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Editorial Dan Popoviciu

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

UCM Re ţa se afl

ţa ar putea deveni, din nou, un
teren al protestelor de strad

ţii. Acesta a fost
mesajul liderilor sindicali Nicolae Dr

ţional Sindical, filiala Cara

ţa Comisiei de Dialog
Social de s

ţ sunt nevoiţi s
ţa

ţiei financiare dezastruoase

ţia
Naţional

ţie, este

ţ

ţiu, c

ţie
ţiu” a spus Dr

ţie ţul?!” Marian
Apostol l-a susţinut pe Dr

ţia este foarte grav

ţa, astfel c ţ
ţa risc

ţia lor este, în momentul de faţ

ţile statului au procedat
astfel

ţa, în avantajul altor
firme. În aceste condiţii, Nicolae Dr

ţ ţa, a
ministrului economiei, Ion Ariton, pentru a da
ecplicaţii cu privire la strategia Guvernului, în
leg

ţa este o firm

ţia Guvernului”. Apoi, Dr

ţa: „Domnule subprefect,
nu am vrea s

şi
şa rândurile

şomerilor, Reşi

ş-Severin,
şi Marian Apostol, de la Cartel Alfa, filiala
Caraş-Severin, la şedin

şi şi-a mutat sediul la Bucureşti, ca
urmare a situa şi a

faptului c

şi preşedinte al
Consiliului de Administra şi lider
sindical. El face şi drege, nu comunic

şmecherii, c

şi în acea vreme era membru al Consiliului
de Administra şi c

şi l-a apostrofat pe
actualul director, Nicolae Dan Ob

şi d
şi a spus c

şi organele de
administrare fiscal

şi
şi

şire, dar, s
şi, la privatizare li

s-a promis scutirea de datoriile istorice, acest
lucru nu a fost f

şi dac şi se doreşte,
falimentarea UCM Reşi

şi

şi

şomaj a 2000 de oameni
constituie o problem

şedin

ă în pargul dezastrului,
2000 de oameni ar putea îngro

ă, iar la Comisia de
Dialog Social se vorbesc discu

ăgan, de la
Blocul Na

ăptămâna trecută, miercuri, 23
noimebrie.

Alarma a dat-o Nicolae Drăgan, de la BNS,
care a sesizat faptul că liderii sindicali de la
nivel de jude ă afle din ziare că
UCM Re

ă este supravegheată de Agen
ă de Administrare Fiscală. „Directorul

uzinei, domnul Obădău, este

ă cu
sindicatele, tace ca pământul, pentru ca apoi,
când unele lucruri ies la suprafa ă, să se
plângă de faptul că cei din conducerea veche
au făcut ă a furat Chebu ă a
adus uzina în pragul dezastrului, dar nu spune
că

ă a condus uzina înaintea
lui Chebu ăgan

ădău: „Unde
era Obădău, când se hotăra soarta UCMR-
ului, nu cumva făcea parte tot din Consiliul de

Administra ădea cu bă
ăgan ă

situa ă, deoarece UCMR-
ului i s-a pus poprire pe conturi

ă execută debitorii UCM
Re ă uzina rămâne în permanen ă
fărăr bani. „Culmea este că UCM Re ă
să moară cu un portofoliu de comenzi foarte
bun. Situa ă, fără
ie ă nu uităm că, în mare măsură
este cauzată de faptul că, de

ăcut de Guvern”. Apostol s-a
întrebat de ce autorită

ă nu cumva s-a dorit,

ăgan a
propus chemarea, de urgen ă, la Re

ătură cu UCMR. „Este adevărat că UCM
Re ă privată, însă, este o unitate
strategică, care furnizează echipament pentru
întreg sistemul hidroenergetic al României. În
plus, scoaterea în

ă socială, care trebuie să
stea în aten ăgan i s-a
adresat subprefectului Nicolae Verindeanu,
care conducea

ă venim cu 2000 de oameni în
birourile dumneavoastră să vă întrebăm de
sănătate”.

Liderii sindicali solicită prezenţa minsitrului economiei la Re ţaşi

Alarm ţa, în colaps?ă de gradul zero - UCM Reşi
Matei Mircioane

Ast ţional
ţii aflaţi la conducerea acestei ţ

ţit român. Am vrut s ţional la
geamul de la buc

ţului de stat, dac

ţar ţin
ţ

ţilor
ţi de o oarecare doz
ţigani. ţiganu’ nu-i

tot om? Dar, vorbeam de ziua naţional Ţara
unde m-am n

ţi? Pentru c
ţara? Nu ei sunt România.

Ţara asta este a ţ ţii al

ţ. Nu
ţi de ace

ţa noastr

ţie. Adic ţara este o conjunctur
ţi s

ţii? Ce e patria, ce sunt p ţii,
dac

ţii Apusului, pentru, totu

ţi ani, România!

ăzi este ziua na ă a României. În ciuda tuturor
stărilor induse de constipa ări,
mă sim ă arborez drapelul na

ătărie. Mi-au promis vreo doi prieteni că-mi
vor oferi steagul, fără lance, pentru a-l arbora. Au uitat. Prin
magazinele comer ă am întrebat de un
asemenea accesoriu, s-au uitat vânzătorii lung la mine.
Vânzătorii de drapele inexistente, nu de ă. Cu pu ă
insisten ă, am rezolvat totu ă strig în
ziua de 1 Decembrie, cu bucurie, sunt român! În ciuda italie
nilor, spaniolilor, ungurilor, nem

ăbesc, mâna ă
de incultură, să ne catalogheze drept

ă a României.
ăscut. De ce mă bucur de 1 Decembrie?

Pentru că deschid geamul ă de

pe Semenic. Munte din România. Pentru că mi-am făurit o
carieră aici, în România. Pentru că mama

ă fetele mele sunt născute în România.
Bunicul meu după mamă a murit la Stalingrad. A murit
pentru România. De ce să o hulesc pe România, mama
noastră, a tuturor? Pentru că drumul ei este croit de ceva
vreme de ni ă există unii ce, sper din
tot sufletul, accidental conduc

ăranului ce soarbe roua dimine ături de
vitele sale. Este a muncitorului ce- ă sudoarea alături
de lacrimirile sugarului proaspăt născut, bucurându-se de
rodul muncii sale. Este a lui Coandă, a lui Cioran, a lui Paler,
Blaga, Rebreanu, Eminescu, Titulescu. Este a tânărului
inginer aviator ce s-a prăpădit în văzduh, deschizând era
aviatică pentru întreg mapamondul. Că o ducem acum mai
rău, este adevărat. Suntem noi acum, poporul român, încă

asemeni câinelui ce a scăpat din lan
ăm ăsăm prosti

ă de ne ă de libertate.

ă, ă a stării de bine.
Haide ă ne închipuim că împu ăm România. Nu ar fi ca

ărin ărin
ă nu rădăcinile noastre ancestrale, adânc înfipte aici,

dinainte de Decebal, fiul lui Scorilo? Pentru ce să mergem,
în virtutea unui bine iluzoriu, ă ătrânii

ă
de euro în plus? Adevărul trist este că de aproape două
decenii ne vindem demnitatea de neam pentru un pumn de
macaroane ă de salam. E trist, dar ărat.

ă na

şi problema. Mi-a venit s

şi a altor contribuabili de
pe mapamond, care se gr

Şi

şi respir aerul ce se coboar

şi tata sunt
români. Şi pentru c

şte nepatrio

şi picur

ştim încotro s-o
apuc şi ne l şti „nebuni şi mişei“, care
se bucur ştiin Şi-au adus
aminte de dictonul „Ubi bene, ubi patria“ şi ni-l servesc cu
ostenta

şc
şi cum ne-am împuşca p

şi s ştergem la fund b şi
paraliza şi o hârtie, fie ea şi de o sut

şi o bucat şi adev Şi,
totuşi, o spun în gura mare. Sunt român şi sunt mândru de
aceast ştere. La mul

-

La mulţi ani, România!

Prima impresie pe care ă Cara ăcate, una
de pauperitate economică. Chiar dacă în jude ă încă un poten

ă greu de ocolit asupra zonei.
Cu toate acestea, lucrurile se mai mi ă. Aproximativ patru sute de

oameni de afaceri din Cara

ă la a 18-a edi ărbătoarea anuală a antreprenorilor
cără

ă cu această ocazie. Au fost
luate în calcul peste 7000 de societă

ărând altele
noi, capabile a întruni interesul Camerei de Comer

Cu toate că în ultimii s-a tot vorbit de criză -

ă în 2010 ăr dublu de firme (120) ăcut sim ă
prezen

ă proiecte europene în valoare de cinci milioane de euro.

”În plină criză, Camera de Comer

ă duduia economia, a
afirmat Petru Buzzi. Faptul că derulăm
proiecte europene înseamnă că existăm,
că facem ceva pentru mediul de afaceri
din Cara ă aveam în
baza de date în 2010, aproximativ 340 de
firme, pentru 2011 aven 830, ceea ce

înseamnă o evolu ă. Ceea ce înseamnă, versificând un pic, că, fie
criza cât de rea/dumneavoastră face ă faci afaceri în
România de astăzi, nu e simplu să faci afaceri în jude

ă a sa, un jude ă să ajungă din
urmă pe cele din regiunea de vest”, a spus Petru Buzzi, care a transmis,
totodată salutul lui Sorin Frunzăverde, pre

ă a
fost ămâne alături de oamenii de afaceri cără

ă senza
ă, e posibil să fie contrazisă, sus

ă în jude ările în industria
lemnului iar domeniile hidro ă ăcate,
domeniul eolian e vizat tot de firme străine, care, la ele în ă, au intuit
demult poten

ţi-o ofer
ţ exist ţial

industrial

ţa, ceea ce se nume
ţie. Este, practic s

ţi sub umbrela Camerei de Comerţ ţa,
care, astfel, le recunoa

ţiuni de activitate ţite de un ghid al firmelor din
Banatul de Munte, editat special de fiecare dat

ţi comerciale din judeţ
ţin, de ani de zile, capul de afi

ţ

ţ
ţia organizatoare - a avut de data aceasta un ton mai optimist,

anunţând c ţit
ţa în cadrul Camerei. Iar Camera de Comerţ, înse ţat Buzzi,

deruleaz

ţ

ţie clar
ţi ceva. Nu este u

ţul Cara
ţ care nu are o piaţ ţ care încearc

ţean,
iniţiatorul ţ, care a transmis c

ţie de
prosperitate care ar putea fi fals ţin
organizatorii, de faptul c ţ au crescut mult exploat

ţar
ţialul covâr

ş-Severinul este, din p

şi unul turistic, declinul industriei siderurgice şi a celei
constructoare de maşini îşi pun o amprent

şc
ş-Severin au marcat de curând, la Hotelul

Rogge din Reşi şte ”Topul Firmelor”, manifestare
ajuns

şeni aduna şi Industrie din Reşi
şte meritele. Aceste merite economice, antrepre-

noriale, marcate acum pentru anul 2010, sunt premiate cu locuri întâi şi doi
pe diferite sec şi sunt înso

şi peste 800 din
acestea au intrat în top. Unele dintre ele ş, pe
segmentele lor dar altele s-au dezvoltat în timp, an de an ap

şi Industrie.

şi nici acum subiectul nu pu-
tea fi ocolit - Petru Buzzi, preşedintele Camerei de Comer şi Industrie Caraş-
Severin, institu

şi 2011 un num şi-au f
şi, a anun

şi
Industrie merge mai bine decât în anii în
care se spune c

ş-Severin. Iar noi, dac

şor s
ş-Severin.

Este un jude

şedintele Consiliului jude
şi primul preşedinte al Camerei de Comer

şi va r şeni.
Au fost premiate aproape 400 de firme iar o anumit

şi eolian se dezvolt şi ele puternic. Din p

şitor al unei asemenea energii a viitorului.

Criza - ”handicap” ocolit, măcar aparent

(Dan Apostolescu)

Firmele din Cara ă crizaş-Severin înfrunt

(continuare )în pagina 2
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Stadiul lucrărilor la cele opt puncte termice care se transformă în centrale termice de zonă în

municipiul Re

ătura între zona Triaj ă fie redeschis astăzi, 1

decembrie ăile Herculane va găzdui sâmbătă, 3 decembrie, cea

de-a cincea edi ările pentru extinderea

fabricii de cabluri auto de la Moldova Nouă sunt în plină desfă

şi

şi Calea Timişoarei din Reşi

Hotelul Roman din sta

şurare

ţa este verificat periodic de reprezentanţii administraţiei locale Pasajul rutier care

face leg ţa e programat s

ţiunea B

ţie a Conferinţei naţionale “Apicultura, încotro?” Lucr

�

�

�

Plata recenzorilor şi a recenzorilor şefi, participan
şi locuin

l
şi-au ridicat, înc

şurat

ţi la
activitatea de recenzare a populaţiei ţelor, din anul
2011, va fi sistat
P ţile au fost sistate pentru c

-

ă de joi, 1 decembrie, până luni, 5 decembrie.
ă ă Trezoreria este închisă. Prin

urmare, cei care nu ă, banii pentru munca des
fă ă, îi vor putea încasa începând de săptămâna viitoare.

