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La Reşiţa au fost comemoraţi martirii revoluţiei din decembrie

Revoluţionarii din Reşiţa promit o nouă revoluţie!
De: MATEI MIRCIOANE

Revoluţionarii din Reşiţa i-au comemorat
miercuri, 21 decembrie, pe morţii din Revoluţie
şi au marcat trecerea a 22 de ani de la
evenimentele din decembrie 1989. Ceea ce ar
fi putut să fie o sărbătoare, dedicată triumfului

revoluţiei a fost un parastas încărcat de
tristeţe, nemulţumire şi revoltă. În faţa troiţei
din centrul civic al Reşiţei, asociaţiile de
revoluţionari au aprins lumânări în memoria
martirilor revoluţiei, au împărţit colaci pentru
pomenirea celor dispăruţi şi au vorbit despre
deturnarea revoluţiei în favoarea unor profitori.

Primul revoluţionar care a vorbit în faţa
adunării a fost Dumitru Nicolae Vlădulescu, cel
care este recunoscut ca fiind liderul revoluţiei
de la Re şi ţa. Vl ădulescu a spus că
revoluţionarii sunt trataţi cu dispreţ, tocmai de
cei care au obţinut cele mai mari avantaje de
pe urma revoluţiei.
Cel mai violent în discurs a fost
revoluţionarul Ion Olaru, care a cerut moartea
celor care pângăresc idealurile revoluţiei.
Printre cei care au vorbit se numără şi fostul
prefect şi primar al Reşiţei, Liviu Spătaru, care
a spus că românii, în 1989, nu s-au ridicat
neapărat împotriva lui Ceau şescu sau
împotriva unui regim, ci au dorit o viaţă mai
bună, libertate şi democraţie. Practic astăzi,
românii nu au rămas decât cu libertatea de
expresie, şi aceea limitată. Liviu Spătaru a
reformulat expresia biblică: „Domnul a dat,
Domnul a luat...”, afirmând că în ceea ce-i
priveşte pe revoluţionari se poate spune că
„Domnul a dat, prostul a luat!”
Alţi doi lideri de asociaţii de revoluţionari,
Irinel Struţă şi Dumitru Alexa au vorbit despre
faptul că revoluţia a fost furată şi revoluţionarii
se pregătesc pentru mişcări ample de protest,

începând din ianuarie 2012. În acest timp
revoluţionarii din asistenţă au strigat că sunt
pregătiţi de o nouă revoluţie, deoarece nu le
este frică de gloanţe, deşi au mai îmbătrânit şi
s-au împuţinat. Struţă a mai spus că liderii
politici de astăzi ai României încearcă să
acrediteze ideea că în 1989 a fost o revoluţie,
dar nu au existat revoluţionari.
Alexa a menţionat şi faptul că, aşa cum
asociaţiile au anunţat, nu au dorit ca
oficialităţile locale şi judeţene să vorbească în
cadrul evenimentului, dar s-a arătat dezamăgit
de faptul că oamenii politici, autorităţile nu au
venit să depună coroane de flori.
Singurul dintre revoluţionari, care a vorbit
despre unificarea asociaţiilor, pentru a spori
puterea revoluţionarilor a fost Dorian
Micloşină, care a fost ascultat în tăcere. În
final, revoluţionarii au depus coroane de flori şi
au îngenuncheat în faţa troiţei pe care sunt
încrustate numele celor 21 de martiri ai
Re şi ţei. Dup ă încheierea manifesta ţiei,
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene
au depus, şi ei, coroane de flori, la troiţa eroilor
revoluţiei.

Spune-mi cu cine te ^nsote}ti (la Palatul Cultural) ca s@-]i spun cine e}ti!
În prezent, în spaţiul public şi în massmedia, când se vorbeşte despre activităţile
culturale ale Reşiţei, se face referire doar la
cele organizate în cadrul Casei de Cultură a
Sindicatelor, construită de Statul român la
mijlocul secolului trecut. Nu se (mai) vrea să
se ştie că, de fapt, activitatea culturală în
Reşiţa a început să se dezvolte încă de la
sfârşitul secolului XIX, când au luat fiinţă mai
multe asociaţii cu caracter cultural, printre care
un rol important l-a avut Reuniunea de Cântări,
Lectură şi Muzică a Plugarilor Români din
Reşiţa Româna înfiinţată în 1894 (reînfiinţată
în anul 2007). În 1932 vechii Reşiţeni au
construit Palatul Cultural, ca sediu şi locaş de
manifestare al Reuniunii, care a fost donat în
proprietate Asociaţiei Culturale a Plugarilor
Români din Reşiţa Română, înfiinţată în
acelaşi an (reînfiinţată în anul 2002), care a
fost constituită, conform statutului, cu scopul
„de sprijinire a Reuniunii prin orice mijloace
care vor contribui la prosperarea culturii”.
Din această perspectivă, orice referire la
tradiţiile locale trebuie să ţină cont şi să
respecte Reuniunea de Cântări, Lectură şi
Muzică Reşiţa Română pentru că în cadrul
acestei asociaţii s-au desfăşurat activităţi
corale, teatrale şi de dansuri şi este păcat ca
un asemenea tezaur cultural să fie ignorat şi
pierdut tocmai de către Asociaţia Culturală

Editorial

Dan Popoviciu

Reşiţa Română.
Se întâmplă aşa pentru că la conducerea
Asociaţiei Culturale Reşiţa Română au ajuns,
prin manevre frauduloase de genul „albaneagra”, bârfe şi minciuni, nişte indivizi fără
scrupule care, după ce l-au înlăturat pe Dr.
Petru Iliasă din funcţia de Preşedinte, nu mai
respectă menirea pentru care a luat fiinţă
Asociaţia şi se folosesc de aceasta doar
pentru promovarea intereselor personale.
Nu s-a desfăşurat în mod real nici un fel de
activitate culturală (doar aşa zise colaborări),
nici măcar administrativă, în condiţiile în care a
trecut un an de la inaugurarea Palatului
Cultural; sediul Asociaţiei este, literalmente,
gol, fără nici un document, mobilier, tocmai
pentru a evita orice implicare sau verificare a
altor persoane care ştiu, au făcut şi vor să facă
cu adevărat ceva pentru Asociaţie.
Din aceleaşi motive, aşa-zisa conducere a
Asociaţiei nu permite nici Reuniunii să-şi
stabilească sediul la Palatul Cultural, cum ar fi
normal, potrivit tradiţiei şi hotărârii luate la
înfiinţarea Asociaţiei.
Este regretabil faptul că în această situaţie
şi cu asemenea indivizi la conducerea Asociaţiei, există persoane şi instituţii publice care,
fără să cunoască adevărul şi realitatea, prin
relaţiile de colaborare cu Asociaţia, nu fac
altceva decât să gireze frauda şi impostura

celor din auto-proclamata conducere a Asociaţiei. Este grav faptul că frauda şi impostura,
prin care aceşti indivizi vor să-şi impună propria lege, sunt acoperite de organele de poliţie,
procuratură şi justiţie. Mai există încă posibilitatea legală de a se face dreptate, prin anularea actelor frauduloase întocmite de aceşti
impostori, restabilindu-se astfel adevărul.
Este ruşinos faptul că există în interiorul
Asociaţiei unele persoane care nu vor să
cunoască adevărul, lăsându-se manipulaţi şi
care se compromit prin susţinerea acestor
impostori în dauna intereselor generale ale
comunităţii vechilor reşiţeni.
Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să-ţi spun
cine eşti!
Iliasă Ioan

În ianuarie 1990, Ion Iliescu a dat primul semnal clar că
noua putere doreşte doar un pluripartidism declarativ şi
nicidecum unul real, cu ocazia întâlnirii cu reprezentanţii
partidelor istorice. Mai ţineţi minte cum, la o masă rotundă
de la Palatul Victoria, Iliescu le-a refuzat dreptul liderilor
liberal şi ţărănist, Radu Cîmpeanu, respectiv Corneliu
Coposu de a participa în noile, pardon, noua structură de
conducere politică? Argumentul? Demn de un şef de trib
de pe malurile Amazonului: nu mâncaseră în ultimii cinci
ani nici măcar un gram de salam cu soia! Aferim coane!
Mai apoi, când cei doi nu înţelegeau să predea armele
şi se încăpăţânau să militeze pentru democraţie reală în
România, acelaşi Iliescu, care în timp ce seniorul Coposu
plătea cu ani în urmă aceeaşi vină prin închisorile
comuniste îşi făcea studiile la Moscova, „a mobilizat
masele de muncitori”, în speţă minerii pentru a rade din

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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S.C. Normarom Industrie
Str. Broştenilor, nr. 59 Oraviţa
judeţul Caraş-Severin

Produce:
cherestea, semifabricate
şi panouri din lemn masiv
de fag, uscate şi aburite

22 decembrie, 22 de ani pierduţi

Plec cu lehamite dar şi cu o mare tristeţe de la acest
titlu. De la începutul acestei luni am fost bombardaţi cu
tone de maculatură pe tema evenimentelor din decembrie
1989. Unele plăcute lecturării, altele mai puţin. Mărturii,
opinii pertinente dar şi încercări de a băga gunoiul sub preş
din partea celor ce li se arată din ce în ce mai evident că
povestea cu teroriştii nu a fost decât un plan diabolic,
sângeros, în urma căruia au murit sute de români. Totul
pentru ca emanaţii să primească o legimitate la cârma
statului, o legitimitate ce începe să se dovedească
vremelnică. Am fost duşi de minţi, am fost cea mai eficientă
masă de manevră în scenariul scris de eşalonul doi al PCR
şi pus în practică cu participarea „inteligenţei” naţionale şi
internaţionale interesate. Faptul că populaţia ajunsese la o
ură paroxistică la adresa familiei Ceauşescu a garantat
succesul operaţiunilor. Ce a urmat după?

civica

Tel. 0255-572822
Fax 0255-571765

faşă orice tentativă de implementare a democraţiei
autentice.
Trec peste alte şi alte dovezi ale incapacităţii
emanaţilor şi şefului acestora de a fi pus România pe
drumul cel bun într-unul din cele mai favorabile momente
internaţionale. N-au vrut, n-au putut? Ce mai contează.
Astăzi, după 22 de ani, ne batem cu Bulgaria pe ultimul loc
din Europa în tot ceea înseamnă democraţie, civilizaţie,
nivel de trai etc. Spuneam de lehamite, de mâhnire. Dar ce
sentimente îţi pot produce nişte oameni care de ani de zile
ciugulesc de pe stârvul „revoluţiei”, iar acum, când sunt în
pericol să li se confişte hoitul se autoproclamă cu disperare
cei fără de care nu s-ar fi făptuit revoluţia? Au însă, şi ei,
dreptatea lor. În lipsa lor, Iliescu ar fi proclamat o revoluţie
fără revoluţionari. Şi doar a consumat atâtea cartuşe!

