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cherestea, semifabricate

şi panouri din lemn masiv

de fag, uscate şi aburite

După inspectoratele jude

ă să fie desfiin
ă inspectoratul se va desfiin

ăcut de către
ă Cara

ă
cu prezentarea raportului de activitate pe anul
2011, în
ăptămâna trecută, prezidată de subprefectul

Nicolae Verindeanu.
În informare,

ă Cara ă
depă ări minunate

ă, în timp ce ările de
contrabandă intră lini ăi
necunoscute. În fapt, nu este nimic neobi

ă succese în
muncă, deoarece, de când e lumea

ământul, ă institu
ă scriu

rapoarte pozitive. Raportul pozitiv, expus de
Comisarul

ătre

ă Cara
ă că în

primele unsprezece luni ale anului efectivele
de poli ăzut de la 761, la 655

de posturi ocupate. În fapt numărul de posturi
normate a scăzut de la 831, la 694, dar
ocuparea posturilor este în propro

ă, ceea ce înseamnă că poli ă
ă.

Cu toate acestea ăcut treaba excelent
(a ă din raport)

ă, 116 ac
ă, 3 infrac

ă
ărul de persoane care au încercat să

imigreze ilegal în România a scăzut de la 50,
câte au fost anul trecut, la 29 de infrac

ă, din
Pakistan, Ghana, Camerun, Algeria, Tunisia,
Iran, Libia ă în tot
acest timp, în Serbia au fost prin

ă ace
ă vină în România ci se înderptau

spre spa
ă vină

sau să rămână în România. Din fericire
România, jude ă pe
o rută principală de imigrări ilegale. Cei care,
totu ă

ătre Oficiul

Român de Imigrări din Timi
ă se

preconizează o reformă în institu
ă, astfel că Inspectoratul Poli

ă Cara
ă, urmând să

devină un serviciu, în cadrul unui Inspectorat
Teritorial, la Timi

ă cu Serbia. Reforma va aduce cu
sine noi reduceri de personal, însă, în special
din compartimentele de logistică. Prezent la

ănescu a
apreciat că nu este corect ca sediul
Inspectoratului Poli ă să se mute
la Timi

ă
frontieră cu Serbia: „Nu este corect ca salariile
să se plătească la Timi

ă se plătească la Timi ă se
diminueze astfel veniturile Consiliului
Jude ă rămânem
cu paza unei frontiere dificile”, a spus

ănescu. Tot ănescu
ă, în perspectiva

transformării inspectoratelor

ă aibă sediul în ceea ce va deveni
fostul jude

ţene în
construcţii, care au fost desfiinţate în luna
noiembrie a.c. ţii
regionale, a venit rândul inspectoratelor
judeţene de frontier ţate.Anunţul
c ţa

ţiei de Frontier

ţa Colegiului Prefectural, de
s

ţean
de Frontier

ţig
ţ, pe c

ţii de stat,
ţi dac

ţean al Poliţiei de
Frontier ţie
Cristinel

ţi ţ au sc

ţie de 73,5 la
sut ţi

ţiuni de contraband ţiuni de
evaziune fiscal ţiuni de trafic migrant,
11 infracţiuni de fals ţiuni
de braconaj piscicol ţiuni, în
total 806 de fapte ilegale instrumentate.
Comisarul

ţiuni, cu
35 de persoane implicate anul acesta, în
special persoane de origine afro-asiatic

ţi ilegal, îns

ţiul Schenghen. Comisarul
ţii nu vor s

ţul Cara

ţi, au solicitat azil politic, iar
dosarele lor sunt analizate de c

ţat c
ţie, care a

ţiei
de Frontier

ţele
Timi ţi, judeţe care
au graniţ

ţa de lucru a Colegiului Prefectural,
consilierul judeţean Nicolae

ţiei de Frontier

ţe, are cea mai lung

ţean Cara

ţa c
ţiilor

judeţene în instituţii regionale, câteva dintre
acestea s

ţ Cara

şi comasate în direc

şi va deveni
serviciu, a fost f şeful adjunct al
Inspectoratului Poli ş-
Severin, comisarul şef Florin Bulgaru, odat

şedin

şefii Inspectoratului Jude
ş-Severin raporteaz

şiri de plan, realiz şi
eficientizare maxim

ştite în jude
şnuit

în aceste rapoarte care sesizeaz
şi

p şi exist şefii
acestora sunt mai bine aprecia

şef Florin Bulgaru Prefecturii
Caraş-Severin, a fost semnat de c şeful
Inspectoratului Jude

ş-Severin, comisar de poli
Şaptebani. Din raport rezult

şti din jude

ştii au dep şit
planul la reduceri de personal cu 16,5 la sut

şi-au f
şa rezult şi au descoperit 558 de

ac

şi uz de fals, 22 de ac
şi 67 de alte infrac

şef Florin Bulgaru a declarat c şi
num

şi Maroc. Interesant este c
şi aproximativ

5.000 de imigran ştia nu voiau,
oricum, s

şef
Bulgariu a declarat: „Imigran

ş-Severin nu se afl

şi, au trecut ilegal forntiera româneasc şi
au fost depista

şoara”. În sfârşit,
comisarul şef Bulgaru a anun

şi
fost legiferat

ş-Severin îşi va pierde, în
scurt timp, personalitatea juridic

şoara. Inspectoratul de la
Timişoara va coordona activitatea în jude

ş, Caraş-Severin şi Mehedin

şedin
Ştef

şoara, deoarece Caraş-Severinul,
dintre cele trei jude

şoara, impozitele şi
taxele s şoara, s

ş-Severin, iar noi s

Ştef Ştef şi-a exprimat, cu
diferite ocazii, speran

şi a direc

ş-Severin.

Inspectoratul Judeţean de Frontieră Caraş-Severin devine un serviciu coordonat de la Timişoara

Jude ş-Severin se desfiinţul Cara ţează, încet, dar sigur!
Matei Mircioane

Aşa trece Gheorghe marea, sarea, pierzarea
(!). Ce vreau s

şi
ajungând la democra

şi sclavi. Vi se pare cu ceva
diferit felul în care st

şti, aceleaşi fe şti un
cet

şi patriot. Crezi c şti în regul
ştii cum te pot

transforma în infractor. Pentru c
şi nu pl şti fum

şi trebuie s şti. Nu îi pas
şti s

Şi, fireşte, de la Stalin zicere, nu po

ştampilate şi arhivate în
aşteptarea controlului. Kafka curat! În epoca
Internetului şi a miilor de computere personale,
oficiale şi cum le mai spune.

Dar, s

ştiga un ban, pentru a între
şi ni se

spune c
Şi aia, şi aia, şi celelalte. S

Şi mergem din nou la serviciu. Muncim
şi pl şi ni se
cuvine. Aiurea! Totul este programat. Nu po

ştiga pe m
şi o form

şti pentru ei. Pentru patronii sclaviei
moderne. Toate „oportunit

şti beneficiari, cred c

şi ei sunt nişte pioni în ierarhia sclaviei.
Şi atunci, pentru cine muncim, cine nu se mai
satur

ă spun. De când e lumea, au fost
oameni care au prosperat pe spatele celorlal

ăpâni
ăpânul din evul mediu lua

dijma fa ă de felul în care statul de acum vă ia
impozitul? Alte mă

ă ătiror de impozite, pe deasu-
pra ă e ă, că po

ă: ai o centrală
termică de apartament ăte ăritul!
Adică, în termeni europeni, centrala ta poluează

ă plăte ă nimănui că fără
centrală ri ă î

ă: ai tupeul să pui pe picioare o mică
afacere. Vin peste tine to

ă în regulă cu actele. Acele hârtii ce
trebuie scrise, semnate,

ă revin la sclavie. Nu vi se pare că
tributul, fonciirea sau cum le va mai fi spus, sunt
cât se poate de actuale? Mergem la serviciu
pentru a câ

ăm, semnăm un contract
ă avem un salariu de x lei. De aici, ni se

trage. ănătate, pensie
etc. Ne rămâne cât să ne uităm cu jind la o bucată
de salam. Pe care o vedem frumos ambalată pe

raft, dar pe care o promitem celor de acasă
pentru un viitor pe care nici noi nu îl putem
aproxima.

ătim din ceea ce credem că producem

ăsura muncii pe care o depui. Totul
este un circ ă rafinată a sclaviei.
Munce

ă

ăstarea lor. Ei, cine or
fi ace ă este o întrebare fără
răspuns, pentru că ei nu au fost niciodată
deconspira

ăm cu lăturile politicianiste. Tare îmi este
teamă că

ă, cine ne chinuie în halul ăsta?

ţi.
Din matriarhat, trecând prin patriarhat

ţie, în ciuda celor declarate,
au existat st

ţ
ţe! E

ţean onorabil, pl
ţi res-

pira aerul patriei. Aiuirea! Nici nu

ţi transformi apartamentul în iglu.

Pentru c
ţi sfinţii controlului de

stat. ţi fi
niciodat

ţine o
familie. Ne angaj

ţi
câ

ţile” bancare, fiscale
etc., sunt doar praf în ochi pentru fraierii care trag
la „serviciul” lor pentru bun

ţi. Noi, poporul sclav român, îi
identific

Sic transit sclavia mundi!

Uzina de Construcţii de Maşini Reşiţa la... Bucureşti
Soarta uzinei reşi

ş. Fondat

şi

şi

şi

şi

şi

şi

şi materiale, deşi exist
şi comenzi.Aceste dificult

şti s

şi iertate la
momentul privatiz

şalonate.
În aceast

şarea procedurii insol
ven şi
închipuie ce ar fi însemnat un proces de insolven

ş-Severin pentru o

uzin
şi

şti şi declanşarea insolven
şa încât, num

ş-Severin: J11/4/1991 a devenit
istorie de la data de 16 noiembrie 2011. De la
data de 15.11.2011 societatea este înregistrat

şti sub num

şi men

şi noi
performan

şi anima

ş de hr şte, v

ţene este soarta unei bune
p ţi din ora

ţean

ţarea
Statelor Unite aleAmericii (4 iulie 1776).

În decursul evoluţiei in timp, se pot distinge
mai multe etape in funcţie de proprietatea asupra
uzinelor: Etapa erariului (1771-1854), când au
aparţinut fiscului austriac;. Etapa STEG (1855-
1920), când uzinele din Re ţa au fost cump

ţiul internaţional “k.u.k Oberprivi-
llegierte Staatseisenbahn Gesellschaft” (cu capi-
talul austriac si francez); Etapa U.D.R. (1920-
1948) când uzinele din Re ţa au f

ţiuni Uzinele de Fier si Domeniile
Re ţa, infiinţat

ţionalizare (dup

ţa”. Acestor etape le
urmeaz

ţilor comerciale UCM Re ţa

SA, respectiv CSR SA, actualmente TMK SA.
Am trecut succint peste istoria bisecular

ţin timp în urm
ţi în asigurarea cu materii

prime -
ţi au

fost generate de faptul c ţi creditori ai
uzinei au solicitat executorilor judec

ţii. La
toate acestea s-a ad

ţii c

ţii e
ţie conducerea uzinei a ales

r -
ţei asupra societ ţii. Îns

-
ţ

ţii de la Re ţa la
Bucure ţei la noul sediu
al debitoarei. A

ţului Cara

ţ

ţii pentru plata datoriilor ţinerea
funcţion

ţe. Desigur, dac
ţelepţi ţi de cele mai

bune intenţii. Nu de altceva, dar este vorba de
circa 4000 de locuri de munc

ţine
la curent cu evoluţia evenimentelor.