Se opre te furnizş

şi Pavel Chinezu.

area

.
ţi strazile Castanilor tronsonul

dintre strada Oituz

în vederea montării unui hidrant pe strada
Castanilor pentru data de 2 decembrie
2011, în intervalul orar 14-17 Vor fi
afecta

apei potabile

Subsemnat Vladimir Salopek, fost administrator mpute icit prin
procur al SC SALOTYCOM SRL, cu sediul n Re i a, B-du Republicii, r.
8, c. 5, t. 6, p. 26, Cara -Severin, telefon 0734 253471, n temeiul art.
222 CPP formulez,

mpotriva numitului Valentin Nicolae Trutan, n calitate de repre entant al
SC LEO & NICOLESCU CO SRL, domiciliat n Re i a, str. F g ra ului, 31,
sc. D, ap. 2 parter, Cara -Severin, telefon 0744 512974 pentru s v r irea
infrac iunii de n el ciune i abuz de ncredere fapt prev zut de art. 215,
respectiv 213 CP, infrac iunea de furt prev zut de art. 208, 209 CP.

V rog, s dispune i efectuarea de cercet ri penale i trimiterea n
judecat a numitului Valentin Nicolae Trutan sub aspectul infrac iunilor, mai
sus men ionate.

n fapt, am avut contract de nchiriere . 1/01.12.2005 cu SC LEO &
NICOLESCU CO SRL, pentru un spa iu comercial, imobil situat n Re

ul î rn
î ţ l n

s e a - î

î î z
î ţ bl.

- â
ţ î î ,

ţ
ţ î

ţ
ţ

Î î nr
ţ î ţa,

B-dul Republicii nr. 3-5, respectiv Cafe Barul „LAPAZZ”.
În cursul anului 2005, d-nul Trutan, care reprezint aceast firm pe

baz de împutemicire, deoarece patronul firmei, este plecat de mai mulţi
ani din ţar , mi-a solicitat deseori sume de bani în contul chiriei, spunând c
sumele reprezint chiria pentru spaţiul comercial Bar "LA PAZZ" f r s -mi
dea vre-o chitanţ . Ulterior el nu a mai recunoscut aceste sume de bani. Eu
am crezut c el este un om serios i se tine de cuvânt. În acest fel i-am dat
circa 200 mil lei. Ulterior v zând c el tot cere bani, în contul chiriei i pentru
perioade de timp pentru care pl tisem, f r nici o chitanţ

î
î î

e
ţ

î
w

ţ
â î

ţ î â

î
î

ţ
î

.
i î -

ţ
ţ j

. . m
m î ţ

î ţ s
l a ţ

î â
ţ . î

î ţ
â î

ţ ţ
ţ ţ

ţ
.

ţ â î
Î ţ

a
î

ţ ţ î

ţ î
ţionat pe SC SALOTY COM SRL în

judecat , pentru insolvenţ .
Înţeleg s m folosesc pentru probarea celor menţionate în aceast

plângere penal , cu înscrisuri i cu proba martori ca: Parlica Vasile, cu
domiciliul în Re iţa, Bd. Republicii nr. 20, sc. C, ap. 20 telefon 0770 496074,
care a fost buc tar; Beres Daniel Nicolae, domiciliat în Re iţa, Bd. Republi-
cii nr.19, sc.4, ap.23, tel. 0765 074479 care a fost barman; Neacsu Florin cu
domiciliul în Re iţa, Calea Caransebe ului nr. 12/1/3/16 tel. 0723 427181
care fost barman; Belcea Carmen din loc. Gomia nr. 20, tel. 0255 234517
care a fost osp tar , i alţi angajaţi precum i clienţi dac va fi necesar.

Ma constitui parte civil , cu suma de 47.000 ron la care urmeaz s se
calculeze penaliz rile legale.

Pentru astlel de considerente, susţin c , organele de anchet penal ,
s fac cercet rile penale, cu privire la infracţiunile mai sus menţionate i
trimiterea în judecat a numitului Trutan Valentin Nicolae.

Anex m al turat înscrisuri ca:
- contract de închiriere;
- lista cu sumele de bani acordate pentru chirie;
- procura de administrare.

ă

ă ă
ă

ă ă ă ă
ă ă

ă ă ă
ă

ă ă ă
ă

ă ă
ă ă ă ă
ă

ă
ă ă

ă ă ă ă, am consemnat
sumele respective ntr-un caiet, pentru care a semnat de primire, la data
primirii banilor. Astfel am plătit suma de 4450 ron n lei i suma de 1050 n

uro. De asemeni, d-ul Trutan, nu a mai recunoscut nici aceste sume de
bani, iar eu, a trebuit să plătesc din nou, chiria pentru spa iul comercial, pe
bază de factură. De asemeni, d-nul. Trutan a venit la Cafe Bar "LA PAZZ"
de nenumărate ori n lipsa mea i a solicitat de la barmani să-i dea diferite
băuturi alcoolice ca: vodcă, hisky, coniac, la de bere i de asemeni
cantită i importante cu sucuri, băuturi pe care le ridica din bar, pentru
acasă, precum i pizza la pachet. C nd barmanii se opuneau, el i
amenin a, că i dă afară, dacă se opun, că el este "stăp nul barului“, aceste
mărfuri fiind de circca 20.000 ron.

Dl. Trutan tot n contul chiriei, mi-a solicitat să-i plătesc o parte din
mobilier pentru biroul personal de consilier juridic n suma de 10 mil lei, pe
care eu i-am plătit la fima SC GERASIS, care confec iona acest mobilier.
Cu toate acestea el nu a mai considerat suma respectivă n contul chiriei.
De asemeni, dl Trutan a văzut la mine "UN TABLOU" care i-a plăcut foarte
mult i pe care a insistat să l dau lui, tot n contul chiriei, iar eu i am dat
acest tablou, toamna anului 2006. Acest tablou fiind de mare valoare, fiind
pictat de un pictor din Croa ia, care a venit într-o tabară de pictură, care a
avut loc la Oravi a, ud. Cara -Severin. Acest tablou valora la perioada
respectivă circa 50.000 000 lei, dar dl Trutan, de asemeni nu a ai socotit,
acest tablou în contul chiriei, dupa cu ne-am n eles.

Subsemnatul, cu toate că i-am plătit o parte din chirie, m-am n ele cu
e , să f cem compensa ie pentru chirie cu astfel de sume, din care cauză,
nu am mai plătit chiria, ncep nd cu anul 2009 respectiv ianuarie - 15.12
2009 asteptând să facem compensa ia. De asemeni, dl Trutan, n iarna
anului 2008-2009 mi-a propus să participăm mpreună la mărirea spa iului
comercial at t pe orizontală, adică să nchidem terasa, pe care o
construisem eu i apoi pe verticală, adică să facem clădire cu 2 etaje i
parterul care compunea construc ia, iar pentru contribu ia mea la această
construc ie cu muncă i cu bani, se va face compensa ie la chirie

ă
ă
ă

ă
ă

ă
ă ă ă

ă
ă ă

ă ă ă
ă

ă

ă ă ă
ă ă ă

ă
ă ă ă

ă ă ă
ă

ă ă

ş
ş
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ş ş
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ş
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ş
ş

ş

ş
ş

ş

ş

ş

ş ş

ş şi voi
beneficia de cot parte din construc ie.

Eu am acceptat aceste propuneri, iar dl Trutan urma s se ocupe de
autoriza iile necesare, dar care nu s-au putut realiza nici p n n prezent.

n data de 15.12.2009, subsemnatul am predat spa iul comercial Cafe
Bar "LA PAZZ", d-lui Trutan. Cu toate acestea domnul Trutan, nu mi-a
restituit nici sumele de bani şi c/v tabloului şi nici nu le-a considerat la plat
chiriei prin compensare şi dimpotriv , n luna februarie 2010, a formulat la
Tribunaiul Caraş-Severin o ac iune de insolven , mpotriva SC
SALOWCOM SRL, pe care eu am reprezentat-o prin procur .

Men ionez c , eu consider c el m-a nşelat pe aceast cale, de nu am
pl tit chiria din cauza lui, care apoi, a ac

ş
ş

ş

ş ş

ş ş

ş

PL NGERE PENAL

Motivele PL NGERII PENALE

Â

Â

Ă

Vladimir Salopek

În data de 1 decembrie anul curent,
Primăria Re ături de Garnizoana
Re ă,
dedicată „Zilei Na

ă participe cetă

ă

ăzboi, cadrele militare în
rezervă

ărilor Serviciului
Voluntar pentru Situa ă din
cadrul Primăriei municipiului Re

ă aplicate la
ultimul nivel al imobilelor situate pe B-dul
Republicii, bl. 18

ă
există pericolul desprinderii acestor
elemente decorative.

Având în vedere faptul că în zona
respectivă traficul pietonal este intens, se
pot produce accidente cu urmări deosebit
de grave.

Prin urmare, Primăria municipiului
Re

ă aceste elemnte ornamentale,
solicitând fixarea acestora în vederea
evitării unor accidente.

şi
şi

şi

şi funda

şi în retragere, elevi, studen şi
reprezentan

şi

şi 20, precum şi Aleea
şi 2, s-a constatat c

şi

ţa al
ţa va organiza ceremonia public

ţionale a României” la
ora 11.00, în Centrul Civic, Piaţa 1
Decembrie 1918.

Sunt invitaţi s ţenii
municipiului Re ţa, reprezentanţi i
autorit ţilor publice locale, cei ai partidelor
politice, asociaţiilor, ligilor ţiilor,
veterani de r

ţi
ţi ai mass-media.

Urmare a verific
ţii de Urgenţ

ţa cu
privire la ornamentele din ţigl

Ţarcului, bl.1, sc. 1

ţa a atenţionat Asociaţiile de
Proprietari asupra pericolului care îl
prezint

Prim@ria Re}i]a ne
informeaz@

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

„Stimat
şi apelez la dumneavoastr

ă redac
ă numesc Salopek Vladimir ă

pentru a face public necazul ce îl am cu o persoană ce, teoretic
măcar, trebuie să fie un apărător al legilor din România. Vă rog să
publica ă plângerea penală ce am făcut-o
celui care eu consider că mi-a încălcat drepturile legale”.

ţie,
M

ţi în ziarul dumneavoastr

Începând cu edi

R spunderea

ţia de ast ţiei Prisma v
ţiile cu dvs., cititorii. Faptul c ţenii

se confrunt
ţii statului este o realitate ce nu mai trebuie

argumentat ţiu pentru publicarea
diverselor acte depuse de dvs. la diversele ghi ţiilor
statului ţionare. pentru conţinutul
textului din aceast revine celui care a f

ăzi a publica ă propunem o
rubrică nouă, inspirată din discu ă cetă

ă cu tot felul de probleme în legătura sa, de cele mai multe
ori nevoită, cu reprezentan

ă. Ca urmare, Prisma vă oferă spa

ămase fără solu ă
ă rubrică ăcut sesizarea.

şee ale institu
şi r

Ulterior, Drăgan a mai lini ă oamenii
nu sunt pu ă dea cu pietre
în geamurile administra

ă falimentarea UCMR-ului ar constitui o catastrofă
pentru Re ărac. „Avem un
jude ădurit, ne lăudăm cu asta,
ă-i trimitem pe anagaja ădure, pentru că

la Bucure ă
indica ă vindem tot!? Dimpotrivă, statul ar trebui
să- ă din ac
ă, a ă”. Tot Drăgan a

solicitat ca directorul UCM Re ădău, să fie chemat
la raport, să explice clar situa

ă situa ă ă-
ările în scris. „Dacă sindicatele vor, sunt de

acord să solicităm prezen
ăm în Cara

ă prezen

ă peste 40 la sută din teren
este cuprins în Parcuri Na

ări pentru investi
ă”, a spus Verindeanu. Lideri sindicali, Drăgan

ă redacteze până a doau zi documentul scris,
prin care să semnaleze Guvernului situa ă de la UCM
Re ă solicite prezen ă a ministrului Ion
Ariton la Re ă, nu s-a mai întâmplat nimic, 1
Decembrie a sosit

ătoare vine, însă, de pe site-ul uzinei, care ne
informează: „Compania UCM Re ă în
produc

ă luni ale acestui an cu 18%, de la 67 de milioane
de lei la 54,9 milioane de lei, în timp ce cifra de afaceri a
companiei a crescut cu 23%, de la 78,6 milioane lei la 96,8
milioane”.

ştit lucrurile afirmând c
şi pe scandal, nu mai sunt dispuşi s

şi şi pentru jude şi aşa foarte s
şi ce facem? Vrem

s şti, în p
şti, în Guvern, avem nişte balerini, care ascult

şi recupereze 51 la sut şi
şa cum spuneam, este o unitate strategic

şi

şi a cerut liderilor sindicali s şi
exprime solicit

şi
ş-Severin. În

prezent primarii din jude
şi ş-Severin nu se mai pot face

investi

şansa de a ob
şi Apostol,

s-au angajat s

şi şi s
şi

şi ministrul n-a venit. O veste oarecum
îmbucur

şi
şi turbine, şi-a redus pierderile în

primele nou

ţiei judeţene, dar trebuie ţinut cont de
faptul c

ţa ţul
ţ bine împ

ţi, pe speciali

ţiile FMI, ca s
ţiunile UCM Re ţa, pentru

c
ţa, Dan Ob

ţia uzinei.
Subprefectul judeţului, Nicolae Verindeanu, a fost de

acord c ţia este grav

ţa ministrului economiei la Re ţa,
Este al doilea ministru pe care îl chem

ţ solicit ţa ministrului mediului
la Re ţa, deoarece în Cara

ţii, ca urmare a faptului c
ţionale, arii naturale protejate în

care ţine aprob ţii este practic
nul

ţia grav
ţa ţa, de urgenţ

ţa. De atunci, îns

ţa, specializat
ţia de motoare

La Centrul de voluntariat Mansarda din
Re

ă
de Luptă Anti-Sida. În cadrul manifestării s-
a discutat despre situa

s-
au împăr

ău, medic
epidemiolog în cadrul Direc ănătate
Publică a jude

ă la ora actuală DSP-ul are în
eviden ă 208 persoane seropozitive, dintre
care 108 cu infec ă
SIDA; din totalul eviden

ă deja de tratamentul
antiretroviral.

