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Editorial Dan Popoviciu

S.C. Normarom Industrie

Str. Bro ţa
judeţul Cara

ştenilor, nr. 59 Oravi
ş-Severin

Produce:

Tel. 0255-572822
Fax 0255-571765

cherestea, semifabricate

şi panouri din lemn masiv

de fag, uscate şi aburite

Matei Mircioane

Microcentralele de cartier nu sunt gata din cauza unor litigii birocratice

Dac@ nu intervine Guvernul, înc@lzirea centralizat@ de la Re}i]a va fi desfiin]at@!

Taxa de şmecher sau taxa pe prostie?

O nou@ ”injec]ie” european@ de peste 100 de milioane de euro pentru ap@

Am intrat ieri în posesia unei informări
semnate de primarul Mihai Stepanescu,
referitoare la marea prosteală numită
concesionarea parcărilor din municipiul
Re

ă
ia atitudine fa ă de escrocheria numită
Repark ă măsuri legale în
ceea ce prive

ă la faptul
că, Hotărârea Consiliului Local în această
spe ă viza doar parcările publice dar, firma
concesionară a pus cu japca plăcu

ări de re ă. Mai
exact, în parcările din fa ări
plătite de către locatari Direc

ăriei Re

ă că sistemul
de taxare se aplică în perimetrele stabilite
prin hotărâri ale Consiliului Local. Or, v-a

ă! Bau-Bau a venit
ăcu
ă se parchează cel mai mult.

Ce să mai spui de faptul că în HCL
nr.461/2009 este prevăzut un număr de
424 de parcări publice cu plată, în timp ce
Bau Bau a primit 693. Un mizilic, nu? În fine,
primarul cere constituirea unei comisii de
analiză ă din cinci consilieri
locali, care să verifice aspectele semnalate

ării
par ă.

Acum, cred că ar fi cazul să discutăm
pu ă ării

unui asemenea contract, prin care primăria
prime ă, în
condi

ă până acum de primărie

ă este la modă externalizarea
serviciilor. Dar, această decizie nu poate fi
luată decât în urma unei atente analize
economice, a cărei concluzie nu poate fi
decât că veniturile la bugetul local cresc
semnificativ. Ce se întâmplă însă, pe teren?
Oamenii primăriei, cei care taxau

ă pot face să
crede ă bau bau are un plan de investi

ă când,
autoturismele cu greu putea parca în
zăpada de juma de metru, iar angaja

ărilor? Pentru a umple buzunarele bau
bau? Ce câ ă re

ă! Prefectura este obligată să verifice
legalitatea actelor emise de consiliile
locale. O va face? Dacă nu, cred că asistăm
încă o dată la plata unei taxe de
ă de pro ă e!

Am o mică curiozitate: cine or fi
persoanele fizice, nu juridice, ce fac parte
din ac

şi

şi cere de urgen
şte aşa zisa afacere. Prima

aten

şi în parc şedin

şi

şa ceva nu exist
şi a pus pl

şi control format

şi atacarea în justi

şi pe marginea oportunit

şte un rahat de redeven

şi era un
venit sigur şi constant la buget. Admit şi
faptul c

şoferii în
parcare, sunt înlocui

şi bunul sim

Şi-atunci, pentru ce concesionarea
parc

ştig şi

şmecher,
c şti, nu cred c

ţa unei firme cu nume predestinat:
ceva de genul bau-bau! Primarul a decis s

ţ
ţ

ţionare a primarului se refer

ţ
ţe de

Repark ţ
ţa blocului, parc

ţiei de
Patrimoniu a Prim ţa. Mai mult, din

informarea primarului rezult

ţi
prins, a

ţe pe unde au considerat
sperietorile c

ţie în vederea cenzur
ţiale a contractului în cauz

ţin ţii semn

ţ
ţiile în care taxa de parcare era

încasat

ţi de cei ce aparţin de
bau bau. Logica ţ v

ţi c ţii
în amenajarea locurilor de parcare taxate,
chiar crearea unora noi, de care este atâta

nevoie. Absolut nimic despre acest lucru.
Culmea tupeului a fost atins

ţii
Repark puneau avertismente în parbrize.

ţenii? Praful de pe
tob

ţionariatul bau bau?

PS.

Daniel Botgros
Un proiect finanţat prin Fondul de

Coeziune Social

ţeaua de alimentare cu ap
ţului, cel

mai mare proiect, de fapt de pân

ţa, de Dan Petrescu,
directorul executiv al SC Aquacara

ţiei, va fi, spun
custozii s

ţi factorii locali
implicaţi s

ţiri în sectorul apelor

uzate pentru a îndeplini cerinţele stipulate în
Tratatul de Aderare, deoarece calitatea apei
dicteaz ţii. Sunt
vizate în special aglomer

ţa, Anina, B
ţa

ţelu Ro
ţiile de

tratare Re ţa, Caransebe

ţii de o
asemenea amploare, în ideea c

ţelor europene fiecare
comunitate local ţie de
tratare a apei potabile care s

ţie de epurare a apelor uzate,

cerinţe ce dep
ţine Adriana Alm

ţii în structura de ap
ţului Cara

ţi factorii implicaţi
trebuie s

ţului.”
La ora actual

ţa - nu au staţie de trata-
re a apelor uzate iar cele care exist

ţelu Ro
ţelor europene în domeniu. O

situaţie similar ţiile de tratare a apeli
potabile din aceste localit ţi. Implementarea
proiectului, susţine Adriana Alm

ţia european

ţ

ă va implementa o strategie
locală de dezvoltare a sectorului de ape uzate.
Acesta vine după proiectul ISPA, care a
modernizat re ă
potabilă

ă acum
derulat în Cara

ă - ăjan,
din departamentul de Marketing, responsabil,
totodată cu imaginea institu

ăi, de o

ă depună eforturi pentru a sprijini
acest mare proiect. Strategia proiectului
vizează în general (spre a nu intra foarte mult
în detalii tehnice) a da prioritate aglomerărilor
care necesită îmbunătă

ă ritmul programului de investi
ări echipate cu

sisteme de alimentare cu apă dar care nu
dispun de sisteme de epurare a apelor uzate,
arată Adriana Almăjan. Beneficiarele proiec-
tului sunt Re ăile Herculane,
Boc ă, Oravi

ămolului produs în sta
ăile

Herculane. ”Este bine de ă nicio
comunitate locală n-ar putea suporta singură
costurile necesare unor investi

ă pentru
respectarea cerin

ă trebuie să aibă o sta
ă asigure

furnizarea acestei ape la parametri calitativi
superiori

ă
ăjan.

Considerăm că aducerea a 108 milioane de
euro pentru investi ă-canal
a jude ă o
oportunitate pentru care to

ă depună eforturi comune, în
beneficiul locuitorilor jude

ă, patru ora
ă

ă în Băile
Herculane, Caransebe

ă o au
ă

ăjan
ă un pas cert spre

atingerea conformării cu legisla ă
în domeniu dar

ă ridicată

şi canalizare a oraşelor jude

ş-Severin. Proiectul actual,
prezentat ieri, la Reşi

ş SA -
compania beneficiar şi de Adrian Alm

şi mai mare complexitate. De
aceea, ar bi bine, s-a spus, ca to

şi
şa, Caransebeş, Moldova Nou şi

O şu. De asemenea, proiectul propune
şi procesarea n

şi ş, Anina şi B
ştiut c

şi o sta

şesc cu mult capacitatea
bugetelor locale, sus

ş-Severin reprezint

şe - Anina, Bocşa,
Moldova Nou şi Oravi

ş şi O şu nu mai
corespund cerin

şi sta

şi Dan
Petrescu, reprezint

şi un progres în introducerea
de tehnologii moderne cu eficien şi
efect redus asupra mediului.

Conducerea CET 2010, firma Consiliului Local Reşi
şi distribuie agent termic în sistem centralizat, a anun

şi

ş, dar, de fiecare dat

şte
urgent ajutorul guvernamental, în valoare de aproximativ 13 milioane
de lei, oprirea înc

şadar
termenul a fost deja dep şit. Oricând ne putem aştepta la întreruperea
furniz

ş,
125 000 de lei c

şcolile şi gr
şi şcolile în loc s

ştim cine i-a înv
ş

şi model”, a spus Marinescu şi a mai precizat c
şi înc şco-

lilor va fi sistat

şi

şi rezultatul a fost c
şcolile şi gr
şef de la CET 2010, Vasile Umbreş, a precizat c

şi din cauza proastei colabor

şi CET
2010, care are de recuperat de la Baltur 700 000 de lei.

ţa, care
produce ţat, într-o
conferinţ ţ

ţei a dat alarma de
nenum

ţenii nu
mai cred cu adev

ţat marţi, 21 februarie, c

ţi se fac în continuare, 60 la sut

ţi furnizori.
Pe de alt

ţele din municipiu, care, la rândul lor au de primit bani
de la Prim ţa. Dar, ţin, s

ţat
s ţiile au sosit la noi, în avalan

ţi
de înv ţ ţa au f ţie la facturile emise, f

ţul gazului este stabilit prin lege, iar
cantitatea furnizat

ţile furnizate. Recent am tirmis
contorul de la Liceul „Mircea Eliade” la Metrologia de Stat, pentru
verific ţeleg
ce contest ţele, probabil vor s

ţiune a microcentralelor de cartier a fost mult întârziat
-

ţile subcontractante, printre acestea aflându-se

ă de presă, că pericolul desfiin ării sistemului este din nou
acut. În ultimii zece ani, centrala de încălzire a Re

ărate ori, privind pericolul opririi furnizării agentului termic către
ora ă lucrurile s-au rezolvat, astfel că cetă

ărat că riscul este real. Administratorul CET 2010,
Aurel Marinescu, a anun ă dacă nu se prime

ălzirii este iminentă. „Avem contract cu E.on Gaz
până în data de 29 februarie, a.c., dar, conform protocolului, plata

datoriei trebuia făcută cel târziu în data de 20 februarie, a
ă

ării de combustibil de la E.on Gaz”, a precizat Marinescu. Acesta
a mai spus că plă ă din încasările zilnice
fiind orientate spre conturile E.on Gaz, iar 40 la sută către conturile
Enel, dar sumele sunt mult prea mici. Pe lângă datoria de de 7 milioane
de lei către furnizorul de gaz, CET 2010 mai are datorii de 150 000 de
lei către Enel, de 137 000 de lei către furnizorii de materiale pentru
amenajarea microcentralelor termice, 145 000 de lei către Aquacara

ătre IT Management, plus alte datorii către al
ă parte CET 2010 are de recuperat 1,65 milioane de lei de la

ădini
ăria Re ă plătească ori, cel pu ă

recunoască facturile au început să le conteste. „.Nu ă
ă conteste facturile, dar contesta ă, după

acela ă dacă se continuă
cu acest procedeu CET 2010 nu va putea plăti gazul ălzirea

ă, ca urmare a întreruperii furnizării de gaz, de către E.on.
Directorul executiv al CET 2010, Toader Dănilă, a spus: „Opt unită

ă ământ din Re ăcut contesta ără să
aibă o bază legală, deoarece pre

ă nu poate fi contestată, deoarece contoarele au fost
verificate, ele indicând corect cantită

ări, ă aparatul de măsură este bun. Nu în
ă ădini ă tragă de timp”.

Inginerul ă punerea
în func ă din cauza
timpului nefavorabil, dar ări cu firma Bal
tur, antreprenorul general al lucrării. Baltur refuză să plătească facturile
către societă

(cont. pag. 2)
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ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
Prim ria ora

ţie public

ţe individuale potrivit Planului Urbanistic Zonal, dup

.
ţ ţul de pornire

al licitaţiei va fi de 8.700 lei, la care se adaug
.

ţ ţul de pornire
al licitaţiei va fi de 5.400 lei, la care se adaug .

.
ţ ţul de pornire

al licitaţiei va fi de 5.400 lei, la care se adaug
ţa de 637 mp, înscris în CF nr. 32006 Boc

ţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţ

ţ
ţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de

referinţ

ţ
ţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de

referinţ

ţ
ţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de

referinţ

ţ
ţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de

referinţ

ţ
ţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de

referinţ

ţia va avea loc în data de 21.03.2012 la ora 10,00 pentru
punctele 1-4 i la ora 11,00 pentru punctele 5-9, la sediul Prim

ţe.
Pasul minim de desf ţiei va fi de 5 % din preţul de

pornire.
Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura Prim

ţii suplimentare se pot obţine la sediul Ora -

ă
ă licita ă deschisă, pentru vânzarea bunurior imobile,

loturi intaravilane situate în localitatea Boc
ă

cum urmează:
teren intravilan, situat Boc

ă de 250 mp, pre
ă TVA

teren intravilan, situat Boc
ă de 250 mp, pre
ă TVA

teren intravilan, situat Boc
ă de 250 mp, pre
ă TVA,

lot 4 în suprafa

ă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA,

lot 6 în suprafa ă de 1097 mp, înscris in CF nr. 32042 Boc

ă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA,

- lot 7 în suprafa ă de 780 mp, înscris în CF nr. 31961 Boc

ă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA,

lot 57 în suprafa ă de 348 mp, înscris în CF nr. 32037 Boc

ă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA,

lot 58 în suprafa ă de 371 mp, înscris în CF nr. 32066 Boc

ă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA,

lot 73 în suprafa ă de 75 mp, înscris în CF nr. 32073 Boc

ă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA.

Licita
ăriei

ora
ă

ăriei
ora ă în data de 20.03.2012, inclusiv.

