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Auto-Moto-Velo
Vând Dacia Logan, 2005, roşu,
31.000 km, 1,4, stare foarte bună.
Preţ 3.200 € negociabil. Tel. 0726834196. (RR)
Vând Renault Clio, 1996, 1,2
benzină, consum mic, baterie nouă,
înmatriculat, acte la zi, stare foarte
bună de funcţionare. Tel. 0771660211. (RR)
Vând tractor cu utilaje, plug
reversibil, freză, remorcă, dispozitiv
de grape şi o tocătoare de lemne.
Tel. 0255-526023. (RR)
Vând tractor 445 DT, în stare
perfectă de funcţionare. Preţ 2.300
€. Tel. 0727-868319. (RR)
Vând Kawasaki, 1996, 650 cmc,
850 € negociabil, motocultoare
diesel şi benzină, preţ negociabil,
Opel Zafira diesel, 2001, 4.100 €
negociabil, Opel Astra Caravan,
1994, pe gaz, 2.100 € negociabil,
cauciucuri de iarnă şi de vară. Tel.
0766-251256. (RR)
Vând maşină universală de
tâmplărie, conţine circulară, freză,
burghiu. Preţ 3.200 € negociabil +
alte accesorii. Tel. 0764-662356,
0747-152186. (RR)
Vând Dacia Nova, 1998,
albastru metalizat, 700 € negociabil.
Tel. 0726-376131. (RR)
Vând Dacia Papuc, roşu, 2005,
diesel 1,9, taxele la zi, 87.000 km.
Preţ 2.000 €. Tel. 0720-033770,
0724-539131. (RR)
Închiriez garaj pe Valea Ţerovei,
150 lei/lună negociabil. Tel. 0729043729, 0771-709434. (RR)
Vând tractor, Fiat, internaţional,
cu anvelope noi, plug reversibil,
disc, remorcă de 750 kg, trailer
transport utilaje, aduse recent din
Germania. Preţuri avantajoase. Tel.
0723-995079, 0723-850354. (RR)
Vând cositoare Carpatina, 300
€. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând maşină de ales grâu. Tel.
0764-563280, 0722-511686. (RR)
Vând tractor, 42 cai putere. Preţ
3.150 € negociabil. Tel. 0727245233. (RR)
Caut să cumpăr acte pentru
recarosare Opel Astra Caravan,
1999-2000. Tel. 0740-362708. (RR)
Vând Opel Calibra, 1996, climă,
ABS, geamuri electrice, jante de
aluminiu, recent adusă. Preţ 700 €.
Tel. 0740-362708. (RR)
Vând Renault 21 break diesel,
înscrisă în circulaţie, gri metalizat.
Preţ 2.500 lei. Tel. 0729-760717. (rr)
Vând tractor Fiat, românesc,
445, 1994, cu cabină, cauciucuri
noi, în stare foarte bună de funcţionare. Preţ 3.600 € negociabil. Tel.
0723-070264. (RR)
Vând Dacia 1300, în stare de
funcţionare. Tel. 0770-775187.