ăr ă la 3 iulie 1771 ca
proprietate a erariului (fiscului) imperiului
austriac, uzina re ă se află în prezent printre
cele mai vechi ale Europei. Momentul inaugurării
uzinei devansează cu cinci ani chiar înfiin

ărate
de către consor

ăcut parte din
societatea pe ac

ă prin Decretul Regal nr. 2.455/8
iunie 1920; Perioada post na ă
1948); Etapa Sovrommetal (1949-1954; Etapa
”Combinatul Metalurgic Re

ă perioada când uzina a făcut parte din
rândul întreprinderilor socialiste de stat: urmând
apoi etapa societă

ă a
uzinei, deoarece evenimente importante au avut
loc cu pu ă. Conducerea UCMR s-a
confruntat cu greută

ă un important porto
foliu de contracte ă

ă anumi
ătore ă

pună poprire pe conturile bancare ale uzinei, iar
aprovizionarea unei uzine de talia UCMR nu se
putea face cu sume prin casieria societă

ăugat datoriile imense ale
societă ătre stat (după unele surse peste 200
milioane de lei), deoarece, de

ării uzinei din anul 2004
acestea au fost reactivate de stat dintr-un motiv
simplu: nu au fost respectate graficele convenite
cu acesta în vederea plă

ă situa
ăul cel mai mic: declan

ă ă, cititorul nostru î

ă la nivelul Tribunalului Cara

ă de talia UCMR. Rezolvarea a venit de la
sine: mutarea sediului societă

ărul de înregistrare
al SC UCMR SA de la Oficiul registrului
Comer

ă
la ORC Bucure ărul J40/13628/2011.

Faptul că UCMR a intrat în procedura de
insolven ă nu este neapărat ceva rău. Prin
procedura reorganizării judiciare se pot găsi
solu

ării uzinei. Este important acest aspect:
un faliment înseamnă de fapt un nou început,
fără datorii istorice de dus în spate

ă întregul proces este
condus de oameni în

ă, poate un sfert de
ora ănit! În ceea ce ne prive ă vom

Ing. ec. Bratu Doru Cristian,
Practician în insolvenţă

Joi, 15.12.2011, primăria ora
ă un spectacol

cu prilejul aniversării celor 50 de ani
de la înfiin

ă

ă începutul
propriu-zis al spectacolului, care va
avea loc pe platoul Autogării. Spec
tacolul debutează cu un concert de
colinde oferit de copiii de la

ăria
ătit un impresionant

foc de artificii.

şu
lui Bocşa organizeaz

şului Bocşa.
Începând cu ora 11:00 se va desf
şura festivitatea de deschidere
(simpozion aniversar) în sala de
şedin şa.
Ora 15:00 marcheaz

şcolile
din oraş. Evenimentul va continua
cu recitaluri interpretate de Victor
Socaciu (ora 17:00), Daggu Project
(ora 18:00) şi Liviu Hodor feat. Mona
(ora 19:00). Pentru încheierea spec
tacolului (ora 20:00), prim
Bocşa, a preg

-

ţarea ora
-

ţe a Consiliului Local Boc

-

-

(A. Basma)

Ora}ul Boc}a - 50 de ani
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a CaransebeL Re ţeanca Alina Vuc a fost desemnat

ţiei Române de Lupte Pomii de Cr

ţi la secţia de Pediatrie a Spitalului Municipal din Caransebe ţi ieri de tineri, reprezentanţi ai

Kolpinghaus, care au venit cu daruri Oţelu Ro ţii a Festivalului de Colinde

ş, în parcul Dragalina, s-a deschis patinoarul artificial şi

şi în vânzare la Moldova Nou

ş au fost vizita

şu va fi gazda primei edi şi Obiceiuri „Deschide uşa

creştine”, o manifestare organizat şi Casa de Cultur şul de pe Valea Bistrei

ă sportiva numărul unu

a Federa ăciun vor fi pu ă săptămâna viitoare, în perioada 19-22

decembrie Copiii interna

ă de Primăria ă din ora

Comuna Pojejena a câ

.

ştigat un proiect
european în valoare de peste un milion de
euro, privind amenajarea unui

şi lucr

complex
turistic pe malul Dunării, care cuprinde, un
port, două bazine de înot, o plajă, un pontoon

ări de îndiguire

Alpinistul , din CaransebeCornel Galescu ş,
şi omul de afaceri, practicant de sporturi
extreme, , din Timişoara, au
atins Polul Sud, în seara zilei de mar

Romeo Dunca
ţi 13

decembrie, dup
ţuri.

ă ce au parcurs 300 de kilometri
printre ghe

Prim@ria Re}i]a ne informeaz@
Primăria municipiului Re

ă
comitetul executiv al asocia

ării de persoane fizice atestate pentru func

ă
ă.

Men ăm că răspunderea privind angajarea personalului
apar ător asocia

ă de pre

ără stăpân se desfă ă în
prezent, în cele două padocuri situate în Re

ătre Serviciul Public - Direc

ăpost corespunzător, hrană ă
suficientă, îngrijire ă medicală, respectiv pentru punerea în
aplicare a Regulamentului privind procedura de revendicare

ără stăpân din incinta celor două padocuri.
Referitor la Legea pentru modificarea

ă a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor fără stăpân, vom a

ărie Urbană ă de Consiliu Local
H.C.L. nr.400 din 24.11.2011 ce vizează schimbarea sursei de încălzire
în zonele cu număr foarte mic de consumatori racorda

ă cu energie termică în municipiul Re
ă pentru familiile

ămân fără sursă de alimentare cu energie
termică. Acestea sunt persoanele racordate la sistemul de alimentare
centralizată cu energie termică al municipiului Re

ă familiile
ă anterior, trebuie să îndeplinească

următoarele condi
ă fie racorda ă cu energie

termică;
Să nu aibă debite la asocia ă

consumată;
Să nu aibă debite către S.C. CET 2010 SRL

ă fi achitat taxele

Cerere pentru acordarea ajutorului de urgen ă;
Certificat fiscal emis de Serviciul Public- Direc

ă de la asocia ă reiasă că nu are
datorii la energia termică;

Declara ăspundere a beneficiarului de ajutor că
îndepline ării ajutorului (conf. Art. 2 din HCL
400/24.11.2011);

Copia ultimei facturi privind energia termică

ă;
Copia ultimei facturi pentru consumatorii care au distribu

ă.
Sumele de care beneficiază sunt
2000 lei pentru schimbarea sursei;
3000 lei pentru cei care au distribu ă.
Termenul de depunere a documentelor men

ă
beneficiarii vor depune în copie factura înso ă de bonul fiscal din care
să reiasă achizi ălzire.

În situa ă nu vor depune
dovada existen

ă Socială va formula cererea de chemare în
judecată pentru recuperarea prejudiciului, respectiv fals în declara

ăptămânal al Direc ă", vă
informăm că în cursul săptămânii trecute a fost organizată o ac

ă persoane care au
predat materiale metalice, apar ătoare re ă

ă. Persoanele în cauză aveau domiciliul stabilit în
comuna Verme

ărilor.

şi
şi Privat, Biroul de Asocia

şi autorizate pentru realizarea
şi furnizarea de servicii necesare propriet

şedintele acesteia.

şoar
şi şi

strada Minda, de c şi
Repararea Patrimoniului Municipiului Reşi

şi ap
şi asisten

şi adop

şi completarea Ordonan

ştepta publicarea ei în
Monitorul Oficial, urmând a stabili în conformitate cu prevederile actului
normativ, gestionarea acestei situa

Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului
Reşi şi Raportul de specialitate a Seviciului de
Gospod şi Mediu, s-a aprobat în Şedin

şi
şte acordarea de ajutoare de urgen şi

persoanele singure care r

şi

şi PT 45 din
Lunca Pomostului, Moroasa Sud.

Pentru a beneficia de ajutorul de urgen şi persoanele
singure, men

şi CET Energoterm
SRL;

S şi impozitele locale;

şi Taxe;
Adeverin

şte condi

şi documentul oficial al
asocia

Din raportul de activitate s

şi neferoase, de
pe raza municipiului Reşi

şi canalizare,
proprietate public

ş, în urma acestui fapt, fiind re

ţa prin Direcţia de Administrare a
Domeniului Public ţii Proprietari, informeaz

ţiilor de proprietari/locatari, de obligaţia
angaj ţia de administrator,
respectiv persoane juridice, specializate

ţii comune. Angajarea se
face în baza unui contract individual de munc

ţion
ţin ţiei de proprietari, îi revine asociaţiei de proprietari,

reprezentat

Activitatea de gestionare a câinilor f
ţa, Calea Lupacului
ţia pentru Întreţinere

ţa, acesta depunând toate
eforturile pentru asigurarea unui ad

ţ
ţie

a câinilor f
ţei

de urgenţ

ţii.

ţa, Mihai Stepanescu
ţ

ţi la sistemul de
alimentare centralizat ţa, prin
care se stabile ţ

ţa, alimentaţi prin
punctele termice: PT 4, PT 5, PT 6, PT 7, PT 8, PT 9, PT 10, PT 2
(PT2MI), PT 3 (PT3MI), PT 31 (PT 1 MII), PT 32 (PT2MII)

ţ
ţionate în HCL amintit

ţii
S ţi la sistemul de alimentare centralizat

ţia de locatari pentru energia termic

ţ
ţia Impozite

ţ ţia de locatari din care s

ţia pe propria r
ţiile acord

ţiei de locatari pentru repartizarea acestui consum pe
apartamente pentru consumatorii care au distribuţie pe vertical

ţia pe
orizontal

ţia pe orizontal
ţionate este 05-

15.12.2011. În termen de 15 zile de la acordarea ajuorului de urgenţ
ţit

ţia sursei de înc
ţia în carebeneficiarii ajutorului de urgenţ

ţei facturii însoţite de bonul fiscal, Serviciu Public -
Direcţia de Asistenţ

ţii.

ţiei “Poliţia Local
ţiune de

control la punctele de colectare a materialelor feroase
ţa.

În urma acestei acţiuni au fost identificate dou
ţin ţelelor de ap

ţinute în vederea
extinderii cercet

Situaţia câinilor f ţaără stăpân din municipiul Reşi

:

ă trebuie să se prezinte la
registratura Serviciului de Asisten ă Socială cu următoarele
documente:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Beneficiarii ajutorului de urgenţ
ţ

Sesiune de informare
B ţean ţa a g în data de

ţi un viitor f

ţean).
Sesiunea de informare a reunit 20 de elevi ai Colegiului Tehnic

Re ţa si ai Colegiului Economic al Banatului Montan Re ţa însoţiţi de
cadrele didactice (prof. Claudia Bulzan

ţinute de speciali

ţia ţilor.
La finalul enevimentul s-au distribuit mape conţinând flyere, pliante

ţi se vor mai desf
ţinute de reprezentanţi

ţiilor partenere.

iblioteca Jude ă „Paul Iorgovici” Re ăzduit
13.12.2011, prima sesiune de informare a tinerilor din cadrul proiectului
„Construie ără droguri!”.

La eveniment au participat Claudia Mihăilă (medic al Centrului de
Prevenire, Evaluare

ă expunerile sus
ăsat a ări

referitoare la cauzele, efectele

ă un material antidrog.
Astfel de activită ă ă la finalul proiectului,

martie 2012,

şi

şte-

şi Consiliere Antidrog) şi maior Ilie Stanciu
(Inspectoratul de Jandarmi Jude

şi şi
şi prof. Sofia Didraga) având ca

scop conştientizarea acestora asupra pericolului consumului de
droguri şi plante etnobotanice.

Dup ştii în domeniu, feedback-ul
elevilor nu s-a l şteptat, aceştia lansând multiple întreb

şi legalitatea consumului de droguri. Au
fost vizionate spotul proiectului şi alte clipuri tematice, imagini ce au
trezit aten şi interesul participan

şi un CD care prezint
şura pân

şi vor fi sus şi specialişti ai
Institu

Zară Dominique, coordonator proiect
Tel. 0760329992; 0770715053 E-mail: gabri_dona@yahoo.com,

În pragul Sărbătorilor de Iarnă, Casa de Cultură a Studen
ă de Arte

ăria Municipiului Re ă
“Sfin ă în data de 16
decembrie 2011 un spectacol de crea ăciunului.