5 949994 960103

Delega]ie din Vrset la Re}i]a

Pentru dezvoltarea mediului de afaceri în Re}i]a - Cara}-Severin

Primarul municipiului, Mihai Stepanescu şi colegi de la Serviciul de
Investiţii şi Proiecte Europene, Serviciul de Asistenţă Socială, au fost
gazda unei delegaţii din Vrset. Prezenţi la Reşiţa au fost: Preşedintele
Adunării Comunale (Parlamentul Local) - Stevica Nazarcic, Secretarul
Adunării Comunale - Miluţu Jivcov, Consilier de Specialitate al
Cancelariei Locale pentru Dezvoltare, Economie şi Agricultură Alexandar Cirin.
Interesul pentru colaborarea ambelor părţi, a constituit scopul
vizitei, în special pe proiecte transfrontaliere. S-a discutat despre
posibilitatea înfrăţirii şi despre sectoarele pe care vor scrie proiecte
transfrontaliere comune, avansându-se termene pentru o nouă
întâlnire. După această vizită, reprezentanţii din Vrset şi Reşiţa vor
pregăti documente de înfrăţire pentru următoarea şedinţă a Consiliului
Local, urmînd a se semna înfrăţirea dintre cele două comunităţi.

Propuneri de nespecialist - (Intervenţie la Audierea publică din 30 XI 2011 „Calitatea Vieţii în Reşiţa”,
organizată de grupul „Lobby pentru Reşiţa”. Motoul colocviului - „Numai absenţii nu au dreptate”)

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 15 decembrie 2011
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 145
din 31 mai 2011 "privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2012. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul
fiscal 2012. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
118 din 21.04.2010. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de parteneriat
între Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi Radio România Reşiţa,
Academia Olimpică Română, Centrul Primăvara, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Caraş-Severin. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie a
suprafeţei de 92 mp, teren înscris în C.F. nr. 31723, Reşiţa Română, nr. top.
967/C/10/1, nr. cad. 14, din domeniul public al Municipiului Reşiţa, GaraReşiţa Sud, către domnul BĂDĂLUTĂ VASILE. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare referitor
la preţul de referinţă pentru străzile (drumurile) municipale aparţinând
domeniului public al Municipiului Reşiţa. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de
administrare a R.A. PRESCOM - Reşiţa asupra unei suprafeţe de teren de
construcţie în suprafaţă de 2.580 mp, precum şi asupra locuinţelor cu altă
destinaţie înscrise în C.F. nr. 9138 Reşiţa Română, situate în Reşiţa, str. P.
Maior, nr. 2, bloc 800 şi instituirea dreptului de administrare în favoarea
Consiliului Local al municipiului Reşiţa. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind reducerea pe o perioadă experimentală
de 3 luni a unui număr de ture efectuate pentru fiecare traseu secundar
subvenţionat de transport public local de călători şi stabilirea subvenţiilor
lunare la traseele cu numerele 4, 8, 9, 10 şi 11, respectiv modificarea art. 3
din cap. IV „Preţuri, tarife şi alte prevederi financiare", din anexa nr.1 la
H.C.L. nr. 260/11.08.2001- Contract de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate în Reşiţa. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie a suprafeţei
de 1400 mp identificată în C.F. nr. 7 Câlnic, nr. top 285/b/2/a/2/.../b/1/a/1/a/
1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, nr. cad. 6184,
pentru extindere construcţie existentă, str. Timişoarei FN, către SC
MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX SRL. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public
şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 50 mp
teren, localitatea Reşiţa, str. Făgăraşului nr. 26, înscris în C.F. nr. 3722
Câlnic, nr. top. G100/z/2/14, în vederea concesionării prin licitaţie publică
pentru construire garaje auto. (respins)

Dezvoltarea unui mediu de afaceri autentic nu
este de gândit decât în condiţiile pieţei libere, fără
restricţii, îngrădiri sau şicane din partea oricărui tip
de autorităţi, de stat sau locale. Controlul legislativ şi
financiar este reglementat prin lege.
Influenţa societăţii civile asupra mediului de
afaceri este doar indirectă, prin rolul pe care ea îl are
în desfăşurarea vieţii publice a comunităţii, în
măsura în care ea poate influenţa activitatea
organismelor administrative, legislative şi chiar
juridice, cele care coordonează bunul mers al
lucrurilor. O societate civilă nu prea activă şi
eficientă, cum este cea românească în general şi
cea reşiţeană/ cărăşeană în particular, este totuşi
receptivă şi atentă la felul în care sunt conduse
treburile cetăţii. Astfel, bunăoară, ani de zile s-a
discutat la colţ de stradă şi în mediile private că
investitorii care au venit pe la noi au fost alungaţi,
prin diverse procedee neprietenoase. Lumea
deplângea starea de lucruri şi făcea comparaţia cu
Timişul sau alte oraşe şi judeţe, unde cei cu iniţiativă
erau şi sunt mai bine primiţi. Iată o soluţie: modelul
Timiş, Alba Iulia sau chiar Hunedoara etc., în relaţia
cu investitorii, străini sau autohtoni. În continuare
este, desigur, strict necesar un climat de încredere şi
seriozitate în afaceri şi în toate celelalte relaţii - el
face parte din soluţie - presa de specialitate abundă
de analize pe aceste teme.
În treacăt fie spus, dacă publicul larg îşi asumă o
atitudine mai atentă şi implicată faţă de viaţa
comunităţii, şi aceste aspecte vor evolua în bine. În
gazeta Prisma din Reşiţa există rubrica Civica,
având argumentele „Atitudinea cetăţenească. Viitorul în mâna fiecăruia. Rolul decisiv al individului”. Nu
este suficient vorbitul pe stradă sau prin cafenele.
Publicul larg (nu doar cel încadrabil în sintagma
„societate civilă”) mai este afectat de limitarea unor
servicii directe, de consum: cofetării, magazine şi
ateliere mici, în condiţiile abundenţei de sucursale
de bănci, pizzerii, farmacii şi a… spaţiilor goale (vezi
zona centrală a Reşiţei). Soluţia: micii comercianţi şi
producători să beneficieze de facilităţi, libera concurenţă să fie lege, iar cetăţenii să fie mulţumiţi, nu să
privească cu jind la centrul Timişoarei sau Lugojului.
Libera concurenţă, respectiv concurenţa loială e
un deziderat (şi) la nivel naţional. Ca atare, este de
dorit ca afacerile cu statul să fie cât mai reduse (ele
există şi în economiile avansate, dar mai degrabă ca
excepţii). Corespondentul lor în plan local, afacerile

In memoriam Cornel Mărăscu

Cred că nimeni din boema reşiţeană nu poate spune
că nu-l ştia pe dl. Mărăscu. Pe domnul Cornel Mărăscu.
Un bărbat frumos, cu pasul niciodată grăbit, mereu
politicos, mereu dornic de comunicare, avînd cîte un
cuvînt de spus tuturor. Părea aparţinînd altui secol, în
gestul lui spontan de ridicare al pălăriei la vederea celor
cunoscuţi lui, sărutînd delicat mîna doamnelor şi avînd
grijă să le adreseze permanent un compliment.
S-a născut la Reşiţa acum 73 de ani. A copilărit şi a
învăţat aici, lucrînd mai tîrziu la OJT Reşiţa şi apoi la
Uzina din Oţelul Roşu.
Cărţile au fost prietenele lui, arta a fost desfătarea
sufletului său. Atelierele artiştilor îl fascinau, îşi căuta de
multe ori refugiul printre pînzele încă ude, scormonind
cu privirea dincolo de stratul de culoare, dincolo de
material. Îl auzeam de multe ori vorbind despre
„maeştri” artei penelului cu copleşitor de mult respect,
cu admiraţie, cu dragoste.
Dorea ca tot ce este frumos, ce este sensibil, ce este
vibrant mesaj să-i fie lui aproape.
A început să colecţioneze artă din fragedă tinereţe.
(continuare în pagina 4)
Deopotrivă l-au fascinat monedele, piesele de
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cu administraţiile locale, trebuie limitate la rândul lor,
pentru ca mediul de afaceri să fie unul sănătos şi
prosper. Şi aici opinia publică ar avea multe de spus,
căci se vorbeşte frecvent despre asemenea relaţii
economice privilegiate. Desigur, nu tot ce se
vorbeşte este de luat în seamă în întregime, dar se
creează unele curente de opinie nu totdeauna
optimiste, iar pasivitatea şi inerţia generale,
incluzând absenteismul electoral, au la origine şi
pierderea încrederii în prestaţia celor care conduc
treburile cetăţii.
Caracterul monoindustrial al Reşiţei, respectiv
gama restrânsă de industrii ale zonei, sunt un
dezavantaj în condiţiile post-revoluţionare, iar
efectele dirijismului regimului anterior cu atât mai
accentuate. Ele s-ar fi putut însă converti într-un
avantaj, dată fiind specializarea industriei reşiţene,
cu referire în special la maşinile hidraulice, la
concepţia şi fabricaţia de hidroagregate. Piaţa lor era
încă deschisă (interior şi exterior) pe 3-4 decenii, iar
centrul de competenţă reşiţean era/ este comparabil
în acest domeniu cu cele occidentale. Am dezvoltat
chestiunea în articolul „Construcţia M.H. - un destin”,
difuzat în mediile de specialitate din zonă şi publicat
în revista Banatul Montan nr. 1-2/ ian.-feb. 2008.
Sunt motive de speranţă totuşi/ încă în această
privinţă, ele fiind relevate cu prilejul sesiunii de
comunicări THINK-HYDRO.com din 2-4 XI 2011 de
la Universitatea „E. M.” din Reşiţa, organizată de
Institutul de proiectare „Hydro-Engineering” de pe
Calea Caransebeşului din Reşiţa. Cum spuneam şi
în articolul men ţionat, revigorarea industriei
constructoare de hidroagregate ar folosi UCMR-ului,
dar indirect Reşiţei şi Caraş-Severinului, nu numai
economic, dar social, ca prestigiu şi, desigur, în alte
privinţe. Bicicletele şi tăblăria de autobuze îşi au
locul lor în alte părţi, specializate la rândul lor…
Revenind la comparaţia cu alţii: cum oare
Banatul, care, nu-i aşa?, „îi fruncea”, este împărţit în
două părţi atât de contrastante, într-o ierarhie a
judeţelor ţării, oricât de amatoristic am face-o şi chiar
o face omul de pe stradă? Cu siguranţă s-ar găsi
direcţii de a-i copia pe vecini şi de a ne aşeza şi noi
mai bine în rândul lumii bune. Desigur, nu ne-ar lua-o
nimeni în nume de rău, copiindu-i pe cei mai buni
decât noi, iar cetăţeanul ar fi şi el mulţumit. Că aşa,
nu-i nimeni mulţumit. Sau greşim? Celelalte scopuri
sunt secundare.
Anton Georgescu
Reşiţa, 28 XI 2011.
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mobilier, porţelanurile, statuetele din bronz, cărţile
vechi, dar mai ales, pînzele.
Ştia totul despre fiecare achiziţie. Se bucura ca un
copil, cînd reuşea să aducă lîngă sufletul său, în casa sa
un obiect cu însemn artistic. Niciodată nu ţi-l arăta
ostentativ, ca pe o victorie , ci întotdeauna, gestica era
lentă, obiectul trebuia întîi descris, apoi căutat, apoi
adus cu spatele la privitor şi în final, întors încet ca o
scenă finală de spectacol.
Ritualul se împletea cu vorbe meşteşugite, cu fraze
vorbite uneori pe jumătate, cu intonaţii grave , amuzate
sau şoptite- totul era un spectacol şi totul era atit de
frumos!
L-am petrecut pe Cornel Mărăscu, în 11 decembrie
2011, pe drumul spre o infinită lume. Şi-a pus o pereche
de aripi vibrate în picături de lumină , a aruncat o privire
spre drumul care începea acum şi s-a transformat întrun nor sclipitor de culori. De undeva de sus, şi-a fluturat
proverbiala pălărie, într-un gest de prietenească
despărţire!
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Ioana Mihăiescu, 12.12.2011
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