Vând bicicletă Bulls, nouă,
adusă din Germania, cu factură.
Preţ 350 €. Tel. 0737-051326
Vând Puk, 250 lei, un motor Ij, cu
etaj şi motor de rezervă. Preţ 1.000
€. Tel. 0764-654307
Vând Dacia 1410, funcţională,
fabricat 1990, 86.000 km la bord,
500 €. Tel. 0255-212242
Vând maşină Renault Laguna,
2000, înmatriculată, acte la zi, dotări
complete, climatronic. Preţ 3.000 €
negociabil. Tel. 0785-390778
Vând bicicletă mountain bike,
260 lei. Tel. 0737-051326
Vând carlingă de Dacia Papuc,
cu 4 uşi. Tel. 0761-646941
Vând motoretă Piaggio 49 cmc,
de teren, 6 viteze, răcire apă, înmatriculabilă, preţ 320 € negociabil. Tel.
0749-044785.
Vând ieftin jante de aluminiu pt.
Opel, Toyota, Vw, Mitsubishi Pajero
şi cauciucuri la preţuri bune. Tel.
0749-044785.
Vând Opel Corsa, an 1995, 1195
cmc, 2 uşi, înmatriculat în februarie
2012, rulat foarte puţin în ţară,
consum mic, în perfecta stare de
funcţionare, prezintă câteva pete de
rugină. Preţ 1300 € negociabil. Tel.
0763-666590.
Vând Fiat Panda an 2004, motor
1.1, euro 4, înmatriculat RO, consum mic, ideal pt. oraş, taxe mici,
asigurare mică, rulaj 113.000 km,
stare de funcţionare f. bună, nu are
martori în bord aprinşi, servocity,
mp3 Sony cu intrare usb, interior
îngrijit, maşină de nefumător, 1 rând
de jante de aliaj cu cauciucuri de
iarnă şi un rând de jante de tablă cu
cauciucuri de vară, preţ 2450 €
negociabil. Tel. 0765-043288.
Vând Ford Ka an fabricaţie
2001, stare f. bună, 56.000 km la
bord. ITP valabil până în sept. 2013,
1800 € neg. Tel. 0745-609525.
Vând Dacia Break an 1996 cn 5
trepte geamuri ionizate, culoare
albastru metalizat verificare 2014
preţ fix 400 €. Tel. 0771-396260.
Vând tractoare şi utilaje recent
aduse din Germania, o ben ă
basculabilă pe 3 păr ţi pentru
camionetă, 3,5 tone şi o remorcă
platformă pentru transport utilaje.
Tel. 0723-850354. (RR)
Vând Dacia Solenza, 1,9 Diesel,
servo direcţie, gri metalizat, 2005,
86.000 km. Preţ 2.300 €. Tel. 0784015775. (RR)
Vând tractor, 23 cai putere,
expres pentru arat grădinile, cu plug
reversibil, freză şi remorcă,în stare
perfectă de funcţionare. Preţ 5.000
€, neg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând Cielo, 2005, gaz, original
de fabrică. Preţ 2200 € neg. Cumpăr
auto strain, avariat, pană în 2.000 €.
Tel. 0733-229497, 0763-530529.
(continuare în pagina 6)
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Imobiliare
Vând apartament, 2 camere, 70
mp, etaj 1, 2 băi, balcon, centrală,
termopane, faianţă, gresie. Preţ
27.000 € negociabil. Tel. 0744766001
Vând casă 2 camere, o bucătărie, coridor mare, grădină. Casa
este în Dealul Crucii, str. Vârfului nr.
1 lângă magazin. Preţul 20.000 €
negociabil. Tel. 0740-559905.
Vând casă mare în Secăşeni +
un teren, pretabil pentru construcţie
casă. Tel. 0731-191130
Vând apartament 2 camere
îmbunătăţit în totalitate. Tel. 0729432111
Vând casă, 4 camere, bucătărie,
baie, curte, termopane, centrală.
Tel. 0255-227272
Vând/schimb casă, central,
toate utilităţile, mobilată complet,
preţ avantajos. Tel. 0728-972294
Vând teren în centrul satului
Remetea, comuna Fârliug, ideal
construcţie casă, 2.800 mp, 3 €/mp,
acte la zi. Tel. 0737-051326
Vând casă centru, toate utilităţile.Tel. 0745-157348, 0355-806864
Vând apartament, 2 camere,
decomandat, et.1, zonă bună. Tel.
0355-410569
Închiriez casă, sat Soceni, curte,
grădină, utilităţi,100 €/lună, vând
parcelă teren, pentru construcţii,
lângă şosea, 30 € mp, vând teren
agricol la ieşirea din Soceni spre
Lugoj. Tel. 0734-154545
Vând teren cu cas ă, str.
Timişorii, Reşiţa. Tel. 0720-548941
Vând casă cu grădină în Câlnic,
pe strada principală. Tel. 0727337437
Vând sălaş cu teren pe str.
Caransebeşului. Tel. 0720-034930
Vând casă în Dognecea, centru,
telefon, cablu tv. Preţ 13.000 €,
negociabil. Tel. 0355-411682, 0733594473
Vând teren intravilan în Bocşa
Română, Str. Ramnei, 2005 mp. 5
€/mp. Tel. 0741-513268.
Vând teren împădurit în zona
Crivaia, acces direct din drum, 5755
mp, pretabil pentru construcţie casă
de vacanţă sau pensiune, 10 €/mp.
Tel. 0745-609525.
Vând apartament cu o cameră,
confort 1 pe Calea Caransebeşului.
Preţ 15.000 €. Persoană fizică fără
intermediar. Tel. 0761-757840.
Vând teren la Bratova, 2000 mp,
4000 mp, (drum de acces, curent
electric, acte la zi). Tel. 0725763784.
Vând apartament 4 camere
decomandate, et. 3/4, conf. 1, preţul
pieţei. Tel. 0769-648614.
Vând casă Reşiţa 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, grădină, anexe, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, terasă,
coridor, gresie, faianţă, podele
laminate, termopane, centrală
termică, curte, grădină acces auto.
Tel. 0771-449583.
Vând apartament confort 2 cu
îmbunătăţiri gresie faianţă termopane încălzire uşa la intrare metalică
termoizolat exterior etaj 4/4 cu
acoperiş Micro 2 Piaţa Intim. Tel.
0724-700792.