Spectacolul intitulat generic “Bucuria Na
ă

ămo ă”, Forma

ă, Ana Pîrvulescu Cega, Narcis Goian, Lorena Pela,
Traian Barbu, Claudia Barbu, Petrică Dalea, Consuela Dragnea,
Iasmina Iova ădălan.

ţilor din
Re ţa ţa,
în parteneriat cu Prim ţa

ţii Apostoli Petru
ţie dedicat Cr

ţeana”, actorii Teatrului de Vest
Re ţa, Grupul Coral “Strana Str ţia de dansuri
populare pentru copii “Re ţeana”, precum

şi şi Şcoala Popular şi Meserii “Ion Românu” din Reşi
şi şi Biserica Ortodox

şi Pavel” (Govândari) organizeaz

şterii Domnului” se va
desf şura în cadrul Cinematografului “Dacia”, începând de la ora 18.

Vor participa la acest spectacol Ansamblurile reunite de cântece si
dansuri populare “Flori de Mai” şi “Reşi

şi şeasc
şi şi soliştii vocali Zorica Savu,

Mitru Teleag

şi Ionela B

Proiect de voluntariat
la Liceul „Mircea Eliade”

Î ţa s-a
lansat proiectul „Sunt voluntar, sunt implicat!”, ce are ca scop dezvol
tarea la tinerii implicaţi a responsabilit ţii, toleranţei, spiritului de echip

ţ ţi educative. Prezentul proiect se
dore ţii, preg

ţilor de voluntariat. Obiectivul general este
dezvoltarea responsabilit ţii sociale la 200 de tineri implicaţi în proiect,
elevi din clasele VIII-XII ai ţi ce vor fi derulate sunt:

Ziua internaţional -

ţa solidarit ţii” - ediţia a II-a, marcheaz

- ţ
ţia elevilor voluntari, 05-23.12.2011

„Bucuria de a d - ţi, juc ţe; decembrie
2011

Felicitare pentru toţi bunicii - confecţionarea de felicit

ţa; decembrie 2011
Vizit ţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Cara -

-
ţional ţia a XI-a;

14-20 mai 2012
Proiectul va fi coordonat de: Prof. Corina Chiseliţ

ţ

n sala Amfiteatru a Liceului Teoretic „Mircea Eliade” Re
-

şi

şi c
şte a fi o şans

şcolii.Activit

şi mesaje;
decembrie 2011

Vizit şi
ş Severin;

decembrie 2011
Curs de voluntariat adresat elevilor; ianuarie martie 2012
Participarea la s

şi Programe, prof.
Silvia Zaharia - Cabinet Şcolar de Asisten

şedinte Consiliul Elevilor .

ă ă
ăpătarea de experien ă în activită

ă în oferirea de informa ătirea tinerilor în
vederea realizării activită

ă
ă

ă a voluntariatului lansarea proiectului „Sunt
voluntar, sunt implicat!”, 05.12.201

„Fundi ă ă ziua mondială de
luptă împotriva virusului HIV SIDA, 06.12.2011

„Tricolor Uman” omagiu adus zilei ării noastre, 06.12.2011
Înscrierea /selec

ărui” colectarea de căr ării, hăinu

ări

ă la căminul de bătrâni Re
ă la Sec

ăptămâna na ă a voluntariatului, edi

ă - Coordonator
SNAC; prof. Luciana Suru - Coordonator Proiecte

ă Psihopedagogică; elev
Bogdan Stănculescu - pre

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Prof. Nicoleta Marcu

Din volumul de peste 400 de mii de metri cubi de masă
lemnoasă, oferit de Direc ă a Judeţia Silvic ţului Cara

ţi economici, care au participat la
licitaţia de luni, 12 decembrie, firmele au adjudecat
aproximativ 205 mii de metri cubi, la un preţ mediu de 76,68
de lei/metru cub.

ş-
Severin, 67 de agen

Spectacol “Bucuria Na}terii Domnului”

Vând rochie de mireas

şi cel

şi o m

şi înr

şi discotec
şi monitoare,

stative, microfoane etc. Tel. 0726-
323378. (RR)

Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari şi mici, greble de fân, instala

şi utilaje. Tel. 0730-
804745. (RR)

Cump
şi defecte. Tel. 0785-906768.

Vând o bibliotec

şi

şi

şi câteva luni, foarte ieftin, 2
fotolii scoic şcoal

şi

şemineu, pe colt,
are uş

şi buc
şi scaune. Calitate

şi pre şi
şte dup

şi 30 benzi audio, 120
lei. Tel. 0728-813340.

Vând colec
şi colivii pentru p şi

un acvariu cu tot cu peşti la pre

ă 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 350 lei.Tel. 0751-847843. ( )

Vând servantă cu vitrină la 350
lei. Tel. 0751-847843. (RR)

Vând 2 carpete la 500 lei
amândouă. Tel. 0751-847843. (RR)

Vând plapumă de lână pentru 2
persoane la 180 lei. Tel. 0751-
847843. (RR)

Vând 2 cuverturi la 30 lei bucata.
Tel. 0751-847843. (RR)

Vând tablou pictat ămat la
100 lei. Tel. 0751-847843. (RR)

Vând aparat foto la 70 lei. Tel.
0751-847843. (RR)

Vând urgent sta ă
Dinacord pentru voci ă,
completă, cu boxe

ăr televizoare din plastic,
bune

ă mare cu căr

ă, mouse, monitor
la 400 lei. Tel. 0757-612642.

Vând calculator Pentium 4 com
plet la 350 lei Pentium 3 complet la
250 lei. Tel. 0757-612642.

Vând dvd cu DivX la 70 lei
monitor lcd, 17" la 150 lei. Tel. 0757-
612642.

Vând col ătărie, folosit
1 an

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

Vând geam termopan, 1200 x
1200 cu 100 € fotoliu pat la 250 lei
trusă de chei la 200 lei. Tel. 0722-
129295.

Vând 2 cărucioare pentru copii
mici. Tel. 0752-951705.

Vând congelator Arctic, nou, cu
garan

ăiat porcii la
100 lei. Tel. 0723-140796.

Vând teracotă cumpărată de la
magazinul Diamant acum 6 ani.
Teracota este stil

ă de sticlă termorezistentă,
are 3 nivele, aproximativ 1, 70 m
înăl ă. Pre

ă ătă
rie, birouri, mese

ăse ă magazinul Diamant
de la gară. Tel. 0724-545219.

Vând mobilă de bucătărie Cleo
patra nouă, în cutii, cu 6 corpuri,
cumpărată recent de la Dedeman.
Pre

ăsări,

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 -
RR

ţie profesional

ţii
de erbicidat

ţi
deosebite. Tel. 0255-253973, 0355-
801140.

Vând tv color, marca Universum,
diagonala 51 la 150 lei. Tel. 0757-
612642.

Vând calculator Pentium 4
complet, tastatur

-

ţar de buc

,

ţie. Tel. 0355-411682, 0733-
594473.

Vând cuier pentru t

ţime, culoare închis ţ 600
lei. Tel. 0766-677491.

Dormitoare, sufragerii, dulapuri,
canapele, colţare camer -

ţuri bune. Re ţa, depozitul se
g

-

ţ 600 lei. Tel. 0755-230806.
Vând magnetofon Tesla cu

boxe, suporţi

ţie de canari, 2
voliere mari

ţuri
accesibile. Tel. 0735-669664.

Vând corturi noi de 2 persoane
cu material dublu. Tel. 0760-277161
sau 0725-187589.

Diverse

(continuare )în pagina 6



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

3,40
3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28

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

14 15 16 17 18 21 22 23 1 2 5 6 7 8 9 12 13 1424 25 28 29 3014 15 16 17 18 21 22 23 1 2 5 6 7 8 9 12 13 1424 25 28 29 30

14 - 14 DecembrieNoiembrie 201114 - 14 DecembrieNoiembrie 2011

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

5 dec 11 181.3886
6 dec 11 179.7908
7 dec 11 180,4293
8 dec 11 1
9 dec 11 178,7785

12 dec 11 176,7555
13 dec 11 176,5171
14 dec 11

. ‘

. ‘

. ‘

. ‘ 81,1355

. ‘
. ‘
. ‘
. ‘ 175,2013

EUROUSD

PRISMA | 1 - Dec |5 21 embrie 2011
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Guvernul îşi angajeaz şi parlamentare în
anul 2012

ă răspunderea pentru comasarea alegerilor locale
Num

Ministerul Muncii (MMFPS) a
propus majorarea ajutorului anual acordat veteranilor de r

ărul utilizatorilor activi de telefonie mobilă din România a ajuns, în primul
semestru al anului, la 23,6 milioane, în scădere cu 3,2% comparativ cu perioada similară din
2011 ăncii Na ăzut de la 32,19 miliarde
euro, în luna octombrie, la 31,74 miliarde euro, potrivit BNR

ăzboi ăduvelor de război, de la
150 de lei la 160 de lei

Rezervele valutare ale B ţionale a României au sc

şi v

� Ministerul Educa şi
Sportului - Instructiuni nr. 6/2011 privind functionarea
formatiunilor de studiu în invatamantul preuniversitar
(M.O. nr. 716/11.10.2011)

O.u.G. nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr.
50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de
construc ii (M.O. nr. 716/11.10.2011)

şi Sportului privind func

şedin şi actele de identitate ale cet

şi al
preşedintelui Casei Na

şi Spor
tului - Metodologia din 2011 privind organizarea proce
sului de înv

şans
şi

Sportului - Metodologia din 2011 privind organizarea
procesului de înv

şans

şi
Sportului - Norma metodologica din 2011 privind
efectuarea concediului de odihna al personalului
didactic din înv

şi
completarea Legii parteneriatului public-privat nr.
178/2010

şterea lui George Bacovia
şi Spor

tului - Metodologia din 2011 privind echivalarea pe baza
ECTS/SECT a înv

şi
Sportului - Metodologia din 2011 de organizare şi
desf şurare a concursului pentru ocuparea func

şcolar din inspectoratele şcolare

ţiei, Cercet

ţ
Instrucţiuni 6/2011, Ministerul Educaţiei, Cercet

ţionarea
formaţiunilor de studiu în înv ţ
(M.O. nr. 716/11.10.2011)

O.G. nr. 85/2011, Guvernul României pentru
modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
execut ţii (M.O. nr.
716/11.10.2011)

O.G. nr. 97/2005 (r 1), privind evidenta, domiciliul,
re ţa ţenilor români
(M.O. nr. 719/12.10.2011)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 1422/2011, privind
modificarea Ordinului ministrului s ţii

ţionale de Asigur
-

ţiile acord

(M.O. nr. 720/12.10.2011)
Ministerul Educaţiei, Cercet -

-
ţ

. ţ (M.O. 721/13.10.2011)
Ministerul Educaţiei, Cercet

ţ
ţ

(M.O. nr. 721/13.10.2011)
Ministerul Educaţiei, Cercet

ţ (M.O. nr. 723/13.10.2011)
O.u.G. nr. 86/2011 pentru modificarea

(M.O. nr. 729/17.10.2011)
Circulara B ţionale a României nr. 33/2011

privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede din argint dedicate aniversarii a 130 de ani de
la na (M.O. 733/19.10.2011)

Ministerul Educaţiei, Cercet -

ţ

ţ
ţ (M.O. 733/19.10.2011)

Ministerul Educaţiei, Cercet

ţiei de
inspector (M.O. nr.
734/19.10.2011)

ării, Tineretului

ă ă

ării,
Tineretului

ă ământul preuniversitar

ării lucrărilor de construc

ă

ănătă
ănătă
ări de Sănătate

nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodo
logice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-
cadru privind condi ării asistentei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2011-2012

ării, Tineretului

ă ământ în cadrul Programului "A doua

ă" pt învă ământul primar
ării, Tineretului

ă ământ în cadrul Programului "A
doua ă" pentru învă ământul secundar inferior

ării, Tineretului

ă ământ

ăncii Na

ării, Tineretului

ă ământului universitar de scurta
durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau
institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de
studii universitare de licen ă, pentru cadrele didactice
din învă ământul preuniversitar

ării, Tineretului

ă

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Televiziunile şi sunt obligate
s şi modifice structura programelor, astfel încât s

radiourile generaliste
ă î ă

difuzeze emisiuni culturale sau cu caracter educativ a
căror durată să însumeze cel pu
ăptămână, prevede o lege adoptata de Senat în calitate

de for decizional.