ă de
Asocia

ă” din Re
ă

Educa ă Cara

şi
Ziua Mondial

ş-Severin şi

şte situa

ş-Severin, a
precizat c

şi 100 cu boal

şi
Speran şi

şi Asisten
ş-Severin şi Centrul de

voluntariat - Mansarda.

ţa, cu
prilejul zilei de 1 Decembrie,

ţia persoanelor
seropozitive din judeţul Cara

ţit diferite pliante informative
despre infecţia HIV-SIDA. În ceea ce
prive ţia persoanelor infectate cu
HIV-SIDA, dr. Mircea Borc

ţiei de S
ţului Cara

ţ
ţia HIV

ţiaţ 178 de
persoane beneficiaz

Manifestarea a fost organizat
ţia Familiilor Anti-Hiv “Inocenţa
ţ ţa, în colaborare cu

Centrul Judeţean Resurse ţ
ţional

oa fost organizată ă rotundămas

Alarm
ţa, în colaps?

ă de gradul zero
UCM Reşi

A ă un mesaj adresat cără

ă a
Dunării, Valea Almăjului, din întregul Banat Montan, din
întreaga Românie ă afla ă
lume, spune, printre altele, Tabugan, nu o victorie
militară a stat la temelia României Mari, ci actul de
voin ă al natiunii române de a-si consolida armătura
teritorial-institu ă care este statul na

ăzi, mai mult ca oricînd,
unui singur obiectiv strategic - România. Astăzi, UNPR
reprezintă garantul stabilită

ă: na ă trăiască într-un
stat Na ă voin ă s-a dovedit mai puternică

decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau
incompeten

ă uria ă ca peste toate adversită ă dea
via ă aspira

ă

ăm ca atare! Acesta este sistemul de valori ca-
re ne-a adus pe to

ă,
de ă an de an mesaje mi ătoare, cu ocazia
sărbătorilor, actualii politicieni nu înva ă mai nimic din
ac

şa se intituleaz şenilor de
deputatul Ion Tabugan, preşedintele filialei jude

şi de oriunde v

şi, punând în mişcare na
ş

şi mai mult de România. Şi asta nu
numai de Ziua României ci în fiecare zi! Pentru noi,
pentru UNPR Ziua României este în fiecare zi şi ne
comport

şi adreseaz şc

ţene a
UNPR. ”Dragi compatrioţi, de pe întreaga Clisur

ţi în aceast

ţ
ţional ţional. Noi,

UNPR-ul, suntem dedicaţi ast

ţii României. Este o
necesitate istoric ţiunea trebuie s

ţional! Aceast ţ

ţe, ţiunea, i-a dat
acea forţ ţile s

ţ ţiei sale: statul naţional! (...) Noi vorbim mai
puţin de politic

ţi aici! La mulţi ani, tuturor românilor!”
Ce e ciudat, am mai completa noi, este faptul c

ţ
ţiunile marilor oameni de stat care au bazele Româ-

niei moderne. La mulţi ani, români! (DanApostolescu)

“Ziua României este în fiecare zi“

( )continuare din pagina 1

Situa]ia persoanelor
seropozitive din jude]

Grupul Ecologic de Colaborare Nera implementează în
fiecare an, în perioada aprilie - noiembrie, proiectul de interes
public „Voluntariat pentru protejarea lumii mirifice din sudul
Bana tu lu i ” . Ma i mu l te de ta l i i po t f i găs i t e pe
www.gecnera.ro/voluntariat.htm.

În perioada decembrie 2011 - martie 2012 candida
ă

ă ării activită
ă în 15 aprilie 2012, în func

ă fie valida
ă li se încheie un contract de voluntariat pentru perioada aprilie -

noiembrie 2012 ce include prestarea unui număr de minim 20 de
ore voluntariat/lună în cadrul centrului transfrontalier de
voluntariat al GEC Nera.

Detalii privind oferta de voluntariat a GEC Nera pentru anul
2 0 1 2 p o t f i g ă s i t e î n p l i a n t u l d e p e
www.gecnera.ro/documente/oferta%20voluntariat%202011.pdf

Institu ă ământ

ă se implice în anul 2012 în activită

ă în data de 5 decembrie 2011.

ţii pentru
activit ţile de voluntariat vor realiza un training destinat dobândirii
cuno ţelor ţilor necesare prest ţilor de
voluntariat urmând ca pân ţie de
rezultatele obţinute la training, voluntari s ţi, legitimaţi

ţiile de înv ţ
ţi de liceu, studenţi ţi de

universitate) care doresc s ţile
de voluntariat ale GEC Nera pot contacta organizaţia la tel.
+40255 572026, +40722 437197 sau pe e-mai l :
gecnera@yahoo.com pân

ştin şi abilit

şi
s

şi persoanele fizice (elevi de liceu,
tineri inactivi absolven şi absolven

Preg@tiri pentru anul de
voluntariat 2012



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând pensiune compus

9

-

a

ă din 5 camere,
4 săli, salon 40 locuri, suprafa ă construită
350 mp, curte 1000 mp, situată în Re

ă,
termopane, laminate, mobilat par

ă, aer
condi

ă termică, termopane,
podele laminate, etaj 4/4, situat în Re

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

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

ţ
ţa-

Cuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând spaţiu comercial de 120 mp situat
în Re ţa, b-dul Republicii. Preţ 52.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4, central

ţial, situat
în Re ţa, Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, central

ţionat, etaj 4/4, situat în Re ţa, Calea
Caransebe ţ 38.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 3 camere
decomandat, central

ţa
Sud. Preţ 38.000 €. 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 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 apartament 2 camere confort 3,
et. 1/4, situat în Re ţa, cartier Lunca
Pomostului. Preţ 12.500 €. 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 3 .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

şi
şului. Pre

şi

şi

şa Montan

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

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

3

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

3,30
3,28

3,10

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

31 1 2 3 4 7 8 9 24 25 28 29 3010 11 14 15 16 17 18 21 22 2331 1 2 3 4 7 8 9 24 25 28 29 3010 11 14 15 16 17 18 21 22 23

31 - 0 Noiembrie 2011Octombrie 331 - 0 Noiembrie 2011Octombrie 3

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

21 11 177,5592
22 11 175,6129
23 11 176,5955
2 11
2 11
2 11
2 11

11

nov. ‘
nov. ‘
nov. ‘

4 nov. ‘ 177,7713
5 nov. ‘ 177,2451
8 nov. ‘ 179,3817
9 nov. ‘ 179,0155

30 nov. ‘ 179,5197

EUROUSD
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�

�

� �

�

�

Guvernul a aprobat proiectul bugetului de stat
Senatul a adoptat tacit propunerea legislativ

Vasile Blaga este noul pre
Propunerea legislativ

Guvernul a adoptat o ordonan

şi proiectul bugetului asigur

şi
monitorizarea prin GPS a de

şedinte al Senatului

ărilor
sociale de stat pentru 2012 ă care
prevedea castrarea chimică pentru pedofilii care recidivează, precum

ă privind consacrarea zilei de 10 Mai - Ziua Independen
ărbătoare na ă a fost adoptată tacit de Senat. Camera Deputa

ă de urgen ă prin care se modifică
data limită pentru plata rentei viagere, de la 31 august la 30 noiembrie a anului
următor celui pentru care aceasta este datorată

ţinutilor condamnaţi pentru pedofilie. Camera
Deputaţilor este forul decisional

ţei ca
zi de s ţional ţilor este
forul decizional ţ ţ

� Ordinul Ministerului Mediului şi P
şi 4 la Ordinul ministrului mediului şi padurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de
recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru
sezonul de vanatoare 15 mai 2011-14 mai 2012 (M.O. nr. 707/06.10.2011)

şi completarea Legii educatiei na

şi
utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici şi
mijlocii, precum şi reflectarea acestuia în contabilitatea Trezoreriei Statului (M.O. nr.
713/10.10.2011)

Ordinul Ministerului Educa şi Sportului nr. 5552/2011 pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului şi sportului nr.
3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii în sistemul na

şi Sportului - Metodologia din 2011 de
organizare şi functionare a claselor cu frecventa redusa în invatamantul preuniversitar
obligatoriu (M.O. nr. 714/11.10.2011)

Ministerul Educa şi Sportului - Criteriul din 2011 generale de
admitere în invatamantul postliceal (M.O. nr. 715/11.10.2011)

Ministerul Educa şi Sportului - Metodologia din 2011 pentru
acordarea titlului "Profesorul anului" în invatamantul preuniversitar (M.O. nr. 715/11.10.2011)

Camera Consultantilor Fiscali - Norma din 2011 privind realizarea de expertize fiscale la
solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a
altor parti interesate (M.O. nr. 715/11.10.2011)

Ministerul Justitiei - Regulamentul din 2011 privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare
efectuate de expertii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie (M.O. nr.
715/11.10.2011)

ădurilor nr. 2266/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1, 3

ării, Tineretului

ării, Tineretului

ării, Tineretului

ării, Tineretului

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Legea nr. 166/2011 pentru modificarea ţionale nr. 1/2011
(M.O. nr. 709/07.10.2011)

Guvernul României - Norma metodologica din 2011 de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind
masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor (M.O. nr. 712/10.10.2011)

Comitetul de Initiativa Legislativa - Initiativa legislativa din 2011 privind Proiectul de
revizuire a Constitutiei României (M.O. nr. 713/10.10.2011)

inisterul Finantelor Publice - Norma din 2011 privind modul de constituire, administrare

ţiei, Cercet

ţional de invatamant (M.O.
nr. 713/10.10.2011)

Ministerul Educaţiei, Cercet

ţiei, Cercet

ţiei, Cercet

M

Comitetul Olimpic European a
decis joi, 24 noiembrie a.c.

ţia de Iarn

să
acorde României acceptul final
pentru a organiza Edi ă a

(FOTE) din 2013.
Festivalului Olimpic al Tineretului
European

Curtea Constituţional
ţional ţa de

urgenţ

ţ

ă a României (CCR)
consideră constitu ă ordonan

ă prin care
au fost e ă în 2016

ă de USL prin
care contesta această ordonan ă a Guvernului.

drepturile băne
ă

şti câştigate
în instanţ şalonate pân şi a
respins astfel sesizarea depus

Ministerul Muncii, Familiei }i Protec]iei
Sociale face urm@toarele preciz@ri:

Decizia Înaltei Cur ă la
acordarea indemniza

ăscu ă gemelară, de triple

ă pentru cre ă
pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de
triple

ăscut după 17 iunie 2009 au primit
ă pentru cre

ă, de triple
ătoare a legii în vigoare

ă.
Mamele care au născut înainte de 17 iunie 2009 vor

primi retroactiv indemniza ă pentru
cre ă, de triple

ă cu caracter individual.
În conformitate cu principiul separa

ării ării unitare a
Legii de către toate instan ă din ă. În
consecin ă, decizia ICCJ nu are efecte asupra păr

ărâ
rile judecătore

ă publicarea în Monitorul
Oficial a deciziei ICCJ nr. 26 din 14 noiembrie 2011.

ţi de Casaţie ţie se refer
ţiei lunare pentru cre

ţi dintr-o sarcin ţi sau
multipleţi, anterior datei de 17 iunie 2009, data la care a
intrat în vigoare Legea 239/2009.

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie ţie prevede ca
indemnizaţia lunar

ţi sau multipleţi, în cuantum de: 800 lei pentru
perioada 1 ianuarie 2006-31 decembrie 2006; 600 lei
pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2008;
600 lei sau opţional, 85% din media veniturilor pe
ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4 000 de lei pentru
perioada 1 ianuarie 2009-17 iunie 2009.

Mamele care au n
ţia suplimentar

ţi sau multipleţi,
prin aplicarea corespunz

ţ

ţia suplimentar
ţi sau

multipleţi, conform deciziei ICCJ numai în baza unei
decizii în Instanţ

ţiei puterilor în
stat, ICCJ decide asupra interpret

ţele de judecat ţar
ţ ţilor.

Guvernul are obligaţia de a pune în aplicare hot -

şi Justi
şterea copiilor

n

şi Justi
şterea copilului se acord

şi primesc indemniza şterea
copiilor din sarcina gemelar

şi nu
este necesar niciun fel de demers în instan

şterea copiilor din sarcina gemelar

şi aplic

şti definitive şi irevocabile care stabilesc
drepturi individuale, emise dup

.

19 Noiembrie 2011

Din 11 decembrie 2011 va
intra în vigoare Noul Mers al
Trenurilor

Consulatul O
norific al României

care va fi valabil pân

A fost inaugurat oficial, la 25
noiembrie 2011,

la Neustadt
an der Weinstraße, cu jurisdic

ă
la data de 8 decembrie 2012. În
func

ălători se
vor împar

ăstrat, în timp ce pentru trenurile
de tip InterRegio se va practica un
tarif intermediar între tariful celor
două ranguri de tren Accelerat

ă pentru landurile Rhein
land-Pfalz, Nordrhein-Westfalen

ţie de serviciile oferite,
rangurile de trenuri de c

ţi în trei categorii noi:
Intercity (IC), InterRegio (IR)

ţin
decât la Rapid, respectiv 12%
mai mare decât cel laAccelerat).