Vând apartament în Bocşa
Română, 4 camere, et. 1, decomandat, 2 băi, balcon, centrală, 77 mp.
Al. Trandafirilor, bl. 8C. 25.000 €.
Tel. 0741-513268.
Schimb casă Bocşa Montană 3
camere cu îmbunătăţiri renovată cu
apartament în Reşiţa confort 1 cu 2
sau 3 camere etaj 1 sau 2 exclus
turn. Tel. 0771-449583.
Vând teren intravilan în Gherteniş, com. Berzovia, în suprafaţă de
2238 mp, front stradal 25 metri, între
2 case, cu număr de casă, lângă
centru, cu apă curentă şi curent la
marginea terenului, la preţ de 2,5
€/mp. Preţ negociabil 5500 €. Tel.
0729-821303.
Vând cameră cămin parter, str.
Constructorilor îmbunătăţită, boiler
electric, termopan preţ 5000 €
negociabil. Tel. 0730-139529.
Vând apartament 2 camere
decomandat Calea Timişorii puţin
îmbunătăţit. Tel. 0766-635565.
Vând urgent casă zona Muncitoresc Reşiţa, D+P stare foarte bună, 4 camere decomandate, 2 băi,
acces garaj, curte livadă toate utilităţile, 75.000 €. Tel. 0745-785428.
Vând urgent apartament la parter bloc P+4 în zona Penny Market
Bocşa, 3 camere decomandate, 2
băi, boxă, toate utilităţile, pretabil
spaţiu firmă sau cabinet, 35.000 €.
Tel. 0748-838778.
Închiriez apartament de 90 mp,
decomandat cu 3 camere în zona
Govândari, Aleea Baraoltului.
Renovat şi utilat anul trecut, centrală
pe gaz, 2 băi, 2 balcoane,
termopane, 2 apartamente pe nivel,
etaj 2 din 4. Bloc termoizolat recent.
Poate fi închiriat gol sau mobilat la
preţul de 200 sau respectiv 250
€/lună. Tel. 0751-378086.
Vând apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, mobilat şi
renovat modern, izolat termic, et. 8
din 10. Preţ 25.000 €. Tel. 0770454628.
Vând ap. 2 camere 36mp parter,
termopane, gresie, faianţă, parchet,
uşă metalică, baie cu vană recondiţionată recent, mobilată, preţ 17.500
€ (situat în Luncă).Tel. 0720-347375
Proprietar vând apartament 2
camere, semidecomandat, centrală
termică proprie, senzor gaz,
termostat cameră, calorifere noi,
instalaţie cupru, termopane, podele
laminate hol şi camere, gresie
faianţă baie şi bucătărie, vană
chiuvetă wc noi, balcon închis, uşă
metal, jaluzele verticale, proaspăt
zugrăvit (vopsea lavabilă), nu este
situat pe colţ, complet mobilat, et.
4/4, zona liniştită (Comisariat, nu la
artera principală), apartamentul
este liber, preţ 20.900 €. Starea
imobilului foarte bună, suprafaţa
utilă 51 mp. Tel. 0748-983024.
Vând apartament 2 camere
confort 2, parter zona Mioriţa
aproape de supermarketul Billa, cu
ferestre termopan, centrală termică,
uşile schimbate, preţul este de
15.000 € negociabil. Doresc să nu
fiu contactată de agenţii imobiliare.
Tel. 0763-481447.
Vând grădină 300 mp curent
electric, apa, canalizare, căsuţă, bucătărie vară. Tel. 0771-396260.
Schimb apartament 3 camere
Reşiţa cu apartament 2 camere
Timişoara. Tel. 0355-407228.
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Închiriez garsonieră, Al. Tineretului, etaj 5, gresie, faian ţ ă,
termopan, uşă metalică, 100 €. Tel.
0771-332648.
Ofer spre închiriere spa ţiu
comercial în bloc str. Cibinului. Tel.
0744-753109.
Vând casă Zorlenţu Mare 3
camere fântână grădină bună,
fundaţie piatră, poate fi renovată
sau demolată, preţ 7500 neg. Tel.
0728-510783.
Vând casă Zorlenţu Mare 3
camere, grădină, fântână, fundaţie
piatr ă poate fi renovată sau
demolată, sunaţi pt. detalii, preţ
negociabil. Tel. 0721-502063.
Vând casă Dealul Mare Reşiţa,
are 4 camere, baie, centrală, anexe
atelier, gaz etc. pt. detalii sunaţi.
Preţ 18.000 neg. Tel. 0732-624586.
Vând garsonieră în Reşiţa, zona
Luncă, blocul Funcţionarilor, et. 1,
parţial renovată. Preţ 8500 €. Tel.
0748-139193.
Vând apartament 3 camera fără
îmbunătăţiri, zona Intim. Tel. 0740901345.
Vând apartament 2 camere,
confort 1, semidecomandat. Preţ
20.000 €. Tel.0745-241164. (RR)
Vând în Herculane apartament,
3 camere, confort 1, complet mobilat
şi utilat, la parter sau fac schimb cu
apartament în Cransebeş, 2 camere
+ diferenţa. Preţ 57.000 €. Tel. 0722551615. (RR)
(continuare în pagina 6)
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Revoluţionarii cărăşeni sunt revoltaţi că nu mai primesc
indemnizaţie. Aceştia spun ca se pregătesc de proteste serioase
în cazul în care discuţiile cu membrii noului Guvern nu dau
rezultate. Preşedintele ALRD, Dumitru Alexa pleacă vineri la
Bucureşti, ca să poarte discuţii cu secretarul de stat pe tema
ajutorului pe care îl primesc cei care au luptat în Decembrie 1989.

