, Reşi

ş cas
şi

şi

şi

şi

şi

şi

ş
şi utilat, 25.000 €

neg. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând cas şeni,

32.000 €. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând cas

şoseaua asfaltat

şi

şi
c

şi

ţei. Tel. 0745-174215, 0355-
806864, 0745-857348.

Vând/schimb cu auto diesel
2.800 mp gr

ţi
pentru construcţii, 1,5 €/mp neg. Tel.
0743-738531.

Vând în Sec

ţile, 20.000 €.
Tel. 0724-901995. (RR)

Vând în Boc

ţ

ţa, preţ 13.000
€. Tel. 0769-275845. (RR)

Vând în Gr
ţe, 2 buc

ţ

ţa
plus diferenţ , preţ de vânzare,
45.000 € neg. Tel. 0729-113724. (rr)

Vând în Re ţa, Moroasa 1,
apartament 2 camere, modernizat,
21.000 €. Tel. 0355-809321 dup

ţ

ţa, Lunca Bârzavei,
apartament 2 camere, toate facilit -
ţile, 29.000 €. Tel. 0727-834233. (rr)

Vând în Re ţa, Bulevardul Mun-
cii, apartament renovat cu central

ţa, Valea Domanului, cu
central

ţa, zona Govândari,
apartament 2 camere, etaj 2/4,
central -
ţ ţie
termic

ţ
ţa este de 1.645 mp în total,

13.000 € neg; al -

ţa apartament 4
camere decomandat, neamenajat,
2 balcoane, 2 b

ţa, Valea Domanului,
cu central

ţa; teren în G

Vând sau schimb apartament 2
camere cu garsonier ţă + diferen ă, în
Moroasa 2. Tel. 0737-209807.

Vând în Re

Vând apartament 3 camere,
confort 1, etaj 1, zona Trandafirul.
Tel. 0255-253973, 0355-801140.

Vând sau schimb apartament 3
camere conf. 1 semidecomandat,
îmbunătă

ă + diferen ă. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, îmbunătă

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală sau schimb cu
apartament 2 camere + diferen ă.
Tel. 0722-501895.

Vând teren plat ultracentral
Băile-Herculane, 960 mp, toate
utilită ă. Pre

ă, la 3 km de Băile-Herculane.
Pre

ăile-Herculane, la 300 m de
sosea interna ă, curent în
zonă. Pre

ăile-Herculane Iedarsi

ă,
apartament decomandat, cu toate
utilită

ă

şi

şi

ţa apartament 2
camere, etaj 1.Tel. 0727-834233 (rr)

Vând la Ilidia 2 case. Tel. 0788-
940190. (RR)

ţit, cu apartament 2 came-
re sau garsonier ţ

ţit, Micro 2, preţ
neg. Tel. 0770-445699.

Vând teren arabil în com.
Târnova, 1/2 lanţ, preţ convenabil,
negociabil. Tel. 0770-445699.

Schimb autoturisme înscrise cu
terenuri intravilane sau extravilane.
Tel. 0760-924747.

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

ţ

ţile în zon ţ negociabil.
Tel. 0720-026801.

Vând teren 17.000 mp, FS 60 m,
intravilan Mehadia, la sosea interna-
ţional

ţ negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând teren plat 20.000 mp, la 6

km de B
ţional

ţ negociabil. Tel. 0720-
026801.

Vând teren 3.000 mp, la 2 km de
gara B ţa. Preţ
negociabil. Tel. 0720-026801.

Ofer spre închiriere începând cu
data de 1 decembrie în Lunc

ţile. Tel. 0770-751528.
Închiriez apartament în zona

Moroasa dotat cu toate utilit ţile.
Tel. 0729-102438.

Oferte-Cereri

de Serviciu
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Caut să îngrijesc copii. Tel.
0786-483218. (RR)

Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.

Caut să îngrijesc bătrâni sau
copii, în Re ăinătate.
Cunosc maghiara ă germa
nă. Tel. 0771-109874.

Execut gresie, faian ă, rigips,
podele laminate, instala

ăuri pt.
centrale, hote, montez u

ărilor interioare. Tel. 0765-265236.
Aplic gel

ă. Unghii false la numai 60 lei.
Gel pe unghii naturale la numai 40
lei. Tel. 0723-734512.

şi
şi pu

şi
electrice, izola

şi, centrale,
ofer seriozitate. Tel. 0769-421706.