ţie
consular -

ţia Ba-
den-Württemberg), Stahnsdorf
(Brandenburg), Kassel (Hessen),
Hamburg (Hamburg, Bremen,
Meck lenburg-Vorpommern,
Niedersachsen, Schleswig-
Holstein), Leipzig (Sachsen,
Sachsen-Anhalt

şi
Regio (R). Tariful pentru trenurile
Intercity si Regio (fostele
Intercity-uri şi Personale) va fi
p

şi
Rapid (aproximativ 22% mai pu

şi Saarland. România are şase
consulate onorifice în Germania:
la Stuttgart (cu circumscrip

şi Thüringen) şi
Neustadt an der Weinstraße
(Rheinland-Pfalz, Nordrhein-
Westfalen şi Saarland).

-
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Proiect de hot

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
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.

-
-

.

.
-
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ărâre privind regulamentul
de organizare ă
din Municipiul Re

ărâre privind aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului
în elaborarea

ărâre pentru modificarea
art. 2 ărârea nr. 110/2011
privind înregistrarea Primăriei Municipiului
Re

ă
online a taxelor

ă

ărâre privind modificarea
statului de func

ă"
Re ără personalitate juridică de sub
autoritatea Consiliului Local.

Proiect de hotărâre privind însu

ă a unor terenuri din domeniul public al
Municipiului Re

ă

ărâre privind trecerea din
domeniul privat în domeniul public al munici
piului Re ă de 2304
mp, dezlipirea terenului

ă ă uzată în jude

ă

ărâre privind trecerea din
domeniul privat în domeniul public al munici
piului Re ă de 2544
mp, dezlipirea terenului

ă ă uzată în jude

ărâre privind trecerea din
domeniul privat în domeniul public al munici
piului Re ă de 2304
mp, dezlipirea terenului

ă ă uzată în jude

ărâre privind concesiona
rea fără licita

ă în C.F. nr. 15481 UAT Re

ă cu amenajare
interioară a locuin

ătre domnul Lala Daniel

ărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public

ăgăra

ării prin licita ă pentru
construire garaje auto.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public

ă, nr.
top. R200/3/52/i/50/3/5/3/1/1/10, nr. cad.
5293, în vederea concesionării prin licita

ă pentru construire garaj.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public

ă, nr.
top. R200/3/52/i/50/3/5/3/1/1/10, nr. cad.
5293, în vederea concesionării prin licita

ă pentru construire garaj.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezlipirii unui teren în suprafa ă de 484 mp din
suprafa ă în C.F. 7 Câlnic nr. top
285/b/2/a/2/.../b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/
b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1 situat în

municipiul Re

ărâre privind aprobarea
dezlipirii unui teren în suprafa ă de 827 mp din
suprafa ă în C.F. Re ă,
nr. top 1127/a/1/2/2/2/2/1/19/d/3/28/18/12/a/2
/b/2/a/2/2/1/1/1/a/2 situat în municipiul Re

ă

ărâre privind prelungirea
termenului de folosin ă gratuită către Funda

ărâre privind aprobarea
deschiderii de cont la PIRAEUS BANK
ROMÂNIA S.A. în vederea derulării de servicii
financiare.

Proiect de hotărâre privind revocarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 9 din
30.01.2007.

Proiect de hotărâre privind trecerea din
domeniul public al municipiului Re

ă de 112 mp
ă de 146 mp, din

suprafa ă conform C.F. nr. 35201-
C1-U1 Re

ă.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezlipirii unui teren în suprafa ă de 253 mp din
suprafa ă în C.F. 7 Câlnic nr. top
285/b/2/a/2/.../b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/
b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1 situat în
mun Re

ărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public

ă, nr.
top. R200/3/52/i/50/3/5/3/1/1/10, nr. cad. 5293
în vederea concesionării prin licita ă
pentru construire baterie 4 garaje.

Proiect de hotărâre privind modificarea
statului de func

ă de Consiliul Local al Municipiului
Re

ă
Socială" privind prevederile H.G. nr. 927/2011
referitor la „Co

ăsurare a
cantită

ătre S.C.AQUACARA

ăspuns la
propunerile reprezentan ă

ă ă uzată în jude

ă
pentru Rela ă

ă pentru
energia termică furnizată popula

ările
ările ulterioare.

Adresa nr. 17916/27.10.2011 a S.C.
GROUP-ECOTERM S.R.L. referitor la
semnarea contractului de închiriere
(echipament SRM).

Diverse.

şi utilizare a locurilor de joac
şi

şi revizuirea planurilor de urba
nism şi amenajarea teritoriului din competen

şi aprobare a Consiliului Local al
Municipiului Reşi

şi art. 3 din Hot

şi şi
Taxe" în sistemul na

şi impozitelor utilizând cardul
bancar, precum şi stabilirea procentului şi mo
dului în care este suportat comisionul bancar
în cazul pl şi taxelor locale
efectuate online, cu cardul bancar.

"Proiect de hot

şi

şirea
rapoartelor de evaluare referitoare la pre

şi

şi canalizare.

Proiect de hot

şi
şi punerea la dispozi

şi ap ş-Severin" a
terenului pentru construc

şi
şi punerea la dispozi

şi ap ş-Severin" a
terenului pentru construc

şi
şi punerea la dispo

zi
şi ap ş-Severin" a

terenului pentru construc

şi

şi construirea unui balcon
la parter, str. Crizantemei, nr. 4, se. 2, ap. 1,
c şi so

şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşi

şi
şului nr. 26, înscris în C.F. nr. 3722

Câlnic, nr. top. G100/z/2/14, în vederea
concesion

şi trecerea în -
domeniul privat al mun Reşi

şi
şi

şi trecerea în
domeniul privat al mun Reşi

şi
şi

şi

şi

şi

şi

şi
şi

şi a
terenului aferent în suprafa

şi
şi

şi vânzarea spa şi a tere
nului aferent prin licita

şi

şi trecerea în
domeniul privat al mun Reşi

şi
şi

şi

şi

şul de solidaritate".

Adresa nr. 18184/2.11.2011 a S.C.
CET 2010 REŞI

ş-Severin privind
soldul facturilor restante ale Municipiului
Reşi Ş S.A. Reşi

ş-Severin referitor la
proiectul „Sistem integrat de management al
deşeurilor în jude ş-Severin".

Adresa nr. 18665/10.11.2011 a S.C.
SPEDITION RO-A TIR S.R.L. - r

şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local"
referitor la lipsa consumabilelor de tipul:
becuri, bobine, corpuri de iluminat etc. ca
urmare a rezilierii contractului cu SZD Cluj.

Adresa nr. 17828/26.10.2011 a
Agen ş-
Severin cu privire la proiectul „Modernizarea
infrastructurii de ap şi ap

ş-Severin.Aglomerarea Reşi

şi
complet

ţa.

Proiect de hot

ţa
de avizare

ţa.

Proiect de hot

ţa - Serviciul Public - „Direcţia Impozite
ţional electronic de plat

ţilor impozitelor

ţii al Serviciului Public
„Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţ

ţa, f

ţul de
referinţ

ţa ce au fost puse la dispo
ziţia operatorului de servicii conform contrac
tului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu ap

ţa a unui teren în suprafaţ

ţia proiectului „Modernizarea infrastructurii de
ap ţul Cara

ţia/extinderea/reabi
litarea obiectivului de investiţie „Rezervor nou
Driglov ţ".

Proiect de hot

ţa a unui teren în suprafaţ

ţia proiectului „Modernizarea infrastructurii de
ap ţul Cara

ţia/extinderea/reabi
litarea obiectivului de investiţie „Staţie clorare
izvoare Sodol".

Proiect de hot

ţa a unui teren în suprafaţ

ţia proiectului „Modernizare infrastructurii de
ap ţul Cara

ţia/extinderea/reabi
litarea obiectivului de investiţie „Rezervor nou
Poiana Golului - Doman".

Proiect de hot
ţie a suprafeţei de 2 mp. identifi

cat ţa nr. top.
G100/h/60/20/1/a/b/2/2/3/3/2/b/2/1/b/a/2/1/b/
e/2/b/2/1/a/2/1/b, nr. cad. 5843, pentru
extindere construcţie existent

ţei

ţia Lala Alina
Gianina.

Proiect de hot

ţa, a
suprafeţei de 50 mp teren, localitatea Re ţa,
str. F

ţie public

ţa, a suprafeţei de
24 mp teren', localitatea Re ţa, str. Sportului
FN, înscris în C.F. nr. 2273 Re ţa Român

ţie
public

ţa, a suprafeţei de
24 mp teren, localitatea Re ţa, str. Sportului
FN, înscris în C.F. nr. 2273 Re ţa Român

ţie
public

ţ
ţa identificat

ţa, str. Izvor.

Proiect de hot
ţ

ţa identificat ţa Român

ţa,
str. Driglov ţ nr. 6.

Proiect de hot
ţ ţia

„Maria" a spaţiului situat administrativ în
Re ţa, str. P. Maior nr. 2, cam. 130 înscris în
C.F. nr. 30006-C1-U54 cu nr. top.
R.201/o/10/Et.l/54.

Proiect de hot

ţa în
domeniul privat al municipiului Re ţa a
spaţiului construit în suprafaţ

ţ
ţa identificat

ţa, nr. cadastral 35201-C1-U1, PT
nr. 12A, situat în Re ţa, str. Pinilor nr. 3, pre
cum ţiului construit

ţie public

ţ
ţa identificat

ţa, str. Poneasca F.N.

Proiect de hot

ţa, a suprafeţei de
96 mp teren, localitatea Re ţa, Zona Tipogra
fie, înscris în CF nr. 2273 Re ţa Român

ţie public

ţii al Bibliotecii Judeţene „Paul
lorgovici" Re ţa, pentru structura de personal
finanţat

ţa.

Informarea nr. 18185/2.11.2011 a
Serviciului Public - „Direcţia de Asistenţ

ŢA S.R.L privind regimul de
proprietate a sistemelor de m

ţilor de gaze naturale tranzacţionate în
România

Adresa nr. 18292/3.11.2011 a Institu
ţiei Prefectului - Judeţul Cara

ţa c ţa.

Adresa nr. 18357/04.11.2011 a Consi
liului Judeţean Cara

ţul Cara

ţilor autorit ţii locale.

Adresa nr. 17411/19.10.2011 a Servi
ciului Public - „Direcţia pentru întreţinerea

ţiei pentru Protecţia Mediului Cara

ţul
Cara ţa".

Adresa M.A.I. - Direcţia General
ţia cu Comunit ţile Locale - refe

ritor la repartizarea unor sume în conformitate
cu prevederile O.G. nr. 36/2006 privind
instituirea preţurilor locale de referinţ

ţiei prin
sisteme centralizate, cu modific
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4.

6.

23.

26.

28.

5.

11.

12.

13.

17.

18.

19.

21.

30.

31.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 22 noiembrie 2011

Legea pentru modificarea şi completarea
O G nr.155/2001 privind aprobarea progra-
mului de gestionare a câinilor f

şterea
şi ad

şi 5.000 de lei.
Alte sanc

şi la pedepsirea cruzimilor

comise fa

şi c

şi 10.000 de lei.
De asemenea, legea d

u

ţilor.
Între altele, noua lege interzice cre

ţiile adiacente
acestora, în afara propriet ţii st

ţin

ţiuni din legea de modificare a
OuG nr. 155/2001 se refer

ţ
ţionate cu închisoarea de la 6 luni la

3 ani sau cu amend

ţia de a menţine
igiena în spaţiile publice, în spaţiile adiacente
acestora, în holurile

ţiilor locative, în caz contrar riscând o
amend

ţilor publice locale de a opta pentru
eutanasierea câinilor f

ţi în termen
de 30 de zile.

ără stăpân a
fost adoptată recent de Camera Deputa

ăpostirea câinilor pe domeniul public, în
locuri publice sau în spa

ă ăpânului sau a
de ătorului acestuia, amenda fiind cuprinsă
între 2.000 de lei

ă la pedepsirea
uciderii câinilor de către alte persoane decât
medicul veterinar

ă de aceste animale. Aceste fapte
vor fi sanc

ă penală de la 1.000 de lei
la 10.000 de lei.

Cei care au câini au obliga

ăile de acces ale
spa

ă cuprinsă între 5.000
ă posibilitatea

autorită
ără stăpân din

adăposturi, dacă nu sunt adopta

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

Oficial al României

G ără stăpânestionare a câinilor f
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Potrivit unor noi date de cercetare publicate recent, patrimoniului natural al Europei se afl Alegerile preziden
Curtea de Justi

Peste 160 de tone de aur (85 la sut
La Washington s-a desf - A intrat în vigoare

acordul privind eliminarea regimului de vize între Ucraina

ă într-un declin alarmant
ărât că nu se poate cere furnizorilor de servicii de Internet să instaleze filtre care ar

împiedica descărcarea ilegală de fi ă din rezerva ării), în valoare de peste 11 miliarde dolari, vor fi repartriate
spre Venezuela din băncile europene ă ă

ţiale în Rusia au
fost fixate pe 4 martie 2012 ţie a Uniunii Europene a hot

ţ

ţegovina

şiere
şi europene şurat summit-ul Statele Unite Uniunea European

şi Bosnia şi Her

Domeniul de aplicare pentru restricţionarea accesului public la
documentele deţinute de instituţiile UE va fi redus în urma
amendamentelor f ţi civile a PE,
la un proiect de lege privind accesul public. Propunerea pentru a spori
astfel transparenţa, responsabilitatea ţia în UE va fi
supus

ăcute de către Comisia pentru libertă

ă la vot în plen în decembrie.
şi democra

La Durban (Africa de Sud), 190 de state
s-au reunit începând de luni (28 noiembrie)
pân

ţi de combatere a fenomenului
înc

ţa efectelor acesteia.