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

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia clientului,
studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

termopane, bloc construit în anul 1984, etaj
3/4, situat în Re şi ţa, zona Lunca
Pomostului. Preţ 36.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 2 camere, baie, bucătărie, la
curte comună, situată în Reşiţa, zona
Muncitoresc, la strada principală. Preţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Reşiţa, lângă şcoala generală nr.
2. Preţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 5 camere,
bucătărie, baie, singur în curte, suprafaţă
de teren 800 mp, poziţie ultracentrală. Preţ
85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere, curte
foarte mică, poziţie ultracentrală. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud. Preţ 65.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp situat în
Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Cumpăr casă 2-3 camere, singur în
curte, cu posibilitate parcare 2-3 maşini, în
Reşiţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principală. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa, Lunca
Pomostului. Preţ 43.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilităţile trase (apă, curent, gaz)
situat în Reşiţa, B-dul Timişoarei. Preţ 27
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la 4 km
de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

VÂNZĂRI
Vând pensiune compusă din 5 camere,
4 săli, salon 40 locuri, suprafaţă construită
350 mp, curte 1000 mp, situată în ReşiţaCuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând spaţiu comercial de 120 mp situat
în Reşiţa, b-dul Republicii. Preţ 52.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4, centrală,
termopane, laminate, mobilat parţial, situat
în Reşiţa, Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, central ă, aer
condiţionat, etaj 4/4, situat în Reşiţa, Calea
Caransebeşului. Preţ 38.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere
decomandat, centrală termică, termopane,
podele laminate, etaj 4/4, situat în Reşiţa
Sud. Preţ 38.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, et. 1/4, situat în Reşiţa, P-ţa
Trandafirul, plus garaj. Preţ 35.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Oraviţa centru, compusă
din parter 120 mp amenajat ca spaţiu
comercial, la etaj 3 apartamente a câte 2
camere, 3 băi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces din 2
străzi cu sens unic. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Bocşa Montană, compusă
din 6 camere, baie, bucătărie, utilităţi
curent, gaz, canalizare. Preţ 50.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere confort 3,
et. 1/4, situat în Reşiţa, cartier Lunca
Pomostului. Preţ 12.500 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 4 camere, etaj 8, 120
mp, dotări de excepţie: centrală, termopane, gresie, faianţă, podele laminate, situat
în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie, poziţie ultracentrală. Preţ 39.000 € uşor negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând garaj situat în Reşiţa, Blocul 800.
ÎNCHIRIERI
Preţ 7.000 €. Tel. 0255-221529, 0720Închiriez casă 100 mp plus curte 160 mp
038774.
situate în Timişoara lângă Piaţa 700, de
Vând apartament 3 camere, decoman- preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
dat, 3 balcoane, 2 băi, centrală, parţial 0255-221529, 0720-038774.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

12 dec. ‘11
13 dec. ‘11
14 dec. ‘11
15 dec. ‘11
16 dec. ‘11
19 dec. ‘11
20 dec. ‘11
21 dec. ‘11

176,7555
176,5171
175,2013
170,8265
170,1194
169,6431
170,2496
172,1369

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,40
3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20

USD 21 Noiembrie - 21 Decembrie 2011 EURO

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

21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 19.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condiţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Guvernul a transmis Comisiei
Europene solicitarea de realocare a
unor fonduri europene în scopul
reabilitării termice a blocurilor şi
finalizării lucrărilor de infrastructură
la Coridorul IV.

Pentru prima dată de la
aderarea la Uniunea Europeană, România este autorizată să
comercializeze şi să exporte
carnea de porc pe pia ţa
intracomunitară şi în ţările terţe.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 15 decembrie
2011
(continuare din pagina 2)
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 3 din
H.C.L. nr. 229/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „INTERCOM
DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN". (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren în suprafaţă de 17 mp din suprafaţa identificată în C.F. 38 Reşiţa Montană nr. 517/a/
36/1/e/1/1/2/5/2/2 situat în mun. Reşiţa, str. Călăraşilor F.N. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 90 mp.
situat în Reşiţa C.F. nr. 3722 Câlnic, nr. cad. G100/z/7/19 în vederea
concesionării fără licitaţie, pentru construire spaţiu comercial, str.
Făgăraşului FN, către Borcean Gheorghe. (respins)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public
şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 1720
mp teren, localitatea Reşiţa, zona Ateneul Tineretului, înscris în C.F. nr.
34046 Reşiţa, nr. top. R200/3/52/h/11/b, în vederea concesionării prin
licitaţie publică pentru amenajare teren de fotbal. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de
onoare" al Municipiului Reşiţa domnului SFERA ION. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea întreprinderii de Gospodărie Orăşenească Reşiţa, instituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al municipiului
Reşiţa asupra unui teren construcţie în suprafaţă de 271 mp, înscris în C.F.
37758 nr. cad. 37758 şi vânzarea spaţiului construit în suprafaţă de 130
mp, în indiviziune, fără licitaţie potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004,
domnului Cucu Ion şi domnului Dinculeasa Constantin. (retras)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării şi valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparţinând Serviciului Public - „Direcţia
pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local". (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de
funcţii ale Serviciului Public - „Direcţia pt. întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local", în sensul reorganizării serviciului. (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind aprovarea modificării statului de funcţii
al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii
al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al Mun. Reşiţa,
fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr. 2
la H.C.L. nr. 461 din 15.12.2009 privind aprobarea studiului de
oportunitate, a Regulamentului de funcţionare a activităţii de administrare a
parcărilor publice cu plată din Municipiul Reşiţa şi a caietului de sarcini
pentru concesionarea, prin licitaţie publică a activităţii de administrare a
parcărilor publice cu plată din Municipiul Reşiţa. (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind modificarea prin recalculare a nivelului
redevenţei pentru transportul cu tramvaiul, aferentă contractului de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate în Municipiul Reşiţa nr. 15516/15.09.2011, pe perioadă
determinată în care circulaţia tramvaielor este întreruptă. (aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 5500 mp situat în mun. Reşiţa zona Moniom. (aprobat)
24. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata dobânzilor,
penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită
integral în perioada 01.01.2012 - 29.02.2012, debitele principale restante,
inclusiv amenzi contravenţionale, existente în sold. (aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii mandatului de
Administrator unic la S.C. CET 2010 Reşiţa S.R.L. (aprobat)
26. Informare nr. 19539/28.11.2011 privind controlul efectuat la S.C.
PIEŢE S.R.L. REŞIŢA.
27. Adresa nr. 19775/02.12.2011 a S.C. COSMIN CONSTRUCT
BALCANIC S.R.L. referitor la problemele legate de finalizarea lucrărilor la
CT12 A, str. Zadei.
28. Adresa nr. 19776/02.12.2011 a S.C. COSMIN CONSTRUCT
BALCANIC S.R.L. referitor la problemele legate de executarea unor lucrări
la CT12 A str. Zadei, CT46 str. Fântânilor, CT33 Calea Caransebeşului Zona Constructorilor.
29. Adresa nr. 19785/02.12.2011 a S.C. BALTUR SIB S.R.L. referitoare
la imposibilitatea contractării lucrărilor de execuţie clădiri noi la CT 13, CT
23, CT 29.
30. Adresa nr. 19786/02.12.2011 a S.C. BALTUR SIB S.R.L. referitoare
la derularea lucrărilor la CT 50, CT 33 Şl CT 46.
31. Adresa nr. 19787/02.12.2011 a S.C. BALTUR SIB S.R.L. cu privire
la deschiderea unui cont de garanţii la Trezoreria Reşiţa.
32. Solicitarea nr. 19847/05.12.2011 a unor posesori de autoturisme ce
au domiciliul în Reşiţa, str. Făgăraşului nr. 26, referitor la neaprobarea
construirii a 2 garaje în zona menţionată.
33. Diverse.

Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO) a respins recursul
Guvernului în dosarul Revoluţiei, drept
urmare decizia anterioară a Curţii în
acest caz a rămas definitivă, iar crimele
din decembrie '89 sunt imprescriptibile.

Proiectul de Lege privind taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule, iniţiat
de Ministerul Mediului şi Pădurilor, a fost aprobat
de Camera Deputaţilor în şedinţa de joi, 15
decembrie 2011 şi va intra în vigoare după
publicarea în Monitorul Oficial al României.