Angajam personal calificat în
domeniul construc şi amena
j

şi unghii false la pre

ţa sau în str
ţin -

ţ
ţii sanitare

ţii, dau g

ţiilor -

ţuri
de criz

Imobiliare

Traficul de persoane, în aten]ia autorit@]ilor
Agenţia Naţional

ţia Prefectului - Judeţul Cara

ţene de lupt

ţia fenomenului în zona de vest,
respectiv, judeţele Timi ţii
în vederea prevenirii

ţi ce urmeaz
ţia

îngrijor

ţului Cara
ţi ai Prefecturii Cara ţia de

Investigaţii a Infracţiunilor de Criminalitate Organizat

ţii Organizate Cara ţie al
Judeţului Cara ţean de Jandarmi, Centrul
Judeţean de Resurse ţ ţional ţia General

ţia Copilului Cara ţia Judeţean

ă Împotriva Traficului de Persoane, prin Centrul
Regional Timi

ă împotriva traficului de persoane. Întâlnirea a avut ca
subiecte centrale problematica fenomenului traficului de persoane în
primul semestru al anului 2011, evolu

ăsuri ă ă a fi
luate, în vederea prevenirii traficului de minori, având în vedere situa

ătoare la care a ajuns acest fenomen, numărul victimelor minore
depă ărului de victime.

La întâlnire au participat subprefectul jude

ă

ă

ă Educa ă, Direc ă pentru
Protec ă de Sănătate Publică

ă.

şoara, în parteneriat cu Institu ş-
Severin au organizat miercuri, 26 octombrie a.c., întâlnirea echipei
jude

ş, Caraş-Severin şi Arad, colaborarea între institu
şi combaterii traficului de persoane.

Cu acest prilej, s-au stabilit o serie de m şi activit

şind procentul de 50% din totalul num
ş-Severin, Nicolae

Verindeanu, reprezentan ş-Severin, Direc
şi Terorism

(DIICOT) - Biroul Teritorial Caraş-Severin, Serviciul de Combatere a
Criminalit ş-Severin, Inspectoratul de Poli

ş-Severin, Inspectoratul Jude
şi Asisten

ş-Severin, Direc
şi Inspectoratul Teritorial de Munc

S.C. Normarom Industrie

Str. Bro ţa
judeţul Cara

ştenilor, nr. 59 Oravi
ş-Severin

Produce:

Tel. 0255-572822
Fax 0255-571765

cherestea, semifabricate şi

panouri din lemn masiv

de fag, uscate şi aburite

Cumpar teren în Bratova, 1000
mp, ofer 2 €/mp. Tel. 0742-113858.

Vând apartament 3 camere, se-
midecomandat, confort 1, în Lunc

ţ

-

. .

ţa

ţ
negociabil. Tel. 0785-866199.

Proprietar vând 3000 mp teren
intravilan în Re ţa, Calea Timi -

ă,
etaj 5 din 8, cu câteva modificări,
suprafa ă de 76,5 mp, boxă, 31.000
€ negociabil. Tel. 0745-861513.

Vând apartament 2 camere con
fort 1 Lunca Pomostului, centrală,
termopane, stare foarte bună,
25 000 € neg Tel. 0757-583421.

Schimb apartament cu o cameră
confort I, situat în Re

ă
camere. Tel. 0764-320258.

Vând teren intravilan 9000 mp,
C. Caransebe

ă, zona Victoria,
et.1, exclus intermediari, pre

şi şi Dacia
Logan, 0 km, cu apartament cu dou

şului, intrare din
sosea, km 4. Tel. 0736-523282.

Vând garsonier

şi şoa
rei. Tel. 0766-528495.

Îngrijesc copii mici la domiciliul
acestora + menaj. Experienţ

Caut s

ţie de locatari c -
-

ţ

Caut s

ă în
Germania ă. Plată mică. Tel.
0770-456371.

ă închiriez volă pentru 8
ore de lucru.Tel. 0745-835557. (RR)

Asocia ăutam fir
mă autorizată pentru înlocuire con
ductă apă rece în spatele blocului
din ni ă în pivni ă,
necesită spargere beton stradal.
Tel. 0723-610400, 0770-473511.

ă îngrijesc copii. Tel.
0761-137478. (RR)

Caut tăbăcărie. Tel. 0256-
240467. (RR)

şi local

şa contorului pân

Caut bărbat cunoscător de
bulgară, sârbă sau rusă pentru a
lucra cu oameni din Bulgaria. Tel.
0723-537127. (RR)

ă îngrijesc copii. Tel.
0355-415185, 0786-483218. (RR)

Pensionar bărbat 56 ani din
Re

ă 57 ani din Re
ătrâni,

menajeră. Tel. 0355-408993.
Coafeză, execut diferite coafuri

de zi, de seară, tuns,

Caut s

ţa, caut de lucru în orice
domeniu. Tel. 0769-862016.