ă pe 9 decembrie pentru a găsi
modalită

ălzirii globale ăti în
fa

şi pentru a se preg

Începând cu ianuarie 2012, Comisia Europeană
va încerca, în măsura posibilului,

de obliga
ă introducă regimuri

speciale, care să reducă la minimum sarcina
normativă pentru acestea.

să scutească
microîntreprinderile ţiile care le sunt
impuse de legislaţia UE sau s

Un singur mete
orit masiv care a
lovit P

ţia
dinozaurilor, dar
acum oamenii de

ţ
ţiile colosale ale

unui vulcan de trei ori mai mare decât Franţa, în momentul în
care acesta a lovit.

Cercet
ţiile lui Deccan Traps, un vulcan primitiv din vestul

Indiei, au devastat P

ţi meteoriţi care au lovit, 300.000 de ani mai târziu
ţii, care au f

ţia cauzat

ţe de la
Princeton, Gerta Keller, a publicat recent un studiu în care
sedimente marine de la fluxurile de lav

ţia unei specii de plancton utilizat

ţia în mas

ţie a Deccan Traps, a doua din cele trei
cunoscute.

A treia faz ţin sever

ţial mai slab
ţia a doua.

Un alt grup din laboratorul lui Keller a g

ţie în mas
ţinele specii care au supravieţuit erupţiilor, potrivit

unui studiu publicat în luna octombrie.
Din acest sediment, situat în Meghalaya, India, la mai mult

de 600 de mile est raportat la Deccan Traps, oamenii de
ţ

ţiei în mas
ţiar, sau KT,

ţiilor lui Deccan, se crede c

ţia în mas

ţiile au fost.
"Munca noastr ţia

între extincţie în mas

ţie de cauz
ţii vulcanice masive au fost mult mai distructive

decât se credea anterior ţia în mas
ţilor".

"Dar, având în vedere instabilitatea mediului cauzat
ţiile masive Deccan, un impact ar fi putut cu u ţ

ţii moderate ale lui Deccan Traps fac P
ţuirea dinozaurilor.

ţii vulcanice masive distrug 80 la sut ţa de pe
P

ţiu, lovesc
planeta

N o i e r u p ţ i i
vulcanice fac mediul
P

ţa s

-

-
ământul a fost

întotdeauna consi
derat responsabil
pentru dispari

ă cred că cele
mai multe creaturi au fost deja ucise de erup

ătorii de la Universitatea Princeton au găsit dovezi
că erup

ământul în urmă cu 65 milioane de ani,
producând cele mai mari fluxuri de lavă din istoria planetei,
saturând astfel atmosfera cu dioxid de carbon

ări climatice.
ă acest lucru nu a fost destul de rău, au existat mai

mul
ăcut în cele din urmă Pământul de

nelocuit timp de 500.000 ani.
Dovezile pentru extinc ă de vulcani provin din

urmele de plancton mort pe care cercetătorii le-au descoperit,
ă o durată de jumătate de milion de ani.

Echipa condusă de profesorul de Geo

ă aruncate de Deccan
arată că popula ă pe scară
largă pentru a evalua efectele catastrofelor preistorice a
scăzut cu aproape 100 la sută în miile de ani care au dus la

dispari ă a dinozaurilor.
Acest eradicare a planctonului s-a petrecut în sincronizare

cu cea mai mare erup

ă, mai pu ă, de activitate a vulcanului
Deccan a păstrat Pământul aproape de nelocuit pentru
următorii 500 de mii ani, arată raportul. O fază, în mod
substan ă, considerată prima, a avut loc cu
aproximativ 2.5 milioane ani înainte de erup

ăsit dovezi, în
sedimente din India, ale ciocnirii cu un meteorit în perioada de
extinc ă, ciocnire care a fost suficientă pentru a
termina pu

ă au dedus că pe Pământ, în această perioadă, a fost un
mediu dur al ploii acide

ă, a spus Keller, ar putea să
lămurească definitiv evenimentul dispari ă,
cunoscut sub numele de Cretacic-Ter

ăreia a fost declan ă numai de către un
impact al unui meteorit lângă Chicxulub, astăzi Mexic.

Despre acest impact, care a avut loc în jurul perioadei celei
de a doua faze a erup ă a fost de
două milioane de ori mai puternic decât o bombă cu hidrogen

ă impactul de la Chicxulub
nu a fost suficient de catastrofal pentru a determina KT,
dispari ă, iar cele mai noi descoperiri ale echipei de la

Princeton arată că erup
ă din Meghalaya ă corela

ă ă a lui Deccan", a
spus Keller.

"Am demonstrat clar o rela ă-efect potrivit căreia
aceste erup

ă
KT chiar ără adăugarea efectelor meteori

ă de
erup ă
ucide cele câteva specii rămase la sfâr

Erup ământul un loc
dificil pentru supravie

Erup ă din via
ământ. Apoi, un meteorit de mărimea Everestului, împreună

cu alte câteva corpuri
mari din spa

ământului atât de
ostil, încât durează o
jumătate de milion de
ani pentru ca via ă
înflorească din nou.

ştiin

şi dioxid de sulf,
elemente recunoscute pentru schimb

Şi dac
şi mai

multe erup

şi care indic
ştiin

ştiin
şi temperaturilor globale neregulate.

Aceste concluzii luate împreun

şi elimina
teoria potrivit c şat

şi a generat un nor de praf şi gaze care a schimbat radical
clima.

Keller a considerat mult timp c

şi Deccan arat
şi activitatea vulcanic

şi ar fi putut cauza dispari
şi f

şurin
şitul Cretaciculu".

Cronologie

În urmă cu 67.5 milioane de ani

ăCu 65 milioane ani în urm

300.000 ani mai
târziu

Mii de persoane care lucreaz

.

.

.

.

ă în cinema, TV, cultură, muzică, artele
spectacolului, patrimoniu

ă”
dat publicită ă. Cu un buget propus de 1,8
miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, ar fi un impuls de mare ajutor
pentru industriile culturale ă importantă de
cre ă ă în Europa. Noul program ar aloca
peste 900 de milioane EUR pentru a sus

ă. Comisia propune, de asemenea, să se aloce
peste 210 milioane EUR pentru o nouă facilitate de garan ă care ar
permite micilor operatori să aibă acces la împrumuturi bancare de până la 1
miliard EUR ării în
materie de politici ării abordărilor inovatoare fa ă de atragerea
publicului

ă ar permite ca:
300 000 de arti ă

primească finan
ări

peste 1 000 de filme europene să primească sprijin pentru distribu
ă le permită să fie vizionate de public în întreaga Europă

ă beneficieze de finan
ă le permită să se asigure că cel pu

ă sunt europene
peste 5 500 de căr ă beneficieze de sprijin pentru

traducere, permi ă se bucure de ele în limba lor maternă
mii de organiza ă beneficieze de formare

pentru acumularea de noi competen ă

ă se poată ajunge la cel pu

ă se va baza pe experien

ă reprezintă o
cre ă de actualul nivel al cheltuielilor. În perioada 2007-2013,
programul MEDIA a primit 755 de milioane EUR, cu o sumă suplimentară de
15 milioane EUR pentru MEDIA Mundus care sprijină cooperarea
interna ă în sectorul audiovizualului, iar programului Cultura i-a fost
alocată suma de 400 de milioane EUR în cadrul financiar actual.

Sectoarele culturale ă aproximativ 4,5 %
din PIB-ul european ă din UE (8,5
milioane de persoane).

Sprijinul UE le va ajuta să profite la maximum de oportunită
ă rezolve

probleme precum fragmentarea pie ă
ă contribuie la o mai bună elaborare de politici

facilitând schimbul de know-how ă.

Propunerea Europa creativă este în prezent examinată de Consiliu (27 de
state membre) ă
privind cadrul bugetar pentru perioada 2014-2020.

şi domenii conexe ar beneficia de un grad mai
ridicat de sprijin din partea UE în temeiul noului program „Europa creativ

şi creative care sunt o surs
ştere economic şi locuri de munc

şi al
audiovizualului (domeniu cuprins în actualul program MEDIA) şi aproape 500
de milioane EUR pentru cultur

şi aproximativ 60 de milioane EUR în sprijinul cooper
şi al promov

şi noile modele de afaceri.
Propunerea Comisiei privind programul Europa creativ

şti şi profesionişti din domeniul cultural şi activitatea lor s

şi în lume
cel pu

şi alte opere literare s

şi profesionişti s
şi pentru consolidarea capacit

şi succesul programelor
Cultura şi MEDIAcare au sprijinit sectorul cultural şi al audiovizualului timp de
peste 20 de ani.

Bugetul de 1,8 miliarde EUR propus pentru Europa creativ
ştere de 37 % fa

şi creative europene reprezint
şi aproximativ 3,8 % din for

şi trecerea la digital. De asemenea, el le va ajuta s
şi dificult şte

accesul la finan şi s
şi experien

şi de Parlamentul European, care vor adopta decizia final

ţii recent de Comisia European

ţine sectorul cinematografic

ţie financiar

ţ

ţare pentru a ajunge la noi categorii de public în afara
propriilor ţ

ţie ţie,
care s

ţin 2 500 de cinematografe europene s ţare
care s ţin 50 % dintre filmele pe care le
difuzeaz

ţi
ţând cititorilor s

ţii culturale
ţe ţii lor

de a lucra pe plan internaţional
s ţin 100 de milioane de persoane prin

proiectele finanţate prin program.

Europa creativ ţa

ţ

ţional

ţa de munc

ţile create de
globalizare

ţei ţile în ceea ce prive
ţare

ţ

�

�

�

�

�

�

Context:

Etapele următoare

Reference: IP/11/1399 at : 23/11/2011, d a

Europa creativă

Portalul UE privind imigra]ia
Vre ă vă muta

ă vă adresa
ă în Germania? Un cetă

ă sim
ă?

Comisarul european pentru afaceri interne, Cecilia Malms-
tröm, a lansat „Portalul UE privind imigra

ăini care sunt
interesa ă se mute în UE. Site-ul, ec.europa.eu/immigration ,
se adresează ă deja pe teritoriul UE

ă se mute dintr-un stat membru în altul. Site-ul
oferă informa

ătorii, cercetătorii, studen
ă se alăture familiei lor care se află deja în UE pot găsi

aici informa
ă se mute. Portalul cuprinde

ătre site-urile autorită
ăsi informa

ă afle dacă au nevoie de viză pentru a
intra pe teritoriul UE.

Portalul UE privind imigra ă modalită

ăsi aici ă cuprinzătoare de
organiza

ă. În plus, organiza
ă

ă

ă

ări cu caracter religios din ările de origine, de
tranzit ări au avut loc în Belgia,
Republica Cehă, Fran

ă ări
ter

ările participante la
cooperarea Schengen au eliberat peste 11 milioane de vize.

Numărul estimat al persoanelor care fac obiectul traficului
către sau pe teritoriul UE este de câteva sute de mii în fiecare an.

ţi s ţi în UE?Acum, cu doar câteva clicuri, aveţi
acces la sfaturi utile în acest sens

Cui trebuie s ţi pentru a obţine un permis de
munc ţean indian are nevoie de permis
de ţi suna
pentru a cere sprijin în cazul în care s ţiţi exploataţi la locul
de munc

ţia”, un site internet cu
informaţii practice pentru resortisanţii str

ţi s
ţilor care se afl

ţii specifice pentru fiecare categorie de migranţi
cu privire la procedurile aplicate în materie de migraţie în toate
cele 27 de state membre.

Portalul UE privind imigraţia constituie un prim punct de
acces la informaţii actualizate

ţie existente la nivelul UE
ţional. Lucr ţii

ţii adaptate nevoilor lor cu privire la statul membru
în care ar fi interesaţi s

ţilor naţionale în domeniul
imigraţiei. Utilizatorii pot, de asemenea, g ţii clare cu
privire la drepturile lor

ţia explic ţile legale de
trecere a frontierei înspre UE

ţiei ilegale, de exemplu traficul ţii
ţialii migranţi vor g
ţiile guvernamentale

ţ ţiile de
sprijinire a migranţilor, precum ţile din domeniul
imigraţiei, serviciile de ocupare a forţei de munc

ţiile detaliate
accesibile prin intermediul acestui site.

Pentru crearea acestui portal al UE privind imigraţia, Comi-
sia a desf

ţii de sprijinire a migranţilor, sindicate, asociaţii
patronale ţ

ţie.Astfel de consult
ţa, Germania, Spania

ţeni ai UE sunt resortisanţi ai unor ţ
ţe, reprezentând aproximativ 4 % din totalul populaţiei UE.
În 2010, statele membre ale UE ţ

şedere pentru a studia în Spania? Şi unde pute

şi migran şi
care ar dori s

şi practice privind procedurile şi
politicile în materie de imigra şi la
nivel na şi cei care
doresc s

şi linkuri
directe c

şi s

şi descrie riscurile asociate
migra şi contrabanda. Migran
şi poten şi o list

şi neguvernamentale pe care le
pot contacta pentru a solicita asisten

şi autorit
şi cadrele

universitare pot, la rândul lor, beneficia de informa

şurat un vast proces de consultare, la care au parti-
cipat organiza

şi grup
şi de destina

şi Mali.
20,1 milioane de cet

şi

Context

IP/11/1370, Comisia European , 18/11/2011ă

Preşedintele sârb Boris Tadic

Curtea Interna

, a f

şosele în
partea de nord a Kosovo, declarând c

şi for

şi mai mul

şura pân
şi va fi urmat de la 29 ianuarie la

11 martie de alegerea Shura, camera
superioar

şitul lunii iunie 2012.