Salariul de baz@ minim brut pe ]ar@
garantat în plat@ pentru 2012 a fost
stabilit la 700 lei lunar
Guvernul a stabilit, în şedinţa din 14 decembrie, valoarea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 700
lei lunar, începând cu 1 ianuarie 2012.
Valoarea aprobată prin Hotărâre de Guvern acoperă în
totalitate indicele de creştere a preţurilor de consum
prognozat pentru anul 2012.
De această măsură vor beneficia 790.677 persoane, din
care 125.762 sunt bugetari. Pentru personalul din sectorul
bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate
fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată stabilit de Guvern.
Potrivit Codului Muncii art.164(1), salariul de bază minim
brut pe ţară garantat în plată corespunzător programului
normal de muncă se stabileşte prin hotărâre a Guvernului,
după consultarea sindicatelor şi a patronatelor.
Guvernul Romaniei, 14.12.2011

BNR a emis o circulară, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 877 din
12 decembrie 2011, privind declararea
zilei de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancară,
în care TRANSFOND S.A. precizează
că sistemul electronic cu decontare pe
bază netă - SENT nu va funcţiona în
data de 3 ianuarie 2012.
Potrivit Ordinului MMFPS nr.
2.784/2011, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, Nr. 892, din 16 decembrie
2011, pentru persoanele cu handicap,
costurile de transport pe calea ferată vor
fi decontate de către direcţiile generale
judeţene de asistenţ ă socială şi
protecţia copilului, prin cupoanele
statistice ale biletelor de călătorie
gratuită pe calea ferată, în limita costului
unui bilet la tren interregio IR cu regim
de rezervare la clasa a II-a.

l În anul 2012, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, nu vor acorda
premii şi prime de vacanţă l Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a aprobat planul de
forţe pentru misiuni în străinătate pentru 2012 l Peste 2,5 milioane de persoane, în majoritate
români care lucrează în străinătate, sunt aşteptate, în perioada sărbătorilor de iarnă l
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Anunţ de presă
Titlul proiectului
„MODERNIZARE/REABILITARE CLĂDIRE PENTRU ÎNFIINŢAREA CENTRULUI DE ZI ABC”
1. Număr de referinţă : SMIS 16967
2. Data publicării anunţului: 22.12.2011
3. Programul: Regio - Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
5. Alte informaţii
MUNICIPIUL REŞIŢA a lansat proiectul „MODERNIZARE/REABILITARE CLĂDIRE PENTRU ÎNFIINŢAREA
„CENTRULUI DE ZI ABC”, cod SMIS 16967.
Valoarea totală a proiectului este de 2.674.109,28 lei.
Obiectivul general al proiectului „Modernizare/Reabilitare clădire pentru înfiinţarea Centrului de Zi ABC” îl
constituie creşterea calităţii vieţii persoanelor care fac parte din categoria socială vulnerabilă identificată
(copii proveniţi din familii cu probleme sociale) prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii destinată
serviciilor sociale în Municipiul Reşiţa, precum şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu
implicaţii pozitive asupra gradului de dezvoltare fizică şi psihică a individului şi al comunităţii în ansamblu.
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 15 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: P-ţa. Republicii nr.44,
Reşiţa.
Persoana de contact: Manager de proiect Bianca-Ingridt Bozu, telefon: 0255/255 001, fax: 0255/255000, email: proiecte@primariaresita.ro.
Primar
Mihai STEPANESCU
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2011 privind recunoaşterea şi echivalarea
competentelor profesionale dobândite formal, nonformal sau
informal de către cadrele didactice care ocupa funcţii de educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei
didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor
pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică,
respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive şcolare,
palatele şi cluburile copiilor (M.O. nr. 735/19.10.2011)
l Ordinul Autorităţii Naţionale pt. Regl. şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice nr. 553/2011, pentru interpreta-rea art. 243
din O.u.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr.
735/19.10.2011)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2011 privind promovarea a 2 ani de studii
intr-un an şcolar în învăţământul preuniversitar (M.O. nr.
736/19.10.2011)
l O.u.G. nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
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producerii energiei din surse regenerabile de energie (M.O.
nr. 736/19.10.2011)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2011 de organizare a Programului "Şcoala
după şcoală" (M.O. nr. 738/20.10.2011)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2011 şi criteriile privind acordarea gradaţiei
de merit în învăţământul preuniversitar (M.O. 741/21.10.2011)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
nr. 2252/2011 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat
pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea
echipei", aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale nr. 308/2009 (M.O. nr. 741/21.10.2011)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 34/2011 privind
lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul
de emisiune 2011 (M.O. nr. 742/21.10.2011)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2011 privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului naţional de experţi în management
educaţional (M.O. nr. 742/21.10.2011)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului -

Regulamentul din 2011 privind recunoaşterea în învăţământul
ter ţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în cadrul
învăţământului liceal - filiera tehnologica sau vocaţională
(M.O. nr. 744/24.10.2011)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Regulamentul din 2011 de inspecţie a unităţilor de învăţământ
preuniversitar (M.O. nr. 746/24.10.2011)
l H.G. nr. 1019/2011 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea
centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor
institute noi (M.O. 748/25.10.2011)
l Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Procedura din
2011 privind acordarea, suspendarea sau revocarea licenţei
de operare (M.O. 748/25.10.2011)
l Ministerul Administraţiei şi Internelor - Reglementarea din
2011 tehnică privind cerinţele tehnice generale ale stingătoarelor portabile şi ale stingătoarelor mobile de incendiu şi condiţiile pt. introducerea lor pe piaţă (M.O. nr. 752/26.10.2011)
l Legea nr. 189/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor
onorifice (M.O. nr. 755/27.10.2011)

Parlamentul de la Chişinău a eşuat pentru a şasea oară consecutiv
în ultimii doi ani şi jumătate în tentativa de alegere a preşedintelui ţării.
Parlamentul urmează să mai iniţieze o dată procedura de alegere a
şefului statului în ianuarie 2012. Dacă nici atunci nu va înregistra un
succes, legislativul urmează să fie dizolvat şi să fie anunţate alegeri
parlamentare anticipate.

La Kiev, negocierile dintre Uniunea Europeană şi
Ucraina în vederea încheierii unui acord de cooperare
economică şi politică s-au încheiat, dar UE spune că
nu va semna acordul până când Ucraina rezolvă cazul
fostului prim-ministru, Iulia Timoşenko, condamnată
la şapte ani de închisoare.

Dreptul la un proces echitabil
În urma unui vot exprimat în Parlamentul European,
persoanele suspectate în Uniunea Europeană vor primi
în curând o „comunicare scrisă privind drepturile”, care
va enumera drepturile fundamentale ale acestor
persoane în cadrul procedurilor penale. Comisia
Europeană a propus această măsură în iulie 2010, ca
parte a eforturilor sale de a asigura cetăţenilor dreptul la
un proces echitabil peste tot în UE. Aceasta este a doua
etapă dintr-o serie de măsuri de stabilire a unor
standarde UE comune în cazurile penale. Măsura face
parte din eforturile Comisiei de a consolida dreptul la un
proces echitabil în întreaga UE şi de a îmbunătăţi
încrederea reciprocă între autorităţile judiciare. După
aprobarea dată de Parlament, măsura este în prezent
transmisă miniştrilor spre adoptarea finală în cadrul
Consiliului, în următoarele săptămâni, înainte de a
deveni act normativ.
Noul act normativ va garanta faptul că orice
persoană suspectată de o infracţiune primeşte
informaţii corespunzătoare privind drepturile sale
fundamentale în cadrul procedurii penale. Acestea sunt
dreptul la un avocat, dreptul de a fi informată cu privire
la capetele acuzării, dreptul la servicii de interpretare şi
traducere pentru persoanele care nu înţeleg limba în
care se desfăşoară procedurile, dreptul de a păstra
tăcerea şi dreptul persoanei de a fi adusă cu
promptitudine în faţa unei instanţe după arestare.
În special, actul normativ include cinci inovaţii:
l persoanele suspectate vor fi informate cu privire la
drepturile lor după arestare;
l acestea vor fi prezentate sub forma unei
„comunicări scrise privind drepturile” în care vor fi
precizate în mod clar şi în scris drepturile de care
beneficiază;
l comunicarea scrisă privind drepturile va fi uşor de
înţeles, fără a se folosi un jargon juridic;
l va fi pusă la dispoziţie într-o limbă pe care persoana
suspectată o înţelege;
l va conţine detalii practice privind drepturile
persoanei.
Acest act normativ va conţine, de asemenea,
inovaţii importante menite să consolideze aplicarea
mandatului european de arestare, în special garantând

că orice persoană care este arestată şi face obiectul
unui mandat european de arestare primeşte cu
promptitudine o „comunicare scrisă privind drepturile"
corespunzătoare (IP/11454).
Comisia a furnizat statelor membre un model de
comunicare ce va fi tradus în toate cele 23 de limbi
oficiale ale UE.
Context
În completarea dreptului la traducere şi interpretare,
dreptul la informare în cadrul procedurilor penale face
parte dintr-un ansamblu de măsuri privind dreptul la un
proces echitabil care vizează consolidarea încrederii în
spaţiul de justiţie unic al UE.
În octombrie 2010, Parlamentului European şi
Consiliul au aprobat prima propunere, prin care s-a
conferit suspecţilor dreptul la servicii de traducere şi
interpretare.
În iunie 2011, Comisia a propus o a treia măsură de
garantare a accesului la un avocat şi a dreptului de a
comunica cu rudele. În prezent propunerea este în discuţie în cadrul Parlamentului European şi al Consiliului.
În fiecare an există peste 8 milioane de proceduri
penale în UE. În prezent, gradul de informare a
cetăţenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în
care sunt arestaţi şi învinuiţi, variază pe teritoriul UE. În
anumite state membre, persoanele suspectate sunt
informate doar pe cale verbală cu privire la drepturile lor
procedurale, iar în alte state membre se oferă informaţii
scrise doar la cerere.
În temeiul articolului 82 alineatul (2) din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene, în scopul de a
facilita recunoa şterea reciproc ă a hotărârilor
judecătore şti şi de a îmbun ătă ţi cooperarea
poliţienească şi judiciară în materie penală cu caracter
transfrontalier, UE poate adopta măsuri pentru a
consolida drepturile cetăţenilor UE, în conformitate cu
Carta drepturilor fundamentale a UE.
Respectarea dreptului la un proces echitabil şi la
apărare este prevăzută la articolele 47 şi 48 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi
în articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO).
IP/11/1534, Comisia Europeană, 13/12/2011

Parlamentul susţine măsuri de finanţare speciale pentru
zonele rurale din statele afectate de criză. UE ar urmă să
plătească până la 95% din proiectele de dezvoltare rurală
din Grecia, Irlanda, Portugalia, Letonia şi România, pentru a
sprijini dezvoltarea economică prin accelerarea investiţiilor
şi creşterea competitivităţii. Creşterea ratei de cofinanţare
pentru statele care au dificultăţi financiare se va aplica doar
temporar, până la sfârşitul lui 2013.