Pensionar ţa,
caut de lucru îngrijire copii, b

ţat, vopsit,
permanente, etc. Tel. 0785-441166,
0747-966761.

şi

şi

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

P

În zona central ţa
va fi amenajat, direct deasupra ora

-
-
-

ţei cât ţia Poienii
Golului poate fi catalogat

ţei,
iar întregul areal situat deasupra ora

Pentru amplasarea diferitelor amena-
jamente destinate petrecerii timpului liber

ţie cca. 14 ha
de teren, foarte puţin împ

ţe de p

ţa prezint ţie central

-
ţele

rutiere bine amenajate. În cadrul întregii
planific -
ţarea doar în mic ţelor
naturale ale muntelui, pentru a nu modifi-
ca în mod semnificativ imaginea natural

ă a municipiului Re

ă între 357 522m,
un parc cu specific sportiv

ă ca foarte
atractivă, deoarece ni se oferă o imagine
foarte plăcută asupra centrului Re

ă
sportivă

ădurit

ă ă
la cel mai înalt punct 522m, poate fi luat în
calcul pentru planificarea de ansamblu a
parcului sportiv

ă o pozi ă
ă atât din Iugoslavia cât

ări se va avea în vedere, influen
ă măsură a suprafe

ă
ăcută a terenului existent.

şi
şului,

la o altitudine cuprins
şi pentru petre

cere a timpului liber, destinat atât locuito
rilor Reşi şi turiştilor. Pozi

şi
şului

la cca. 357m, fiind ideal pentru o zon
şi de petrecere a timpului liber.

şi recreerii ne stau la dispozi
şi mari

suprafe şune. Întregul areal, pân

şi de petrecere a timpului
liber. Reşi şi
este accesibil şi

din Ungaria, precum şi multor oraşe ro
mâneşti mari prin intermediul unei re

şi foarte pl

Parc pentru petrecerea timpului
liber Dealul Golului - Re}i]a

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zona industrial
ţat

prin Programul PHARE 2005 - Proiecte
de Investiţii în Infrastructura Regional

-

ţia investitorilor.
Rezultatele proiectului constau în

realizarea unui suprafeţe plane de 26,2
ha, împ ţit

ţile (ap

ţea de drumuri

.
ţional.

Prin prevederile Programului PHARE,
se impune ca în primii 5 ani de la
finalizarea proiectului, terenurile s

ţa pân
ţional

ţa pân ţionale
DN 58

ţa pân

ţa pân

ţialii investitori interesaţi pot
depune scrisori de intenţie la num

ţa, P-ţa
Decembrie 1918, nr. 1A, od
320084, Re ţa, Jud. Cara

ă este realizată în
urma implementării unui proiect finan

ă.
Prin proiect s-a reabilitat o veche zonă

industrială dezafectată.
Proiectul a fost finalizat în 16 noiem

brie 2009 iar din luna ianuarie 2010 se
pun terenurile la dispozi

ăr ă în mai multe parcele
ă cu toate utilită ă, canalizare,

gaz, energie electrică, telefonie, inclusiv
re

ă
poată fi doar concesionate sau închiriate,
urmând ca după expirarea acestei
perioade de timp să poată fi

ă este localizată în
arealul fostului Aglomerator, în proximi
tatea cartierului cel mai populat din ora

ă la cel mai apropiat
aeroport interna

ă la drumurile na

ă la calea ferată este de 2
km.

Distan ă la cel mai apropiat port,
respectiv cel de la Moldova Nouă, este
de 93 km.

Poten
ărul de

fax 0255-215314 sau prin po ă la
adresa Primăria Municipiului Re

şi
dotat

şi pod pentru acces spre
drumurile DN 58 şi DN 58B).

Parcare cu 88 de locuri, din care 22 pt
vehicule lungi, de transport interna

şi vândute.
Zona industrial

ş,
respectiv Lunca Bârzavei.

Distan
şi anume cel din

Timişoara este de 102 km.
Distan

şi DN 58B este de 2 km.

Distan

şt
şi

ş
şi ş-Severin.

0,35 euro/mp

-

c po tal

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

Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/3 Noiembrie /4 Noiem /5 Noie /6 Noiebrie mbrie mbrie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 7 Noiembrie Mar 7 Noiembrie 8 Nov. 9 Noiembrie 10 Nov. 11 Nov. 12 Nov.

+9 C/+3 C +9 C/+4 C +9 C/+3 C +5 C/-2 C +7 C/-3 C +3 C/-2 C +4 C/-2 C

+16 C/+5 C +17 C/+4 C +14 C/+3 C +8 C/-3 C +12 C/-2 C +8 C/-3 C +9 C/-2 C
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Timi
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ă
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