şi Grecia cu pri-
vire la denumirea fostei republici iugoslave.

Grecia blocheaz şte-
rea interna

şi Rusia, au recunoscut îns

ăcut
mar ă
abandoneze baricadele de pe

ă
acestea dăunează inten

ă.
Apelul a venit după ce noi confruntări au

izbucnit între sârbi
ăcii, lăsând mai mult de 20 de

solda ăni

ă preia
controlul asupra zonelor de frontieră.

a început maratonul electoral.
Sistemul electoral complex prevede o
decuplare a ării în trei regiuni votând
succesiv. Votul pentru Adunarea Populară
(camera deputa ă ă la
11 ianuarie

ă consultativă.
Viitorul parlament va fi însărcinat să

numească o comisie însărcinată cu
elaborarea unei noi Constitu

ă conducerea ării,
s-a angajat să predea puterea civililor după
organizarea de alegeri preziden

ă la sfâr

ă din 1991 recunoa
ă a Macedoniei sub acest

nume, considerând că el apar
ău istoric na

ă instan ă să ordone
Greciei să înceteze să se mai opună în vreun
fel aderării sale la NATO sau la orice altă
organiza ă. Macedonia a fost
admisă în Organiza

ă Iugoslavă a Macedoniei"
(FYROM). Peste 120 de ări, printre care
SUA ă acest stat
ca "Republica Macedonia".

ţi, 29 noiembrie, un apel la sârbi s

ţiei Serbiei de
aderarea la Uniunea European

ţele NATO de
menţinere a p

ţi NATO ţi sârbi, r ţi.
Sârbii din nordul tensionat din Kosovo au

ridicat baricadele în luna iulie, când guvernul
etnicilor albanezi a încercat s

ţ

ţilor) se va desf

ţii.
Armata, care asigur ţ

ţiale cel
târziu pân

se va pronunţa la 5 decembrie asupra dife-
rendului dintre Macedonia

ţional
ţine exclusiv

patrimoniului s ţional.
În noiembrie 2008, Macedonia a sesizat

CIJ pentru ca aceast ţ

ţie internaţional
ţia Naţiunilor Unite în

1993, sub numele provizoriu de "Fosta
Republic

ţ

În Egipt

ă de Justiţional ţie (CIJ)

Erup]ii vulcanice }i meteori]i au dus la dispari]ia dinozaurilor
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Vând în Oravi

ă de
recoltat porumb, culegătoare
sârbească la 6500 € negociabil. Tel.
0762-179725, 0767-791282.

Vând în Oravi ă la
15 lei/kg. Tel. 0762-179725, 0767-
791282.

Vând porc de 130 kg cu 7,5
lei/kg 6 purcei de 9 săptămâni cu
3500 lei 2 porci de 120 kg la 7,5
lei/kg. Tel. 0761-690834.

Vând dormitor la 170 € (e în
Re

ă de inox la 50 €. Tel. 0743-795061
Vând în Boc

ădi ă, Germania,
stare excelentă, 600 lei. Tel. 0726-
661037.

Vând geam termopan, 3 canate,
630 lei, magnetofon Tesla cu două
boxe mari cu supor

ăniu ă nouă 120 lei,
măsu ă 4 persoane cu picioare
deta

ă, cu XP-Profesional
instalat + garan

ă 2,0 x 0,9
m, cu 1350 lei negociabil, vechime 8
luni. Stare impecabilă, cu garan

ă 130
lei. Tel. 0740-520382.

Vând televizor color Philips dia-
gonala 70, 100 programe, teleco-
mandă, stare bună de func

ă din Ger-
mania, dimensiune închisă cu late-
rale 1,70/1,00, dimensiune saltea
deschisă 1,40/2,00, ladă lenjerie
1,20/0,60, stare foarte bună, pre

ă mobilă
Drobeta, stare buna, dimensiuni
închisă 2,10/0,90 cu laterale, saltea
deschisă 1,90/1,10, ladă de lenjerie.
Pre

ă de func

ăpari
ărimi, ma ă de spălat vase 150

€, ma ă automată 110 €, bicicleta
fitnes 150 lei. Tel. 0749-044785.

Vând stupi cu podi
ă

ă, stare bună, pre

ăr aur indiferent de stare

ă de func
ă

ţa plug de îngropat
cartofii

ţa combin

ţa miere poliflor

;
;

ţa). Tel. 0743-795061.
Vând în Boc

ţin folosite. Tel. 0743-795061.
Vând colţar sufragerie + fotoliu

2Lx2l extensibil cu l ţ

ţi 150 lei. Tel.
0740-520382

Vând s ţ
ţ

Vând laptop Toshiba A200-A23,
memorie 2 GB, procesor Intel Core
Duo, hard-disc de 350 GB cu 7200
rotaţii, bluetooth, unitate dvd-rwf,
stare impecabil

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

Vând saltea ortopedic

ţie 1
an. Tel. 0720-832114.

ţionare,
preţ 250 lei. Tel. 0768-269260.

Vând canapea adus

ţ
600 lei. Tel. 0768-269260.

Vând canapea solid

ţ 250 lei. Tel. 0768-269260.
Vând televizor Sony Triniton

diagonala 51 cm, telecomanda,
stare bun ţionare, preţ 200
lei. Tel. 0768-269260.

Vând cl

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

Vând 2 plapume de 2 persoane
de lân ţ 50 lei
bucata. Tel. 0770-390845.

Cump

ţionare, 3 manete dual
shock 2, memory card 2 buc ţi 6
mb-64 mb, 35 de jocuri dintre care
11 originale la cutie, preţ negociabil
280 lei urgent. Tel. 0785-015995.

şi porumbul la 400 € neg. Tel.
0762-179725, 0767-791282.

Vând în Oravi

şi
şa hidrofor cu pom-

p
şa telefoane

celulare, dual sim, touch screen,
pu

şabile 80 lei. Tel. 0728-813340.

Vând antena parabolica, Mor-
gens, 250 canale, telecomand

şi schiuri de diferite
m şin

şin

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

şi
cantitate. 14 kt - 88 lei, 18 kt - 110 lei,
24 kt - 140 lei. Cer şi ofer seriozitate.
Tel. 0766-569674.

Vând urgent PS2 stare foarte
bun

Vând boxe de camer

ţar extensibil la 1000
lei. Tel. 0355-426704, 0752-030888

Vând schiuri, pl

ţelu

c
ţite pentru m

ţin
folosite. Tel. 0743-795061. (RR)

Vând în Boc

ţa pres

ţa plug de îngropat
cartofii

ţa combin

ţ 1800 lei negociabil. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând viţea de 3 luni, alb cu ro
ţ 1000 lei. Tel. 0731-191130. (rr)
Vând 2 p

ţii la 1000 lei. Tel.
0747-877713. (RR)

Vând în Boc

ă la 120 lei
negociabil. Tel. 0757- 612640. (RR)

Cumpăr televizoare bune

ădinari porci de 100
kg cu 8 lei/kg. Tel. 0743-508299. (rr)

Vând în Or

ăr în Târnova vacă mare
cu lapte. Tel. 0766-587368. (RR)

Vând în Gherteni

ă de tineret, birou,
scaun modern, dulap de haine cu
vitrină, canapea extensibilă la 500
lei neg. Tel. 0762-546680. (RR)

Vând în Măureni porumb

Vând col

ăci de zăpadă

ăile Heculane vi ă
rasa Holstein de 5 luni, negru cu alb.
Tel. 0734-580515. (RR)

Vând în Băile Heculane moară
germană cu motor trifazi i moară
cu cu ăcinat boabe. Tel.
0734-580515. (RR)

Vând mânză de 2 ani la 1400 lei
negociabil. Tel. 0721-147604. (RR)

Vând ma ă de spălat în stare
foarte bună la 500 lei. Tel. 0721-
147604. (RR)

Vând 2 scaune de piele neagră
cu gri la 100 lei. Tel. 0740-099882.

Vând în Sacu porc de 130 kg cu
7,5 lei/kg. Tel. 0761-690834. (RR)

Vând 4 purcei la 250 lei bucata.
Tel. 0761-690834. (RR)

Vând în Boc
ă de inox la 50 €. Tel. 0743-795061

Vând în Boc

ărucior de copii
aproape nou. Tel. 0743-795061. (rr)

Vând în Sacu porci de 130 kg la
8 lei/kg. Tel. 0720-102259. (RR)

Vând în Oravi ă de balotat
la 3000 € negociabil. Tel. 0762-
179725, 0767-791282. (RR)

Vând în Oravi

ă de
recoltat porumb, culegătoare sâr-
bească la 6500 € negociabil. Tel.
0762-179725, 0767-791282. (RR)

Vând mânză neagră de 2 ani.
Pre

ături de lână la 100 lei
amândouă. Tel. 0731-191130. (RR)

Vând în Berzovia circular trifazic
cu moară deta ă la 250 €. Tel.
0754- 485539, 0255- 525990. (RR)

Vând în Anina cal muran, armă-
sar, 4 ani, 3400 lei negociabil. Tel.
0740-915944. (RR)

Vând în Boc

şi
defecte. Tel. 0757- 612640. (RR)

Vând în Gr

şova 2 vaci rasa
Holstein la 2000 €. Tel. 0720-
725826. (RR)

Cump

ş un porc cu 8
lei/kg. Tel. 0745-027095 (RR)

Vând mobil

şi grâu
la 1 leu/kg. Tel. 0255-526023. (RR)

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

Vând în B ş

ş

şin

şa hidrofor cu pom-
p

şa telefoane celu-
lare, dual sim, touch screen, pu

şa dormitor la 170 €.
Tel. 0743-795061. (RR)

Vând în Bocşa c

şi porumbul la 400 € nego-
ciabil. Tel. 0762-179725, 0767-
791282. (RR)

Vând în Oravi

şu,
pre

şabil

şa motor electric, 15
kw, 3000 tura

şa compresor de
aer, cu butelie de 180 l, cu motor tri-
fazic la 1000 lei. Tel. 0747-877713.

Vând în Bocşa polizor fix cu 2
pietre, diametrul 300 la 1000 lei. Tel.
0747-877713. (RR)

Vând în Bocşa circular mare cu
motor, trifazic la 1000 lei. Tel. 0747-
877713. (RR)

Vând în Anina 2 paltoane gen
Alain Delone, unul de b

ţ negociabil. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

ărbat şi
celalalt de femeie, foarte frumoase,
aproape noi, pre

Vând colţar buc

ţi. Tel. 0355-801140, 0255-
253973.

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

Vând covor mare persan

ţuri foarte mici. Tel. 0748-205247.
Vând în Zorenţu Mare mas

moar
ma

ţat porumb la 200 €. 3
butoaie din lemn pentru ţuic

ţu Mare un vas din
lemn cu 2 mânere pt. brânz

n vas din lemn cu 2 mânere pt.
varz n aparat de sudur

ţit la 250 lei
negociabil. Tel. 0355-426056. (RR)

Vând în Caransebe
ţul de 100 lei. Tel.

0756-040911. (RR)
Vând expresor de cafea la 100

lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Caransebe ţar la

preţul de 650 lei. Tel. 0756-040911.
Vând în Caransebe

ţul de 750 lei negociabil.
Tel. 0756-040911. (RR)

Vând în Caransebe
ţul de 100 lei. Tel.

0756-040911. (RR)
Vând în Caransebe

ţul de 650 lei. Tel.
0756-040911. (RR)

Vând în Târnova 25 oi (350 lei
oaia)

ţul de 400 lei.
Tel. 0757- 612640 (RR)

Vând tv color marca Universum,
diagonala 51, telecomand ţ
150 lei. Tel. 0757- 612640. (RR)

Vând monitor lcd, diagonala 22,
la 200 lei. Tel. 0757- 612640. (RR)

Vând calorifer electric cu 9
elemenţi la 120 lei. Tel. 0757-
612640. (RR)

ătărie folosit un
an

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

ă cu foarte multe
căr

Vând canapea pentru 2 persoa-
ne, extensibilă ăru

ă de damă la pre-

ă de
circular cu motor de 10 kw la 200 €.
O ă cu cioclodar pt. porumb
fară motor la 250 lei. O ă
pentru cură

ă la 300
lei bucata. Tel. 0255-232786. (RR)

Vând în Zoren
ă la 300

lei. U
ă la 300 lei. U ă

la 150 €. Tel. 0255-232786. (RR)
Vând aragaz cu 4 ochiuri, la

curent, cu tobă la 350 lei negociabil.
Tel. 0721-423021. (RR)

Vând instant la 350 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând convector la 350 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând o butelie la 100 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând 2 saltele de pat, stare
impecabilă la 150 lei amândouă. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând 2 cuptoare de fontă, mari,
pt.încălzit

ă de 2 ani la 1400 lei
negociabil. Tel. 0721-147604. (RR)

Vând ma ă de spălat, stare
foarte bună la 500 lei. Tel. 0721-
147604. (RR)

Vând calculator, stare foarte
bună, imbunătă

ă de
tineret la pre

ă la pre

ă, mouse,
carcasă neagră la pre

ă. Pre

şi câteva luni, foarte ieftin; 2 fotolii
scoic şcoal

şi c

şi hai-
ne second hand pt. copii între 3 şi 6
ani, precum şi cizme, adidaşi pentru
copii, palton şi blan

şin

şi preparat mâncarea. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând mânz

şin

ş cuptor cu
microunde la pre

ş un col

ş mobil

ş video
Grundig la pre

ş cd player la
100 lei. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând în Caransebeş 2 garnişe
din lemn, unul de 2,5 m şi altul de 2,7
m, la 25 lei bucata. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând în Caransebeş rochie de
mireas

şi 10 capre (300 lei capra). Tel.
0755-531905. (RR)

Vând calculator Pentium 4 com-
plet, cu monitor, tastatur

Vând bibliotec

Vând mobilă de dormitor com-
pletă la 1400 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
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Diverse

Bărbat, 53 ani, nefumător,
nealcoolic, doresc să cunosc o
femeie între 50-60 ani. Rog
seriozitate. Tel. 0743-231762.