Comisia Europeană a adoptat o carte verde
şi a lansat o consultare publică referitoare la
viitorul iluminatului cu LED-uri. Din punctul de
vedere al eficienţei energetice şi al adaptabilităţii, tehnologia iluminatului cu LED-uri se numără
printre cele mai performante, ea permiţând
realizarea unor economii în energie şi bani de
până la 70%, faţă de alte tehnologii de iluminat.

l După 18 ani de negocieri, Organizaţia Mondială a Comerţului a aprobat aderarea Rusiei l
Războiul din Irak s-a încheiat odată cu ieşirea ultimelor trupe americane din ţară, duminică,
18 decembrie l Preşedintele nord-coreean Kim Jong-Il a încetat din viaţă sâmbătă, 17
decembrie. Republica Populară Democrată Coreeană va fi condusă de fiul său, Kim Jong-Un
l Cel de-al doilea tur de scrutin al alegerile prezidenţiale din Transnistria, regiune separatistă
din estul Republicii Moldova, se va desfăşura la 25 decembrie l

The Blueseed Project
The Blueseed Project este unul dintre cele mai dolari, care ar putea deveni funcţional în trimestrul 3 din
incitante, sau scandaloase, după unele estimări, soluţii 2013, nu va fi o "navă de sclavi" sau o "utopie liberală".
pentru depăşirea obstacolelor birocratice cu care se Este doar o altă soluţie de business inovatoare pentru o
problemă existentă. Una care ar putea ajuta la
menţinerea dominaţie globale a Silicon Valley în
domeniul antreprenoriatului şi chiar să stabilească o
nouă abordare pentru modul în care companiile să
întâmpine reglementările guvernamentale, care
împiedică dezvoltarea lor.
Nava Blueseed ar putea fi casa a zeci de companii,
fiecare cu 4-17 angajaţi, atingând un total de aproximativ 1000. În funcţie de condiţiile dorite, fiecare ocupant
ar plăti între 1200 şi 3000 dolari pe lună, mai puţin decât
multe proprietăţi oferite spre închiriere în San
Francisco. Un personal de aproximativ 200 oameni ar
menţine funcţiile navei şi diferite facilităţi: săli de sport,
confruntă multe companii noi în Silicon Valley. restaurante, magazine, şi internet de mare viteză.
Obţinerea de vize de lucru pentru mii de ingineri şi
inovatori născuţi în afara SUA şi de care industria IT are
nevoie disperată este o muncă grea şi obositoare.
Multe companii nou create pur şi simplu nu îşi pot
permite efortul. Compania Blueseed cu baza în
Sunnyvale consideră că normele actuale de imigraţie
îngreunează dezvoltarea de afaceri promiţătoare şi
stopează inovarea şi crearea de locuri de muncă. Ea îşi
propune să dezvolte un site off-shore la 12 mile de la
coasta San Francisco unde să ofere întreprinzătorilor
străini un loc pentru a-şi construi companiile, la doar o
scurtă plimbare cu barca de Silicon Valley.
Ideea are deja aprobarea şi finanţarea fondatorului
PayPal, Peter Thiel. Acest proiect de 10 - 30 milioane

Japonia a declarat că centrala
nucleară Fukushima a ajuns la starea
de oprire la rece, o etapă cheie în cadrul
eforturilor de a aduce sub control cel mai
grav accident nuclear după Cernobâl,
acum 25 de ani.

Criza politică din Irak a luat o nouă turnură la începutul
săptămânii, prin eliberarea unui mandat de arestare împotriva
vicepreşedintelui Tariq al-Hashemi, un lider sunit arab important,
pentru rolul său în presupusa finanţarea de asasinate a politicienilor
rivali şiiţi.
Mandatul de arestare emis de o instanţă judiciară aflată sub
influenţa prim-ministrul Nouri al-Maliki, potrivit rivalilor politici, îl pune
pe Maliki pe un posibil curs de coliziune cu populaţia kurdă, care îşi
conduce propria regiune semiautonomă în partea de nord şi care a
participat în guvernul central, dar care a avut dispute îndelungate cu
Bagdadul pentru petrol şi terenuri, precum şi cu arabii sunniţi din mai
multe provincii care au presat în ultimele săptămâni pentru autonomie
mai largă faţă de Bagdad.
Dezvoltarea crizei ar putea însemna sfâr şitul coali ţiei
guvernamentale alcătuită din şiiţi, sunniţi şi kurzi, care a fost alcătuită,
cu ajutorul SUA, cu un an în urmă, după un proces lung şi greoi care
deblocat impasul de după alegerile din martie 2010.
Islanda a anunţat recunoaşterea oficială a statului palestinian.
Parlamentul islandez a adoptat la 29 noiembrie o rezoluţie care
autorizează guvernul să recunoască Palestina în calitate de stat
independent şi suveran în cadrul frontierelor de dinainte de "Războiul
de şase" zile din 1967.
Reuniunea ministerială bienală a Organizaţiei Mondiale a
Comerţului s-a desfăşurat într-o atmosferă îmbunătăţită, potrivit
preşedintelui clubului de 153 state, dar fără să avanseze în negocierile
privind runda Doha.

Una dintre personalităţile proeminente ale secolului XX, Vásclav
Havel, s-a stins în 18 decembrie 2011, la 75 de ani, în urma unei boli
grave. Fostul luptător anticomunist şi apoi primul preşedinte democratic
al Cehoslovaciei/Cehiei, Havel este considerat omologul laic al Papei
Ioan-Paul II, având un rol decisiv în răsturnarea sistemului comunist.
Autor şi a unei apreciate opere literare, el a fost un remarcabil reprezentant al societăţii civile, afirmând principiul „puterea celor fără de putere”.

Comunicat de presă
DECEMBRIE 2011

LANSAREA PROIECTULUI
„Rezervaţiile naturale şi turismul Banatului montan”
Proiectul a fost semnat pe 03.10.2011 între Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru
Turism, în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Asociaţia Caraş
Adventure, în calitate de Beneficiar.
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, axa prioritară 5 ,,Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului”. Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea
potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.
Valoarea totală a proiectului este de 1.026.510,52 lei din care
valoarea totală eligibilă a proiectului este de 814.625,00 lei: valoare
eligibilă nerambursabilă din FEADR - 692.431,25 lei, valoare eligibilă
nerambursabilă din buget naţional - 105.901,25 lei şi co-finanţare
eligibilă a beneficiarului - 16.292,50 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie valorificarea
resurselor turistice naturale ale zonei de sud a Banatului Montan,
respectiv Parcul Natural Porţile de Fier şi Parcul Naţional Cheile NereiBeuşniţa şi creşterii atractivităţii zonei de sud a Banatului Montan
pentru turism, prin promovarea potenţialului turistic al acestei Zone.
Dezvoltarea turismului intern în zona de sud a Banatului Montan
reprezintă obiectivul specific al proiectului . Promovarea
potenţialului turistic al Parcului Natural Porţile de Fier şi al
Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa se va realiza prin
organizarea anuală a două evenimente culturale - gen festival de
muzică şi a unor activităţi turistice (în concordanţă cu normele
specifice ariilor protejate) pe parcursul a 4 ani; concomitent se vor
derula activităţi de marketing specifice: campanie de promovare
locală şi naţională (pliante, afişe, bannere, DVD-uri, publireportaje TV
naţionale şi locale), participare la Târgul Naţional de Turism
Bucureşti;
Durata de implementare a proiectului este de 48 luni.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne
contactaţi - persoană de contact: domnul ANDERCA Radu Florin,
Manager de Proiect, la telefon/fax: 0255/22.77.39.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând telefon Nokia 6300 + card,
model deosebit, preţ 210 lei; Nokia
N73 + card, 3,2 megapixeli, preţ 220
lei; Nokia 1600 color, preţ 65 lei; iphone cu două cartele, digital, preş
320 lei. Tel. 0721-798604.
Vând joc Play Station 1 şi
manete preţ 85 lei; Play Station 2
portabil PSP + jocuri, preţ 330 lei;
jocuri originale play station 2, PSP,
PS3, preţ 20 lei/bucata. Tel. 0721798604.
Vând urgent staţie profesională
Dinacord pentru voci şi discotecă,
completă, cu boxe şi monitoare,
stative, microfoane etc. Tel. 0726323378. (RR)
Vând centrală termică Beretta
Exclusive pentru căldură şi apă
caldă cu tiraj natural, foarte bună.
Preţ neg. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând convector pe gaz Lampart,
economic, cu tiraj forţat, foarte bun
pentru bloc şi casă. Preţ negociabil.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând instant pe gaz la 200 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând telefon LG 520, toate
dotările, digital, cu touch, nou. Preţ
200 lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând aragaz pe gaz cu 4 ochiuri,
cu cuptor, dotat cu convector pentru
căldură. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând mânză neagră de 2 ani.
Preţ 1800 lei negociabil. Tel. 0731191130. (RR)
Vând viţea de 3 luni, alb cu roşu,
preţ 1000 lei. Tel. 0731-191130 (RR)
Vând 2 pături de lână la 100 lei
amândouă. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Bocşa purcei de 30 kg la
450 lei perechea. Tel. 0740-770047.
Cumpăr în Bocşa porumb, grâu
şi baloţi de paie şi de lucernă. Tel.
0740-770047. (RR)
Vând în Bocşa porci de 80-125
kg, la preţul de 8 lei/kg. Tel. 0740770047. (RR)
Vând în Bocşa moară de cereale, de capacitate mare, 30 kg/oră, la
450 lei neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Bocşa telefoane cu
touch şi fără touch, aproape noi, sau
schimb cu laptop sau calculator
performant. Tel. 0743-795061. (RR)