Rela

şului Bocşa, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizeaz

şa - Zona Soarelui - în scopul
construirii de locuin

şa, înscris în CF nr 32275 Bocşa, nr.
cad. 32275, nr. top. 1004/1/23 în suprafa

şa, înscris în CF nr 32436 Bocşa, nr.
cad. 32436, nr. top. 1004/1/116 în suprafa

şa, înscris în CF nr 32302 Bocşa, nr.
cad. 32302, nr. top. 1004/1/117 în suprafa

şa cu nr.
cad. 32006, pre

şa cu
nr. cad. 32042, pre

şa cu nr.
cad. 31961, pre

şa cu nr.
cad. 32037, pre

şa cu nr.
cad. 32066, pre

şa cu nr.
cad. 32073, pre

ş
şului Bocşa în sala de şedin

şurare al licita

şului Bocşa pân
şului Bocşa, tel. 0355

566605 int. 109.
PRIMAR,

Jr. Pascu Patriciu Mirel

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.

7.-

8.-

9.-

Agen ă ă

ă- ădurească terenurile agricole
peste 176 de milioane de euro. Fondurile sunt
acoperite în propor

ă obligativitatea cofinan ării)

ăsurii 221 - „Prima împădurire
a terenurilor agricole”. Pentru fiecare sesiune sunt
disponibili câte 44 de milioane de euro.

Florin Nedelcu, director al Centrului Regional de
Plă ă

ă teritorial Oficiile
Jude

ă că în anul 2011 s-au semnat două proiecte de
finan ăsurii 221, în valoare totală de
347 213,28 euro, iar în prima parte a anului 2012 s-
au semnat alte două proiecte de finan

ă de 107 404, 40 euro.
Aceste fonduri sunt acordate sub formă de plă

ădurirea unui hectar de teren agricol, la
câmpie, beneficiarul va prime

ăsura 221 pot include
lucrări care să prevină pagubele produse de factorii
naturali dăunători, să reducă eroziunea solurilor, să
poată îmbunătă ă
poată cre

ă, inclusiv masă
lemnoasă de calitate, prin men ă
caz, cre ă

ăsura 221 se îmbunătă

ărirea durabilă a terenurilor agricole.
Cu ajutorul acestei Măsuri pot fi împădurite toate

terenurile agricole la nivelul întregii ări. Excep

ă, se poate asigura
ădurirea terenurilor agricole din jurul ora

ării cerin
ăsuri de finan ădurite inclusiv

terenurile care con
ării, dar

ă măsură de investi

ă
ătoare de teren agricol.

Pentru ca un poten ă î ă
realiza o astfel de planta ă, trebuie să
de ă parcele agricole cu o suprafa ă mai mare de
0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va întocmi,
împreună cu persoanele autorizate în acest sens, un
proiect de împădurire.

Terenurile agricole de ădu-
rite, trebuie să fi fost declarate la Agen ă

ă în urmă cu cel pu
ă fi fost respectate,

în toată această perioadă, Bunele Condi

ă acumuleze puncte, conform criteriilor de
selec

ă de Internet aAPDRP, www.apdrp.ro.
Cererile de finan

ă ării unei sesiuni de
primire a proiectelor.

Prima sesiune de primire a proiectelor pentru
acest an va di deschisă în perioada 1 - 30 martie, a
doua va începe în 2 mai

ă

ţia de Pl ţi pentru Dezvoltare Rural
ţia tuturor celor

interesaţi s

ţie de 100% din bani publici (nu
exist ţ

ţi pentru Dezvoltare Rural

ţene Timi

ţare în cadrul M

ţare, în valoare
total

ţi
directe pe an ţie de
forma de relief (câmpie, deal, munte). De exemplu,
pentru împ

ţate prin M

ţi capacitatea de retenţie a apei

ţinerea sau, dup
ţii.

Pe scurt, prin M ţesc
condiţiile de mediu în spaţiul rural prin folosirea

ţ ţie fac
paji

ţia respect ţelor specifice ale
acestei M ţare. Pot fi împ

ţin soluri nisipoase

ţii pot fi:
persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autori-
zate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de
persoane fizice sau juridice, precum ţile
publice locale deţin

ţial beneficiar s
ţie forestier

ţin ţ

ţinute, care vor fi împ
ţia de Pl ţi

ţie pentru Agricultur ţin 2
ani, iar pentru terenul respectiv s

ţiiAgricole

ţare, proiectul
trebuie s

ţie menţionate în Ghidul Solicitantului.
Procedura de selecţie

ţare pentru proiectele de
investiţii se vor putea depune la sediile Oficiilor
Judeţene ale APDRP în fiecare zi, între orele 9

şi
Pescuit (APDRP) pune la dispozi

şi împ

şi vor fi disponibile
în 2012 în câte patru sesiuni pentru depunerea
proiectelor aferente M

şi Pescuit 5 Vest
Timişoara, care coordoneaz

ş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin,
arat

şi pe hectar, calculate în func

şte 1.330 de euro.
Proiectele finan

şi s
şte calitatea aerului. De asemenea, pot

asigura producerea de biomas

şterea biodiversit

şi
gospod

ştile permanente neafectate de procese de
degradare a solului. Totodat şi
împ şelor

numai cu condi

şi/ sau mobile,
terenurile din luncile râurilor, lunca Dun şi
terenurile afectate de eroziune sau deşertificare.

Beneficiarii fondurilor europene nerambursabile
acordate prin aceast

şi autorit

şi poat

şi
Interven

şi
de Mediu (GAEC).

Pentru a fi selectat spre finan

şi documentele de informare
pentru depunerea proiectelor sunt afişate pe pagina
oficial

şi
14:00, în perioada desf şur

şi se va termina pe 31 mai, a
treia sesiune are loc în perioada 16 august - 14
septembrie, iar ultima se va desf şura în perioada
15 noiembrie - 14 decembrie.

Prima împădurire a terenurilor agricole

La Re
ă de

vicepre

ă
din fiecare comună ătirii alegerilor
locale. Liderii organiza
ă în toată zona marea majoritate a cetă

ă în principal de ceea ce
consideră adep ăge
ănătate, din învă ământ, lipsa unui sprijin real

pentru agricultori. Pensionarii considera că puterea
de cumpărare a lor ar fi scăzut permanent de la
ultima majorare a pensiilor făcută de Guvernul liberal
Tăriceanu în 2008.

şi
şi Şedin

şedintele jude şag, şi
Ioan Rusu - primarul comunei Ezeriş şi membru în
Biroul Jude

şi stadiul preg

ţa a avut loc marţi o întâlnire cu liderii
liberali din zona Re ţa. ţa a fost condus

ţean al PNL, Viorel Ba

ţean. Liberalii au analizat situaţia politic

ţiilor locale au subliniat faptul
c ţenilor sunt

profund nemulţumiţi de actuala guvernare.
Nemulţumirile se leag

ţii s ţii galbene a fi criza din
s ţ

(DanApostolescu)

Liberalii se pregătesc de alegeri

Din cauza sesizărilor venite de la cetă
ărilor cu plată

ărâre de consiliu precum

ăriei, în cursul zilei de astăzi, semnatarii acestor sesizări,
factori de răspundere ai Poli

ărie Urbană

ărie Urbană ă din cadrul primăriei,
urmând a fi folosite într-o următoare ac ă, concesionarea
acestor serviciilor se află într-o situa ă. În plus, nu au
fost semnate protocoale de colaborare între SC ECOBAU PARC SRL

ă, Poli ă.
Ca atare, conducerea SC ECOBAU PARC SRL a fost aten ă

să nu folosească măsurile de în ă

ă plăcu
ă” au fost amplasate în municipiu fără a se plăti „taxă de reclamă”

ără a se ob
ă a fost somată pentru luarea tuturor măsurilor ce se

impun, în caz contrar va suporta rigorile legii.
Men ăm faptul că în momentul de fa ă nu se poate vorbi de o

administrare a parcărilor, legală, până după pronun
ătore ă la momentul respectiv, to

ă ă plătească rezervarea unui locul de parcare
pentru anul în curs, pot face demersurile necesare în acelea

ări.
Mâine, 23.02.2012 ora 12.00 va avea loc la sediul primăriei Re

ă de presă în sala Barabaripen, cu subiectul administrării
parcărilor concesionate. Participan

ăspundere ai Poli
ărie Urbană

ţenii municipiului Re ţa cu
privire la administrarea parc

ţiei Locale, Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public

ţiei Juridice, Poliţia Municipiului - Biroul Rutier Municipal.
Având în vedere ţe semnalate de Serviciul de

Gospod ţia Juridic
ţiune în instanţ

ţie controversat

ţa, Poliţia Local ţia Municipal
ţionat

ţare - avertizare a cet ţenilor cu
privire la parcarea autovehiculelor în zonele din Municipiul Re ţa.

De asemenea, dat fiind faptul c ţele indicatoare „parcare cu
plat

ţine certificat ţie de construire, în condiţiile legii,
firma în cauz

ţion ţ
ţarea instanţei

judec ţelegere amiabile. Pân ţi
cet ţenii care doresc s

ţii
la Bloc 800 - Birou Parc

ţa o
conferinţ

ţi vor fii: Primar Mihai Stepanescu
ţiei Locale, Direcţiei de Administrare a

Domeniului Public
ţiei Juridice, Poliţia Municipiului - Biroul Rutier Municipal.

şi
şi extinderea lor prin

hot şi ridicarea maşinilor parcate
neregulamentar, primarul municipiului Mihai Stepanescu a convocat la
sediul prim

şi Privat, Serviciului de Gospod şi
Mediu, Direc

şi o serie de deficien
şi Mediu şi Direc

şi Municipiul Reşi

ştiin
şi

şi
f şi autoriza

şti ori o în

şi condi

şi

şi
factori de r

şi Privat, Serviciului de Gospod şi
Mediu, Direc

Institu ş-Severin organizeaz
şedin ş-Severin, cu urm

şurat
şi tehnic la

dinamica social-economic şi regional.
Raport privind activitatea Direc şi Tineret Caraş-Severin, în anul 2011.
Prezentarea şi adoptarea „Programului privind ac şurate la nivelul unit

ş-Severin, Serviciul
Dezvoltare Economic şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, telefon 0255-21.68.50.

ţia Prefectului - Judeţul Cara
ţa Colegiului Prefectural Cara

ţean pt. Protecţia Consumatorilor, în anul 2011.
Informare privind prezentarea planului de m ţ

ţiei Judeţene pentru Sport
ţiunile de verificare desf ţilor

administrativ teritoriale pe linia salubriz

ţii suplimentare v ţi adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Cara

ă vineri, 24 februarie a.c., ora 11,00, la sediul Palatului
Administrativ,Sala de la etajul I, ătoarea tematică:

Raport privind activitatea desfă ă de Comisariatul Jude
ăsuri privind adaptarea învă ământului profesional

ă din cadrul documentelor de planificare strategică la nivel local

ă ă
ării cursurilor de apă”.

Diverse.
Pentru informa ă pute

ă

1.

5.

2.

3.
4.

�

�

�

�

�

�

Policlinica din Moldova Nouă va deveni una
dintre cele mai moderne unită

ă a Sindicatelor din Re
ă să utilizeze calculatorul,

participând la cursuri gratuite, cuprinse în proiectul
„Voluntar pentru comunitatea mea”.

Forumul Democratic German din Re
ărbătoarea

gogo
ă

ă a V-a edi

ă elevilor
creativi din învă ământul primar

ă
în 1 martie.

Inspec

ă cu
combustibili gazo ă prevederile legale de
sănătate ă.

To ă căr

ăr

ăria „Semn de carte” din
Re

ţi medicale din
Cara ţii de 2.500.000
de euro.

La Centrul de carte „Banatica”, al Bibliotecii
Judeţene „Paul Iorgovici”, situat la etajul al doilea
al Casei de Cultur ţa,
pensionarii re ţeni învaţ

ţa a
organizat, marţi 21 februarie, „S

ţie a concursul interjudeţean

„Simbol ţie”, în cadrul Programului Mondial
Eco ţie ce se adreseaz

ţ
ţie ce va fi deschis

ţia Muncii a dispus derularea unei
campanii de verificare, la nivel naţional, în
perioada 22 februarie - 2 martie, a modului în care
utilizatorii de echipamente, care funcţioneaz

ţi cei care împrumut ţi de la secţiile
ţene „Paul Iorgovici” din

Re ţa vor fi premiaţi, cu bilete de teatru ţi, în
cadrul unei întâlnirii organizate de Dragobete,
vineri 24 februarie, la Libr

ţa.

ş-Severin în urma unei investi

şi
şi

şi

şilor”, ultima manifestare din seria celor
organizate de „F şang”, iar miercuri a intrat în
Postul Paştelui.

Liceul Teoretic „Traian Doda“ din Caransebeş
organizeaz

şi inova
Şcoala, competi

şi gimnazial, care
se va materializa într-o expozi

şi, respect
şi securitate în munc

şi
filialele Bibliotecii Jude

şi şi c

şi

Vasile Umbreş a mai precizat c
şoarei a fost pus şi nu a mai fost oprit

ş a ad

şi
iarna înc

şi

ă microcentrala de pe Calea
Timi ă în func ă, pentru a se
putea verifica regimul de exploatare. Umbre ăugat că Baltur a
promis un randamnet de 97%, dar, în realitate randamentul este de 86 -
87%.Alte patru microcentrale vor fi pornite săptămâna aceasta.

Pe scurt, CET 2010 are datorii mari la gaz, Guvernul întârzie să
trimită ajutorul financiar promis, microcentralele încă nu sunt gata

ă nu s-a terminat. Semnele privind încălzirea în sistem
centralizat la Re
ă problema se află în curtea Guvernului, singurul care poate debloca

situa

ţiune

ţa sunt cât se poate de proaste. Marinescu a declarat
c

ţia, prin plata ajutorului financiar de 13 milioane de lei.