Firma care asfaltează drumul la Câlnic a rămas fără utilaje!
Mai mulţi hoţi, dotaţi cu o căruţă la modă, trasă de cai, au pus
mâna pe uneltele meseriaşilor. Norocul reşiţenilor a fost că poliţiştii au recuperat utilajele, astfel că muncitorii pot duce lucrarea la
bun sfârşit. Valoarea materialelor furate, dar recuperate este de
15.000 de lei. Acum, oamenii legii mai trebui să îi prindă şi pe hoţi.

Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa, prin Serviciul Gospodărie Urbană şi
Mediu, a înaintat o adresă conducerii TMK HYDROENERGY POWER,
parte a Grupului CEZ România, privind cauzele debitului de apă
extrem de redus al râului Bârzava, fapt care are efecte negative asupra
florei şi faunei. De asemenea, debitul fluctuant afectează dezvoltarea
unor proiecte ale municipalităţii de amenajare a râului.
Administraţia locală solicită societăţii transmiterea programului de
desfăşurare a eventualelor manevre în sistem care au ca efect
micşorarea debitului de golire a barajului, până luni, 27.08.2012.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional, a
iniţiat domeniul major de intervenţie 1.2 - „Sprijinirea investiţiilor în
eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe”. Lucrările vor fi derulate cu
sprijinul unor instituţii financiare internaţionale precum Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, Banca Europeană de Investiţii, etc,
iar termenul prevăzut pentru finalizarea investiţiilor este 31.07.2015.
Pentru Regiunea V Vest, solicitanţi eligibili sunt: Municipiul Reşiţa,
Municipiul Timişoara, Municipiul Arad şi Municipiul Hunedoara.
Alocarea financiară pentru perioada 2007-2013 este de 182,40
milioane euro, fiind repartizată pe cele 8 regiuni de dezvoltare în mod
egal. Astfel, fiecărei regiuni îi va reveni suma de 22,80 milioane euro.
Ratele de co-finanţare ale autorităţilor publice locale şi asociaţiilor de
proprietari vor fi stabilite în funcţie de proporţia familiilor cu venituri
reduse din fiecare clădire.
În cadrul acestui domeniu, vor fi efectuate lucrări la spaţiile
exterioare şi interioare ale blocului/scării de bloc, dar şi la instalaţiile
interioare comune.
De asemena, se impun cerinţe de eligibilitate care prevăd ca
blocul/scara de bloc să fie construit/ă în baza unor proiecte elaborate în
perioada 1950 - 1990, iar regimul minim de înălţime al blocului/scării de
bloc să fie P+3 (conform documentaţiei tehnice).
În acest sens, la sediul Primăriei Municipiului Reşiţa a avut loc o
sesiune de informare a administratorilor Asociaţiilor de Proprietari din
Municipiul Reşiţa, ocazie cu care le-a fost prezentată această
posibilitate de finanţare, precum şi implicaţiile financiare din partea
fiecărei asociaţii de proprietari. În decursul săptămânii 20-26.08.2012
administratorii trebuie să completeze tabelele tip cu veniturile
proprietarilor, urmând ca centralizarea să fie efectuată în decursul
săptămânii 27 august - 2 septembrie 2012, aceasta reprezentând
prima etapă în vederea întocmirii dosarelor de finanţare.
Primăria Municipiului Reşiţa a transmis o adresă Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România pentru
finalizarea reabilitării pasajului rutier din zona Triaj. În răspunsul oferit
de CNADNR se menţionează că, la această dată, nu există
posibilitatea asigurării, în anul 2012, a unor resurse financiare
suplimentare pentru finalizarea unor obiective de investiţii. În acelaşi
document, Compania precizează că, la elaborarea proiectului de buget