UNIUNEA EUROPEANĂ

Vând brad mare din plastic, 1,80
m, cu foarte multe globuri (roşii,
albastre, albe), beteală, instalaţie,
mărgele la 200 lei negociabil. Tel.
0355-803014, 0746-020211. (RR)
Vând ladă frigorifică Zanussi,
380 l, consum +A, 700 lei neg. Tel.
0746-213521, 0770-745633. (RR)
Vând : instant la 300 lei ;
convector la 350 lei; butelie la 100
lei; 2 saltele de pat la 150 lei
amândouă; cuptor din fontă masivă
la 550 lei; halbe de bere la 60 lei
setul. Tel. 0355-425973, 0729022526. (RR)
Vând mânză, 2 ani, roşie, 1400
lei negociabil. Tel. 0721-147604. (rr)
Vând maşină de spălat, stare
foarte bună la 500 lei. Tel. 0721147604. (RR)
Vând motocultor la 350 €. Tel.
0766-251256. (RR)
Vând motor electric de 11 kw.
Tel. 0255-234364. (RR)
Vând 2 mese de circular. Tel.
0255-234364. (RR)
Vând masă de biliard, stare
foarte bună. Tel. 0255-234364. (RR)
Vând porci de 120-160 kg cu 8
lei/kg. Tel. 0255-526810. (RR)
Vând mobilă de dormitor completă la 1000 lei şi colţar extensibil la
800 lei. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând schiuri, plăci de zăpadă şi
bocanci de schi la 80 lei bucata,
patine la 50 lei perechea. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Oraviţa presă de balotat
la 3000 € negociabil. Tel. 0762179725, 0767-791282. (RR)
Vând în Oraviţa plug de îngropat
cartofii şi porumbul la 400 € neg. Tel.
0762-179725, 0767-791282. (RR)
Vând pompe de irigat la 200 €
bucata, negociabil. Tel. 0762179725, 0767-791282. (RR)
Vând în Măureni grâu şi porumb
la 15 lei/măsura. Tel. 0255-526023.
Vând masă de culoare neagră,
picioare detaşabile la 90 lei. Tel.
0728-813340. (RR)
Vând antenă parabolică, marcă
nemţească, 250 canale la 170 lei.
Tel. 0728-813340. (RR)
Vând în Oţelul Roşu laptop IBM,
Pentium 3, Windows XP, la 250 lei.
Tel. 0255-530361, 0735-060187 (rr)

GUVERNUL REPUBLICII SERBIA

Instrumente Structurale
2007 - 2013

Centru pentru creşterea competitivităţii
în regiunea de frontieră

COMUNICAT DE PRESĂ
ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI BUNI
Fundaţia ACTIVITY pentru resurse umane şi dezvoltare durabila
din localitatea Reşiţa, desfăşoară proiectul „Centru pentru creşterea
Competitivităţii IMM-urilor în regiunea de frontieră’”, proiect derulat
în parteneriat cu Camera Regională de Comerţ din Pozarevac în
calitate de Partener Lider şi Şcoala Tehnică de Înalte Studii
Profesionale Pozarevac. Proiectul face parte din Programul IPA de
Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia şi este
finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă
pentru Preaderare şi cofinanţat de statele partenere în program.
Valoarea totală a proiectului este de 381.354 euro.
Marţi 27 decembrie 2011, ora 12, la InfoCentru din str. G.
Enescu nr. 1 ap. 8, Fundaţia ACTIVITY va lansa publicaţiile
proiectului şi va avea loc conferinţa de presă de final a acestuia.
Date de contact: Potoceanu Nadia, responsabil
partener transfrontalier, contact@activity-foundation.ro,
telefon: 0040 741 250670 fax: 0255 214063.
Investim în viitorul tău!
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica
Serbia este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul deAsistenţă
pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere în Program.
Pentru mai multe informaţii accesaţi: www.romania-serbia.net
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Anunturi
,
Vând geam termopan, alb, la
600 lei. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând computer Pentium 4,
complet, la 400 lei. Tel. 0255530361, 0735-060187. (RR)
Vând boiler electric de 80 l, nou.
Tel. 0726-721708 . (RR)
Vând în Sacu 3 porci. Tel. 0732970690. (RR)
Vând în Bocşa 3 măgari, femelă,
mascul şi pui la 1100 lei. Tel. 0754927405. (RR)
Vând un celular, Vodafone,
touchscreen la 180 lei. Tel. 0355409985, 0727-199030. (RR)
Vând: rochie de mireasă la 350
lei; costum de bărbaţi, negru, de
ocazii la 80 lei; costum ţărănesc de
bărbaţi la 300 lei; covor persan cu 60
lei. Tel. 0751-847843. (RR)
Vând video cu 50 lei. Tel. 0751847843. (RR)
Vând 2 fotolii şi o măsuţă rotundă la 350 lei; servantă cu vitrină
la 350 lei. Tel. 0751-847843. (RR)
Vând 2 carpete la 40 lei amândouă; plapumă de lână pentru 2
persoane la 150 lei; 2 cuverturi la 30
lei bucata. Tel. 0751-847843. (RR)
Vând tablou pictat şi înrămat la
90 lei. Tel. 0751-847843. (RR)
Vând mască pentru vană la 100
lei. Tel. 0751-847843. (RR)
Vând porumb cu 80 bani/kg. Tel.
0731-250521. (RR)
Vând în Gherteniş un porc de
140 kg la preţul de 8 lei/kg. Tel.
0255-526810. (RR)
Vând în Gherteniş utilaje de
tâmpl ărie, mese de circular,
bormaşină, la preţul de 2000 lei
bucata. Tel. 0747-453192. (RR)
Vând căruţ pentru handicapaţi la
250 € neg. Tel. 0760-388820. (RR)
Vând televizor color Nei, diagonala 51, preţ 150 lei. Tel. 0757612642. (RR)
Vând lcd cu tv, diagonala 19,
preţ 250 lei. Tel. 0757-612642. (RR)
Vând monitor lcd, diagonala 17 ,
preţ 150 lei. Tel. 0757-612642. (RR)
Vând calculator Pentium 4, complet, la 400 lei. Tel. 0757-612642 (rr)
Vând calculator Pentium 3. Tel.
0757-612642. (RR)
Vând în Sacu 2 porci de 150 şi
170 kg, preţ 7 lei/kg. Tel. 0733543254. (RR)
Vând calculator Pentium 4, complet, la 600 lei. Tel. 0355-408362 (rr)
Cumpăr vaci pentru abator, tauri
şi juninci. Tel. 0769-585880. (RR)
Vând diferite utilaje agricole. Tel.
0749-971068. (RR)
Cumpăr bicicletă. Tel. 0255256895. (RR)
Vând un porc de 150 kg cu 8
lei/kg. Tel. 0744-562023. (RR)
Vând porci graşi, 140 kg. Tel.
0746-150166. (RR)
Vând în Anina goblen „Cina cea
de taină” la preţul de 400 €. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând în Anina candelabru cu 12
becuri. Preţ negociabil. Tel. 0729876548 sau 0255-240038. (RR)
Vând în Anina costum popular
de damă la 200 € negociabil. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând în Anina 2 bucăţi de plapume de o persoană din lână naturală
de oaie. Preţ 150 lei bucata. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând în Anina 2 paltoane gen
Alain Delone, unul de bărbat şi
celalalt de femeie, foarte frumoase,
aproape noi, preţ negociabil. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând cântar pt. centru de fier
vechi. Poate cântări până la o tonă,
stare perfectă. Tel. 0760-924747.
Vând Nokia X6, 16 GB memorie
internă, în garanţie, instalat GPS cu
toate hărţile, preţ 150 €. Tel. 0766442201.
Vând aparat pentru abdomene,
puţin folosit, 40 lei şi centură nouă
cu impulsuri pentru abdomene la 30
lei. Tel. 0766-442201.
Vând 2 biblioteci mari cu multe
cărţi deosebite. Tel. 0255-253973,
0355-801140.
Vând aragaz, are grătar, stare
perfectă, preţ 350 lei. Tel. 0355805986.

Anunturi
,

Vând cuier de tăiat porcii. Tel.
0723-140796.
Vând proteză de picior drept,
bărbătesc, nou. Tel. 0723-140796.
Vând butelie de aragaz cu 120
lei negociabil. Tel. 0355-805986.
Vând 2 balansoare la 150 lei.
Tel. 0355-805986.
Vând monitor crt ecran plat 19
inch cu 50 lei. Tel. 0764-335767.
Vând monitor crt flat ecran plat
19 inch 15 €. Tel. 0770-915251.
Vând monitor lcd de 19 inch Preţ
50 €. Tel. 0764-335767.
Vând tableta 1 ghz procesor,
512 ram, 4gb hdd. Tel. 0766-860854
Monument funerar mozaic
ciment şi granule marmură cu placă
marmură, la doar 350 lei sau monument marmură cu sculptură calitate
la doar 1500 lei. Tel. 0766-860854.
Vând skiuri 80 lei şi clăpari 50 lei
perechea, de diferite mărimi, maşină de spălat de vase şi maşină de
spălat haine. Tel. 0749-044785.
Vând telefon Nokia E61 liber de
reţea, 3G, navigator, card, bluetooth, wlan, infraroşu, opera, mesenger, radio, google maps, adobe
pdf, office, jocuri, etc. Preţ 200 lei.
Tel. 0721-410752.
Vând hain ă de blană de
marmotă. Stare impecabilă, 1200
lei, în Reşiţa. Tel. 0722-619119.
Vând cojoc blană bărbaţi nr. 42
stare foarte bună, 200 lei, Reşiţa.
Tel. 0722-619119.
Vând dvd Philips stare foarte
bună, telecomandă, cablu scart,
cablu rca, preţ de ocazie 70 lei. Tel.
0721-410752 sau 0770-600596.
Vând palincă de Sălaj, zona
Zalău-Moigrad. Pălinca este
amestec prune şi mere, 100%
naturală. Preţul este de 25 lei litrul.
Tel. 0745-391600.
Vând convector în stare perfectă
de funcţionare, culoare albă. Preţ 70
€ negociabil. Tel. 0766-569674.
Vând geam termopan, 3 canate,
dimensiuni 2710/1630, 580 lei. Tel.
0728-813340.
Vând parabolic ă Morgens,
telecomandă, 250 canale.150 lei.
Tel. 0728-813340.
Vând măsuţă, neagră, picioare
detaşabile, 100 lei şi filtru de cafea,
20 lei. Tel. 0740-520382.
Vând porc aproximativ 110 kg la
Vărădia. Tel. 0785-935872.
Vând Xbox 360 cumpărat nou
din Germania. Este folosit dar într-o
stare foarte bine îngrijită. Pe lângă
Xbox mai primeşti manetă şi 5
jocuri. Preţul este de 650 lei. Tel.
0724-545219.
Vând televizor Panasonic
Quintrix 72 cm pe 100 Hz - absolut
impecabil, imagine extraordinară.
Stare impecabilă estetică şi funcţionare. Ieftin. Tel. 0729-801374.
Vând în Bocşa 30 de oi la preţ de
320 lei bucata. Tel. 0748-836012.
Vând în Bocşa brânză de oaie
bio. Preţ 18 lei/kg. Tel. 0748836012.
Vând stupi cu podişor, capac
acoperit cu tablă şi fund antivarroa
110 lei, rame tei 1,3 lei, preţ final. Tel.
0768-331715, 0732-452930.
Donez unei persoane cu
dizabilităţi proteză membru inferior
stâng din sold. Tel. 0741-132826.
Vând telefon Nokia N97 Mini
decodat, are tot ce vrei la el. Preţ
120 €. Tel. 0769-421706.
Vând hol compus din canapea şi
2 fotolii mari, din piele ecologică,
culoare maro, stare foarte buna,
preţ 1000 lei. Tel. 0760-169330.
Vând şi ofer soluţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722500884.
Vând telefon Nokia N97 mini
este decodat adus din Spania are
gps wireles programe descarcat de
pe net camera 5 memorie tel 8 gb şi
card 8 gb are tot. Tel. 0769-421706.
Vând pui de păun standard
albastru, vârsta 1 lună până la 2 ani,
femele şi masculi. Preţ între 150 lei
şi 150 €. Tel. 0722-630097.
Vând pianină Clasica Lirika,
stare foarte bună, placă de bronz,
1200 € neg. Tel. 0722-630097.