Administrarea parc@rilor cu plat@

( )continuare din pagina 1

{edin]a Colegiului Prefectural Cara}-Severin

Agen ă ă
ă lansarea, începând cu data de 01

martie 2012, sesiunii permanente de primire a cererilor
de proiecte pentru Măsura 41 - ”Implementarea
strategiilor de dezvoltare locală”.

Depunerea proiectelor pentru Măsura 41 se va face
la sediile Oficiilor Jude

ă îndeplinească cerin

ăsurii de finan ă

proiectul.
Informa

ăsurii 41 din cadrul PNDR sunt cuprinse în „GHIDUL
SOLICITANTULUI” - distribuit GRATUIT. Solicitan

ă.
Suna

ădina cu Cai, nr. 3 A, sector 5,
sau promovare@apdrp.ro, www.apdrp.ro, pentru a afla
cum pute ă fonduri
nerambursabile pentru dezvoltare rurală prin PNDR.

ţia de Pl ţi pentru Dezvoltare Rural
ţ

ţene ale APDRP (OJPDRP) în
intervalul orar 09:00 - 14:00. Solicitantul de finanţare
trebuie s ţele de conformitate

ţionate în cadrul Ghidului Solicitantului
aferent m ţare în care se încadreaz

ţii detaliate privind accesarea

ţii
sunt a ţi la Oficiile Judeţene (OJPDRP), precum

ţar
ţi acum la 021 - 310.16.35, sau scrieţi-ne pe

adresa Bucure

ţi obţine

şi Pescuit
(APDRP) anun

şi
eligibilitate men

şi derularea
M

ştepta şi
la Centrele Regionale (CRPDRP) aleAPDRP din

şti, Str. Gr

şi dumneavoastr

Implementarea strategiilor de dezvoltare local@ - Ghidul solicitantului

%nc@lzirea centralizat@ de la Re}i]a
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Întreprinderi lucrative cu profil variat de
nivel local, în re

ă disponibilă cerin
ă schim

bare. Se presupune completarea învă ămân
tului profesional, în curs de reînfiin

ările aferente. Propunerile urmă
toare vor putea fi completate

ăiat
material frunzos la popula

ăpa
ă

controlului organiza

ăierea de frunze la pisici).

ă de proiecte, cu
dobânzi de criză.

: variabil/ sezonier, în
func

ă a exploziei, între 5
ore ăptămâni. Fabrica

ă
minimum 2000, maximum10.000 locuri de
muncă, în tot teritoriul. Se va avea în vedere
utilizarea numai a bombelor biodegradabile.

ă horticolă pentru
transplantarea perelor în plopi

ăchite, cu precădere în zilele
semnificative, foste sărbători na

: sezonier
ă electorală (câteva sute pe jude

ări, împotriva alunecărilor de teren în
urma ploilor abundente. Ele vor contribui,
prin construc

ările hidroenergetice (lacuri de
acumulare), mărind produc

ă hidro. Activitatea se va desfă
ădina lui Ion/ Statul va

turna beton” (consecutiv lozincii „Sus pe deal
e-o casă:/ mâine va fi rasă”, aceasta

ăduri vor avea ca siglă
un camion cu bu ă, stimulând
defri ările în continuare, pentru atingerea

obiectivului impus de FMI

ădurite de la 27% la 11%, într-
o primă fază.

ă.
: echivalentul fostelor

întreprinderi industriale de stat, fără aport
străin (câteva zeci de mii).

- Ateliere de execu ătut
apa, din materiale noi, rezistente la eroziune

ătut apa în piuă. Beneficiari:
Parlament, Consilii locale, posturi TV publice

ă

ătre partidele

: în sistem centralizat, cu
posibilitate de ie

ă, cu voia Dvs., deschi
derea întreprinderilor miniere pentru
utilizarea cianurilor (Ro ă

ă.
ă: vreo 1000, pe 15 ani

(dintre care numai 2-300 localnici, restul
străini specializa

ă, dar pe noi nu ne împiedică nimeni să
facem o treabă temeinică.

Vechi activită

ăzul, de confec
ătase din cozi de câine

ă
ării

personalului, deci nu sunt de luat în
considerare. Cele aflate încă în func

ă

ădere, ale pie

ţea, sau de nivel naţional vor
adapta forţa de munc ţelor
actuale, cu un trend în permanent

ţ
ţare, cu

specializ

ţele ţei.
- Cooperative de lucru la domiciliu de t

ţia de câini
comunitari, recent sc ţi de legea
eutanasierii selective; activitatea va fi supus

ţiilor verzi (ecologice)

: fonduri nerambur
sabile europene, pe baz

ţie de fluctuaţiile populaţiei de câini.
- Plantarea de bombe din 100 în 100 km,

cu temporizare variabil
ţie, transport,

echipe de geniu pentru amplasare, asigur

Hamas, Septembrie
ro

ţie naţional

ţionale 23
august, 1 Mai, 26 ianuarie, la ample
festivaluri internaţionale etc.

: PCR reînfiinţat,
organizaţii nonprofit de nostalgici ai fostului
regim

ţ ţ).
- Înfiinţarea unor întreprinderi speciali

zate în betonarea suprafeţelor rezultate prin
defri

ţie,

ţia de energie
electric

ţele fostelor p

ţiei baronilor locali): reducerea
suprafeţei împ

: fonduri nerambur
sabile, redevenţe de la industria bu

ţionat

ţie a pivelor de b

ţii”.
Bro

ţ de strad ţe (publice

: fondul de cheltuieli
auxiliare al Parlamentului, respectiv ale
Consiliilor locale, ţii (public/privat)
c ţele reprezentate în
Parlament; autofinanţare în cazul celorlalte
formaţiuni politice.

: în circuit ocult, sub
control mafiot, cu participare public

ţi); avantajele cianurilor pe
vreo 100 de ani. N-a încercat nea’ Nicu cu
cianur

ţi din regimul trecut, din
fabrici de împachetat fum, ateliere artizanale
de ascuţit ov ţionat bice din…
reziduuri bio, site de m

ţie

ţele, în
sc ţii autohtone.

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

şi adaptate la
cerin şi perspectivele pie

şi
de prieteni ai animalelor. (N.b. - se va evita
prin regulament t

şi 5 s

şu,Al-Qaida, poate ceva agenturi KGB-iste
etc.

- Asocia
şi a

micşunelelor în r

şi ai fostului dictator.
şi cu depen

den

ş

şi la canalizarea apei spre
amenaj

şura
sub sloganul „În gr

şi cu
aplicare în oraşe, în cartierele cu monumente
istorice), iar panourile publicitare plantate pe
suprafe

şteni şi o drujb
ş

şi UE (prin interme
diul institu

ştenilor
(public/privat) şi cele din publicitatea
men

şi coroziune, adaptate la noile tipuri şi
procedee de b

şi private, diverse comitete „şi comi
şurile publicitare difuzate în cafenele, la

col şi în pie şi de legu
me) sunt în mod deosebit recomandabile.

şi dona
şi alian

şire la export (UE), în ani
electorali.

- Ultimul pe list

şia Montan şi altele).

ş.a., sunt dep şite din punct de vedere
logistic, al utilajelor, dar şi al calific

şi
neprivatizate îşi vor desf şura în continuare
activitatea, fiind suficiente pentru cerin

Surse de finan

Locuri de muncă

Surse de finan

ă

Surse de finan

Locuri de muncă

ă

Locuri de munc

ţare

ţare:

Surse de finanţare

ţare

ţare

Locuri de munc

ţare

Locuri de munc

Surse de finan

Surse de finan

* * *

A.G.O.F.M. (Asociaţia de Grij
ţelor de Munc

ă pentru
Ocuparea For ă)

Mitică Jalea, Ovidiu T. Rista
(pt. conf., A.G.)
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civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

GEC Nera monitorizează mediul din sudul Banatului
Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC Nera, cum

este mai bine cunoscut), constituie unul dintre ong-urile
cheie din sudul Banatului, relativ la monitorizarea şi
protejarea mediului. Asocia

şi na şni
şului şi Por

ştiin

şeurilor şi dezvolt

şni
şului şi Parcul Natural Por

ş, Miniş şi
fluviul Dunarea. Promovarea voluntariatului în scopul
furniz

şi a
biodiversit

şi sol în cazul polu
şi sensibilizarea popula şi a grupurilor de

turişti privind regimul ariilor naturale protejate; igienizarea
traseelor şi locurilor de popas din interiorul ariilor naturale
protejate). Elaborarea de strategii locale de dezvoltare
durabil

şoar

şi centrale de mediu, agen

şti,
popula

şi câteva proiecte de succes ale acestui ONG:
”Democra şi autonomie local

şi
integrarea european

şedintele GEC Nera - a facut parte din
grupul de parlamentari care au întocmit proiectul de lege
privind Fondul de Mediu. Proiectul a fost discutat şi adoptat
de Parlamentul Romaniei în anul 1998. ”Tranzi

şi dezvoltarea durabil
şeurilor în practica vamal şi

european
şte - R şdia” (2003 - 2004). ”Centru

de voluntariat pentru protejarea rezerva

şi Serbia & Muntenegru
destinat protec

ş”. (2005 - 2007). ”Cine
vindec

ţia, condus

ţionale Cheile Nerei - Beu ţa, Semenic -
Cheile Cara ţile de Fier, comitet de administraţie,
consiliu ţific, trei echipe specializate pentru
implementarea proiectelor în domeniul managementului
ariilor naturale protejate, apei, de

ţiune este Sudul Banatului, incluzând
zona Parcului Naţional Cheile Nerei - Beu ţa, Semenic -
Cheile Cara ţile de Fier.

GEC Nera - prezent de multe ori în paginile ziarelor sau
în mediul audio-vizual, are mai multe obiective, printre care

cooperarea cu autorit ţile locale pentru implementarea
planurilor de management ale celor trei parcuri.
Monitorizarea calitatii apei pe râurile Nera, Cara

ţile locale a unor servicii ecologice
de interes public ce vizeaza protecţia mediului
(monitorizarea alternativ

ţii; avertiz ţilor locale în
cazul unor agresiuni majore împotriva mediului; recolt

ţiei

ţilor locale din zona parcurilor.
De asemenea, GEC Nera desf ţinut

ţint
ţile locale ţii economici

poluatori, autorit ţile administraţiei publice locale, mici
intreprinz

ţia din comunit ţile locale.
Iat

ţie
ţator Fundaţia HANNS SEIDEL -

Germania. Participarea la reuniunea consiliului de
administraţie a Programelor Naţiunilor Unite pentru Mediu
(UNEP) Nairobi - Kenya 1995, 1996. ”Protecţia mediului

ţilor (1997). De altfel, Cornel
Sturza Popovici - pre

ţie la

economia de piaţ

ţiilor naturale din
Banatul de Sud” (2003-2004). ”Contribuţii la integrarea în
procese de dezvoltare durabil ţiei s

ţiei rurale din zona
parcurilor naturale ale Banatului de Sud privind procesul de
aderare a României la UE” (2005). ”Parteneriat ONG -
autorit ţi locale din România

ţiei mediului în zona de frontier

ă de fostul deputat
Cornel Sturza Popovici, are 37 de membri activi, centru de
voluntariat incluzând 54 de voluntari din zona parcurilor
naturale

ării
rurale. Aria sa de ac

ă

ării către comunită

ă a stării factorilor de mediu
ă ări transmise autorită

ări de
probe de apă ărilor accidentale;
informarea

ă a comunită
ă ă o sus ă

colaborare transfrontalieră iar grupurile sale ă sunt
autorită

ă
ători, grupuri defavorizate, grupuri de turi

ă
ă

ă” (1994, 1996, 1997, 1998,
1999), având finan

ă” (1996). Participarea la elaborarea
proiectului de lege privind Fondul de Mediu în comisia de
mediu a Camerei Deputa

ă ă” (1997).
”Regimul de ă românească

ă” (2001-2002). ”Strategie de dezvoltare durabilă
a microregiunii Berli ăcă

ă a popula ărace din zona
parcurilor naturale ale Banatului de Sud”, aprilie -
decembrie (2004). ”Informarea popula

ă
ă a

microregiunii Dunăre - Nera - Cara
ă rănile lăsate de minerit în zona parcurilor naturale

din sudul Banatului ?” (2009). (DanApostolescu)

Cronică de cenaclu

Gheorghe Zincescu a edificat o
lume umed@ }i stranie

Matei Mircioane

Scriitorul Gheorghe Zincescu a citit
proză la Cenaclul „Semenicul” al Casei de
Cultură a Sindicatelor din Re
ăptămâna trecută. Textul prezentat de

Zincescu a fost un capitol dintr-un roman
aflat în pregătire, roman din care autorul a
citit primele două fragmente în alte

ă nu mai au răbdare să
asculte derularea fragmentată a ac

ă se grăbescă
ă-

ă are deja schi

ă fără titlu, lecturat de
Zincescu prezintă, în capitolele citite,
întâmplările stranii ale unui personaj
întors în satul natal. Povestea nu este de
loc idilică, dimpotrivă, aminte

ă a unui film supra-
realist de Andrej Tarkovski. Bărbatul, ce
pare că încearcă să se regăsească în
satul copilăriei, după fuga din bra

ăse
ă,

comportându-se ca într-o lume aflată la
marginea nebuniei. Totul se derulează cu
încetinitorul, însă multe dintre întâmplări
sunt violente, stârnind nelini

ăsătoare dintr-un

sat ce pare o văgăună uitată de timp
ă de ape, în care personajul se

mi ă urmărit de spectrul so
ă pro-

zatorul Gheorghe Zincescu construie

ăruia se mi ă ni
ării mecanice. Firul

ac ă spiralat, personajul
reîntâlnindu-se cu acelea

ă la alt nivel, fiind prins într-un
spectacol al neputin

ătre prozator, este plecat de acasă,
împovărat de neîmpliniri, încercând să se
regăsească în satul natal. Rămâne de
văzut în ce măsură experien

ă”, a spus Iacob Roman.
Costel Stancu s-a referit la firul călău-

zitor al romanului, la călătoria ini ă în
care se angajează eroul. Anton Georges-
cu a remarcat atmosfera de diluviu, în
care materia pare că se dizolvă în ploile
permanente ăl ăpânitoare.