ţin 120 de minute pe
s

Rata anual ţieiă a infla a
coborât la 3,44% în noiembrie 2011,
de la 3,55%, nivel consemnat în
luna octombrie a acestui an, potrivit
datelor publicate de Institutul
Nnaţional de Statistică.

Produsul Intern Brut al României a fost de
388,651 miliarde lei preţuri curente, în perioada 1
ianuarie - 30 septembrie 2011, în cre

ţ

ţional de Statistic

ştere - în termeni
reali - cu 2,7% fa ă de perioada corespunzătoare din
anul 2010, potrivit estimărilor publicate de Institutul
Na ă.

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

| 1 - Dec |5 21 embrie 2011 PRISMA

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI
Instrumente Structurale

2007 - 2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUN DE INTENŢ ŢIE

Localitatea Slatina Nera comuna Sasca Montan , 15.12.2011ă

ASOCIA IA METAMORFOSIS cu sediul în JudeŢ ţul Cara

Ţ

ţiei ţiilor pentru sectoarele privat
ţie 1 „Susţinerea utiliz

ţiei ţiilor” Operaţiunea 1 „Sprijinirea accesului la
Internet ţare încheiat
cu Ministrul Comunicaţilor ţii Informaţionale, Organismul
Intermediar pentru promovarea Societ ţii Informaţionale,

ţioneze în perioada urm
ţia de atribuire.

Proiectul se implementeaz

ţionarea de hardware
ţia de atribuire.

Documentaţia de atribuire poate fi obţinut ţiei
Metamorfosis din Judeţul Cara

ţi interesaţi de aceast
ţi oferta dvs. la adresa sus menţionat

ţion
ţia de atribuire.

Criteriul de atribuire utilizat este
.

Ofertele se vor deschide în data de 23 decembrie 2011, ora 12 , la
locaţia menţionat

ş-Severin
localitatea Slatina Nera, comuna Sasca Montan - M

ŞI ACCES INTERNET PENTRU ASISTEN

şi Comunica şi
public" Domeniul Major de Interven

şi comunica
şi la serviciile conexe”, în baza contractului de finan

şi Societ
şi doreşte s

şi software cu
caracteristicile precizate în documenta

şi achizi şi software cu caracteristicile
precizate în documenta

ş-Severin localitatea Slatina Nera,
comuna Sasca Montan

ă ănăstirea Nera,
derulează, începând cu data de 21.09.2011, proiectul „DOTARE CU
HARD SOFT Ă SOCIO-
CULTURALĂ ÎN ZONA RURALĂ CHEILE NEREI”, co-finantat prin

, POS CCE Axa Prioritară
III "Tehnologia Informa

ării tehnologiei
informa

ă
ă ă

achizi ătoare hardware

ă în localitatea Slatina Nera comuna
Sasca Montană în incinta Mănăstirii Nera pe o durata de 6 luni.

Obiectivul proiectului este realizarea accesului la internet de mare
viteză

ă la sediul Asocia

ă - Mănăstirea Nera în perioada 15-22 decembrie
2011 între orele 8 - 16 .

Dacă sunte ă procedură vă rugăm să ne
transmite ă până la data de 23
decembrie 2011, orele 10 .

Men ăm că oferta trebuie să fie elaborată în conformitate cu
precizările din documenta

ă anterior.

Fondul European de Dezvoltare Regională

30 30

30

30

oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere economic

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Manager proiect Bojan Ruxandra Simona
Tel. 0744564707 sau 0733989623, Fax. 0355811594 sau 0356468690
e-mail: rucsandra9@gmail.com şi a.metamorfosis@gmail.com

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI
Instrumente Structurale

2007 - 2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ/COMUNICAT DE PRESĂ

Localitatea Slatina Nera comuna Sasca Montan , 15.12.2011ă

ASOCIAŢIA METAMORFOSIS cu sediul în Judeţul Cara

Ţ
ţat prin

ţare încheiat cu Ministrul Comunicaţilor ţii Informaţionale,
Organismul Intermediar pentru promovarea Societ ţii Informaţionale.

Valoarea total ţa
financiar

ţionarea de hardware
ţare.

ş-Severin
localitatea Slatina Nera, comuna Sasca Montan

ŞI ACCES INTERNET PENTRU ASISTEN

şi Societ

şi achizi şi software cu caracteristicile
precizate în contractul de finan

ă - Mănăstirea Nera,
derulează, începând cu data de 21.09.2011, proiectul „DOTARE CU
HARD SOFT Ă SOCIO-
CULTURALĂ ÎN ZONA RURALĂ CHEILE NEREI”, co-finan

, în baza contractului de
finan ă

ă
ă a proiectului este de 127.720 lei, din care asisten

ă nerambursabila este de 97.304,1 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Slatina Nera comuna

Sasca Montană pe o durata de 6 luni.
Obiectivul proiectului este realizarea accesului la internet de mare

viteză

Fondul European de Dezvoltare Regională

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Manager proiect Bojan Ruxandra Simona
Tel. 0744564707 sau 0733989623, Fax. 0355811594 sau 0356468690
e-mail: rucsandra9@gmail.com şi a.metamorfosis@gmail.com

LANSARE PROIECT INFORMATIC CHEILE NEREI

Guvernul a aprobat reglement@ri care
creeaz@ condi]iile selec]iei managerilor

priva]i în întreprinderile publice
Guvernul a aprobat o Ordonanţ ţ ţiile

selecţiei managerilor privaţi în întreprinderile publice, într-un context
mai larg al extinderii principiilor guvernanţei corporative la societ ţile
de stat. Actul normativ se aplic ţionale, societ ţilor
naţionale, societ ţilor comerciale cu capital majoritar sau integral de
stat ori deţinut de unit ţi administrativ-teritoriale, precum

ţate de stat sau unit ţi administrativ-teritoriale.
Adoptarea proiectului de c

ţiilor pe care România ţie
cu FMI.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţ

ţi, vor începe procedurile de selectare a
primilor administratori ţi. Ulterior, pe m

ţiei sunt urm
ţionarilor decide iniţierea unei proceduri de

selecţie a administratorilor executivi
ţia este internaţional

ţi
independenţi, specializaţi în recrutare resurse umane, care vor sprijini
întreprinderile publice în realizarea unei selecţii obiective, transparente

ţului de selecţie a administratorilor/ma-
nagerilor ţilor;

Dup ţia lor, în aceste companii supuse aplic ţei,se
va convoca din nou Adunarea General ţionarilor pentru numirea
administratorilor selectaţi

ă de Urgen ă care creează condi

ă
ă companiilor na ă

ă
ă

ă
ătre Guvern reprezintă implementarea

obliga

ă, într-o primă etapă, în aproximativ o
lună de la intrarea în vigoare a actului normativ, întreprinderile publice
care au o cifră de afaceri de peste un miliard de lei la nivelul anului 2010

ăsură ce expiră
contractele de mandat ale actualilor administratori/manageri,
procedura va fi aplicată pentru selectarea noilor candidate.

Etapele selec ătoarele:
Adunarea Generală aAc

ă);
După convocarea Adunării Generale, se vor selecta exper

ă publicitatea anun

ă selec ării ordonan
ă a Ac

şi regiilor
autonome înfiin

şi le-a asumat prin Scrisoarea de Inten

şi peste 1.000 de angaja
şi manageri priva

şi neexecutivi (în cadrul primei
etape, selec

şi profesioniste;
Urmeaz

şi evaluarea candida

şi încheierea contractelor de administrare.

�

�

�

�

Guvernul Rom niei, 30.11.2011â

Compania Naţional
ţional

ţionale, Ministerul Administraţiei
ţii).

Pl ţile se efectueaz

ţilor po ţi
la domiciliu.

ă Po ă S.A. va achita pensiile
în avans, decizia fiind luată de comun acord cu Casa Na ă
de Pensii Publice

ărării Na

ă ă în perioada 12 - 23 decembrie 2011, la
domiciliul beneficiarilor ă la data 29 decembrie 2011, la
ghi ă

şta Român

şi Casele de Pensii sectoriale (Ministerul
Ap şi Internelor,
Serviciul Român de Informa

şi pân
şeele subunit ştale, pentru titularii de drepturi aviza

Legea nr. 220/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul s

şte
coplata ca fiind contribu

şi Fondul Monetar Interna

ănătă ă în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr. 851, din 2 decembrie 2011, prevede ca
persoanele asigurate în sistemul de sănătate să plătească o parte din
costurile unor servicii medicale. Astfel, noul act normativ define

ănătate,
încasată suplimentar fa ă de cea decontată din fondul na

ărilor de sănătate.
Introducerea coplă ă un angajament al Executivului fa ă

de Comisia Europeană
ării să se stabilească prin contractul-cadru privind condi

ării asisten ări sociale
de sănătate.

ţii, publicat

ţia asiguratului la sistemul de s
ţ ţional unic al

asigur
ţii reprezint ţ

ţional, urmând ca
data aplic ţiile
acord ţei medicale în cadrul sistemului de asigur

Contribu]ia asiguratului la sistemul de s@n@tate

Proiect hot@râre pentru
stabilirea salariului de baz@
minim brut pe ]ar@ garantat

în plat@
În temeiul art.108 din Constitu

ă,

ă,
Guvernul României adoptă

prezenta hotărâre.
Art. 1. - Începând cu data de 1

ianuarie 2012, salariul de bază
minim brut pe ă garantat în plată
se stabile

ă în anul
2012 reprezentând 4,13 lei/oră.

Art. 2. - Pentru personalul din
sectorul bugetar, nivelul salariului
de bază, potrivit încadrării, nu poate
fi inferior nivelului salariului de bază
minim brut pe ă garantat în plată
prevăzut la art. 1.

Art. 3. - (1) Stabilirea, pentru
personalul încadrat prin încheierea
unui contract individual de muncă,
de salarii de bază sub nivelul celui
prevăzut la art.1

ă cu
amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contraven
ăzute la

alin. (1) se fac de către personalul
Ministerului Muncii, Familiei

ă jude

ă caz, prin ordin al ministrului
muncii, familiei

ă cu dispozi

ă cu modificări ări
prin Legea nr. 180/2002, cu modifi-
cările ările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare
a prezentei hotărâri, Hotărârea
Guvernului nr. 1.193/2010 pentru
stabilirea salariului de bază minim
brut pe ă garantat în plată,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 824 din 9
decembrie 2010, se abrogă.

ţia
României, republicat

ţar

ţar

ţie ţioneaz

ţiei
ţiunii prev

ţiei Sociale prin inspectoratele
teritoriale de munc ţene

ţiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1)

ţiile Ordo-
nanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor,
aprobat

ţar

şi al art.164
alin. (1) din Legea nr. 53/2003 -
Codul muncii, republicat

şte la 700 lei lunar, pentru
un program complet de lucru de
169,333 ore în medie pe lun

şi 2 constituie
contraven şi se sanc

şi
aplicarea sanc

şi Pro-
tec

şi al
municipiului Bucureşti, împuternicit,
dup

şi protec
şi (2) se

completeaz

şi complet

şi complet

8 Decembrie 2011
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La 540 de zile dup Guvernul german a
prelungit cu doi ani, pân

Lideri din America Latin

Cea mai grav

ă alegerile legislative, Belgia are guvern investit
ă la sfâr

ă ă ă

ă secetă din ultimii 60 de ani a aruncat aproximativ 13 de
milioane de oameni din CornulAfricii în criză

ţiile impuse pe piaţa muncii pentru
cet ţenii români

şitul lui 2013, restric
şi bulgari cu calificare redus şi Caraibe au fost

de acord cu crearea unui nou bloc regional - CELAC (Community of Latinamerican and
Caribbean States)

În perioada 30 noiembrie - 1 decembrie, în
capitala Lituaniei, au fost reluate negocierile oficiale
în cadrul Conferinţei permanente pe problemele
politice în cadrul procesului de negociere pentru
reglementarea
(cunoscut

conflictului transnistrean
ă ca formatul de negociere "5+2").