pe anul 2013, se va avea în vedere asigurarea resurselor financiare
necesare finalizării lucrărilor la pasajul rutier din zona Triaj.
Reprezentanţii S.C. Trimsol România S.R.L. au comunicat Primăriei Reşiţa că au început angajările de personal pentru noua unitate de
producţie de huse de autovehicule din municipiu. Persoanele
interesate, precum şi cele care au depus CV-uri la sediul Primăriei în
vederea angajării, pot contacta reprezentantul societăţii la sediul firmei
- Calea Timişoarei, nr. 45 (zona benzinăriei MOL din cartierul Câlnic).
O serie de asociaţii de proprietari, persoane fizice, unităţi
economice de pe raza municipiului Reşiţa au datorii la S.C.
BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A., rezultate din neplata
serviciului de ridicare a gunoiului menajer.
Operatorul a efectuat toate procedurile legale de strângere a
creanţelor, respectiv înştiinţări de suspendare/sistare a serviciului,
convocări la concilieri, propuneri de eşalonare. Societatea a anunţat
că, începând din 01.09.2012, va sista ridicarea gunoiului menajer
pentru cei care nu se conformează, fapt ce ar afecta mediul
înconjurător şi ar duce la deteriorarea aspectului estetic al oraşului.
Primăria Municipiului Reşiţa face apel către cetăţeni să plătească
datoriile aferente, să respecte clauzele contractuale şi să trateze cu
responsabilitate protejarea mediului şi, implicit, sănătatea populaţiei.
Pasarela pietonală peste râul Bârzava, care asigură accesul prin
poarta „Hala Nouă” în clădirea UCM Reşiţa, se află în administrarea
firmei menţionate. Aceasta a decis demolarea pasarelei din cauza stării avansate de degradare, care punea în pericol siguranţa cetăţenilor.
Reprezentanţii UCMR au solicitat Primăriei Municipiului Reşiţa
autorizaţiile necesare pentru demolarea şi reconstrucţia pasarelei.
Conform documentaţiei, lucrările vor fi încheiate până în primăvara
anului viitor.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa
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Vitezomanii nu mai au scăpare! 13 radare şi 27 de poliţişti sunt prezenţi în aceste
zile pe şoselele din judeţ. Acţiunea lor
vizează reducerea numărului de victime ale
accidentelor rutiere. Asta mai ales că, multe
dintre ele sunt cauzate de viteza excesivă.

{edin]a extraordinar@ a Consiliului Local Re}i]a
Cu ocazia lucrărilor comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Reşiţa, marţi, 21.08.2012, s-a
desfăşurat şi o şedinţă extraordinară. Printre
subiectele dezbătute se numără aprobarea
componenţei comisiei de evaluare a ofertelor pentru
concesiune, pentru vânzare, pentru închiriere prin
licitaţie publică/fără licitaţie publică a imobilelor
proprietatea Municipiului Reşiţa şi pentru cumpărare
de imobile de către Municipiul Reşiţa, constituirea
comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi
aprobarea regulamentului de funcţionare.

De asemenea, a fost aprobat proiectul de
hotărâre privind asocierea Municipiului Reşiţa cu
Serviciul Public „Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa”,
cu Direcţia „Poliţia Locală” şi Instituţia Publică
„Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa”, în scopul
înfiinţării Asociaţiei de Fotbal Municipal Reşiţa 2012.
Pe ordinea de zi a şedinţei s-a regăsit şi
aprobarea demisiei lui Aurel Marinescu din funcţia
de administrator unic al SC CET 2010 Reşiţa SRL. În
locul său a fost numit Constantin Tarbuzan.