Criticul Gheorghe Jurma, care este, în
general, un suporter antuziast al lui
Gheorghe Zincescu, a remercat
lentoarea voită a desfă ării ac

ă între personaje,
însă a precizat că autorul trebuie să se
deta

ă devină un personaj
autentic, credibil

ătuit pe Gheorghe
Zincescu să nu- ă vremea cu
lecturi prin cenaclu ă facă bine să
muncească, să-

ă la sfâr

şi

şedin

şi au spus c

şi
s şi publice romanul. Serios, meticulos
şi concentrat, Gheorghe Zincescu a
declarat c

ştie cu exactitate unde şi
când se vor opri personajele sale, la
pagina 200 sau la pagina 500.

Romanul, înc

şte de
atmosfera misterioas

şte în localitate
personaje stranii, care îl intimideaz

ştea şi
uimirea. Prozatorul Cristian Bistriceanu a
remarcat atmosfera ap

şi
inundat

şc

şte
un personaj sensibil, înzestrat cu emo şi
cu sim şc şte
brute, un fel de juc

şi personaje
îns

şi în b

şur

şeze de povestitor, pentru ca
povestitorul s

şi bine diferen

şi mai piard
şi s

şi termine romanu, cel
mai târziu pân şitul anului.

ţa,
s

ţe, la începutul acestui an. Membrii
cenaclului s-au declarat cuceriţi de firul
acţiunii

ţiunii,
ci doresc ca Zincescu s

ţate mai multe
capitole, dar nu

ţele unei
neveste autoritare, g

ţiei.
Poetul Iacob Roman a afirmat c

ţii
ţire, în jurul c

ţiunii se dezvolt

ţei. „Eroul, manevrat
de c

ţa sa va fi una
exemplar

ţiatic

ţile atotst

ţiunii,
tensiunea bine dozat

ţiat. Toţi
scriitorii prezenţi l-au sf

LOCURI DE MUNCĂ PENTRU ROMÂNI

A.G.O.F.M.



Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a
studiilor în înv@]@mântul superior

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 122 din data de 20 februarie 2012 a fost
publicat Ordinul ministrului educa ării, tineretului

ă ământul
superior - examene de absolvire, licen

ă ământul superior (examenul de absolvire, examenul de licen ă, examenul de diplomă,
examenul de selec ă cu metodologiile proprii
aprobate de senatele universitare.

Examenele de finalizare a studiilor pot fi organizate numai de către institu ă ământ
superior acreditate în condi ă ământ superior acreditate, aflate în
perioada de monitorizare specială, au dreptul să organizeze examene de finalizare a studiilor
numai pentru absolven ărilor acreditate ărilor autorizate să
func ă în care institu

ări acreditate.
Finalizarea studiilor pentru absolven ă ământului se

încheie
cu examen de licen ă sau cu examen de diplomă, pentru studiile în învă ământul

universitar de lungă durată, după caz;
cu examen de absolvire, pentru studiile în învă ământul universitar de scurtă durată.
Pentru absolven

ă se încheie cu examen de
licen ă sau cu examen de diploma pentru învă ământul din domeniul

ă/diplomă constau fiecare din câte două probe
proba 1: evaluarea cuno

ării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de
licen ă/proiectului de diploma.

Pentru absolven ă ământ superior particular care se încadrează în prevederile
Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolven ă ământului superior particular de a sus

ă ământ superior de stat acreditate, precum

ă examen de selec

ţiei, cercet
ţ

ţa, diploma, selecţie, disertaţie.
Actul normativ stabile

ţ ţ
ţie ţie), care se completeaz

ţii de înv ţ
ţiile legii. Instituţiile de înv ţ

ţii proprii ai specializ
ţioneze provizoriu, care fac parte dintr-un domeniu de licenţ ţia

organizatoare are
ţii studiilor organizate în baza Legii înv ţ

ţ ţ

ţ
ţii studiilor organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea

studiilor universitare
ciclul I de studii universitare: studiile universitare de licenţ
ţ ţ ţelor inginere

ţie.
Examenul de absolvire ţ

ţelor fundamentale
ţinerea lucr

ţ
ţii de înv ţ

ţilor înv ţ ţine
examenul de finalizare a studiilor la instituţii de înv ţ

ţii care provin de la programe de studii care au intrat în lichidare/lichidate se
organizeaz ţie, anterior susţinerii examenelor de finalizare a studiilor.

şi sportului nr. 3271/2012 privind
metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în înv

şte metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor
în înv

şi examenul de diserta

şi ai specializ

şi programe de studii/specializ

ştiin şti;
ciclul II de studii universitare: studiile universitare de masterat se încheie cu examen de

diserta
şi examenul de licen
ştin şi de specialitate;

proba 2: prezentarea şi sus

şi pentru absolven

:

:

:

�

�

�

�

�
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MinisterulAfacerilor Europene a primit scrisoarea oficială de întrerupere a plăţii pe POSDRU
Autoritatea Electoral

MinistrulAgriculturii

ă Permanentă a adoptat hotărârea pentru actualizarea delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputa

ării Rurale, Stelian Fuia, a declarat că, dacă legisla ă va permite culturile de
organisme modificate genetic (OMG), România va adopta o pozi ănătoare

ţilor
edinţa comună a guvernelor României şi Republicii

Moldova va avea loc la Iaşi, pe 3 martie ţia european
ţie asem

şi a
Senatului Ş

şi Dezvolt

Camera Deputaţilor a adoptat tacit un proiect
de lege care prevede că

ă la sfâr
personalul didactic şi

de cercetare se pensioneaz şitul, şi nu în
timpul, anului universitar în care împlineşte 65 de
ani. Senatul este for decizional în cazul acestui
proiect de lege.

Ministrul Agriculturii, Stelian Fuia, a declarat
c

ţia inclus

ă dore ă blocheze accesul străinilor la
ă

2013, atunci când expiră interdic ă în
tratatul de aderare a României la Uniunea
Europeană.

şte s
şi dupcumpărarea terenurilor agricole

Ministrul Mediului şi P

şa fel încât, cei care solicit
şi

acord de mediu dac

ădurilor, László Borbély, a anun
ării

ă
autoriza ă nu mai fie nevoi ă mai solicite

ă respectiva construc

ţat
intenţia de a modifica Legea nr. 50 privind autorizarea execut

în a
ţie de construcţie s ţi s

ţie nu are un impact
asupra mediului.

lucrărilor de construcţii

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

� Legea nr. 211/2011 privind regimul de (M.O. nr.
837/25.11.2011)

ăncii Na
ăncii

Na

ă nr. 1184/2011 privind aprobarea Protocolului-
cadru de colaborare întreAgen ă de Cadastru

ă
ării sistematice a imobilelor în

cadastru ă

ănătă

ărtate
abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31
decembrie 1961 (M.O. nr. 854/02.12.2011)

ădurilor nr. 2787/2011
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta ădurilor nr. 193/2002 privind
reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în
fonduri de vânătoare (M.O. nr. 855/05.12.2011)

ării, Tineretului

ăncii Nationale a Romaniei nr. 41/2011
privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei
monede din argint dedicate aniversarii a 150 de ani de la
infiintarea primelor institutii militare ale Romaniei moderne
(M.O. nr. 868/08.12.2011)

Legea nr. 267/2011 privind abrogarea alin. (1) al art. 3
din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.
18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 (M.O. nr. 870/09.12.2011)

Legea nr. 269/2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii (M.O. nr. 870/09.12.2011)

Legea nr. 273/2011 pt. modificarea Legii nr. 258/2002
privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertatii
Romaniei (M.O. nr. 873/12.12.2011)

Legea nr. 458/2002 (r 1) privind calitatea apei potabile
(M.O. nr. 875/12.12.2011)

Legea nr. 274/2011 pentru modificarea Legii coope-
ratiei agricole nr. 566/2004 (M.O. nr. 876 din 12.12.2011)

Legea nr. 278/2011 pentru modificarea si completarea
art. 14 din O.G. nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea
cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor
rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inre-
gistrarii acestora in Romania (M.O. nr. 876 din 12.12.2011)

Ordinul Ministerului Educa ării, Tineretului

şeurilor

Regulamentul B

(M.O. nr. 842/28.11.2011)
şi Publicitate

Imobiliar
şi

Publicitate Imobiliara şi unit

şi în cartea funciar

şi P

şi p

şi
Sportului nr. 5249/2011 privind aprobarea graficului de
desfasurare a examenelor de certificare a invatamantului
profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2011-
2012 (M.O. nr. 857/05.12.2011)

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor - Norma din
2011 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila
pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (M.O.
nr. 858/06.12.2011)

O.u.G. nr. 106/2011 pt. modificarea titlului XI "Renta
viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in
domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri
adiacente si pentru stabilirea unor masuri privind plata ren-
tei viagere agricole in anul 2011 (M.O. nr. 858/06.12.2011)

Legea 233/2011 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei (M.O.
nr. 860/07.12.2011)

O.u.G. nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/
2002 privind Statutul politistului (M.O. nr. 861/07.12.2011)

Legea nr. 228/2011 privind respingerea O.u.G. nr.
18/2010 pt. modificarea si completarea O.u.G. nr. 71/2009
privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand
ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din
sectorul bugetar (M.O. nr. 863/07.12.2011)

Legea nr. 229/2011 privind respingerea O.u.G. nr.
45/2010 pentru modificarea art. 1 din O.u.G. nr. 71/2009
privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand
ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din
sectorul bugetar (M.O. nr. 863/07.12.2011)

Legea nr. 247/2011 pentru declararea zilei de 9 martie
Ziua Detinutilor Politici Anticomunisti din Perioada 1944-
1989 (M.O. nr. 864/08.12.2011)

Legea nr. 245/2011 pentru modificarea art. 13 alin. (3)
lit. a) din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
economice de stat ca regii autonome si societati comer-
ciale (M.O. nr. 865/08.12.2011)

Legea nr. 246/2011 pt. modificarea alin. (1) al art. 15 din
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvol-
tarii intreprinderilor mici si mijlocii (M.O. 865/08.12.2011)

Legea nr. 248/2011 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor (M.O. nr. 866/08.12.2011)

Legea nr. 250/2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la
OG nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace,
ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine
publica si siguranta nationala (M.O. nr. 866/08.12.2011)

Legea nr. 251/2011 pentru modificarea O.u.G. nr.
51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
(M.O. nr. 866/08.12.2011)

Circulara B

şi
Sportului nr. 5703/2011 privind implementarea Cadrului
national al calificarilor din invatamantul superior (M.O. nr.
880/13.12.2011)

Legea nr. 244/2011 pt. modificarea art. 16 din Legea nr.
85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta
destinatie construite din fondurile statului si din fondurile
unitatilor economice sau bugetare de stat (M.O. nr.
884/14.12.2011)

Ordinul Ministerului Apararii Nationale nr. 101/2011
pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei privind selectia
personalului in vederea participarii la misiuni si operatii in
afara teritoriului statului roman (M.O. nr. 890/15.12.2011)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale nr. 2784/2011 privind decontarea facilitatilor
acordate la transportul pe calea ferata beneficiarilor Legii
nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap (M.O. nr. 892 din 16.12.2011)

Ordinul Ministerului Apararii Nationale nr. 93/2011
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a
Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul
organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a
ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii
publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti,
aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor
de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei
Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii
medicale si medicamente care apartin acestei retele (M.O.
nr. 894/16.12.2011)
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ţionale a României nr. 27/2011
pentru modificarea art. 18 din Regulamentul B

ţionale a României nr. 24/2011 privind creditele
destinate persoanelor fizice

Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru

ţia Naţional
ţile administrativ-teritoriale

pentru realizarea înregistr
(M.O. nr. 848/30.11.2011)

Legea nr. 220/2011 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s ţii
(M.O. nr. 851/30.11.2011)

Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale si
materiale pentru fostele cadre militare active, îndep

Ordinul Ministerului Mediului

ţiei

ţiei, Cercet

ţiei, Cercet

Ordinul Ministerului Educa

| 23 - 29 Februarie 2012 | PRISMA

ANOFM a semnat Protocoale
de colaborare cu Ministerul

Educa]iei, Cercet@rii,
Tineretului }i Sportului }i cu

Inspec]ia Muncii
Agenţia Naţional

ţei de Munc

ţiei, Cercet
ţia Muncii.

Protocolul de colaborare dintre
Agenţia Naţional

ţei de Munc
ţiei, Cercet

ţie de a se angaja,
prin participarea la cursuri de
formare profesional

ţionale

ţia
Muncii se urm

ţii în
vederea eficientiz ţii
acestora, informarea angajatorilor,
salariaţilor

ţiile acestora ce
decurg din legislaţia specific

ă pentru Ocu-
parea For ă a semnat
miercuri, 22 februarie, două Proto-
coale de colaborare cu Ministerul
Educa ării, Tineretului

ă pentru Ocuparea
For ă

ării, Tineretului

ăzut de educa

ă, în cadrul pro-
gramului "A doua ă", asigura-
rea pregătirii teoretice a ucenicilor
conform standardelor ocupa

ătire
profesională, informarea periodică,
reciprocă cu privire la datele
statistice refertioare la tinerii care
părăsesc timpuriu

ăre
ă institu

ării activită

ăuta-
rea unui loc de muncă cu privire la
drepturile

ă etc.