Văduvă, 53 ani, doresc să
cunosc pertener pentru căsătorie.
Tel. 0784-599189.

Matrimoniale

Vând în Bocşa cazan pentru
f

şi
vi

şi cel

şi o m

şi rafturi
la 400 lei. Tel. 0751-847843. (RR)

Vând plapum

şi 3
luni la 1800 lei. Tel. 0769-350899.

Vând 2 iepe negre la 2000 lei.
Tel. 0769-350899. (RR)

Vând în Berzovia circular cu
moar şabil

şi ap

şi cas

şi Schneider la 200
lei negociabil. Tel. 0731-051853.

Vând în M şi porumb
la 15 lei m

şi
tauri (bovine) pentru abator cu plata
pe loc. Tel. 0769-585880.

Vând arm

şu vin roşu
foarte bun la 5 lei/litrul. Tel. 0355-
401982.

Vând în O şu fereastr

ăcut rachiu, 130 l, umplere laterală,
toate ustensilele la 1000 lei. Tel.
0747-877713. (RR)

Vând în Anina goblen Cina cea
de Taină la pre

ă la 200 € negociabil. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

Vând în Anina 2 bucă
ă din lână naturală

de oaie. Pre

ă de 4 ani

ăzboi de

ăru ă la 250 lei. Tel. 0746-
656847. (RR)

Vând motor pentru funicular,
benzinar cu 2 pistoane la 800 lei.
Tel. 0746-656847. (RR)

Vând rochie de mireasă la 350
lei. Tel. 0751-847843. (RR)

Vând costum de bărba

ărănesc de băr-
ba

ălalt la 50 lei. Tel. 0751-
847843. (RR)

Vând video cu 70 lei. Tel. 0751-
847843. (RR)

Vând 2 fotolii ăsu ă rotun-
dă la 450 lei. Tel. 0751-847843. (rr)

Vând vitrină cu sertare

ă pentru 2 persoa-
ne la 180 lei. Tel. 0751-847843. (rr)

Vând în Târnova vi

ă deta ă la 250 €. Tel.
0754-485539. (RR)

Vând centrala termică Beretta
Exclusive pentru căldură ă
caldă cu tiraj natural, foarte bună.
Pre

ă. Pre

ările, digital, cu touch, nou. Pre

ăr 2 covectoare de încălzit
pe gaz. Tel. 0763-820776. (RR)

Vând congelator Arctic, nou cu
grana

ă Holstein gestantă
în luna a 6-a la 800 €. Tel. 0740-
770047.

Vând pat de dormitor la 400 lei.
Tel. 0752-030888.

Vând 2 televizoare color cu car-
casă de plastic în stare de func

ărcile Watson

ăureni grâu
ăsura. Tel. 0255-526023.

Vând play station portabil cu 3
jocuri la 300 lei. Tel. 0722-125684.

Achizi

ăsar de 4 ani la 3400
lei negociabil. Tel. 0740-145324.

Vând bibliotecă alcătuită din 3
corpuri la 500 lei. Tel. 0723-520785.

Vând în O

ă la
150 lei. Tel. 0355-401982.

Vând în Oravi ă de balotat
la 3000 € negociabil. Tel. 0762-
179725, 0767-791282.

ţul de 400 €. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

Vând în Anina candelabru cu 12
becuri. Preţ negociabil. Tel. 0729-
876548 sau 0255-240038. (RR)

Vând în Anina costum popular
de dam

ţi de plapu-
me de o persoan

ţ 150 lei bucata. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

Vând în Percosova un porc de
120 kg. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând în Doclin 2 porci cu 8
lei/kg. Tel. 0255-527098. (RR)

Vând în Doclin vac
ţei. Tel. 0255-527098. (RR)

Vând calculator la 500 lei. Tel.
0771-572062. (RR)

Vând pentru muzeu sau pentru
lucru r ţesut cu toate
accesoriile. Tel. 0746-656847. (RR)

Vând c ţ

ţi, negru,
de ocazii la 100 lei. Tel. 0751-
847843. (RR)

Vând costum ţ
ţi la 350 lei. Tel. 0751-847843. (rr)
Vând 2 covoare persane, unul la

70 lei

ţ

ţel de 1 an

ţ 100 €. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând convector pe gaz Lampart,

economic, cu tiraj forţat, foarte bun
pentru bloc ţ 400 lei. Tel.
0729-824413. (RR)

Vând telefon LG 520, toate
dot ţ
200 lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Clocotici fân la 420 lei
claiul. Tel. 0255-234023. (RR)

Cump

ţie, preţ acceptabil. Tel. 0355-
411682.

Vând juninc

ţiona-
re, unul dintre ele e cu teletext,
m

ţionez în Lugoj vaci, viţei

ţelu Ro

ţelu Ro

ţa pres

Auto-Moto-Velo

6

Caut pentru închiriere un garaj
pe perioada de iarnă, zona Lunca
Bârzavei. Tel. 0723-318304.

Vând Dacia Break, an 1998 la
600 € negociabil. Tel. 0721-147604.

Vând în Anina un Subaru, an
1996, motor de 1.3, pe benzină,
4x4, înmatriculat în România, cau-
ciucuri noi de iarnă, închidere cen-
tralizată, oglinzi electrice, airbag la
2150 € neg. Tel. 0762- 216088. (RR)

Vând Mitsubishi alb, an 1994,
motor de 2.5, turbo diesel, cauciu-
curi de iarnă, toate dotările la 3250 €
negociabil. Tel. 0762- 216088. (RR)

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

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

ţ 4000 € neg.
Tel. 0355-426704, 0752-030888.

Vând jante de aluminiu de 14
ţoli, preţ 500 lei setul. Tel. 0355-

426704, 0752-030888. (RR)
Vând ma

ţar ţ 3700 €. Tel.
0727-245233. (RR)

Vând remorc
ţ 700 €

negociabil. Tel. 0727-245233. (RR)
Cump

ţi puţin
folosit

ţa scuter Aprilia,
8500 km, aproape nou, mici
zgârieturi la 500 € negociabil. Tel.
0745-307649. (RR)

Vând în Oraviţa 4 cauciucuri de
iarn

ţ 2000 €. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând pompe de benzin

ţul de 100 lei bucata. Tel.
0729-824413. (RR)

Vând motocultor la 350 €
negociabil. Tel. 0766-251256.

Vând Opel Zafira, an 2001, 3900
€ negociabil. Tel. 0766-251256.

Vând cauciucuri de iarn

ţio-
nare foarte bun

ţi puţin folosit

ţi, statie
Kicker 1500 rms america, conden-
sator Dietz 50 F. Tel. 0726-661037.

Vând Renault Break, an 90, acte
la zi, itp 2013, cauciucuri iarn

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

Vând motocicletă Kawasaki,
650 mc, avariat, 750 € negociabil.
Tel. 0766-251256.

Vând microbuz de marfă Rena-
ult Master, an 2001, pre

ă Fabia, înscrisă
recent, consum 4%, toate dotările,
necirculată în ă. Pre

ă Slep pt. ma
ă, pre

ăr 4 cauciucuri de iarnă.
Tel. 0721-147604. (RR)

Vând Dacia Combi, an 1998 la
600 € neg. Tel. 0721-147604. (RR)

Vând în Caransebe

ă, toate dotările la 1500 €
negociabil. Tel. 0721-385230. (RR)

Vând tractor Steyr la 3300 €
negociabil. Tel. 0740-099882. (RR)

Vând remorcă Stema, 750 kg,
an 2008, înmatriculată la 500 €
negociabil. Tel. 0740-099882. (RR)

Vând volan Momo la 100 lei. Tel.
0740-099882. (RR)

Vând în Băile Heculane remorcă
pentru tractor ă. Tel. 0734-
580515. (RR)

Vând scutere Scarabeo, an
2009, înscrise pe Boc

ă de bărba
ă. Tel. 0743-795061. (RR)

Vând Dacia papuc cu 5 locuri.
Tel. 0771-572062. (RR)

Vând în Oravi

ă aproape noi la 100 lei bucata.
Tel. 0745-307649. (RR)

Vând Opel Astra pre-caravan,
motor 1,6 B, an 1996, termototal,
dublu airbag, muzică MP3, cauciu-
curi noi, de iarnă, stare foarte bună,
înmatriculată în România, acte la zi,
pre

ă pentru
Opel la pre

ă de di-
ferite dimensiuni. Tel. 0766-251256.

Vând Renault Laguna break ca-
ravan, albastru metalizat, an 2010,
robot de bord, jante de aluminiu la
3200 € neg. Tel. 0786-633066.

Vând Audi 90 4x4, înmatriculat
pe Cara

ă la 1200 € nego-
ciabil sau schimb cu alt autoturism.
Tel. 0730-116375.

Vând în Boc

ă de
bărba ă la 120 lei. Tel.
0743-795061.

Vând kitt bass auto Kicker sub-
wofer 2 difuzoare 2400 wa

ă, 650
€ neg. Tel. 0740-520382.

Vând cauciucuri C-uri pe 15

, m rimea

şi
15

şin

şini şi
tractoare, stare bun

ş Ford Mon-
deo, an 1995, înscris în 2009, stare
foarte bun

şi maşin

şa la 300 si
450 €. Tel. 0743-795061. (RR)

Vând biciclet

ş-Severin, stare de func

şa scutere de 49,
înscriere pe Bocşa, an 2009. Tel.
0743-795061.

Vând set motor pentru Dacia
1310 la 300 lei. Tel. 0355-807563.

Vând în Bocşa biciclet

şi
16 cu 100 lei bucata, jante de
aluminiu pe 13, 14, 15 de la 80 la
200 € setul. Tel. 0749-044785.
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Închiriez sau vând cas

ţ 50.000 € neg. Tel. 0729-
007298.

Vând sau închiriez hal
ţie, 1.400 mp, gaz, curent

electric, utilit ţi. Preţ chirie 1,2

ă la
Soceni, 130 mp + grădinp 3.000
mp ă.
Pre

ă de
produc

ă

şi curte frumos amenajat

€/mp, vânzare 400.000 € (în Bla-
bla Bbla nr. 2). Tel. 0729-007298.

Vând sau închiriez în Oraviţa
(200 m lâng

ţ
vânzare 100.000 € neg. Tel. 0729-
007298.

ă Gară) 2 hale (800 şi
1.400 mp) pe teren 8.000 mp. Pre
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Vând în zona Victoria garsonier

ţ
-

ţie electric

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

ă nouă, u ă metalică. Tel.
07

ş etc). Camer

ş
56-100100.
Vând apartament cu 2 camere

decomandate, central
ţionat, termopane la 20000

€. Tel. 0355-409985, 0727-199030.
Vând c ţ

-
Ţarinei, bloc 6, etaj 1,

17.000 € neg. Tel. 0355-401982.
Vând cas

-

ţelu Ro

-
ţa. Tel. 0758-260687. (RR)

Vând la Ilidia 2 case de vacanţ

ţ 31.000 €.
Tel. 0731-191130. (RR)

Vând parcel

ţele de
3095 mp ţ de 2 €
negociabil. Tel. 0784-591847. (RR)

Vând în B ţ pe
strada Trandafirilor, 56A, a fost ca-
s

ţuri de p

ţile, în Lunca Bârzavei
la 29.000 €. Tel. 0727-834233. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
central

ă, Moroasa 1,
aer condi

ăsu ă de lemn în Ferova,
1400 mp teren, zona vilelor, loc
lini ăcut la 20.000 €. Tel.
0730-116375.

Vând în Caransebe
ă, strada

ă în Gătaia, strada
Trandafirilor, numărul 148, 2 came
re, bucătărie, hol, cămară lemne,
cămară alimente, bucătărie de vară,
21.000 € negociabil. Tel. 0746-
987781, 0256-410674.

Vând în O

ă.
Tel. 0723-704632. (RR)

Vând casă în Secă
ă mare. Pre

ă de teren cu 5 €
negociabil. Tel. 0727-245233, 0771-
387519. (RR)

Vând teren intravilan în Boc
ăveni, 2

terenuri alăturate cu suprafa

ăile Herculane pla

ă, 360 mp. Tel. 0734-580515. (RR)
Vând casă în Scăiu

ământ. Tel. 0720-
033102. (RR)

Vând teren în zona industrială în
Boc ării, lângă
depozitul de mobilă, 7 € negociabil.
Tel. 0784-591847. (RR)

Vând în Boc ă, 360 mp, 3
camere, bucătărie, cămară, curte,
grădină la 30.000 € negociabil. Tel.
0753-436766. (RR)

Vând apartament cu 2 camere,
toate facilită

ă proprie, complet renovat la
30.000 €. Tel. 0722-356436. (RR)

Vând casă în comuna Obreja la
18.000 €. Tel. 0355-404169, 0729-
848316. (RR)

ştit şi pl

ş garsonie
r

şu apartament
şi garaj în centrul civic la 27.000 €
negociabil. Tel. 0355-404841.