Serbia şi au ajuns la un
acord pentru a gestiona împreun

şi for

Kosovo
ă

toate punctele de trecere din nordul
Kosovo, unde au avut loc ciocniri între
sârbi

ă.
ţa NATO în Kosovo (KFOR),

a anunţat Uniunea European

Ultimii 8000 de militari americani vor pleca
în câteva s

ţi militarii
Alianţei din aceast ţar

ţiei.

ăptămâni din .

ă ă, după refuzul Irakului
de a acorda imunitate membrilor organiza

Irak Şi NATO va
încetarea la 31 decembrie misiunea de
instruire din Irak şi va retrage to

Având în vedere faptul că aranjarea meciurilor
„contravine valorilor fundamentale ale sportului”,
fiind astfel „una dintre cele mai importante amenin ări
cu care se confruntă sportul contemporan”, mini

ă. Mini
ătoare, eficace

ăra „sanc

ă
ă ătre mi ările sportive, autorită

ăr

ării de studii, de a include dispozi

ă.
În toate aceste cazuri trebuie să se ă seama de

limitele competen
ăr ă,

precum ă
ănător este valabil în ceea ce prive

ării meciurilor, includerea de
dispozi

ă
să fie făcută de autorită

ă
ă a fost invitată să aibă în ve

dere lansarea unui studiu care să reliefeze situa
ă promoveze

lupta împotriva aranjării meciurilor în cadrul
dialogului ei cu păr ă ia în
considerare „testarea unor proiecte transna

ării meciurilor”.
Lupta împotriva aranjării meciurilor este una

dintre temele prioritare la care se face referire în
planul de lucru al UE pentru sport.

ţ

ţiuni ţiuni corespunz

ţiuni se vor num ţiuni penale
ţiunile, cele

desf
ţile

publice -
ţiat, de asemenea, importanţa bunei guvernanţe.

A fost lansat, la adresa diver
ţi interesate, îndemnul de a încuraja

dezvoltarea de programe educaţionale, cooperarea
ţiilor, de a analiza posibilitatea

efectu ţii privind
necesitatea de a coopera în cadrul acordurilor
internaţionale relevante

ţie politic
ţin

ţelor acestor actori
ţi interesate, de autonomia

ţii. Un principiu
asem

ţionale care
susţin prevenirea aranj

ţii relevante în acordurile internaţionale
ţii publice, care urmeaz

ţile publice, de mi

-
ţia,

atât în UE, cât

ţile interesate din sport
ţionale în

scopul prevenirii aranj

ştrii
responsabili de sport au adoptat, la 29 noiembrie
2011, concluzii cu privire la combaterea acestui tip
de fraud ştrii au pledat, în acest sens, pentru
sanc şi ac şi
disuasive la nivelul UE.

Printre sanc
şi/sau disciplinare”. În ceea ce priveşte ac

şurate la nivelul UE le vor completa pe cele
„desf şurate de c şc

şi operatorii de pariuri”. Miniştrii au eviden

şilor actori şi a
diverselor p

şi partajarea informa

şi de a avea în vedere o
declara

şi ale acestor
p şi structura lor intern

şi de principiul subsidiarit
şte, de

exemplu, testarea proiectelor transna

şi
eventualitatea unei declara

şcarea
sportiv şi de operatorii de pariuri.

Comisia European

şi în afara acesteia, s

şi s

Folosirea drogurilor tradi
ădere. Acestea sunt înlocuite de

drogurile sintetice. Situa ătoare
ă nevoia consolidării monitorizării la nivel

european“, a spus pre ă
ării

ultimului raport UE privind drogurile, pe 29 noiembrie.

ă tendin ă de înlocuire a
drogurilor tradi

ă. În 2010, UE a
identificat un număr record de 41 de substan ă
de 24 anul anterior.

Folosirea canabisului scade, conform raportului.
Aproximativ 78 de milioane de adul

ă

ă în timpul crizei, sugerează
raportul. Aproximativ 14,5 milioane de adul

ămân responsabili
tă ă mari diferen

ă, transfrontalieră, iar statele UE cooperează
pentru reducerea folosirii drogurilor ilegale

ă a anun ă va propune
reguli mai clare

ţionale, precum canabisul

ţia este „extrem de îngrijor

ţi
civile, Juan Fernando López Aguilar, în cadrul prezent

Raportul confirm ţa recent
ţionale cu droguri sintetice.

Ecstasy, amfetaminele
ţe chimice importate.

Aproximativ 11 milioane de europeni (3,2% din adulţii
europeni) au încercat Ecstasy -

ţ
ţe noi - faţ

ţi au încercat canabisul
(aproape un sfert), tinerii reprezentând cel mai mare risc.
Sondajele arat

ţin atractiv
ţi (4,3%) au

încercat cocaina.

Politicile din domeniul drogurilor r -
ţi naţionale, iar între state exist ţe. Proble-

ma este, îns

ţat c

şi
cocaina, este în sc

şi arat
şedintele comisiei pentru libert

şi alte droguri sintetice sunt
produse ilegal în Europa din substan

şi 12,5 milioane amfeta
minele. Droguri noi apar tot timpul pe pia

şi o descreştere a folosirii cocainei în
Europa de Vest. Costând 50-80 de euro gramul, cocaina
este mai pu

şi a traficului.
În urma Tratatului de la Lisabona, UE are noi

instrumente pentru abordarea acestei probleme, În
octombrie, Comisia European

şi mai stricte pentru abordarea problemei
drogurilor şi traficului.

Tendin

Canabisul în scădere

ţa este de înlocuire a drogurilor tradiţionale
cu droguri sintetice

Reacţia UE: coordonare pentru abordarea
infracţiunilor transfrontaliere

REF. : 20111129STO32710

Raportul UE
privind drogurile

În 9 decembrie, NASA a anunţat data de lansare
pentru primul test de zbor al unei nave spaţiale
comerciale, la Staţia Spaţial ţional

ţial
ţia spaţial

ţe finale de siguranţ

ţia Spaţial
ţional

ţial. Apreciem sprijinul

ţele de siguranţ
ţiei, dar oficialii NASA sunt încrez
ţii vor fi îndeplinite.

"Exist

ţelege pe deplin rezultatele de testare
ţa

ţial ţia spaţial
ţ

ţiale f
ţioneaz

ţii de siguranţ

ţia spaţial ţul
robotizat al complexului. La sfâr

ţii în jurul P

ţiu.
Dup

ţiale
private, care va fi capabil

ţii de pe orbita
terestr

ţia de nave spaţiale Cygnus pentru
a transporta provizii pe staţia spaţial

ă Interna ă. Misiunea
va testa un vehicul destinat transportului de marfă,

ă de echipaj, pe orbită.
NASA a dat Space Exploration Technologies

(SpaceX) formal undă verde pentru a-
ă robotică Dragon, cu ajutorul unei rachete

SpaceX Falcon 9, spre sta ă pe 7 februarie
2012, atât timp cât o serie de cerin ă,
testare

ă să fie prima companie
comercială din istorie care va andoca la Sta ă
Interna ă," a spus pre ă
misiune va marca o piatră de hotar istorică în viitorul
zborului spa

ă pentru a se întâlnii cu complexul orbital într-un
singur zbor, au spus oficialii NASA.

În lunile care urmează, SpaceX va trebui să
demonstreze că a satisfăcut cerin ă ale
agen ători că aceste
condi

ă încă o cantitate semnificativă de muncă care
urmează să fie finalizată înainte de lansare" a spus
Gerstenmaier, administrator asociat al NASA pentru

Explorarea Umană. "Ca ărilor,
vom ajusta data de lansare după cum este necesar
pentru a în

ă a unui zbor lângă sta ă la o
distan ă de 3.2 kilometri. Acest lucru va permite navei
spa ără pilot să se asigure că senzorii

ă corect pentru o andocare în
condi ă. Controlorii de zbor vor verifica, de
asemenea, capacitatea de abordare a andocării.

Capsula se va apropia apoi de complex, membrii
echipajului de pe sta ă manevrând-o cu bra

ă ădea în Oceanul Pacific, în largul
coastei din California.

În cazul în care întâlnire
ă ă cu succes, SpaceX va încerca un alt zbor

demonstrativ la o dată ulterioară pentru a realiza aceste
obiective planificate, au spus oficialii NASA.

Acesta va fi al doilea zbor pentru capsula SpaceX
Dragon. Nava a fost lansată cu ajutorul rachetei propriei
companii, Falcon 9, în decembrie 2010, pentru zborul
inaugural, ă rota ământului
înainte de coborârea în Oceanul Pacific. Acest zbor
demonstrativ reprezintă un punct de reper. A fost prima
dată când o societate comercială a lansat

ă din spa
ă încheierea programului navetelor NASA, mai

multe companii comerciale sunt în cursă pentru a
transporta cargouri de marfă. Programul COTS vizează
promovarea dezvoltării unei noi flote de nave spa

ă să livreze bunuri critice

ă joasă.
Orbital Sciences Corp este o altă societate cu

capital privat care dezvoltă un cargobot de marfă în
cadrul programului COTS.

ă la construc
ă.

şi în
cele din urm

şi lansa naveta
spa

şi verificare sunt finalizate cu succes.

"SpaceX este încântat

şedintele SpaceX. "Aceast

şi parteneriatul
continuu al NASAîn acest proces".

Acest zbor, care este al doilea pentru companie în
cadrul programului NASA "Servicii Comerciale de
Transport Orbital" (COTS), va trimite capsula Dragon
pe orbit

şi în cazul tuturor lans

şi
analize pentru a asigura siguran şi succesul misiunii".

În timpul zborului, capsula Dragon va efectua o
verificare a sistemelor de întâlnire şi andocare prin
completarea ini

şi sistemele
de zbor func

şitul misiunii, capsula
va fi eliberat şi va c

şi andocarea nu se
desf şoar

şi a completat dou

şi a readus o
capsul

şi
echipament pentru ISS şi alte destina

Ş firma Dulles, Virginia,
lucreaz

A fost anunţat primul zbor privat spre ISS

Combaterea aranj@rii
meciurilor

Parlamentul de la Chişin

şedintelui

ău a stabilit data de 16 decembrie pentru
alegerea pre ării.

Republica Moldova nu are un pre
ă legislativul nu va reu ă-l aleagă pe

ă, 238 mandate (49,67%) dintr-un total de 450 urmat de
Partidul Comunist cu 92 mandate (19%), Rusia Justă cu 64 mandate
(13%)

ă va candida la pre
ă mi ă, Republica Unită

(République solidaire), care con
ă va ob

şedintelui
şedinte ales de peste doi ani, iar

dac şi s şeful statului, va fi dizolvat şi
vor fi organizate noi alegeri anticipate, care ar fi al patrulea scrutin
parlamentar în mai pu şedintele Republicii Moldova este
ales cu votul a 3/5 dintre deputa

ştigate de partidul
Rusia Unit

şi Partidul Liberal-Democrat cu 56 de mandate (12%). Prezen

în exerci
şi politician de centru-dreapta, Dominique de

Villepin, a anun şedin
şcare politic

ţ

ţin de trei ani. Pre
ţi.

au fost câ

ţa la
vot a fost de 60,2%.