şi
Sportului, respectiv Inspec

şi Ministerul
Educa şi
Sportului are printre obiective: creş-
terea şanselor şomerilor cu nivel
sc

şans

şi a standardelor de preg

şcoala etc.
Prin colaborarea cu Inspec

şte schimbul de
date între cele dou

şi persoanelor în c

şi obliga

A fost adoptat în Camera Deputaţilor, decizional

ţii de picnic, care prevede c
ţii special amenajate.

Potrivit acestui proiect, vor fi amenajate zone
speciale pentru picnic pe domeniul public sau privat al
statului sau al unit ţilor administrativ-teritoriale care
vor dotate cu utilit ţi ţi pentru aceast

ţilor.
Desf ţii de picnic în alte zone

decât cele amenajate special va fi interzis

ţ
ţ

ţilor administrativ-
teritoriale de una sau mai multe persoane

ă
în acest caz, proiectul de lege privind desfă

ă ă aceasta va putea
avea loc doar în spa

ă
ă ă ă

activitate ă.
Ele se vor găsi în parcuri

ădurilor situate în intravilanul localită
ă ă

ă.
Activitatea de picnic este definită ca "orice activitate
de recreere de afluen ă publică desfă ă în zone
de afluen ă publică consacrate pe domeniul public
sau privat al statului ă

ăuturi
ă caz, aprinderea sau nu a focului".

şurarea
activit

şi facilit
şi în care aprinderea focului este permis

şi în zonele limitrofe ale
p

şurarea activit

şurat

şi sau al unit
şi care

presupune consumul de b şi/sau alimente,
precum şi, dup

Guvernul a aprobat un proiect-pilot de liberalizare
a onorariilor notariale, cu scopul de a scădea aceste
onorarii ă
între cabinetele notariale. Proiectul pilot constă,
practic, în identificarea unor categorii de lucrări

ă nu mai fie supuse onorariului minim
fix, stabilit de către ministrul Justi

ă ă pe parcursul unui an
de zile. Până la data de 6 martie, vor fi identificate
acele acte ări notariale, care intră în con

ă în luna aprilie, se va trece la
redactarea unui proiect de lege.

şi de a provoca o competi

şi acte
notariale care s

şoar

şi lucr

ţie mai puternic
-

ţiei, la propunerea
Uniunii Notarilor.

Proiectul-pilot se desf

ţinutul
proiectului-pilot. Pân

Un grup de parlamentari propune înlocuirea programului "Cornul şi laptele" pentru elevi
şi preşcolari cu un nou program. Propunerea legislativa privind acordarea de pachete
alimentare pentru elevii din invatamantul obligatoriu de stat si privat, precum si pentru copiii
prescolari din gradinitele de stat si private, aflata la Senat in asteptarea votului pentru
aprobarea procedurii de urgenta, prevede ca elevii si prescolarii vor primi zilnic un pachet
alimentar a carui valoare se ridica la 1,17 lei per copil. Proiectul nu precizeaza care vor fi
alimentele oferite copiilor.

Liberalizarea onorariilor
notariale

Desf@}urarea
activit@]ii de picnic
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C ţilor comerciale Relaţiile economice au reprezentat un
aspect principal pe ordinea de zi a reuniunii la nivel înalt UE-China desf

ţei de Serbia Nicolas Sarkozy a crescut în sondaje cu 1.5% faţ ţarea oficial
ţat c

omisia Europeană a lansat o consultare aprofundată asupra viitorului dreptului european al societă
ă ărbătorit împlinirea a patru ani de la

declararea independen ă de rivalul său socialist după anun ă a candidaturii pentru al
doilea mandat, săptămâna trecută Uniunea Europeană ă, începând cu 1 iunie 2012, produsele ecologice certificate în UE sau în
SUApot fi comercializate drept produse ecologice in oricare dintre aceste două regiuni

şurate la 14 februarie la Beijing Kosovo a s

şi Statele Unite au anun
�

5

După ce pre
ăturile sale cu oamenii

de afaceri, principalele partide politice din au
ajuns, greu, la un consens pentru desemnarea lui Joachim
Gauck, un teolog ător
pre

şedintele Christian Wulff a demisionat, pe
fondul unei anchete penale privind leg

şi fost disident est-german, ca urm
şedinte.

Germania

Marea Britanie ţa au semnat noi
acorduri privind ap

ţate în cadrul unui summit care a avut
loc la Paris

şi

şi la care au participat premierul
britanic, David Cameron, şi preşedintele francez,
Nicolas Sarkozy.

Fran
ărarea nucleară. Acordurile au

fost anun

Pre

ţiuni destinate s
ţiuni, discuţii, sau lovitur

şedintele american l-a invitat
pe premierul israelian la Casa
Alb

Barack Obama
Benjamin Netanyahu

ă pe 5 martie. Reuniunea se va axa pe o serie de
ac ă împiedice Iranul să realizeze
arme nucleare, fie prin sanc ă
militară.

Proliferarea resturi pe orbita Pământului,
în primul trepte de rachete

ă tot mai stringentă
pentru navele spa

ăcut public un proiect pentru
dezvoltarea

ă

ământului este plină de tot felul de
resturi plutitoare, o mul

ă

ă cel pu

ă spa ă opera ă, cum ar fi un
satelit, se ciocne

ă apoi mii de
fragmente, agravând

ă fim con

ă ăsuri imediate
pentru a elimina aceste resturi de pe orbită,
Centrul Spa

ă a
CleanSpace One: fie primul obiect elve

ă, picosatelitul Swisscube care a fost
plasat pe orbită în 2009 sau TIsat vărul său,
lansat în iulie 2010.

Primul satelit de cură ă
ări majore, care vor necesita

dezvoltarea de noi tehnologii care ar putea, la
rândul lor, să fie utilizate în alte aplica

ă lansarea sa, satelitul va trebui să î

ău. Pentru a face
acest lucru, ar putea folosi un nou tip de motor
ultra-compact proiectat pentru aplica

ă la o altitudine de 630-750 km,
CleanSpace One o va prinde

ă la aces-
te viteze mari, în special dacă satelitul este în
rota

ă dezvoltă un mecanism pentru captat,
asemănător tentaculelor, inspirat de la
anumite plante sau animale. În cele din urmă,
după ce a fost cuplat cu satelitul, CleanSpace
One va "de-orbita" satelitul aducând-ul înapoi
în atmosfera Pământului, unde cei doi sateli

ă fie
distrus, CleanSpace One nu va fi un
eveniment singular. "Vrem să oferim ă
vindem o familie întreagă de sisteme care
sunt în măsură să cure ă mai
multe tipuri de sateli ă directorul
Volker Gass de la Space Center.

Proiectarea
ălătoria în spa

ă la cinci ani.

şi componente de
sateli

şi construc

şi fragmente
din coliziuni. NASA monitorizeaz

şte cu unul dintre aceste
obiecte, se poate produce un prejudiciu grav,
costisitor, de multe ori satelitul fiind distrus. Şi
coliziune în sine genereaz

şi mai mult problema.
"A devenit esen ştien

şi de riscurile aduse
de proliferarea lor", spune Claude Nicollier,
astronaut şi profesor la EPFL. Pentru a trece
dincolo de retoric şi a lua m

şit
trei provoc

şi
modifice traiectoria pentru a se alinia cu
planul orbital al obiectivul s

şi stabiliza, o
misiune care este extrem de riscant

ştiin

şi primul model este destinat s

şi s

şi construc
şi c

şi partenerii industriali,
lansarea ar putea avea loc în termen de trei
pân

ţi, este o problem
ţiale ce poate genera

costuri enorme. Pentru a combate acest
flagel, Centrul Spaţial Elveţian de la Institutul
Federal Elveţian de Tehnologie din Lausanne,
sau EPFL, a f

ţia primei generaţii
dintr-o familie de sateliţi special concepuţi
pentru a cur ţa resturile din spaţiu.

Orbita P
ţime tot mai mare de

sateliţi abandonaţi, trepte de rachete, buc ţi
rupte din nave spaţiale, precum

ţin
16.000 dintre aceste obiecte, care sunt mai
mari de 10 centimetri în diametru. Atunci când
o nav ţial ţional

ţial s ţi de
existenţa acestor resturi

ţial Elveţian de la EPFL a lansat
CleanSpace One, un proiect pentru
construcţia primului prototip dintr-o familie de
"sateliţi gunoieri".

Dezvoltatorii proiectului au ales un
obiectiv simbolic pentru lansarea iniţial

ţian de

pe orbit

ţare are de dep

ţii.
Dup

ţii
spaţiale, care este dezvoltat în laboratoarele
EPFL. Atunci când ţinta ajunge în raza sa de
acţiune, aceasta deplasându-se cu 28.000
kilometri pe or

ţie. Pentru a realiza sarcina, oamenii de
ţ

ţi

vor arde la reintrare.
De

ţe de pe orbit
ţi", explic

ţia lui CleanSpace
One, precum ţiu, va costa
aproximativ 10 milioane de franci elveţieni. În
funcţie de finanţare

Pensiile sunt în prezent principala surs

şi tinerii europeni vor ajunge şi ei s

şte oferirea de pensii decente în prezent şi
în viitor, milioane de oameni se vor confrunta
cu s

şte pentru c şi
au mai pu

şi economice. Pentru a sprijini
aceste eforturi, Comisia European

şi
viabile. Aceasta examineaz

şi statele membre pot ac

şi timpul petrecut la
pensie; pentru a garanta c

şi pot p

şi pentru a asigura îndeplini-
rea promisiunilor legate de pensii şi c

şteapt

şi este pe deplin conform
şterii pentru 2012

realizat
şi completa reformele

na

şi pe pia şi prin
utilizarea Fondului social european pentru a
integra lucr

şi prin
încurajarea statelor membre s

şi de alt

şi o
mai bun

şi prin promovarea instituirii
de servicii de urm

şi estim

şi eliminarea decalajelor în
materie de pensii între b şi femei;

continuarea monitoriz
şi siguran şi

sprijinirea reformelor sistemelor de pensii în
statele membre.

Pensionarii reprezint
şi în creştere rapid

şi scade num

şi
cet şi peste era
de patru la unu. Pân

ştere posibil

şi se
confrunt

şi,
prin urmare, prin sc

şi prin
randament redus.

În timp ce sistemele de pensii

şi înv

şi alte 5 s-au angajat la
reforme ale sistemului de pensii în cadrul
memorandumurilor lor de în

ă
de venit pentru aproximativ un sfert din popu-
la ă se
bazeze pe pensii mai târziu în via ă
Europa nu produce rezultate în ceea ce pri-
ve

ărăcia la bătrâne ă-
trâne ă oamenii trăiesc mai mult

ă a UE va începe deja să scadă.
Pensiile exercită presiuni financiare tot mai
mari asupra bugetelor na

ă tensiunea crizei
financiare

ă a publicat
o carte albă privind pensii adecvate, sigure

ă modul în care
UE

ă sistemele noastre de pensii. Documen-
tul prezintă o serie de ini

ă continue să lucreze - condu-
când la un echilibru mai bun între timpul
petrecut la locul de muncă

ă persoanele care
se mută într-o altă ă î ăstra drepturile
la pensie; pentru a ajuta oamenii să economi-
sească mai mult

ă oame-
nii ob ă la vârsta pensionării

Coincizând cu Anul european al îmbătrâ-
nirii active 2012, cartea albă se bazează pe
rezultatele unei consultări ample, lansate în
iulie 2010. Aceasta cuprinde diferite domenii
de politici ă cu
analiza anuală a cre

ă de Comisie. Măsurile la nivel
european vor sprijini

ă propune:
crearea de oportunită
ătorii în vârstă prin solicitarea partenerilor

sociali să adapteze practicile la locul de
muncă ă

ătorii mai în vârstă în câmpul
muncii. Oferirea posibilită

ă un obiectiv major al
Anului european al îmbătrânirii active 2012;

dezvoltarea unor sisteme suplimentare de
pensii private prin încurajarea partenerilor
sociali să elaboreze astfel de sisteme

ă optimizeze
stimulentele fiscale ă natură;

îmbunătă

ă informare a consumatorilor;

compatibilizarea pensiilor suplimentare
cu mobilitatea, prin intermediul unei legisla

ă drepturile la pensie ale
lucrătorilor mobili

ărire a pensiilor pe teritoriul
UE. Aceasta poate oferi cetă

ări privind
veniturile lor după pensionare;

încurajarea statelor membre să promo-
veze prelungirea vie

ă, restrângerea accesului la pen-
sionare anticipată

ărba
ării gradului de

adecvare, viabilită

ă o parte importantă
ă a popula

ărul celor afla
ă vârstă activă. În 2008 raportul dintre

persoanele de vârstă activă (15-64 de ani)
ă ă de 65 de ani

ă în 2060, acest raport va
scădea la doi la unu. Impactul îmbătrânirii de-
mografice este agravat de criza economică.
Pensiile reprezintă deja o cotă importantă a
cheltuielilor publice: în medie, 10 % din PIB în
prezent, cu o cre ă la 12,5 % în
2060. Cu toate acestea, cheltuielile cu
pensiile de stat variază, în prezent, de la 6 %
din PIB în Irlanda la 15 % în Italia, arătând că
statele se află în situa

ă cu probleme demografice similare.
În timp ce criza afectează sistemele de pensii
bazate pe principiul reparti ădere
a nivelului de ocupare a for ă

ăderea contribu

ăderea valorii activelor

ăsură de competen

ă func
ătorii

vârstnici să rămână pe pia ă,
prin coordonare de politici ă

ă. Reformele sistemelor de pensii
sunt evaluate în cadrul strategiei Europa
2020. În 2011, 16 state membre au primit o
recomandare specifică la nivel de ă
referitoare la pensii

ţia UE
ţa lor. Dac

ţe. În plus, Europa îmb

ţini copii. Începând de anul viitor,
populaţia activ

ţionale, în special
atunci când la ele se adaug

ţiona pentru a
rezolva principalele probleme cu care se con-
frunt

ţiative pentru a contri-
bui la crearea condiţiilor adecvate pentru ca
cei care pot s

ţar

ţin ceea ce a

ţionale ale sistemelor de pensii. În mod
special, cartea alb

ţi mai bune pentru
lucr

ţa forţei de munc

ţii de a lucra mai
mult timp reprezint

ţirea siguranţei sistemelor
suplimentare de pensii, inclusiv printr-o
revizuire a directivei privind instituţiile pentru
furnizarea de pensii ocupaţionale (IFPO)

ţii
care protejeaz

ţenilor informaţii
despre drepturile la pensie

ţii profesionale active,
prin corelarea vârstei de pensionare cu spe-
ranţa de viaţ

ţi

ţii ţei pensiilor

ţiei UE (120 de
milioane sau 24 %), în special în condiţiile în
care cohortele baby-boom ating vârsta de
pensionare ţi în
plin

ţenii UE în vârst

ţii diferite, de

ţiei printr-o sc
ţei de munc

ţiilor la
sistemul de pensii, sistemele finanţate sunt
afectate prin sc

ţin în mare
m ţa statelor membre, UE
poate contribui cu legislaţie în domeniile care
afecteaz ţionarea pieţei interne, cu
sprijin financiar pentru a ajuta lucr

ţa forţei de munc
ţare

reciproc

ţar

ţelegere.