Vând tablou pictat de Gaidos,
Toamna, preţ 500 €. Tel. 0722630097.
Vând stupi cu podişor, capac
acoperit cu tablă şi fund antivarroa
110 lei, rame tei 1,3 lei preţ final. Tel.
0768-331715, 0732-452930.
Vând teracotă mobilă pe combustibil solid la jumătate de preţ. Tel.
0726-701010.
Vând schiuri între 80-120 lei şi
clăpari 50 lei de diferite mărimi, aduse din Germania. Tel. 0749-044785.
Vând ieftin aragaz electric 4
ochiuri cu cuptor şi ventilator stare f.
bună, recent adus Germania. Tel.
0724-465989.
Vând laptop Toshiba A200-A23,
memorie 2 GB, procesor Intel Core
Duo, hard-disc de 350 GB cu 7200
rotaţii, bluetooth, unitate dvd-rwf,
stare impecabilă, cu XP-Profesional
instalat + garanţie 1 an. Preţ 1200
lei. Tel. 0720-832114.
Vând saltea ortopedică 2,0 x 0,9
m, cu 1350 lei negociabil, vechime 8
luni. Stare impecabilă, cu garanţie 1
an. Tel. 0720-832114.

Auto-Moto-Velo
Vând lanţuri auto, noi, în cutie,
de calitate, aduse din Germania,
sunt pe 14 ţoli, preţ 50 lei. Tel. 0766442201.
Vând BMW 316, compact, an
1994, înmatriculat, 195.000 km, preţ
fix 1500 €. Tel. 0766-442201.
Vând urgent piese de maşină,
Opel Corsa. Tel. 0723-140796.
Vând Opel Astra pre-caravan,
motor 1,6 B, an 1996, termototal,
dublu airbag, muzică mp3, cauciucuri noi, de iarnă, stare foarte bună,
înmatriculată în România, acte la zi,
preţ 2000 €. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând pompe de benzină pentru
Opel la preţul de 100 lei bucata. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând multe piese de Raba la
300 €. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Caransebeş Renault din
2010, full option, aer condiţionat,
motor 1.2, ABS, preţ 6950 €. Tel.
0721- 252861. (RR)
Cumpăr Suzuki Samurai pentru
piese de schimb. Tel. 0721- 252861.
Vând în Bocşa scutere Scarabeu Aprilia, înscrise pe Bocşa, preţul
este de 350-450 €. Tel. 0743795061. (RR)
Vând motocicletă Kawasaki. Tel.
0766-251256. (RR)
Vând Opel Zafira la 4100 €
negociabil. Tel. 0766-251256. (RR)
Vând cauciucuri de iarnă de diferite dimensiuni. Tel. 0766-251256.
Vând Renault 21 break, diesel,
nu are asigurare, preţ 700 €. Tel.
0729-760716. (RR)
Vând motoscuter, stare foarte
bună. Tel. 0255-234364. (RR)
Vând microbuz de marfă Renault Master, an 2001, preţ 4000 €
negociabil. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând jante de aluminiu de 14 şi
15 ţoli, preţ 500 lei setul. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând Renault 21 Nevada Break,
pe benzină, înmatriculat, verificare
tehnică până în 2013, cauciucuri de
iarnă, baterie nouă, preţ 850 €
negociabil. Tel. 0728-813340. (RR)

Matrimoniale
Domn 51/177/70 kg, simpatic,
situaţie materială bună, fără vicii,
doresc căsătorie d-nă simpatică,
suplă, fără obligaţii. Tel. 0724403069.
Tânăr 40 ani, pedant, ofer
plăceri doamnelor şi domnişoarelor
la domiciliul lor sau al meu. sms la
tel. 0727-824218.
Barbat 50 ani caut fată pentru
căsătorie, 25-40 ani, să fie dornică
de a călătorii peste Atlantic în USA.
Rog seriozitate, contact pe email
peterdolar@yahoo.com
Bărbat 43 ani trăiesc în Miami
USA doresc să cunosc fată 23-40
ani pentru prietenie căsătorie. petrure@hotmail.com

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
Vând Volkswagen în stare
perfectă, benzinar, echipată pentru
iarnă, preţ de pornire la cheie 1800
€. Tel. 0742-353609. (RR)
Vând un Audi 80, cu motor 1,6
diesel. Tel. 0726-721708 . (RR)
Vând în Oraviţa combină de
recoltat porumb, culegătoare
sârbească la 6500 € negociabil. Tel.
0762-179725, 0767-791282. (RR)
Vând în Şoşdea un Aro de
Braşov, stare foarte bună, este
radiat, 500 € negociabil. Tel. 0740008782. (RR)
Vând Audi 90, 4x4, înmatriculat
pe Caraş-Severin, stare foarte
bună, sau schimb cu alt autoturism,
preţ 1800 € negociabil. Tel. 0730116375. (RR)
Vând Dacia break, numere de
Caraş-Severin, dotată cu instalaţie
pe gaz omologată, 500 € negociabil.
Tel. 0730-116375. (RR)
Vând în Caraşova Peugeot 309
la 950 € negociabil. Tel. 0749971068. (RR)
Vând în Fizeş un Alfa Romeo
245, an 1997, numere de Italia,
motor defect, preţ 500 € negociabil.
Tel. 0752-595743. (RR)
Vând un Renault Laguna, an
2003, full option, preţ 4000 €
negociabil. Tel. 0727-605778. (RR)
Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari şi mici, greble de fân, instalaţii
de ierbicidat şi utilaje. Tel. 0730804745. (RR)
Vând Dacia Papuc diesel, fabricat 2005, tracţiune faţă, ITP martie
2013, roşu, stare perfectă de funcţionare, 2000 €. Tel. 0730-009555.
Vând jante originale de aluminiu
de Ford Focus pe 15 cu 4 prezoane
şi jante de aluminiu de BMW pe 15
cu 5 prezoane şi altele la preţuri
bune Tel. 0749-04478.

Imobiliare
Vând apartament 2 camere et.
2, conf. 1, decomandate, cu centrală
termică, termopane, utilat şi mobilat,
zona şcoala generală nr. 2, preţ
29.000 €. Tel. 0722-172168.
Vând apartament conf. 1, et. 2,
cu 2 camere decomandate, preţ
neg. Tel. 0355-803644.
Apartament de vânzare, 3
camere, renovat, îmbunătăţit, are şi
izolaţie. Tel. 0728-347387.
Persoană fizică vând garsonieră, 30 mp, etaj 2, cu îmbunătăţiri,
în Govândari, preţ 11.200 €
negociabil. Tel. 0741-166573.
Vând apartament cu 2 camere,
aleea Narcisei, bloc 6, scara 2,
apartament 16, în spate la Billa. Tel.
0724-489236.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală, sau schimb cu
apart. cu 2 camere plus diferenţa.
Preţ acceptabil. Tel. 0722-501895.
Schimb autoturisme înscrise cu
terenuri intravilane sau extravilane.
Tel. 0760-924747.
Vând apartament cu 2 camere,
confort II, Moroasa 2, etaj 4, 18.000
€ negociabil. Tel. 0737-209807.