ţiu, Nicolas Sarkozy,
fostul prim-ministru francez

ţat c ţie în alegerile din 2012.
Villepin a înfiinţat recent o nou

ţine membri al UMP. Recentele sondaje
de opinie au sugerat c ţine 1 sau 2% din voturi.

Alegerile parlamentare din Rusia

De mult timp rival al pre

Banca Centrală
Europeană (BCE) a
d e c i s s ă r e d u c ă
dobânda de referin ă cu
un sfert de punct până
la nivelul record de 1%.

ţ

V

SC FORELLE SRL

FABRICĂ DE MOBILĂ LA COMANDĂ I SERIE MICĂ DIN PAL MELAMINAT I LEMNŞ Ş

Comunicat de pres din data de 15.12.2011, privind lansarea
proiectului

ă

ă

ă ă

ă
ă

ă
ă ă

ă
ă ă

ă ă

ă ă

"
"

"
"

FABRICĂ DE MOBILĂ LACOMANDĂ Ă DIN
PAL MELAMINAT

Ă DE MOBILĂ LA COMANDĂ
Ă DIN PAL MELAMINAT

ŞI SERIE MIC
ŞI LEMN

FABRIC ŞI
SERIE MIC ŞI LEMN

, implementat de SC FORELLE SRL, n
cadrul POR, M sura 4.3, Dezvoltarea Micro ntrepriderilor.

SC FORELLE SRL, cu sediul n Bocşa, Str. Timişorii, nr. 1, jud.
Caraş-Severin, anun publicul interesat c a fost lansat în data de
22.09.2011, Proiectul,

, ce urmeaz a fi
implementat de firma noastr .

Proiectul este finan at din Fondul European pentru Dezvoltare
Regional , prin Programul Opera ional Regional 2007-2011, Axa
prioritar 4, Sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional şi local,
Domeniul de interven ie 4.3, Sprijinirea dezvolt rii micro ntreprinderilor.

Valoarea total eligibil a Proiectului este de: 1.154.614,71 lei, din
care,

- contributia UE: 858.000,00 lei;
- contributia beneficiarului: 322.604,30 lei;
Obiectivul general al Proiectului: contribu ia firmei SC FORELLE

SRL la dezvoltarea economic şi social a oraşului Bocşa şi a mediului
de afaceri local.

Scopul proiectului: Dezvoltarea firmei prin diversificarea produc iei
cu un nou tip de produs.

Grupul int al Proiectului l reprezint : persoane fizice şi juridice din
zona Bocşa şi zonele limitrofe, jud. Caraş-Severin, precum şi beneficiari
externi.

Date de contact: SC FORELLE SRL, str. Timişorii, nr. 1, Bocşa, jud.
Caraş-Severin tel/fax: 0355-568 699, mobil: 0730-086 160, e-mail:
office@mobila-forelle.ro

î
î

î
ţ

ţ
ţ

ţ î

ţ

ţ

ţ î

, . .

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a

Uniunii Europene sau a Guvernului României

5PRISMA | 1 - Dec |5 21 embrie 2011

SC SRLFORELLE

TITLUL PROIECTULUI:
FABRICĂ DE MOBILĂ LA COMANDĂ ŞI SERIE MICĂ DIN PAL MELAMINAT ŞI LEMN

1. Număr de referin ă: 19310
2. Data publicării anun

ă
4, Domeniul de interven ării microîntreprin-
derilor.

4. Autoritatea de management: MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE

ă începerea
implementării Proiectului, FABRICĂ DE MOBILĂ LA COMANDĂ

Ă DIN PAL MELAMINAT
ă

ă, adică Boc
ării este de 1.477.219,01 lei.

ţ
ţului: 15.12.2011

3. Programul: REGIO - Programul Operaţional Regional, Axa prioritar
ţie 4.3, Sprijinirea dezvolt

ţii: SC FORELLE SRL, cu sediul în Boc
ţ

ţat din fonduri UE,
prin POR. Implementarea proiectului se va desf ţia mai
sus menţionat

ţ

ŞI TURISMULUI
5. Alte informa şa, str. Timişorii,

nr. 1, tel/fax: 0355-568.699, jud. Caraş-Severin, anun
ŞI

SERIE MIC ŞI LEMN, finan
şura la loca

şa, str. Timişorii, nr. 1.
Valoarea totala a finan

V
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Vând un porc la 150 kg la preţul
de 7,5 lei/kg.Tel. 0755-504554. (RR)

Vând porci de 140 kg. Tel. 0746-
150166. (RR)

Vând tv color Panasonic,
diagonala 60, stare foarte bun

ţionare. Tel. 0746-081232. (RR)
Vând p

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

-

ţar extensibil la 800 lei.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)

Vând schiuri, pl

ţul de 90 lei. Tel.
0756-040911. (RR)

Vând în Caransebe

ţar la
preţul de 650 lei negociabil. Tel.
0756-040911. (RR)

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 Caransebe

-

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

Vând în Boc
â

ă de
func

ălincă de prună bio cu 25
lei/l. Tel. 0746-081232. (RR)

Vând instant

ă neagră de 2 ani.
Pre

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

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

Vând col

ăci de zăpadă

ă de
tineret la pre

ă la pre

ă la 35 lei. Tel. 0756-040911
Vând în Boc

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

Vând în Boc

ă

şi convector la 100
lei fiecare. Tel. 0768-776073. (RR)

Vând în Gherteniş porci între
120 şi 160 kg cu 8 lei/kg. Tel. 0255-
526810. (RR)

Vând mânz

şu,
pre

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

Vând în Caransebeş cuptor cu
microunde la pre

ş expresor
de cafea la 100 lei.Tel. 0756-040911

Vând în Caransebeş un col

ş mobil

ş video
Grundig la pre

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

Vând în Caransebeş rochie de
mireas

ş saltea de o
persoan

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

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

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

Vând în Bocşa cazan pentru
f

şa motor electric, 15
kw, 3000 tura

şa reductoare noi, la
200 lei p n la 500 lei. Tel. 0747-
877713. (RR)

Vând 2 u

Cumpăr antenă tv de cameră.
Tel. 0741-915950. (RR)

Vând o comodă tv la 30 lei. Tel.
0770-706041. (RR)

Vând aragaz electric, cu 4
ochiuri, marcă sârbească, nou la
350 lei negociabil. Tel. 0355-
808617, 0721-423021. (RR)

Vând în Ezeri

ăr PSP portabil cu 150 lei.
Tel. 0758-939470. (RR)

Vând ladă frigorifică Zanussi,
380 l, consum +A, 700 lei neg Tel.
0746-213521, 0770-745633. (RR)

Vând masă de circular cu motor
la 200 €. Tel. 0255-232786. (RR)

Vând o moară pentru porumb la
250 lei. Tel. 0255-232786. (RR)

Vând ma ă pentru cură

ă la 300 lei. Tel. 0255-232786.
Vând un vas din lemn cu 2

mânere pentru brânză la 300 lei. Tel.
0255-232786. (RR)

Vând un vas din lemn cu 2
mânere pentru varză la 300 lei. Tel.
0255-232786. (RR)

Vând un aparat de sudură la 150
€. Tel. 0255-232786. (RR)

Vând porci la 120

ătă

ă. Tel. 0355-426056. (RR)
Vând un Calorex la 200 lei. Tel.

0741-227859. (RR)
Vând brad mare din plastic, 1,80

m, cu foarte multe globuri (ro
ă, instala

ărgele la 200 lei negociabil. Tel.
0355-803014, 0746-020211. (RR)

Vând 30 de curci pentru
Crăciun, crescute ecologic la 60 lei
bucata. Tel. 0723-450461. (RR)

şi de stejar, 120x210,
130x210, la 500 lei. Tel 0754-
7111122. (RR)

ş un porc la 100 kg
cu 8 lei/kg viu sau carcasa 11 lei/kg.
Tel. 0355-884369. (RR)

Cump

şin

şi 150 kg cu 7
lei/kg. Tel. 0720-102259. (RR)

Vând calculator Pentium 3,
îmbun

şii,
albastre, albe), beteal

Vând la Clocotici fân de calitate,
5 claie, cu 420 sau 350 lei. Tel. 0255-
234023. (RR)

Vând televizor Megavision,
defect la 80 lei negociabil. Tel. 0255-
234023. (RR)

.

ţat
porumb la 200 €. Tel. 0255-232786.

Vând 3 butoaie din lemn pentru
ţuic

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

Vând televizor Nei, stare foarte
bun

ţie,
m

Vând în Sacu 3 porci cu 7 lei/kg.
Tel. 0723-231864. (RR)

Vând un celular, Vodafone,
touchscreen la 200 lei. Tel. 0355-
409985, 0727-199030. (RR)

Vând în Boc

ţiune
animal ţ
negociabil. Tel. 0729-070819. (RR)

Vând în Boc
ţul de 8 lei/kg. Tel.

0740-770047. (RR)
Vând în Boc

ţi de paie

-

. (rr)

ţ -

şa o canapea pentru
2 persoane, nou

şi grape din fier la pre

şa 32 porci de 80-
125 kg, la pre

şa purcei de 30 kg la
450 lei perechea. Tel. 0740-770047.

Cump şa porumb, grâu
şi balo şi de lucern

şa moar

şa uş

şova juninc

şi f

Cump şi o oa
l

ă, la 350 lei. Tel.
0729-070819. (RR)

Vând o dormeză la 80 lei. Tel.
0729-070819. (RR)

Vând utilaj pentru trac
ă, plug

ăr în Boc
ă. Tel.

0740-770047. (RR)
Vând în Boc ă de cere

ale, de capacitate mare, 300 kg/oră,
fără motor la 400 lei negociabil. Tel.
0740-770047. (RR)

Vând în Sacu 3 porci 120-150
kg cu 7 lei/kg. Tel. 0734-376247

Vând în Boc ă nouă de
lemn, din Italia la 350 €. Tel. 0745-
830975. (RR)

Vând în Or ă de 19
luni, gestantă la 900 €. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând instant la 300 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

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

Vând butelie de aragaz la 100
lei.Tel. 0355-425973, 0729-022526.

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

Vând cuptoare din fontă masivă
aduse din Germania, pentru încălzit

ăcut mâncare. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)

Vând seturi de halbe de bere din
Germania la 60 lei setul. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând saltea de o persoană la 60
lei. Tel. 0770-352702. (RR)

Vând termostat pentru căldură
la 80 lei. Tel. 0770-352702. (RR)

ăr o tigaie, o crati ă
ă din fontă. Tel. 0741-915950. (RR)

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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Diverse

B

ţi, rafinaţi, genero

-

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

Caut fată pentru prietenie
căsătorie, 23-40 ani, să fie dornică
să vina în America. 43 ani. trăiesc în
Miami. Tel. 954-751-8529, petru-
re@hotmail.com

Brunetă / 35/ 1.63 /50, minionă,
sofisticată, ofer clipe de neuitat
domnilor stila

ără, discretă, sexy ăgă
toare a

şi.
Tel. 0752-570201.

Tân şi atr
ştept telefon la 0749-292383

Matrimoniale

Confec
ă

ăptămâni la
350 lei perechea. Tel. 0721-147604.