�

�

�

�

�

�
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Cum pot educa ă să
sprijine strategia UE de promovare a cre

ării for ă
ă contribuie la reducerea

ărul
ă la mai mult de

20%, ajungând până la 50% în anumite state. Cu oca-
zia dezbaterii lor de orientare mini

ă. Includerea unor elemente de natură practică
ă în cadrul învă ământului teoretic

ă esen ă în vederea asigurării unei
tranzi

ă o
modalitate importantă de îmbunătă ăturii
dintre educa ă o reprezintă
consolidarea elementelor de natură practică în cadrul
programelor de educa ă. Un
exemplu îl reprezintă abordarea duală care combină
educa ă, prin stagii ca
parte integrantă a învă ământului superior. În plus,
cooperarea cu partenerii sociali ar trebui să contribuie
la cre ă ământ.

O serie de mini ă în ările lor s-au
depus eforturi, în cooperare cu partenerii sociali, pen-
tru a spori în mod substan ărul ucenicilor

ău-
gat că recunoa ărilor

ă ării
formale, non-formale ă contri-
buie de asemenea la consolidarea perspectivelor
individuale de ocupare a unui loc de muncă.

În sfâr ăr mare de state membre au
eviden ării resurselor disponi-
bile din cadrul fondurilor

ă intre aibă acces la pia
ă

ării profesionale pentru perioada
2009-2011 ă ătorul
ciclu 2012-2014. Raportul evaluează progresele
înregistrate în ultimii trei ani ă

ătorul ciclu de lucru (2012-2014), care
urmăresc în mare măsură mobilizarea educa

ării profesionale în sprijinul Strategiei UE pentru
ocuparea for ă ă.

Raportul prezintă o imagine mixtă a progreselor,
cu o serie de indica ătând însă că sunt
încă multe de făcut în vederea îmbunătă

ătă
ă ă a celor care ies din

sistemul de educa ă.

ţia

ţei de munc

ţiei s-au
axat în mod clar pe capacitatea de inserţie profesio-
nal

ţ
ţial

ţii line de la educaţie la piaţa muncii.
Mulţi mini

ţire a leg
ţie

ţie

ţia ţa profesional
ţ

ţei programelor de înv ţ
ţ

ţial num
ţiva mini

ţelor
dobândite prin intermediul educaţiei ţ

ţiat necesitatea mobiliz

ţi tineri s ţa
muncii sau la formare profesional

ţiei
ţile pentru urm

ţile
pentru urm

ţiei

ţei de munc

ţii pozitive, ar
ţirii bazei de

competenţe a Europei, a reducerii în continuare a
ratei abandonului ţirii
capacit ţii de inserţie profesional

ţie

şi formarea profesional
şterii

economice şi a ocup şi cum pot,
mai ales, s şomajului în
rândul tinerilor? Acestea au fost principalele teme
discutate la reuniunea Consiliului din 10 februarie.

Num şomerilor în UE este foarte ridicat. Media
şomajului în rândul tinerilor se ridic

ştrii educa

şi
tehnic şi academic
a fost considerat

ştri au convenit cu privire la faptul c

şi activitatea profesional

şi formare profesional

şi experien

şterea relevan
ştri au afirmat c

şi al
stagiarilor în rândul tinerilor. Câ ştri au ad

şterea calific şi a competen
şi a înv

şi informale ar putea s

şit, un num

şi al programelor UE, pentru
a ajuta mai mul

şi pentru a favoriza
mobilitatea acestora.

Miniştrii au adoptat Raportul comun 2012 al
Consiliului şi Comisiei privind cooperarea în domeniul
educa şi form

şi au stabilit priorit

şi stabileşte priorit

şi a
form

şi creştere economic

şcolar timpuriu şi a îmbun

şi formare profesional

UE prezint@ planuri pentru pensii
adecvate, sigure }i viabile

Accentul pe capacitatea de
inser]ie profesional@

Cură ământuluiţarea orbitei PCură ământuluiţarea orbitei P
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A început votul anticipat pentru
alegerile prezidenţiale dein Rusia.
Înaintea datei oficiale vor vota cei ce
se afl

ţii la postul de
pre

ţilor, Vladimir
Jirinovski

s-au pro-
nunţat, prin referendum, împotriva
adopt

-
ţara

lor. Rusa este limba matern

ţ .

ţie ale regi-
mului sovietic. Mulţi dintre ei nu au
înv ţat niciodat

ţenia atunci când Letonia
ţa, ceea

ce înseamn

ţiei sovietice, sau a fost n
ţi care s-au mutat acolo,

este considerat un non-cet ţean
(nepilso

-
ţia leton

ţeni ai fostei URSS care nu
posed ţenia leton

ţenie", au dreptul la un pa
ţean eliberat de guvernul

leton, precum

ă în locuri greu accesibile.
În Rusia alegerile vor avea loc pe

4 martie 2012. Candida

ă, Serghei Mironov,
liderul liberal-democra

ă pentru acualul
premier

ă, este evitare turului doi.

ării limbii ruse, limba maternă a
acestora în timpul fostei Uniuni Sovie
tice, ca a doua limbă oficială în

ă pentru
aproximativ o treime din cei 2.1
milioane de locuitori ai ării Baltice

Sute de mii de ru

ă ă limba letonă
ă

ă că nu au dreptul de a
vota sau de a lucra în guvern.

Conform legii actuale, cineva
care s-a mutat în Letonia în timpul
ocupa ăscut
din părin

ă
ă). Aceste

persoane, în conformitate cu legisla
ă "În ceea ce prive

ă
ă cetă ă sau altă

cetă
ă

şedinte al statului sunt premierul
Vladimir Putin, liderul comuniştilor,
Ghennadi Ziuganov, liderul partidului
Rusia Dreapt

şi candidatul independent
Mihail Prohorov.

Principala miz
şi, implicit pentru partidul

Rusia Unit

şi, ucraineni şi
belaruşii s-au mutat în Letonia şi
republicile baltice vecine în timpul
transferurilor de popula

şi li s-a
refuzat cet
şi-a recâştigat independen

şte statutul
de cet

şaport
de non-cet

şi de alte drepturi
specifice.

Votanţii din Lituania

ņi în limba leton

Potrivit unor surse citate de
agenţiile de pres

ţii liderului cubanez.
Papa Benedict are în programul

oficial o întâlnire cu pre

ţiune privitoare la Fidel în
programul s

ă, Papa Benedict al
XVI-lea speră să se întâlnească cu
Fidel Castro în timpul vizitei pe care
urmează s-o facă în Cuba la sfâr

ănătă

ă nici o
men

ău oficial.

şitul
lunii martie. Întâlnirea depinde de
starea s

şedintele
Raul Castro, dar nu exist



Vând calculator Pentium 3 com-
plet. Preţ 250 lei. Tel. 0757-612642.

Vând combin

ţional ţ 250 lei. Tel.
0757-612642. (RR)

Vând PlayStation complet. Preţ
150 lei. Tel. 0757-612642. (RR)

Vând hard disc de calculator la
200 GB pe IDE. Tel. 0757-612642.

Vreau s

ţul este de 10 lei/kg. Tel. 0720-
024263. (RR)

Am 2 gr
ţ ţi, înv ţaţi la

mâncare, 250 lei/ bucata. Tel. 0729-
105832. Teregova. (RR)

Vând iepuri 70-90 lei/bucata,
iepuriţe. Tel. 0771-480329, 0255-
556247. (RR)

Vând vac
ţat

ţ 800 €
negociabil. Tel. 0762-188929. (RR)

Am purcei înţ ţi rasa Marele
Alb la 400 lei perechea. Tel. 0762-
188929. (RR)

Vând o vac

Am de vânzare urm
ţi de fân 10 lei/balot, baloţi de

lucern ţi de paie
10 lei/balot, m .

Cump
ţ de 80 bani/kg, în Boc

-

-
, ţelegere,

oale emailate, de la 25l la 45l 50
lei/bucat ţurile sunt neg.
Tel. 0355-425973, 0729-022526 (rr)

Am de vânzare grâu

Vând un saxofon alto marca
Jupiter, echipat cu mu

ţionare 300 €
negociabil, umidificator profesional
marca Purline, modelul Hydro60, cu
garanţie înc

ţie 200 lei negociabil. Tel.
0731-423876 (RR)

Vând televizor color marca
Phillips, diagonala 61 cm 200 lei,
u

ţional

ă muzicală cu 3 cd-
uri marca IVA cu telecomandă cu tot
absolut func ă. Pre

ă cumpăr o nicovală
pentru fierărie de 90-100 kg. Tel.
0730-529337. (RR)

Caut să cumpăr o iapă, în locali-
tatea Brebu. Tel. 0753-540817 (RR)

Am o scroafă de vânzare, 100+
kg, 700 lei sau 7 lei/kg. Dacă se
dore ătate, tăiată, o tai

ăstrez eu cealaltă jumătate, iar
pre

ăsuni la 30 kg de 10
săptămâni, în ărca ă

ă gestantă în luna a
opta, rasa Băl ă Românească,
este la a doua fătare. Pre

ărca

ă la 4.000 lei gestan-
tă a intrat în luna a noua. Tel. 0730-
529337. (RR)

ătoarele
balo

ă 15 lei/balot, balo
ăcinătură pt animale

oaie 1,20 lei/kg. Tel. 0740-770047
ăr porumb

ă 50 lei, hal
be de bere la set la mica în

ă,

ăsura, echivalent a 1
leu/kg, un frigider tip ladă frigorifică
de 280l, la 700 lei ă de
spălat automată la 500 lei. Tel.
0255-526023 (RR)

Vând un troliu forestier ce se
poate monta pe tractoare de la 45-
200 de cai putere, încă nou,
nefolosit, cu telecomandă 3200 €.
Tel. 0762-188929 (RR)

ă de func

ă un an 1500 lei
negociabil, instant de apă caldă
marca Atmor, cu încă 1 an de
garan

ă, mouse

ă muzicală
cu 3 cd-uri marca Aiwa cu
telecomandă cu tot absolut
func ă 250 lei, PlayStation la
150 lei complet, hard disc de
calculator la 200 GB pe IDE, tub de
vas de ma ă, 200w 60 lei. Tel.
0757-612642 (RR)

şte doar jum şi
p

şi grâu la un
pre şa. Tel.
0740-770047 (RR)

Vând un instant 300 lei, un con
vector 350 lei, butelie de aragaz 100
lei, saltele de o persoan

toate pre

şi porumb
la 15 lei m

şi o maşin

ştiuc marca
Rico şi cutie, culoare aurie, stare
foarte bun

şor negociabil, calculator Pentium
4 complet cu tastatur şi
monitor 400 lei, calculator Pentium 3
complet 250 lei, combin

şin

Am purcei de 10 săptămâni,
în ărcaţ ţi, rasa Marele Alb la 450 lei
perechea. Tel. 0762-188929 (RR)

Doresc să achizi

ăi de fân de
grădină ă, la un pre

ă de tineret . Pre

ă de cusut electrică cu
dulap încorporat la 100 € negociabil

ă de cusut Singer, modelul
vechi, tot la 100 €. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând porumb, în Boc

ă, păstrat în fânar, la 800
lei remorca. Tel. 0746-105860. (RR)

Vând o ma ă de cusut
electrică nouă în cutie. Pre

ă Yamaha, 350 €
neg., ă de măcinat porumb
la 250 € neg. Tel. 0731-102096 (RR)

Vând telefoane celulare pu
generator Honda aproape

nou de 5 kw 300 €. Tel. 0743-
795061. (RR)

Vând o pereche de schiuri la
pre

ă, mărimea 38-
39 30 lei, un tablou pictat în urmă cu
30 de ani 120 lei, o u ă pliantă 80 lei,
un candelabru în formă de clop ro

ă copii 40 lei, tablouri
micu ă

ă de spălat auto-
mată 400 lei, instant pentru apă
caldă pe gaz 400 lei, convertor pe
gaz 350 lei, cuptor cu microunde
200 lei, storcător de fructe din Ger-
mania în stare bună 100 lei. Tel.
0771-480329, 0255-556247. (RR)