Anunturi
,

Vând în zona Victoria garsonieră
32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faianţă, cabină duş etc). Cameră
mobilată, spoturi luminoase, instalaţie electrică nouă, uşă metalică. Tel.
0756-100100.
Vând casă în Gătaia cu 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară de
alimente, plus o clădire în curte cu
garaj şi anexe, grădină de 1520 mp,
preţ 32.000 € sau schimb cu apartament în Reşiţa cu 2-3 camere. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)
Vând în Gătaia grădină de 1000
metri pătraţi, loc pentru casă sau
alte scopuri, cu 12 € metrul pătrat
negociabil. Tel. 0747-832171 sau
0256-410590. (RR)
Vând apartament cu 3 camere,
confort 1, etaj 1, b-dul Muncii, bloc 5,
2 balcoane, centrală, izolată. Tel.
0355-801140, 0255-253973.
Vând casă în Goruia cu 2
camere, bucătărie de vară, şopru de
lemne, 14.000 € negociabil. Tel.
0729-915802.
Vând în Bocşa casă, strada
Mihai Eminescu, numărul 59, 3
camere, bucătărie, apă în casă,
grădină, curte, pre ţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0753-436766. (RR)
Vând casă în Secăşeni, în
centru, casă mare. Preţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând casă cu 35.000 € sau
schimb cu apartament. Tel. 0355425635, 0726-309528. (RR)
Vând apartament cu 3 camere,
conf. 1, decomandat, Lunca Bârzavei, zona Intim, renovat, faianţă,
centrală, gresie, preţ 41.000 €
negociabil sau 43.000 € mobilat. Tel.
0732-668959. (RR)
Vând la Ilitia 2 case de vacanţă
mobilate. Una cu 25.000 € şi cealaltă cu 35.000 €. Tel. 0723-704632.
Caut pt. închiriere apartament
cu 2-3 camere, centrală, mobilat,
Lunca Bârzavei. Tel. 0730-843875.
Vând garsonieră pe aleea Tineretului, etaj 6, cu vedere spre bulevard, renovată după ultima modă,
preţ 13.000 € negociabil. Tel. 0355806454. (RR)
Vând apartament pe bulevardul
Muncii, renovat, centrală. Tel. 0722356436. (RR)
Vând apartament cu 3 camere,
confort 1, pus la punct, la 35.000 €.
Tel. 0355-412016. (RR)
Vând casă în Câlnic cu 5
camere, 1000 mp, amplasament
foarte bun, preţ informativ 53.000 €.
Tel. 0731-161558. (RR)
Cumpăr apartament cu 2 camere, confort 1, balcon, să fie la etajul
1, 2 sau 3, ofer preţul pieţei. Tel.
0726-179543. (RR)
Vând apartament, complet renovat, preţ 30.000 € negociabil. Tel.
0722-356436. (RR)
Vând casă renovată, 2 camere,
bucătărie, coridor, curte, grădină
mare, preţ 17.000 € negociabil. Tel.
0762-421855. (RR)
Vând teren sălaş 5600 mp, zona
jandarmerie amonte, platou. Bun
microferm ă, casă. Tel. 0749906453.
Închiriez apartament 2 camere
mobilat, încălzire pe orizontală, preţ
inf. 120 €. Tel. 0765-386323.
Vând apartament 2 camere, Moroasa 1, parter înalt, 2 băi noi, parţial
renovată, 60 m, parcare, grădină,
29.000 €, urgent. Tel. 0766-603190.
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Vând garsonieră în Luncă, 27
mp, cameră, hol, baie, 7.500 €,
urgent. Tel. 0766-603190.
Vând casă mare în Bocşa
Montană la strada principală, preţ
35.000 € negociabil, contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel
0255-552020 sau 0748-051170.
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, intrare auto în curte, grădină,
anexe, 540 mp. Preţ negociabil. Tel.
0744-615904.
Vând garsonieră în Reşiţa, zona
Luncă, Blocul Funcţionarilor, et. 1,
25 mp, parţial renovată, preţ 8500 €.
Tel. 0744-592037.
Vând o cameră în suprafaţă de
20 mp, cu boxă în suprafaţă de 7
mp, situată în Luncă str. Nicolae
Titulescu nr. 6, ap. 9. Preţ 6.500 €
negociabil. Tel. 0761-046760.
Vând casă Bocşa Montană,
renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
coridor, debara, gresie, faianţă, podele laminate, termopane, centrală
termică, terasă, curte, grădină,
acces auto. Tel. 0724-700792.
Schimb casă Bocşa Montană cu
îmbunătăţiri, cu apartament Reşiţa
confort 1, 2-3 camere, exclus turn.
Tel. 0771-449583.
Vând teren intravilan, situat pe
Calea Caransebeşului între km1 şi
km2, de la 500 mp până la 10.000
mp, preţ 10 €/mp, negociabil. Tel.
0722-630097.
Ofer spre închiriere apartament
două camere, Luncă, et. 2, mobilat.
Tel. 0726-701010.
Ofer spre vânzare teren Bratova
5000 mp. Tel. 0726-701010.
Vând casă în Zorlenţu Mare, cu
3camere, grădină şi curte mare, nu
staţi pe gânduri sunaţi, vrem să o
vindem cât mai repede că vrem să
plecăm din ţar ă suna ţi preţ
negociabil casa locuibilă. Tel. 0721402146 sau 0728-510783.
Ofer spre închiriere spa ţiu
comercial pe Bd. Republicii bl. 1.1.3,
preţul 150 €. Tel. 0723-425858.
Vând/închiriez ultracentral
centrul civic apartament 2 camere
conf. 1, decomandate, 77 mp, centrală, termopane, mobilate, utilate,
balcon, boxă. Tel. 0724-465989.
Vând/schimb 2800 mp grădină
în Bocşa II, limitrofă cu intravilan
(intabulată), posibilitate construcţii,
cu auto diesel, 1,5 €/mp. Tel. 0743738531.
Vând apartament 2 camere
decomandate, centrală, calorifere,
suprafaţa 64,94 mp, preţ negociabil
26.500 €. Tel. 0355-803644.
Vând în Ezeriş casă la 40.000 €
negociabil. Tel. 0355-884369. (RR)
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Proiectul MRB - Performant System ajut@
la eficientizarea timpului angaja]ilor!
Angajaţii Serviciului Public de Ocupare (SPO) din cadrul Agenţiilor
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) din cele 16
judeţe ale regiunilor Sud-Vest Oltenia, Vest şi Sud-Muntenia au urmat,
în perioada 08.07.2011-11.12.2011(iulie-decembrie), 5 module de
training livrate de către Asociaţia de Consultanţă si Consiliere
Economico - Socială Oltenia: “Management organizaţional”,
“Managementul proiectului”, “Tehnici de comunicare, negociere,
leadership”, “Tehnici de consiliere personalizată bazate pe
identificarea intereselor vocaţionale” şi “Sisteme informatice utilizate în
activitatea de consiliere”.
“Cursurile s-au finalizat cu succes şi cei 400 de angajaţi SPO vor
beneficia de diplome în care vor fi specificate toate modulele de
training parcurse.
Aceste cursuri au fost organizate în cadrul proiectului MRBPerformant System „Implementarea în cadrul SPO a unui sistem
performant de management al relaţiilor cu beneficiarii“ şi au vizat
pregătirea personalului AJOFM pentru furnizarea unor servicii
profesioniste de ocupare şi asistenţă pentru beneficiari (persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă, indiferent că sunt şomeri sau
angajaţi). Aplicabilitatea practică a cunoştinţelor dobandite şi a
abilităţilor îmbunătăţite în urma Activităţii de Training se va realiza prin
Coaching, care va consta în asistarea fiecărui angajat perfecţionat din
cadrul SPO în activitatea de furnizare a serviciilor de ocupare, conform
sistemului MRB, pentru cel putin 5 beneficiari. Conform graficului de
activităţi al Proiectului, Activitatea de Coaching se implementează în
anul 2 al acestuia şi va dura 6 luni - din ianuarie 2012 până în iunie
2012” a declarat Caius Isac - director executiv AJOFM Caraş-Severin.
Proiectul MRB - Performant System „Implementarea în cadrul SPO
a unui sistem performant de management al relaţiilor cu beneficiarii”,
cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013, Axa prioritară 4 - Modernizarea Serviciului Public de Ocupare,
Domeniul major de intervenţie 4.2. - Formarea personalului propriu al
Serviciului Public de Ocupare, este implementat de A.J.O.F.M. Dolj în
parteneriat cu A.J.O.F.M. Argeş, A.J.O.F.M. Caraş-Severin şi
A.C.C.E.S. Oltenia şi are drept scop diminuarea decalajului de calitate
dintre serviciile publice de ocupare din România şi cele din Uniunea
European ă, prin cre şterea profesionalismului, eficien ţei şi
transparenţei angajaţilor Serviciului Public de Ocupare.

Convocare AGA
Se convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară şi
Extraordinară a Societăţii Comerciale IPPS SA, înregistrată la ORC sub
nr. J11/51/1991, CUI 1060728, cu sediul în Reşiţa, str. Libertăţii, nr. 37,
în baza Legii 31 modificată, cu următoarea ordine de zi:
1. Alegerea sau reînnoirea mandatului Consiliului de Administraţie
sau a Administratorului Unic.
2. Reînnoirea mandatului sau alegerea Cenzorilor societăţii, cenzor
şi cenzor supleant.
3. Analiza situaţiei financiare pe anul 2011.
4. Aprobarea raportului administratorilor pentru anul fiscal 2011.
5. Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul fiscal 2011.
6. Aprobarea bilanţului financiar-contabil pe anul 2011.
7. Diverse.
Informaţii se pot obţine la adresa din str. Zimbrului, nr. 42, Reşiţa.
Adunarea se va întruni pe str. Zimbrului, nr. 42, pe data de 07.01.2012,
ora 10.00. În eventualitatea neîndeplinirii cvorumului stabilit de lege, va
fi întrunită pe data de 08.01.2012, ora 10.00.
Director, Valeriu Mănescu

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut să îngrijesc copii şi bătrâni.
Tel. 0770-753858 (orele 8-17). (RR)
Economist, efectuez evidenţe
contabile, situaţii financiare. Trimiteţi mesaj de ofertă la codin.titel@
yahoo.com
Asociaţie de proprietari căutăm
să angajăm administrator. Tel.
0730-461788.
Întocmesc documentaţii pentru
obţinerea autorizaţiei de construire.
Tel. 0740-302657.
Servicii profesionale de înmatriculări auto legale cu evitarea taxei
de poluare şi recuperare taxa de poluare deja plătită. Tel. 0747-903764.

Prisma s.r.l. angajează
- agent marketing
- secretar redacţie
Condiţii: studii adecvate.
Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 21.12.2011
ORAVIŢA: Maşinist la maşini de ambalat: 1;
TOTAL JUDEŢ: 1

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Decembrie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Stimularea construcţiei
de locuinţe
Cazierul judiciar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Sed dui. Sed dui odio,
euismod id, ullamcorper vel, elementum sed, lacus. Etiam non
purus vel libero varius tristique. Proin a nibh eget eros aliquet
aliquet. Fusce interdum risus convallis dui. Suspendisse potenti.
Integer tincidunt rhoncus lacus. Donec faucibus, purus non

aliquet vulputate, libero leo interdum odio, quis lacinia nulla eros
eu eros. Maecenas dapibus, est in scelerisque fermentum, elit
massa consequat quam, et vulputate erat ligula at erat. Ut porta
vehicula massa.
Ut auctor pede at odio. Pellentesque at enim. Proin sit amet
lorem. Proin porttitor mi non purus. Praesent eget metus id est
consectetur sollicitudin. Suspendisse cursus orci sed risus.
Pellentesque et dui sed lectus pulvinar sodales. Cras sit amet
arcu in ipsum fringilla fringilla. Proin fringilla. Sed risus orci,
tempus ut, congue ac, euismod euismod, justo.
Curabitur nec dui. Phasellus ut nisl. In ac eros. Ut velit.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Ut pellentesque dictum urna.
Nulla malesuada, nulla sed rhoncus facilisis, mi elit tincidunt nisi,
id fringilla tortor erat ut ipsum. Proin ultricies nibh eu metus.
Curabitur ornare. Nullam eu mi et nunc cursus iaculis. Aliquam
erat volutpat. In posuere auctor massa. Nam facilisis, nulla vel
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