Vând vi

ăiat, între 120

ăzboi de

ăru

ă, fără sac, are 1 an vechime la
100 lei. Tel. 0742-364440. (RR)

Vând în Oravi

ăr geam de termopan,
pre ă

ăr boiler. Tel. 0761-
811434. (RR)

Vând centrală termică Beretta
Exclusive pentru căldură ă cal
dă cu tiraj natural, foarte bună. Pre

ă. Pre

ările, digital, cu touch, nou. Pre

ă, 800 lei negociabil. Tel.
0355-411035, 0770-515940, 0721-
315910. (RR)

Vând boiler electric de 80 l, nou.
Tel. 0726-721708 . (RR)

Vând centrală termică pe lemne
la 500 € neg Tel. 0729-950354. (RR)

Vând mânză, 2 ani, ro

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

Vând în Scăiu
ă

ţionez haine pentru
c ţelu

ţel de 3 luni la 750 lei. Tel.
0771-088130 (RR)

Vând porci de t

ţesut pentru
muzeu, cu toate accesoriile. Tel.
0746-656847. (RR)

Vând 2 c ţe cu roţi la 250 lei
bucata. Tel. 0746-656847. (RR)

Vând un motor pentru funicular,
benzinar, cu 2 pistoane la 700 lei
negociabil. Tel. 0746-656847. (RR)

Vând aspirator în stare foarte
bun

ţa calorifer pe ulei,
14 elemente, preţ 150 lei. Tel. 0761-
811434. (RR)

Cump
ţul s fie mic. Tel. 0761-811434.
Cump

-
ţ

negociabil. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând convector pe gaz Lampart,

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

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

Vând instant pe gaz la 200 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând 2 biciclete medicale cu
130 lei

ţional

.

.

ţi diferite, 8
lei/kg. Tel. 0723-213286. (RR)

Vând pavele din beton, 50/50
cm, 10 lei bucata. Tel. 0726-323378,
0255-215422. (RR)

şi. Tel. 0723-450461. (RR)
Vând purcei de 8 s

şi
80 kg la 8 lei/kg viu. Tel. 0771-
088130. (RR)

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

Vând berbec de 50 kg cu 300 lei
negociabil. Tel. 0746-656847. (RR)

Vând r

şi ap

şi cas

şi 250 lei. Tel. 0720-656559.
Vând în Sacu 2 porci cu 7 lei/kg.

Tel. 0734-376247. (RR)
Vând purcei la 125 lei bucata.

Tel. 0734-376247. (RR)
Vând canapea cu 2 fotolii, stare

excep

şie, 1400
lei neg Tel. 0721-147604. (RR)

Vând maşin

ş porci pentru
sacrificat, cu greut

Auto-Moto-Velo

6

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

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

Vând Opel în stare perfect
ţionare, înscris în circulaţie, to-

tul în regul

.
-

ţar ţ 3700 €. Tel.
0727-245233. (RR)

Vând Dacia papuc, cu 5 locuri, la
1500 €. Tel. 0771-572062. (RR)

Cump

-

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

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

Vând un Audi 80, cu motor 1,6
diesel. Tel. 0726-721708 . (RR)

Vând Dacia papuc cu 450 €
neg., 2 locuri, motor 1400, verificare
expirat

ţ de pornire la cheie 1800
€. Tel. 0742-353609. (RR)

Vând în Caransebe
-

-
ţ 4000 € neg.

Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
Vând jante de aluminiu de 14
ţoli, preţ 500 lei setul. Tel. 0355-

426704, 0752-030888. (RR)
Vând sau dezmembrez Fiat

Brava, 1,4 , 12 valve, an 1996. Tel.
0726-453486.

Vând diferite piese pentru
Dacie. Tel. 0722-129295.

Vând diferite piese de schimb
pentru Dacia 1300. Tel. 0722-
129295.

Vând Dacia Break, an 2002,
motor injecţie, preţ 700 € negociabil.
Tel. 0769-117265, 0724-203009.

Vând urgent piese de schimb de
Opel Corsa (capot

ţime ţime
ţ 450 €.

Tel. 0741-519436.
Vând scuter Malaguti F-12

Phantom 2005, 49 cmc, acte în
regul

ţ 350 €.
Tel. 0755-230806.

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

ă de
func

ă. Tel. 0724-204906. (RR)
Vând în Boc

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

ăr Opel Corsa sau Fiat
Punto, să fie din 1998. Tel 0740-
536864. (RR)

Vând Opel Astra pre-caravan,
motor 1,6 B, an 1996, termototal,
dublu air-bag, muzică mp3, cauciu
curi noi, de iarnă, stare foarte bună,
înmatriculată în România, acte la zi,
pre

ă pentru
Opel la pre

ă. Tel. 0751-193201. (RR)
Vând Volkswagen în stare

perfectă, benzinar, echipată pentru
iarnă, pre

ă, verifi
care tehnică, la 2500 €. Tel. 0768-
776073. (RR)

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

ă, parbriz, u

ă. Tel. 0742-844393,
0761-597546.

Vând jantă aluminiu cu tot cu
cauciuc pt. Volvo XC 70, 200 €, stare
f. bună, dimensiuni 215/65R16, de
iarnă ă cauciucuri 215/65
R16M+S 60 €. Vând ă cupe de
buldoexcavator mărime 45 cm
lă ă

ă, rar, itp, trebuie doar scoase
numere de la primărie. Pre

, m rimea

şa piese de Raba la
300 € neg Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Bocşa 4 jante de alumi
niu,Audi 80. Tel. 0745-830975. (RR)

Vând Mercedes C180, an 2001
la 7800 € negociabil. Tel. 0770-
352702. (RR)

Vând maşin

ş, Opel
Calibra, roşie, înmatriculat

şi
15

şi,
motor). Tel. 0723-140796.

Vând Audi A4 şi Golf 3, stare
foarte bun

şi dou
şi dou

şi 1 m l şi sisteme
prindere aproape noi, pre
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Investim în viitorul tău!

www.romania-serbia.net

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica
Serbia este finan ă prin Instrumentul deAsisten ă
pentru Preaderare (IPA)
Pentru mai multe informaţii accesaţi:

ţat de Uniunea European ţ
ţat de statele partenere în Program.şi cofinan

Universitatea „Eftimie Murgu” Re ă în 16.12.2011
conferin

ă ă în cadrul proiectului

, derulat prin programul IPA de Cooperare
Transfrontalieră România Republica Serbia, finan

ă prin Instrumentul de Asisten ă pentru Preaderare

ă a proiectului este de 199.486 euro.

Prof. dr. ing. Dorian Nedelcu, Manager proiect,
Tel/fax: 0255-219.134, E-mail: d.nedelcu@uem.ro

şi

şoar

şi
cofinan

şi
Ştiin

ţa organizeaz
ţa pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Evenimentele se desf

- ţat de Uniunea
European ţ

ţat de statele partenere în Program.

Proiectul este implementat de Universitatea „Eftimie Murgu” Re ţa
în parteneriat cu Colegiul Tehnic de ţe Aplicate din Zrenjanin.
Valoarea total

„CENTER FOR
NUMERICAL SIMULATION AND DIGITAL / RAPID
PROTOTYPING”

Date de contact:

COMUNICAT DE PRESĂ
16.12.2011

UNIUNEA EUROPEANĂ
Instrumente Structurale

2007 - 2013
Universitatea "Eftimie Murgu"

Re ţaşiGUVERNUL REPUBLICII SERBIA

COMUNICAT DE PRESĂ
16.12.2011

UNIUNEA EUROPEANĂ
Instrumente Structurale

2007 - 2013
Centru pentru creşterea competitivită

ă
ţii

în regiunea de frontierGUVERNUL REPUBLICII SERBIA

Investim în viitorul tău!

www.romania-serbia.net

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica
Serbia este finan ă prin Instrumentul deAsisten ă
pentru Preaderare (IPA)
Pentru mai multe informaţii accesaţi:

ţat de Uniunea European ţ
ţat de statele partenere în Program.şi cofinan

În cadrul proiectului “Centru pentru creşterea Competitivit
ş

şomeri), din Reşi a particip , începând cu luna aprilie 2011 la cursul
privind func ş şinilor unelte cu comand
numeric . Cursul se va finaliza n 22 decembrie 2011.

Proiectul este implementat de Camera Regional

şi dezvoltare durabil şi
şi Şcoala Tehnic

şi este finan

şi cofinan

ă
ă’’ 24 de persoane (angaja

ă
ă

ă
ă de Comer

ă Re
ă de Înalte Studii Profesionale

Pozarevac. Proiectul face parte din Programul IPA de Cooperare
Transfrontalieră România - Republica Serbia

ă prin Instrumentul de Asisten ă pentru
Preaderare

ă a proiectului este de 381.354 euro.

ţii
IMM-urilor în regiunea de frontier ţi i

ţ
ţionarea i utilizarea ma

î
ţ din

Pozarevac în calitate de Partener Lider, Fundaţia Activity pentru
resurse umane ţa - Partener
Transfrontalier

ţat de
Uniunea European ţ

ţat de statele partenere în program.
Valoarea total

Date de contact: Potoceanu Nadia, responsabil
partener transfrontalier, contact@activity-foundation.ro,
telefon: 0040 741 250670 fax: 0255 214063.
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
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(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
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Vând în zona Victoria garsonier

Vând/schimb 2800 mp gr

ţii,
cu auto diesel, 1,5 €/mp. Tel. 0743-
738531.

Vând apartament 2 camere
decomandate, central

ţa 64,94 mp, preţ negociabil
26.500 €. Tel. 0355-803644.

Vând în Ezeri

-

C

Ţicvaniu Mic, cu
curte mare, cu fântân

ţ 13.000
€. Tel. 0762-362700. (RR)

Vând cas

ţ informativ 53.000 €.
Tel. 0731-161558. (RR)

Vând cas
ţul Timi

ţ 17.000 € negociabil. Tel.
0762-421855. (RR)

Vând apartament complet
renovat, B-dul Muncii, 30.000 €
negociabil. Tel. 0722-356436. (RR)

Vând apartament cu 2 camere,
Aleea M -

ţit, 25.000 €. Tel.
0355-412016. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
confort 1, îmbun ţit, 30.000 €. Tel.
0355-412016. (RR)

Cump -

ţi de
amenajare înc

ţ
ţ

17.800 € negociabil. Tel. 0255-
234536, 0727-751324. (RR)

Vând cas -
ţ 30.000 € nego-

ciabil. Telefon: 0731-191130. (RR)
Vând la Ilitia 2 case de vacanţ

Vând cas -

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

ţa, 5
camere, baie, buc ţ
acceptabil. Tel. 0722-501895.

Vând în rate sau schimb cas
ţa cu imobil în Re ţa,

orice etaj. Tel. 0743-231762.

ă
32 mp, amenajată.Tel.07

ădină
în Boc ă cu intravilan
(intabulată), posibilitate construc

ă, calorifere,
suprafa

ă la 40.000 €
negociabil. Tel. 0355-884369. (RR)

Vând în Câlnic casă, strada
Râului, nr. 7, 30.000 €. Tel. 0255-
520106, 0770-997375. (RR)

Caut pentru închiriere aparta
ment cu 2-3 camere, mobilat, cu
centrală, în Lunca Bârzavei. Tel.
0730-843875. (RR)

Vând apartament pe alea Ca-
ransebe

ă la
ă la 25.000 €

negociabil. Tel. 0723-450461. (RR)
Vând apartament cu o cameră,

baie, bucătărie, balcon, etaj 1,
Calea Caransebe

ă în Câlnic cu 5
camere, 1000 mp, amplasament
foarte bun, pre

ă renovată în Parto
ădină mare, 2

camere, coridor, bucătărie, curte
mare. Pre

ărghita

ătă

ătă

ăr apartament cu 2 came
re, cu balcon, confort 1, la etajele 1,
2 sau 3. Tel. 0726-179543. (RR)

Vând casă în Goruia, 3 camere,
baie, bucătărie, posibilită

ă o cameră, grajd,
curte betonată, pivni ă mare, cocină
de porci, grădină de 1100 mp. Pre

ă în Secă
ă mare. Pre

ă.
Tel. 0723-704632. (RR)

Închiriez garsonieră pe termen
lung, 80 €. Tel. 0727-093232.