Vând tun de aer cald pe
motorină, încălze

ă cu-
rent continuu cu avertizor, func

ă la 220

ărul 1. Tel. 0721-470946. (RR)
Am de vânzare un saxofon alto

marca Jupiter, echipat cu mu

ă de func

ă un an, 1500 lei
negociabil. Tel. 0731-423876. (RR)

Vând un instant de apă caldă
marca Atmor, cu încă 1 an de garan-

ă la 1 leu/kg. Tel. 0731-423876.
Vând televizor color marca

Phillips, diagonala 61 cm. Pre

ă, mouse

ţionez un con-
vector pe gaz. Tel. 0748-142139. (rr)

Am de vânzare 5 cl
ţ

aproximativ, negociabil, de 1.800 lei
toate. Tel. 0734-423965. (RR)

Vând mobil ţ 800
lei. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Pentru sezon am ski, bocanci de
ski ţ între 50

ţul de 500 lei. Tel. 0721-461838,
0256-235152. (RR)

O ma

ţul
de 90 bani/kg. Tel. 0734-487007. (rr)

Vând un instant pe gaz la preţul
de 250 lei negociabil. Tel. 0742-
003677. (RR)

Am 2 remorci de fân, calitate
irepro

ţ 400 lei.
Tel.0723-621310. (RR)

Vând o org

ţin
folosite,

ţul de 80 lei, o pereche de cizme
din piele pentru dam

ţe, 3 buc ţi, cu anotimpurile 6
lei/bucata. Tel. 0786-483218, 0355-
415185. (RR)

Am de vândut frigider cu conge-
lator 400 lei, ma

ţio-
neaz ţ 1200 €
negociabil, un polizor de 220 150 €,

ţu Mare la
num

ţionare,
300 € neg. Tel. 0731-423876. (RR)

Umidificator profesional marca
Purline, modelul Hydro60, cu
garanţie înc

ţie, 200 lei neg. Tel. 0731-423876.
Vând porumb din toamna tre-

cut

ţ 200
lei, u

ţ 400 lei. Tel. 0757-612642. (RR)

şi una de otav

şi patine la un pre şi 100
lei perechea. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Vând un convertor pe gaz la
pre

şin

şi o maşin

şa, la pre

şabil

şin

şi o moar

ş
şu

pentru camer

şin

şte peste 2000
metri cubi, 450 € negociabil. Tel.
0745-830975. (RR)

Vând un aparat de sudur

şi la 380 pre

şi unul de 380 250 €. Toate se pot
vedea în comuna Zorlen

ştiuc
marca Ricco şi cutie, culoare aurie,
stare foarte bun

şor neg. Tel. 0757-612642 (RR)
Vând calculator Pentium 4 com-

plet cu tastatur şi monitor.
Pre

,Anunturi ,Anunturi
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Diverse

Tânăr 38 ani, 175/75, prezen
tabil, anti-alcool , doresc cuno ă
cu doamnă pentru căsătorie. Tel.
0756-986692, 0355-804182.

Bărbat la 57 de ani cu aparta
ment în Re ă
pentru prietenie. Tel. 0726.733616.

Tânără atrăgătoare ă,
a ă te cunosc. Tel.
0749-843491.

-
ţ

-
ţa, caut o doamn

ştin

şi

şi discret
ştept cu pasiune s

Matrimoniale

Vând moară de cereale de
capacitate mare, macină cam 300-
400 kg/oră. Preţ 450 lei negociabil.
Tel. 0740-770047 (RR)

Vând aragazArctic cu 4 ochiuri +
cuptor 300 lei, un tv Daewoo cu
diagonala de 55 cm color 200 lei, un
col ă
pentru tineret 750 lei, birou 180 lei,
cd player + casetă 100 lei, rochie de
mireasă 650 lei, saltea de o
persoană 35 lei, un candelabru cu
două bra

ă cu mânz de rasă,
5.000 lei amândoi. Tel. 0720-
033102 (RR)

Vând un radio Pacific cu pick-up.
Tel. 0725-122176 (RR)

Vând o canapea fixă de două
persoane, nouă 350 lei, una mai
folosită 80 lei, o coroană pentru
betonieră 100 €, ax de abright mare,
cu două cu

ă (nu
mecanică) 200 € toate, o motopom
pă 200 € ă măruntă 30
bani/bucată. Tel. 0729-070819 (RR)

Vând rochie de mireasă cu 300
lei neg Tel. 0747-494244 (RR)

Vând Laptop Pentium 3 50 €

ă de func

ă,
sau schimb cu un laptop care să
meargă bine. Pre

ă. Pre

ă de 55
sau o schimb cu una mai mare, bor
ma

ă în
stare foarte bună. Tel. 0743-795061

Caut să cumpăr un aragaz care
să arate în stare bună. Tel. 0743-
795061 (RR)

Vând plug de îngropat cartofii
după tractor pe 6 brazde 450 €
negociabil Tel. 0767-791282, 0762-
179725 (RR)

Vând o cositoare după tractor.
Pre

ă de adunat fân, prăsitoa
re, ma ă de întors fân. Tel. 0740-
956663 (RR)

Vând armăsar de 9 ani cu 2.000
lei. Tel.0732-982025 (RR)

Cumpăr cai. Tel. 0732-982025
Vând canapea 2 persoane,

extensibilă, tv color (necesită mică
repara ărucior copil mic. Pre

ă mu-
zicală 3 cd marca Aiwa cu teleco-
mandă 250 lei, calculator Pentium 4
complet 400 lei, PlayStation 2 200
lei, hdd de 200 GB 150 lei, toate în
stare de func

ăr biciclete bune

ăr aparatură electrocas-
nică radio

ă

ă Universalul Vechi. Tel.
0733-594473.

ţar de sufragerie 650 lei, mobil

ţe 200 lei. Tel. 0756-
040911 (RR)

Vând o iap

ţite 100 €, plug din fier
ţiune animal

-
ţigl

.
,

,
ţionare. Tel.

0735-060187 (RR)
Vând staţie Blutech, 200w, cu

boxe tip turn, în stare foarte bun

ţ 200 € negociabil.
Tel. 0747-585716 (RR)

Vând tv color Sport Neo, stare
foarte bun ţ 180 lei. Tel. 0746-
020211, 0355-803014 (RR)

Vând baterie de ma
-
-

.

ţ 350 € negociabil. Tel. 0769-
075249 (RR)

Vând diferite utilaje agricole
disc, grebl -

ţie), c ţuri
convenabile. Tel. 0355-802548,
0749-486188.

Vând tv color, cu diagonala de
61 cm, Phillips 200 lei, combin

ţionare. Preţul este
u

ţuri
negociabile direct. Asigur transport
local. Tel. 0723-092592.

Vând congelator Arctic nou cu
garanţie, preţ acceptabil. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Vând scaune din piele cu picioa-
re de inox, 4 buc ţi. Preţ 80 lei/buc.
Tel. 0355-411682, 0733-594473.

Vând 3 locuri de veci la cimitirul
de lâng

şi
grape pentru trac

şi

şi
un laptop Pentium 4 100 €, ambele
în stare bun

şin

şini cu pick-hammere mari, dor
mitor, casetofon cu cd de maşin

şin

şor negociabil. Tel. 0757-612642.
Cump şi

defecte. Tel. 0757-612642.
Cump

şi tv defecte, pre

6

Agentii imobiliare,

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, ter
mopane, 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, termopane, 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
semidecomandat, 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 con-
fort 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: cen-
tral ţ

ţa, P-
ţa 1 Decembrie, poziţie ultracen-
tral ţ 3 .000 € u
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţa,
Blocul 800. Preţ 7.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, 3 balcoane, 2 b

ţial termopane, bloc
construit în anul 1984, etaj 3/4,
situat în Re ţa, zona Lunca Po-

mostului. 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 € neg.

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 ultracen-
tral 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 Pomos-
tului. 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 staţiunea 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

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, Tel. 221529, mobil: 0720-0387740255-
office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare
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de Serviciu
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

ANINA: Muncitor necalificat în silvicultură: 1

ător comercial: 1

Referent bancar/societate de leasing: 1

BOC

TOTAL JUDE : 4

ŞA:
CARANSEBEŞ:

Administrator cont: 1

Lucr

Ţ

Am de vânzare o casă la
Secă ă
din 3 camere, coridor, ă,
pivni ă, o bucătărie în curte, curte
mare, grajd pentru animale

ădină mare. Pre

ă cumpăr un apartament
în Re

ă
fizică fără intermediari, pre

ă în Jamu Mare
formată din 3 camere, bucătărie,
cămară, apă la bucătărie

ă în curte, teren de 2700 mp.
Pre

ă în Secă
ădină, anexe. Tel. 0735-

656734. (RR)
Vând o casă pe strada principală

în Boc ătă
rie, baie, anexe, apă curentă, gea
muri termopan. Pre

ă la Gârli ărul
38, cu 5 camere ădină. Tel.
0732-836721. (RR)

Închiriez un apartament cu 2
camere în Timi

ă fete.
Tel. 0721-503677. (RR)

Vând apartament în Re
ătă

ă proprie, complet
mobilat - pre

ă pe Calea Caransebe

ă în construc ă, la
30.000 € ă locuibilă la
10.000 €. Tel. 0767-748175, 0255-
236596 (RR)

şeni, în centru, mare, compus
şpai

şi
gr

şita, Zona Govândar (nu
Moroasa, nici sus în oraş), conf 1 cu
2 camere decomandate, persoan

şi la baie,
fântân

şeni. Are
curte, gr

şa, 2 camere, salon, buc

şte, num
şi gr

şoara, complet utilat,
pe Bd. Vasile Pârvan, zona Billa,
pentru studen

şi

şi dotat cu totul nou, modern,
adus de dincolo, 25.000 €. Tel.
0355-412016. (RR)

şi

şi o garso-
nier şului la
20.000 €. Tel. 0255-426704, 0752-
030888 (RR)

Vând în Dognecea (centru) o
cas

şi o cas

ţ, fântân
ţ

ţ: 21.000 €. Tel.
0731-191130. (RR)

Caut s

.

ţ aprox.
20.000 €. Tel. 0726-144291. (RR)

Vând cas

ţ 18.000 € negociabil. Tel. 0721-
461838, 0256-235152. (RR)

Vând o cas

-
-

ţ 35.000 €. Tel.
0771-480329, 0255-556247. (RR)

Vând cas

ţi, de preferinţ

ţa cu 3
camere, confort 2, îmbun ţit, mo-
bilat

Vând apartament în Re ţa cu 2
camere cu central

ţ 28.000 €,

ţie acoperit

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.02.2012

Vând Peugeot 405 GRDu break,
motor 18 turbo diesel, acte la zi,
maşin

şi o Dacia Solenza neînmatriculat

şi 17

şi utilaje. Tel.
0730-804745. (RR)

Vând Opel Tigra, an 1996,
înmatriculat în România, culoare gri
metalizat, geamuri electrice, motor
de 1.4. Maşina arat

şa. (RR)

ă de garaj, la un pre
ă de tractor - 300€,

ă -
400 €. Tel. 0769-473491. (RR)

Vând disc portabil cu 2 baterii
pentru tractoare mai mari de 50 de
cai putere. Pre

ă de fân,
instala

ă impecabil. Pre

ţ de 1200
€, o semi-remorc

ţ informativ 700 €. Tel.
0742-353609. (RR)

Am de vânzare un microbuz
Renault Master, an de fabricaţie
2001. Preţ 4.000 € negociabil. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Am jante pe 14, 15 ţoli la
500 lei setul. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari sau mici, grebl

ţii de erbicidat

ţ
1.800 € negociabil. Tel. 0761-
485731, Boc

Auto-Moto-Velo

Imobiliare

Vând apartament în Caranse-
be

ţiri. Preţ 33.000 €
negociabil. Tel. 0724-488730 (RR)

Vând cas ţ nr. 468, 4
camere, hol, buc

ţe. Preţ
40.000 € neg. Tel. 0724-488730 (rr)

Vând apartament cu 2 camere în
comuna Berzasca, mobilat, 16.000
€ negociabil. Tel. 0764-476208 (RR)

Vând cas

ţ informativ 23.000 €. Tel. 0723-
665356, 0770-360947 (RR)

-
ţit, cu apartament cu 2

camere sau garsonier ţ

ţ
30.000 € neg. Tel. 0728-923280.

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

ţ

ţ negociabil. Tel. 0355-410569.
Vând cas -

-

.

ţie 140 € returnabil -

-
ţ

ţa Stavila,
ap

ţ

ş, 2 camere, buc

şi diverse dependin

ş, 3 camere,
buc

Vând sau schimb apartament cu
3 camere, confort 1, semi-decoman
dat, îmbun

şi

şi drumul este asfaltat,
29.500 € neg Tel. 0727-460680.

Închiriez apartament 2 camere
pe termen lung, complet utilat lâng

şi

şa Montan

şina de sp

ătărie, baie, hol,
diverse îmbunătă

ă în Tople
ătărie, baie, curte,

grădină

ă în Ezeri
ătărie, grădină, vie, casă nouă.

Pre

ătă
ă + diferen ă.

Tel. 0255-802548, 0749-486188.
Vând casă în Câlnic, 2 camere,

bucătărie, hol, curte 500 mp. Pre

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

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

Vând un apartament la Intim.
Pre

ă în Dognecea (cen
tru), 2 camere, bucătărie, fântână
betonată, cablu TV, telefon. Tel.
0355-411682, 0733-594473.

Vând casa în Valeadeni, 5 ca
mere, renovată modern în 2010, cu
apă curentă

ă
cinematograful Dacia, cu 140 € +
garan ă la pleca
re. Se închiriază pe minim 6 luni. Tel.
0720-026801.