{edin]a Colegiului Prefectural Cara}-Severin
Instituţia Prefectului-Judeţul Caraş-Severin
organizează joi, 23 august a.c., ora 11.00, la
sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I,
şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu
următoarea tematică:
1. Informare privind activitatea desfăşurată
de către CNCFR, Sucursala Centrul Regional de
Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara,
Divizia Linii, Secţia L1 Caransebeş, pentru
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii prin lucrări
de întreţinere curentă şi reparaţii periodice în
perioada 1 ianuarie- 31 iulie 2012.
2. Raport privind activitatea desfăşurată de
către Direcţia pt. Agricultură Judeţeană Caraş-

Severin, în perioada 1 ianuarie- 31 iulie 2012.
3. Informare privind activitatea desfăşurată de către
Agenţia Judeţeană pt. Plăţi şi Inspecţie Socială CaraşSeverin în perioada 1 ianuarie- 31 iulie 2012.
4. Informare privind activitatea desfăşurată de către
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin în
perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2012; prezentarea problemelor mai deosebite întâmpinate la nivelul instituţiei.
5. Diverse.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa
Instituţiei Prefectului- Judeţul Caraş-Severin, Serviciul
Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor
Publice Deconcentrate, telefon 0255. 216.850.

Ma}inile de mare tonaj distrug drumurile jude]ene
Lucrările de la Drumul Judeţean Văliug-Slatina
Timiş au şansa să fie duse la bun sfârşit doar dacă
transportul de masă lemnoasă va fi limitat în zonă. În
caz contrar, tot ceea ce se construieşte se degradează fără ca obiectivul să poată fi măcar finalizat.
Maşinile de mare tonaj, încărcate cu masă
lemnoasă, strică planurile turiştilor de a circula în
condiţii cât mai bune. Asta pentru că, în ciuda
efortului pe care îl depun oamenii care lucrează la
construirea lui, obiectivul se degradează din cauza
tupeului cu care utilajele sunt încărcate peste limita
legală. Autorităţile judeţene sunt hotărâte să poate
discuţii cu oficialii de la Direcţia Silvică, astfel încât
să le atragă atenţia că trebuie să supravegheze mai
atent modul în care se exploatează şi se transportă
lemnul pe drumurile judeţene.
„Ne confruntăm cu problema transportului de
masă lemnoasă pe această zonă. Se ştie cum se
încarcă maşinile, dar vom interveni ca să rezolvăm
situa ţia”, a declarat pre şedintele Consiliului
Judeţean, Sorin Frunzăverde, prezent pe tronsonul
de drum marţi, ca să analizeze stadiul lucrărilor.
Aceea şi problem ă este sesizată şi de
reprezentantul firmei constructoare, care se plânge
de faptul că o mare parte din lucrare a fost avariată
de maşinile încărcate peste limita legală. „Există
protecţie din metal, care în proporţie de 50 la sută a
fost distrusă de maşinile care cară lemn. Greutatea
lor creează mari probleme. Ce s-a stricat trebuie
refăcut! Am găsit înţelegere şi colaborare la Consiliul

Editorial

Dan Popoviciu

Judeţean şi sper să se rezolve această problemă.
Când ajungem să turnăm asfaltul, vor distruge tot”, a
declarat Victor Marinescu, reprezentantul firmei
constructoare.
Ce măsuri iau autorităţile
Pentru că lucrurile nu se pot îndrepta de la sine,
autorităţile judeţene avertizează că vor urma
sancţiuni drastice pentru cei care încalcă legea.
„Transportul de masă lemnoasă poate fi contracarat
prin control riguros, dar e nevoie de
responsabilitatea celor care transportă masa
lemnoasă. Sunt o serie de factori care nu îşi fac
datoria. Practic, mă refer la cel care supervizează
încărcarea, la transportator sau cel care
exploatează masa lemnoasă. De joi, un cântar al
Consiliului Judeţean va sta numai pe acest tronson
de drum, care merită atenţia principală. Nu vrem să
pierdem oportunitatea de a-l termina cât mai
repede”, a subliniat preşedintele forului judeţean,
Sorin Frunzăverde.
În plus, liderul administraţiei judeţene este de
părere că în sprijinul Consiliului ar putea veni şi şefii
de post de la comune, dacă legea tot prevede
reînfiinţarea posturilor. Un rol important în procesul
de supraveghere revine, însă, şi Direcţiei Silvice.
Instituţia trebuie să urmărească modul în care se
face încărcarea camioanelor. În acest sens, va avea
loc şi o întâlnire cu cei care conduc instituţia.

Cu Băsescu, ne mai pasă?