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

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

Vând casă cu etaj în Re
ătărie, garaj, pre

ă la
25 km de Re

56-100100

şa II, limitrof

ş cas

şului, decomandat, 54 mp,
28.000 € neg. Tel. 0728-079910. (rr)

Vând cas

şului, pre

ş,
jude ş, gr

ş, 19.000 € nego
ciabil. Tel. 0729-950354. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
confort 2, îmbun

şeni, în cen
tru, cas

şi anexe, gr

şi

şi

şi şi

Persoan -
ţiri,

liber ţ 11.200 € negociabil. Tel.
0770-746033, 0741-166573.

Vând 2 hectare de teren la
Ezeri -

ţa. Tel. 0763-614741.
Vând cas -

ţ
negociabil. Tel. 0355-410569.

Vând cas

ţ de
p

. -
-

tv

-
ţie

nou ţ
negociabile. Tel. 0729-105565.

Vând teren în Câlnic pentru
construcţie cas ţ negociabil.
Tel. 0729-105565.

Vând cas ţile

-
ţa cu teren în Cara

-

ţ de
criza 25.000 €. Tel. 0723-163364.

Vând cas
ţe 100 mp, living, bu-

c
ţ

ţ 30.000 €. Tel. 0727-748903 sau
0744-359116.

Vând 1300 mp teren, staţiunea
Semenic, 40 m front la

ţei, lân-
g ţile,
preţ 10.000 €. Tel. 0744-359116.

ă fizică vând garso
nieră, 30 mp, etaj 2, cu îmbunătă

ă, pre

ă, cu sistem de iri
gat, cu pomi fructiferi, cu posibilitate
de locuit, la 12.000 € negociabil. Tel.
0722-129295.

Vând apartament cu 2 camere în
Re

ă cu 2 camere, gră
dină, fântână, apă curentă, 14.000 €
negociabil. Tel. 0729-915802.

Vând apartament, Aleea Felix,
bloc 4, scara 6, apartament 19, pre

ă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, baie,
bucătărie, hol, terasă mare, cu gaze
naturale, centrală termică, apă
curentă, canalizare, anexe (cote

ăsări, cămară de alimente,
magazie de lemne), garaj la stradă,
utilată complet. Tel. 0752-951705.

Vând apartament cu 2 camere,
amenajat, 65 mp, gaz, termopane,
în spate la Universitate, etaj 3/4,
32.500 € neg Tel. 0745 466751.

Vând casă în Dognecea, 2 ca
mere, bucătărie, fântână betonată,
cablu , telefon (centru). Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Vând casă în Câlnic cu man
sardă, grădină, curte, construc

ă, posibilitate plată în rate, pre

ă. Pre

ă cu toate facilită

ă str. Făgă
ra

ă la Valeadeni, aran
jată destul de bine, apă potabilă,
curte asfaltată, terasă plăcută, baie,
bucătărie, magazie, acoperi

ă 2011 schimbat, parchet
laminat în toate camerele, mobilat.
Este în centru, drum asfaltat. Pre

ă Giurgiova locuibil 80
mp, dependin
ătărie, baie, 2 dormitoare. Interior

mobilat, renovat gresie, faian ă,
termopane, podele, sobe teracotă,
apă caldă + rece. 2500 mp livadă,
pre

ă, lângă pârtia începători.
Tel. 0742-773016, 0770-495824.

Vând teren intravilan, 800 mp,
Boc ă, strada Lerni

ă pădure, acces la toate utilită

ş, cu fântân

şi

şi
teren la km 5. Tel. 0742-844393,
0761-597546.

Schimb garsonier
şului Reşi ş-

Severin. Tel. 004915254069061.
Vând cas

şul nou
din tabl

şoseaua
principal

şa Montan

Oferte-Cereri

de Serviciu
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Imobiliare

Caut un transport pentru mobil
rr

-

ţii electrice,
sanitare, mont

ţii, zugr ţ
ţi

rigips etc. Tel. 0728-813340.

ţuri de
criz

ţul de 35
lei

ţa sau în str
ţin -

ţi, botezuri, eveni-
mente.Arhivare pe cd sau dvd de pe
casete audio, video, discuri vinil,
vând boxe, staţii amplificare. 0723-
616268, sau dorel_luca_resita@
yahoo.com

Meseria
ţii, instalaţii sanitare

ţii etc. Tel.
0740-520382.

Instalator execut toate tipurile de
lucr ţii sanitare

ţ

ţ

ă
cu plata pe loc. Tel. 0761-811434 ( )

Caut un teracotist. Tel. 0761-
811434. (RR)

Înmatriculări auto cu evitarea
taxei de poluare

ăm instala
ăm centrale termice,

izola ăveli, tencuieli, faian ă,
podele laminate, scafe

ă
a corpului. Tel. 0764-335767.

Realizez tatuaje din cele mai
diverse

ă. Tel. 0770-915251.
Aplic gel pe unghii la pre

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

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

Sonorizări nun

ăveli,
tencuieli, izola

ă

ări de instala
ălzire. Tel. 0770-454332.

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

şi prima înmatri
culare. Tel. 0762-035254.

Execut

şi pere

Distribuim pliante, fluturase,
reviste sau alte materiale publicitare
pt. firme şi persoane fizice. Tel.
0760-277161 sau 0725-187589.

Montez piercinguri în orice zon

şi body piercing la pre

şi pun unghii false la 45 de lei.
Modele deosebite şi calitate. Tel.
0723-734512.

Caut s
şi

şi pu

ş, execut zugr
şi

electrice, podele laminate, zid rii,
scafe, pereti rigips, repara

şi de
înc

Acord asisten

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

BĂILE HERCULANE:

BOZOVICI:

Ţ: 3

L î ţ ţ
: ;

Mecanic auto: ;
Muncitor necalificat în silvicultur : 1;

ăcătus mecanic de ntre inere i repara ii
universale 1

1
ă

ş

TOTAL JUDE

Vând cas ţa. Tel. 0745-
157348, 0745-174215,0355-806864

Vând cas ţa 6 camere, 2
b

ţ negociabil. Tel.
0744-615904.

Vând cas

ţ -

Vând garsonier -
ţ 12.000 € negociabil.

Tel. 0747-134778.

ă în Re

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, intrare auto în curte, grădină,
anexe, 540 mp, pre

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

ă confort 1 în Go
vândari. Pre

şi

şi

şa Montan

ANUNŢ DE LICITAŢIE
„S.C. RAM ART S.R.L., Re iţa, B-dul Republicii, nr. 6, sc. 6, ap. 28,

jud. Cara -Severin prin lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L
anunţ ţie public

ţ â

ţia public ţul de evaluare

ţ
ţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Cara

.
ţii suplimentare ţine de la sediul

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. începând cu data public
-

ş
ş

şi va avea loc în data
de 20.12.2011 ora 15:00, urmând a se repeta, pân

şi or
şi ş

Severin
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următorului
bun apar in nd debitoarei:

Licita ă începe de la pre
ă la vânzarea bunului,

în fiecare zi de mar i la aceea ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L din Re

ării, zilnic între orele
10 12, la telefon 0255 213468.”

Ma ină de lefuit sticlă KNOPP n valoare de 7.743 EURO;ş ş î

-

-

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
“În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu sediul

în Re ţa, str. Horea , bl.A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

:

ţia public
ţ ţii S.C.P

MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara
ţii suplimentare ţine de la sediul

lichidatorului judiciar.”

şi ş-Severin, anun

ş-Severin

Rapoartele de evaluare în ce priveşte mijloacele fixe pot fi consultate
la sediul lichidatorului judiciar.

Licita şi se va
repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi or

şi ş-
Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă scoaterea
la vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor apartinând
debitoarei S.C. TG MOLDO FOREST S.R.L. Moldova Veche, str.
Dunării, nr. 1, jud. Cara

ă va avea loc în data de 20.12.2011 orele 14:00
ă la sediul societă

Autoplatform buşteni la pre de 872 Euro.
Autoplatform buşteni la pre de 709 Euro.
Fier str u panglic orizontal PUMAla pre de 164 Euro.

ă
ă

ă ă ă ă

ţ
ţ

ţ

LICHIDATOR JUDICIAR
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
“Subscrisa S.C. SEBY & ROXANA S.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, prin lichidator judiciar
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, anun

Licita şi va avea loc în data
de 20.12.2011 ora 15:00, urmând a se repeta, pân

şi or
şi ş-

Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin ncepând cu data public

ţa, Cartier
Câlnic, str. Bistra, nr. 100, jud. Cara

ţa, str. Horea A7 Parter, jud.
Cara ţ ţie public

ţinând debitoarei:

ţia public ţul de evaluare

ţ
ţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Cara

ţii suplimentare ţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea, bl. A7 , parter, jud.
Cara î ţului, zilnic între orele 10-
12, sau la telefon 0255-213468."

ă scoaterea la vânzare prin licita ă
deschisă a următorului bun apar

ă începe de la pre
ă la vânzarea bunului,

în fiecare zi de mar i la aceea ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

Cas cu teren i anex de tip hal situate în Re ţa, Cartier
Câlnic, str. Bistra, nr. 100, jud. Cara - ţ

ă ă ăş şi
ş-Severin pre de evaluare

89.500 Euro, exclusiv TVA.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
“Subscrisa S.C. NUTRACEUTICAL S.R.L. cu sediul în Caransebe ,

str. Teapsa nr. 18, jud. Cara
ş

ş-Severin, prin lichidator judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi ş-
Severin, anun

şi va avea loc în data
de 20.12.2011 ora 15:00, urmând a se repeta, pân

şi or
şi ş

Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin ncepând cu data public

ţa, str. HoreaA7 Parter, jud. Cara
ţ ţie public

ţinând debitoarei:

Preţurile nu conţin TVA.
Licitaţia public ţul de evaluare

ţ
ţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Cara -

ţii suplimentare ţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara î ţului, zilnic între orele 10-
12, sau la telefon 0255-213468."

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a
următoarelor bunuri apar

ă începe de la pre
ă la vânzarea bunului,

în fiecare zi de mar i la aceea ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

Central termic - preţ de evaluare 382,49 Euro.
Mobilier farmacie - preţ de evaluare 542,97 Euro.
Copertin - preţ de evaluare 89,05 Euro.
Raft metalic - preţ de evaluare 17,37 Euro.
Firm luminoas - preţ de evaluare 20,99 Euro.
Scaun - preţ de evaluare 14,96 Euro.
Calculator - preţ de evaluare 50,68 Euro.
Mas calculator - preţ de evaluare 21,72 Euro.
Canapea Vera - preţ de evaluare 71,91 Euro.
Sistem video - preţ de evaluare 142,86 Euro.
Casa de marcat - preţ de evaluare 103,28 Euro.
Oglind - preţ de evaluare 69,74 Euro.
Radiator - preţ de evaluare 64,67 Euro.
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ă ă

ă

ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 30.11.2011
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Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.
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suprafaţ

suprafeţe incinte: 11,27 ha drum de
acces între parcele

reglement

este pe drumul naţional DN 58
Re ţa - Caransebe

ă totală: 28 ha

ări urbanistice aprobate,
3 incinte

şi ş

Evidenţierea elementelor naturale - pârâul Câlnicel - prin accentuarea
importanţei lui ca element coeziv i de comuniune pentru viitorii locuitori ai
unui cartier rezidenţial.

Se propune ca idee dominant realizarea unei promenade de-a lungul
pârâului Câlnicel regularizat i dezvoltarea întregii structuri planimetrice de-a
lungul promenadei i a str zilor.

ş

ş
ş

ă

ă

Zona Câlnicel Zona industrial Km 7,0 - 8,0ă

Drum de acces

Zona industrial
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Pe 22 decembrie 2011, ora local
7:30, are loc solsti iul de iarn , care
marcheaz nceputul iernii n emisfera
nordic i al verii n emisfera sudic .

Ca urmare vom avea ziua cea mai
scurt i noaptea cea mai lung a anului.
Ziua va ncepe s creasc dup solsti iul
de iarn i va fi egal cu noaptea la
echinoc iul de primavar .
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