Închiriez apartament cu 2 came
re în Reşi

şeni, în
centru, cas

şa
Vasiova, starda Târn

şi 2800 mp la un pre

ş la 4000 €
cu 9 lan

şa, 5755 mp, zona G

şa cas

Vând casă în Glimboca la
38.000 € negociabil. Tel. 0355-
404169, 0729-848316. (RR)

Vând garaj în spatele blocului
800 la 6.000 € negociabil. Tel. 0744-
620986. (RR)

Vând teren ă cu 2
camere ătărie la 35.000 €
negociabil. Tel. 0746-656847. (RR)

Vând casă în Mehadia, 3 came
re, bucătărie, apă

ădină mare cu anexe la 30.000
€ neg Tel. 0767-470450. (RR)

Vând casă în Re
ă

ă în Gătaia cu 2 came
re, bucătărie, baie, hol, cămară de
alimente, plus o clădire în curte cu
garaj ădină de 1520
metri pătra

ătaia grădină de 1000
metri pătra

ătrat
negociabil. Tel. 0747-832171 sau
0256-410590. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
confort 1, etaj 1, b-dul Muncii, bloc 5,
2 balcoane, centrală, izolată. Tel.
0355-801140, 0255-253973.

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

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

Vând spa

ă la 25 km de
Re

ă fizică vând garsonie
ră, 30 mp, etaj 2, cu îmbunătă

ă în Dognecea. Tel.
0355-411682.

Vând apartament 2 camere,
zona ntim, et. 4/10, are îmbunătă

ă văzut. Tel. 0724-345374.
Vând casă Re

ăi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, intrare auto în curte, grădină,
anexe, 540 mp, pre

ă 200 mp, ultracentral,
recent renovată. Merită văzută. Pre

ă, termopa
ne, izola ă, renovat

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

Schimb casă Boc ă,
renovată, cu îmbunătă

ările, situat în
Luncă. Tel. 0770-751528.

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

ăile Hercu
lane, curent, apă în zonă, situat la
sosea interna ă, FS 60m. Pre

şi caban
şi buc

şi canal, curte ma
re, gr

şi
şi teren intravilan la km 5.

Tel. 0742-844393, 0761-597546.

şi anexe, gr

şi

şi
şi

şi

şi
şi mobi

lat, 25.000 € neg. Tel. 0728-813340.
Vând cas şa Montan

şa Montan

-
-

.
ţa cu toate

facilit ţile

Vând cas -

ţi, preţ 32.000 € sau
schimb cu apartament în Re ţa cu
2-3 camere. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)

Vând în G
ţi, loc pentru casa sau

alte scopuri, cu 12 € metrul p

ţit, cu apartament 2 came-
re sau garsonier ţ

ţiu la parter, amenajat
pt. cabinet medical, strada Romani-
lor, bloc B2,Ap. 2. Tel. 0727-116992.

Vând ieftin în rate sau schimb cu
un imobil în Re ţa cas

ţa. Tel. 0743-231762.
Vând teren de 1000 mp în Valea

Ferovei. Tel. 0737-538124.
Persoan -

ţiri.
Preţ 11.200 €. Tel. 0770-746033,
0741-166573.

Vând cas

I -
ţiri. Merit

ţa, 6 camere, 2
b

ţ negociabil. Tel.
0744-615904.

Vând cas
ţ

negociabil. Tel. 0744-393939.
Vând apartament 2 camere în

Re ţa, etaj 2/4, central -
ţie, faianţ -

ţ -

ţiri, 3 camere,
cu apartament confort 1, etaj 1 sau
2, exclus turn. Tel. 0771-449583.

Ofer spre închiriere apartament
mobilat cu toate dot

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

Vând teren 17.000 mp, intravilan
Mehadia, la 3 km de B -

ţional ţ
negociabil. Tel. 0720-026801.

Oferte-Cereri

de Serviciu
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Imobiliare

Execut masaj la domiciliul meu
sau al clientului. Tel. 0741-915950.

Economist ţ
ţ

-
ţiilor ţului.

Tel. 0762-401560.
Întocmesc lucr

ţ

ţa,
Belgia, Anglia, Irlanda

ţie cu ma

ţ -
ţ

ţez canapele, colţare,
fotolii, scaune. Asigur transport. Tel.
0747-478023.

Economist ţ
ţ -

ţiilor financiare. preţ
accesibil, execuţie prompt

ţii sanitare, electri-
ce, zugr ţii, tencuieli,
podele laminate, faianţ ţii
etc. Tel. 0728-813340.

Întocmesc lucr
ţ ţie

ţ

ţii electrice

ţa bine pl

ţa sau în str
ţin -

ă cu experien ă în
contabilitate ofer eviden ă contabilă
completă, inclusiv întocmirea

ări de atestat,
lucrări de licen ă

ă juridică, recupe
rări debite, terenuri, case, înfiin ăm
firme. Tel. 0727-505315.

Repar, tapi

ă cu experien ă în
contabilitate, asigur eviden ă conta
bilă completă, inclusiv întocmirea

ă
ă. Tel. 0762-401560.

Execut instala
ăveli, izola

ă, repara

ări de atestat,
lucrări de licen ă

ări, pun faian ă,
gresie, parchet laminat, rigips, glet,
tinci, plachez cu polistiren

ă
ătit ca

ător comercial, ca orice. Tel.
0762-916005.

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

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

şi de
punerea declara şi a bilan

şi diverse referate.
Tel. 0762-401560.

Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Fran

şi Germania
la destina şini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.

Acord asisten

şi
depunerea situa

şi
regulat

şi dizerta şi
diverse referate. Tel. 0762-401560.

Execut amenaj

şi rigips,
fac forme, instala şi
sanitare, montez uşi, tencuieli etc.
Tel. 0770-765659.

Caut urgent loc de munc în
Reşi şofer, ca
lucr

şi
şi pu

Caut de lucru ca zidar sau orice
altceva suntem dac

ţi. Tel. 0755-485664.
ă e nevoie şi mai

mul

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

RE ŢA:

:
:

ŢA:
OŢELU RO :

Ţ:

ŞI

ŞU
TOTAL JUDE 9

Croitor-confecţioner îmbr c minte dup comand 2;
Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 2;

: ;
: ;

: ;
Lucr tor comercial: 1;

: ;

ă ă ă ă:

ă de mare tonaj 1
Secretară 1

Brutar 1
ă

ă

Şofer autocamion/
maşin

Preg titor materiale de şarje 1

BĂILE HERCULANE
MOLDOVA NOUĂ
ORAVI

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 30.11.2011

În Cara}-Severin }ansele de angajare sunt minime
Locurile de munc@ se num@r@ pe degete!

Matei Mircioane
Per total, Agen ă pentru Ocuparea For ă din

Cara ăcut treaba pe anul acesta, chiar ă
ă angajeze 3968 de persoane, în primele 10 luni ale anului, ceea

ce repreezintă 11,77 la sută din obiectivul general, stabilit pentru anul
curent. Conform raportului prezentat, săptămâna trecută, în Comisia de
Dialog Social, AJOFM Cara

ătar, cofetar, contabil, electrician, frizer,
instalator, vânzător, operator calcualtor etc. ă burse ale
locurilor de muncă, la care au fost încadrate 122 de persoane.

În particular, la zi, lucrurile stau, însă, foarte prost. De exemplu,
întreaga săptămână trecută, în Cara

ă, iar miercuri, în 23 noiembrie, când a avut loc
ă! În acest context,

participan ă s-au întrebat cum este posibil ca în jude
ă existe câte 400 500 de locuri de muncă, în vreme ce în Cara

ă a primit banii pentru încadrarea absolven
ă ământ prin subven ă, dar nicio societate

comercială nu dore ă beneficieze de această facilitate, astfel că, până
la sfâr ă returneze banii la buget, iar anul
viitor va primi mai pu ă nu i-a folosit. „Este paradoxal că
firmele nu doresc să angajeze tineri, beneficiind de subven

ăcătură această
subven

ă nu este nicio făcătură, pentru că este mult mai avantajos să
plăte ă le
plăte ămas la părerea lor, că, din moment ce
nu func ă, programul e „o făcătură”.

Până la urmă, reprezentan ăcătura”. „Nu ne
convine să angajăm tineri absolven ă statul le plăte

ă de un an, pentru că suntem obliga ă-i

ătin ămas cu ei pe
cap. Preferăm să nu beneficiem de acest program, decât să

ăti
ă programul ar putea fi atractiv dacă s-ar reduce perioada

pentru care firmele sunt obligate să ă tinerii angaja

ţia Judeţean ţei de Munc

ţa Comisiei de
Dialog Social, erau înregistrate doar 3 locuri de munc

ţii la ţ ţe ca Arad

ţumire al directorului AJOFM, Caius Isac, este
acela c ţilor din instituţii de
înv ţ ţionarea locului de munc

ţia va trebui s
ţini bani, pentru c

ţionarea
salariului pentru un an de zile”, a spus Isac. „Este o f

ţionare!”, au replicat liderii de sindicat. Caius Isac, contrariat, a
explicat c

ţioneaz
ţii patronatelor au deslu

ţi, chiar dac
ţi s ţinem angajaţi cel

puţin trei ani. De cele mai multe ori am fost confruntaţi cu situaţia în care
absolvenţii au fost slab preg ţi, nu s-au adaptat,

ţinem angajaţi
timp de trei ani tineri nepreg ţi”, au afirmat reprezentanţii patronatelor.
Ace

ţin ţi.

ş-Severin şi-a f şi-a depo şit planul,
reuşind s

ş-Severin a derulat 47 de programe de formare
profesionale, în 13 meserii, ca: buc

şi a organizat dou

ş-Severin au fost doar 9 locuri de
munc şedin

şedin şi
Timiş s ş-
Severin sunt doar 3.

Un alt element de nemul

şte s
şitul anului, institu

şti salariile pentru tineri, aducându-i în câmpul muncii, decât s
şti şomajul. Liderii sindicali au r

şit „f
şte salariul

pe o perioad

şi am r

ştia au spus c

-

Agen ă pentru Ocuparea For ă Cara
ă studen ă desfă

ă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacan ă (minim 2 luni)
că pot participa la selec ă de către Agen ă pentru
Ocuparea For ă Bucure

ă între 18 - 35 ani;
studen ă,

acreditată conform legii, la cursuri de zi , colegiu tehnic, colegiu;
cuno ă (cel pu

ă va avea
loc în perioada 16.11.2011-16.12.2011, orele 09.00-15.00, la Agen

ă pentru Ocuparea For ă din Bucure

ă le con ă dosarul sunt:
copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);
op

ă de la facultate în care să se specifice anul de studii
ă ;

dovada acreditării, în cazul unei facultă
ă (cu excep

ţia Judeţean ţei de Munc
ţ ţii

ţei de var
ţia organizat ţia Municipal

ţei de Munc ţiile de participare sunt
vârsta cuprins

ţi

ţe bune ţin 3 ani de
studiu);

Depunerea dosarelor ţinerea testului de limba german
ţia

Naţional ţei de Munc
ţiei Relaţii Internaţionale EURES

ţin

ţional, copie pa
ţ

ţi particulare;
copie de pe foaia matricol ţia studenţilor din anul I de studiu);
recomandare de la unul din profesorii de la facultate;
3 poze tip pa

ţinute la numerele de telefon
021.337.21.94 sau 0758.236.632 sau la Compartimentul EURES din
cadrul AJOFM Cara ţa, str. Traian Lalescu nr. 17, tel.
0255-212160.

ş-Severin
anun şi masteranzii care doresc s şoare o activitate
lucrativ

şti. Condi

şi masteranzi înscrişi la o facultate de stat sau particular

ştin şi foarte bune de limba german

şi sus

şti, str. Avalanşei
nr. 20-22, sector 4, parter, în cadrul Direc
şi Mediere.

Documentele pe care trebuie s

şaport (cu o valabilitate de minim 6 luni);
adeverin şi ce tip

de cursuri urmeaz

şaport.
Detalii suplimentare pot fi ob

ş-Severin din Reşi

�

�

�

�

�

�

�

:
�

�

�

Vând teren plat 20.000 mp, situ-
at la 300 m de ţional

ţ negociabil. Tel.
0720-026801.

Vând teren 3.000 mp, situat la 2
km de gara B -

ţ neg. Tel. 0720-026801.
Vând garsonier

ţa, preţ 12.000 €. Rog
seriozitate. Tel. 0747-134778.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, în Re ţa, B-dul Republicii
20, complet renovat ţ
32.000 €. Tel. 0746-773282.

Cump -
ţial comasat, aproximativ

500 de hectare, în judeţul Cara

ţit
ţ 5.000 €. Tel.

0730-139529.
Ofer spre închiriere apartament

2 camere în Re ţa, Lunc -
ţii, mobilat. Tel. 0726-

701010.

şosea interna

şi

şi
şi izolat, pre

ş-
Severin sau prin apropiere. Tel.
0772-240716.

Vând camer

şi

ă,
DN 70 la 6 km de Băile-Herculane,
curent în zonă. Pre

ăile-Herculane Iedar
sita. Pre

ă conf. 1 în
Re

ăr pământ agricol coma
sat sau par

ă cămin parter, str.
Constructorilor, îmbunătă ă, boiler
electric, termopan, pre

ă, în spa
tele universită

Vând cas
.

,

ă în comuna Grădinari,
numărul 13, cu 30 000 de €. Tel.
0740-016519 0355-802435.

Activitate lucrativ@ în Germania pentru studen]i
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CONTACT: Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Municipiul Re ţa, judeţ Cara S
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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@/1 Decembrie /2 Decem /3 Dece /4 Decebrie mbrie mbrie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, . Duminică,Luni, 5 Decembrie Mar 6 Decembrie 7 Dec. 8 Decembrie 9 Decembrie 10 Dec 11 Dec.
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