Am urmărit cu ceva luni în urmă, un discurs al domnului preşedinte Traian Băsescu cu atenţie, cu o mică
doză de speranţă şi, pe măsură ce minutele treceau, cu multă amărăciune. Şeful statului venea cu aceleaşi
vechi proiecte, înţepenite prin mocirla intereselor politicianiste. Că am stabilizat, că am reformat, că am
modernizat. Ce, domnule preşedinte? Ce am modernizat în toată cloaca socială şi instituţională ce ne
înconjoară? Să luăm ministerele şi instituţiile statului la rând ar fi un demers lung, plicticos şi în van. Doar
câteva exemple. Au fost disponibilizaţi două sute de mii de bugetari iar, celor rămaşi li s-au redus salariile.
Frumos, dacă spui că ai făcut toate acestea pentru stabilitate economică şi pentru a scăpa ţara de la colaps.
Numai că, disponibilizaţii, în mare parte, sunt acele persoane ce ar fi putut să fie angajate, conform schemei
de personal. Mai pe şleau, au fost disponibilizate locurile prevăzute în schema de personal, dar niciodată
ocupate cu vreun angajat. Partea dureroasă vine din tăierile salariale. N-a contat că bugetarii îşi
antamaseră anumite cheltuieli pe termen lung, bazându-se pe securitatea salariului anual. Nu, s-a tăiat cu
sânge rece. Şi nu a fost destul. Curtea de Conturi a descoperit că bugetarii primiseră nişte bani ilegal şi
trebuie să-i restituie până la ultimul leu. Bani prevăzuţi prin contractele de muncă, oficializate de instituţiile
statului. Dar, când e vorba de pălmaşi, ciocul mic! Ei să plătească reformele şi austeritatea. N-a pomenit
nimic domnul preşedinte despre averile nesimţite ale şefilor din sectorul bugetar. De ce? Poate pentru că toţi
şefii instituţiilor de stat sunt numiţi politic, în urma unui simulacru de examen? Îi dau dreptate marinarului
când spune că toţi cei ce fac parte din clasa politică sunt o apă şi-un pământ. Aici nu-l contrazic, dar îmi
permit să-l întreb de ce nu a reuşit să modernizeze şi acest segment al luptei anticorupţie, antişpagă? A
evitat cu eleganţă acest subiect, dar a recunoscut că i-a lipsit comunicarea cu poporul. Să-i comunice ce?
Lasă, băi profesore, trăieşte tu cu zece milioane, că până la şeful de la... nu-mi bat tunurile. Sau, mamaie, ţiam luat două milioane de la pensie, dar promit că la alegeri îţi dau un salam şi-un kil de zahăr dacă ne alegi
tot pe noi. M-aş fi aşteptat ca Traian Băsescu, cel care se arogă ca un tip călit pe mările şi oceanele lumii, să
fi luat bisturiul şi să extirpe puroiul din politica şi societatea românească. N-a făcut-o nici măcar declarativ.
Cred că tocmai am asistat la momentul în care barca vajnicului comandant a început să ia apă la pupa.
Şi iată că barca s-a apropiat de limita naufragiului, cu ocazia propunerii de suspendare a
preşedintelui. Un alt discurs al domnului preşedinte, alte acuze la adresa politicienilor din opoziţie, cărora nu
le pasă de ţară. Din nou de acord cu dumneavoastră, domnule preşedinte. Dar, cu toată sinceritatea, nici
dumneavoastră nu cred că vă pasă. Trebuia să fiţi garantul democraţiei, al respectării Constituţiei şi implicit
al asigurării unui trai decent pentru cetăţeni. Din păcate, nu aţi făcut-o. Nici măcar nu îmi pasă dacă rămâneţi
sau nu preşedinte. Pentru mine nu mai existaţi. Noroc cu Aspazia, care prin anii 70 a trântit nişte examene
de admitere la Drept. Sunteţi din nou preşedinte. Să trăiţi bine!

Românii din Banatul Sârbesc au învins istoria.
Sunt mai români decât românii!
Românii din Serbia fac tot ce pot ca să păstreze
tradiţiile şi limba naţională în zona unde trăiesc de
generaţii. Deşi istoria i-a lăsat în Banatul Sârbesc,
aceştia gândesc şi se roagă româneşte. Numărul
românilor din Banatul Sârbesc scade pe an ce trece.
Cu toate astea, cei care trăiesc peste graniţele ţării
nu îşi uită originile şi limba şi fac toate eforturile
pentru a transmite din tată în fiu obiceiurile şi graiul
românesc. Copiii lor, deşi din ce în ce mai puţini,
încep să înveţe carte în limba română. Abia din clasa
a cincea au profesori sârbi. Tradiţiile se transmit, aşa
cum spun românii din Serbia, mai ales prin folclor,
prin muzica populară care răsună în casele lor.