Vând apartament 2 camere,
zona Moroasa sau schimb cu garso
nieră plus diferen ă, Moroasa sau
Luncă. Tel. 0749-195301.

Vând 1400 mp Re
ă, curent, canal, gaz 28 €/mp.

Vând parcele în Văliug Crivaia 15
€/mp. Tel. 0722-631009.

Vând casă Boc ă,
renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
hol, debara, gresie, faian ă, podele
laminate, termopane, centrală ter
mică, terasă, curte, acces auto, gră
dină, pomi. Tel. 0724-700792

Ofer închiriere apartament 2
camere decomandate, mobilat,
centrală, termopan, frigider, aragaz,
ma ălat, bloc 4 etaje, zona
Gara Sud. Tel. 0764-309560.

-
-

.

Inginer construcţii civile, indus-
triale

ţie ţ

Doresc s

ţa.
Rog doar oferte serioase. Exclus
masaj cu conotaţii sexuale. Tel.
0772-779300.

Angaj
ţ

ţine de buna funcţionare a unui
calculator atât la domiciliul meu cât

ţ rezo-
nabil. Tel. 0745-130202.

şi agricole caut colaborare în
proiectare, execu şi asisten

şi reflexoterapie
la domiciliul clientului. 30 lei şedin

şi osp

şi tot ce

şi la domiciliul clientului. Pre

ă
tehnică. Tel. 0740-302657.

ă îngrijesc copii, timp
de 4 ore pe zi. Tel. 0786-483218 (rr)

Studentă la medicină efectuez
masaj de relaxare

ăm barmani ătari cu
experien ă. Tel. 0723-897114,
0720-724252.

Instalez Windows, jocuri

Caut
ţe de

limb

şoferi pentru colet
ştin

şi rog
seriozitate. Tel. 004917669307838

ărie în
Germania, minime cuno

ă germană, ofer

Vând motociclet

şi 2 anvelope
de iarn

ş-
Severin, 170 CP, benzinar, consum
8%, motor de 2300, stare de
func

şin

şi oglinzi electrice,
turel

şi discurile de frân şi are
cauciucuri noi. Pre

şin

şi defec-
te, şi lcd-uri. Tel. 0757-612642 (RR)

Vând o motociclet

şi, înmatriculat în 2008.
Pre

şi un scuter Honda Bali cu
3.000 lei. Tel.0732-982025 (RR)

Vând un Peugeot 309. Tel.
0740-956663 (RR)

Vând Opel Vectra Combi, an de
fabrica

şi în
garan

şin

ă Kawasaki de
650 cmc, avariată. Pre

ă de
diferite dimensiuni. Tel. 0766-
251256. (RR)

Vând o motocositoare nouă,
putere de 1 kw, 200 €,

ă noi cu jante. Tel.0723-
621310. (RR)

Vând Audi 90 tip Limuzină (nu
Jeep), 4x4, înmatriculat în Cara

ă, sau schimb
cu alt autoturism. Pre

ă marca Cresti,
Italia, 950 kg, cu sistem de frânare,
an 2002, înmatriculată. Pre

ă Interna

ă cumpăr o Dacia
Break după anul 2000 cât mai nouă.
Tel. 0762-188929. (RR)

Cumpăr ositoare Carpatin
defecte. Tel. 0730-529337. (RR)

Vând scuter Yamaha din 2009
cu 300 €, o baterie de ma ă de 55
aproape nouă. Tel. 0743-795061 (rr)

ă. Pre

ă Honda înma-
triculată, 101 CP, în perfectă stare
de func

ăcu ă

ătă

ă din fabrica

ă
reglabile, 2 chei tip briceag, consu-
mabile schimbate, alarmă anti-furt,
stare foarte bună. Pre

ă pentru ma ă
OpelAstra Caravan, an de fabrica

ăr biciclete bune

ă IJ pentru
dezmembrare, 500 lei, negociabil.
Tel. 0742-003677 (RR)

Vând Ford Escort 1993, 90 CP,
benzinar, 4 u

ă, merită
văzut

ă
de func

ăm să-l schimbăm cu o
ma ă mai nouă. Pre

ţ 750 €
negociabil. Tel. 0766-251256. (RR)

Vând motocultor de 5,5 cai
putere la 360 €, un Opel Zafira
înmatriculat, an de fabricaţie 2001,
diesel. Preţ 4100 € negociabil. Tel.
0766-251256. (RR)

Vând cauciucuri de iarn

ţionare foarte bun
ţ 1.100 €

negociabil. Tel. 0730-116375. (RR)
Vând tractor 445 cu 1.500 €. Tel.

0726-293770. (RR)
Vând remorc

ţ 1.000 €
negociabil. Tel. 0745-830975. (RR)

Vând o combin ţional la
preţ de 1.700 € negociabil. Tel.
0721-470946. (RR)

Doresc s

c a

Vând un Opel Astra Caravan ,
din 1998, motor Ecotec, 1.9 TDi,
diesel, geamuri

ţ 1.500 €. Tel. 0760-
835970 (RR)

Vând motociclet

ţionare. I s-au schimbat
pl ţele

ţ 1.500 €. Tel.
0760-835970 (RR)

Vând Volkswagen Golf 4, din
2001, motor 1.6, 105 CP, Euro 4,
înmatriculat în România în 2010.
Are ca îmbun ţiri geamuri electri-
ce, oglinzi electrice, închidere cen-
tralizat ţie, pe cheie,
computer bord, aer condiţionat,
volan piele reglabil, scaune în faţ

ţ 4.000 €
negociabil. Tel. 0760-813022 (RR)

Vând chiulas
ţie

1998, motor 1.4, 16 valve. Preţ 100
€. Tel. 0760-813022 (RR)

Cump

ţ 1.400 €. Tel. 0725-122176 (RR)
Vând Ford Mondeo, 1.6, benzi-

nar, în stare foarte bun

ţie 1997, înmatriculat în
România în 2008, stare foarte bun

ţionare, toate opţiunile, toate
consumabilele schimbate

ţie, motor 1.6, 16 valve.
Prefer

ţ 3.500 €. Tel.
0744-559909 (RR)

Le mulţumim tuturor
celor care au fost alături

la tristul eveniment
pricinuit de trecerea la cele
veşnice a dragei noastre

Dumnezeu s-o odihnească!

Familia
şi Organizaţia Caraş-Severin

a Partidului Conservator.

Simona Tudorache.

Anunţ angajare
MMT angajeaza in Resita

operatori pentru aplicare de
chestionare pe laptop la domiciliul
respondenti lor, adresele si
laptopul fiind furnizate de firma
angajatoare.

Colaborarea se face in baza
unui contract de munca, iar plata
este in functie de realizari.
Asteptam CV-urile dvs. la adresa
car iere@mmt.ro. Informat i i
suplimentare la tel: 0756-107242,
de L-V, intre orele 10-16.

Dormitoare, sufragerii, dulapuri,
canapele, col ă ătă-
rie, birouri, mese

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

Vând plug pentru cai de arat
complet, 300 lei neg. Hamuri cu
frâne complet noi 2000 lei neg.
Loitre metal 300 lei. Tel. 0255-
232168, 0755-213997.

Vând cartu

ă pot da mai multe detalii la
următoarele date de contact: 0747-
468268 sau ionescu.angela2003@
yahoo.com

Vând măsu ă pentru sufragerie,
joasă, pătrată, nouă, modernă. Pre

ă de spălat vase 130 €,
cuptor electric tip aragaz 300 lei,
măsu ă de sufragerie 80 lei. Tel.
0749-044785.

Vând congelator Liebherr cu 7
sertare, pre

ătate. Pre

ă ărcător. Pre

ă 20 lei/kg mierea de rapi ă
20 lei/kg. Dacă cumpărătorul cum
pără mai mult de 50 de kg, pre

ătoarele: mierea de salcâm
20 lei/kg, polifloră 18 lei/kg, mierea
de rapi ă 18 lei/kg. Tel. 0745-130202

Vând monitor crt Compaq 7550
cu ecran plat. Arată ă
irepro

ăr 5 calorifere de fontă,
indiferent de stare, ofer pre

ă funda
ă din 1997, fără datorii sau

probleme. Tel. 0767-809456.

ţare camer

ţuri bune. Re ţa, depozitul se
g

, ,

ţul unui cartu

ţ
ţ

foarte avantajos. Tel. 0765-775575.
Vând în Anina dulap cu 2 u

ţ

ţ 500 lei. Tel. 0764-
577893.

Vând capre, 9 iede de anul
trecut, 2 ţapi, 25 capre din care 4
sunt f ţul este 350 lei, neg.
Tel. 0730-744255.

Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu c ţ 350 lei.
Tel. 0745-130202.

Vând miere de salcâm 22 lei/kg
poliflor ţ

-
ţurile

sunt urm

ţ

ţioneaz
ţ 100 lei. Tel. 0745-

130202.
Vând calculator Intel Celeron de

2.40 GHz ram 512 MB ddr placa
video Nvidia GeForce FX 5200-128
MB. Preţ 500 lei. Tel. 0745-130202.

Cump
ţ bun.

Tel. 0740-520382.
Vând firm ţie non-profit,

înfiinţat

şi buc
şi scaune. Calitate

şi pre şi
şte dup

şe Marlboro roşu
scurt, cu timbru. Cartuşele sunt sigi-
late. Pre ş este de 80
lei. V

şi 180
lei, maşin

şti şi înc

şi func
şabil. Pre

Vând Golf 2 înmatriculat, cu acte
la zi, 600 € şi un Ford Tranzit, 3.000
€. Tel. 0765-760234 (RR)

Vând scuter Yamaha din 2009 în
stare foarte bun ţ 300 €. Tel.
0743-795061 (RR)

Vând
ţoli - între 50

ţurile sunt negociabile. Tel. 0355-
425973, 0729-022526 (RR)

Vând
ţoli cu cauciucuri de var

ţi de Aro 5 g

ţ 2950 € negociabil, la
Valeadeni. Tel. 0727-460680.

Vând Ford avariat pt. talon,
înscris

ţiune animal

ţuri negociabile.
Tel. 0749-044785.

Vând Renault 21, break, benzi-
n

ă. Pre

cauciucuri de iarnă de 13,
14, 15, 16

ă, foar-
te bune. Tel. 0767-791282, 0762-
179725 (RR)

Vând 2 ro ăuri,
umflate, 650/r 16 la 600 lei. Tel.
0255-232168, 0755-213997.

Vând tractor 650, Caransebe

ă, pre

ă în RO. Tel. 0745-301165.
Vând plug trac ă. Tel.

0770-775285.
Vând în Anina jante de aluminiu

pe 15 de Ford, pe 15 de Bmw, pe 14
de Golf, pe 14 de Opel. Toate în
stare bună

ă, cauciucuri iarnă, stare foarte
bună, 600 €. Tel. 0728-813340.

şi 80 lei, toate
pre

jante de aluminiu de 13, 16
şi 17

ş,
Dorca Pavel. Tel. 0723-564845.

Vând tractor U 650 cu plug şi
grap

şi pre

Vând o casă la Scăiu
ământ ădure.

Pre

ş, 9 lan
şi 2 lan

ţuri
de p ţuri de p

ţ 4.000 €. Tel. 0720-033102 (RR)
Schimb casă Boc ă cu

3 camere cu toate îmbunătă
ătă

ă conf. 1 în
Gov ndari, et. 4, termopane, u ă
metalică, acoperi ătărie
mutată în terasă, pre

ă, termopane, u

ă, bu
cătărie, baie, hol, et. 2 din 4, complet
mobilat

ă

ă ă. Tel.
0726-701010.

Vând ap 2 camere, în Re
ă, izola

ă, etc. mobilat, utilat + parcare,
23.500 € neg. Tel. 0728-813340.

Ofer spre închiriere apartament
cu o cameră, Govândari, et. 1. Tel.
0763-683256.

şa Montan

şi

ş
ş nou, buc

şi
schimbate, pre

şi utilat. Disponibil imediat.
Pre

şi

şi

ţirile cu
apartament îmbun ţit în Re ţa,
confort 1, etaj 1, exclus turn. Tel.
0771-449583.

Vând garsonier
â

ţ 11.500 € neg.
Tel. 07471-34778, 0771-941801.

Vând apartament 2 camere, 41
mp cu balcon, parter/4, zona Intim,
gresie, faianţ

ţ 19.000 € neg. Tel.
0748-029291.

Vând apartament 1 camer -

ţ 19.800 €. Tel. 0745-130202.
Ofer spre închiriere apartament

2 camere Re ţa în spatele universi-
t ţii, mobilat. Tel. 0726-701010.

Vând teren Bratova 5000 mp cu
utilit ţi, pt. construcţie cas

ţa, et
2/4, central ţie, termopane,
faianţ

. .
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

S
ţilor ţiilor publice, spaţiu publicitar pentru anunţuri,

convoc ţii

ţie util
ţa ţul Cara

ţi comerciale ţii publice.

“Prisma” este singurul ziar din judeţ în care publicitatea
ţurile se reg

ţii se poate crea la cerere link c firmei sau
ţiei dvs.

ăptămânalul local, independent “PRISMA” oferă firmelor,
autorită

ări, licita

ăptămânalul “Prisma” apare în fiecare joi ă
cititorilor care apreciază publicitatea ca informa ă ă.
Este distribuit la vânzare în Re

ă

ăsesc
ătre website-ul

institu

şi institu
ş.a., la tarife convenabile.

S şi se adreseaz
şi necesar

şi şi jude ş-Severin şi prin
abonamente la societ şi institu

şi
anun şi pe pagina de internet a ziarului. Pentru mai
multe apari