„În cea mai mare parte, tradiţiile se păstrează prin
viu grai, de la părinţi la copii, mai ales prin folclor,
cântec, muzică populară. În acest sens pot să vă
spun că săptămâna viitoare vom avea patru zile de
festival, un festival aflat la cea de-a 52-a ediţie. Pe
lângă acestea, avem şi instituţii importante, precum
Institutul de Cultură al Românilor din Serbia,

biblioteci unde primim multe cărţi din România. Nu în
ultimul rând, Biserica este un pilon al menţinerii
tradiţiilor şi culturii româneşti”, a declarat Ionel Miat
pentru „Express de Banat”. Acesta este reporter la
ziarul săptămânal „Libertatea”, repartizat românilor
de peste tot din Serbia. Ba mai mult, câteva
exemplare sunt aduse chiar şi la Reşiţa.
„Dacă vorbim despre Biserică, trebuie să spunem că sărbătorile mari, precum Paştele sau Crăciunul, se serbează, de când mă ştiu eu, aici. La şcoală,
din păcate, avem doar până la clasa a patra cursuri
în limba română, şi acolo puţini copii. Sunt şi părinţi
români care înscriu copiii din clasa întâi la secţia
sârbă. Eu mă simt român şi îmi pare bine!”, susţine
Iancu Murărescu, un localnic din Sărcia, o localitate
sârbească din apropierea graniţei cu România.
Sacrificiu pentru conservare
Pentru că vremea trece repede peste istorie, unii
dintre localnici se simt responsabili să îi mobilizeze
pe oameni şi să le explice de fiecare dată, atunci
când au ocazia, că cele mai importante sunt tradiţiile.
Acestea trebuie păstrate cu mare grijă. „Primul lucru
care m-a deranjat a fost să văd că românii işi dau
copiii la şcoala în limba sârbă. Asta m-a împins din
spate să pornesc, să le ridic moralul, să le aduc
aminte ce sunt şi de unde sunt. Ce am reuşit vremea
va arăta, dar eu cred că înaintăm, cu paşi mici, dar
înaintăm”, crede Valeriu Moşescu, care este sufletul
comunităţii de români din localitatea Sărcia.
Pentru a-şi păstra identitatea naţională, românii
din Serbia se adună şi petrec împreună sărbătorile
după obiceiurile româneşti. Adormirea Maicii
Domnului a fost prăznuită şi de românii din Banatul
Sârbesc, aşa cum o fac creştinii după calendarul
îndreptat. După cum ştim, sârbii merg după
calendarul vechi şi vor sărbători praznicul Adormirii
Maicii Domnului abia peste 12 zile.
Tot ca să îi încurajeze în păstrarea tradiţiilor,
preotul parohiei “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”,
Petru Berbentia, se deplasează ori de câte ori este
invitat la comunitatea de români din Sărcia. În plus,
acesta le donează cărţi şi îi ajută să înfiinţeze în
localitate o bibliotecă. „Facem eforturi să înfiinţăm
aici o bibliotecă în limba română, pentru că nu există
aşa ceva. În acest fel, oamenii vor putea să vină şi să
ia o carte de fiecare dată când vor să citească”, a
declarat, Petru Berbentia.

Investi]ie de un milion de euro
în zona V@liug-Semenic
Cel care a dat startul
investiţiilor de la Văliug este omul
de afaceri Ioan Popa. Acesta
investeşte de ani buni în turism,
ca să îi momească pe locuitorii
din vest, şi nu numai, cu servicii
de calitate atât pe timpul verii, cât
şi iarna. La câţiva ani după
explozia de distracţie de la
ponton, modelul său a fost
preluat anul acesta şi de un alt om de afaceri local, Cătălin Radu.
Acesta a băgat bani serioşi în reabilitarea pontonului şi chiar a clădirilor
ce i-au aparţinut renumitului Eugen. Tot la capitolul investiţii intră şi
Hotelul Aquaris, care îi aparţine omului de afaceri Adrian Chebuţiu.
Deşi suma care a fost investită în modernizarea fostului complex al
UCMR nu a fost făcută publică niciodată, locurile de cazare din luxosul
hotel sunt mai tot timpul ocupate.
Investiţie de un milion de euro
Pentru că drumul care duce în zona Văliug-Semenic este în curs de
reabilitare, investitorii privaţi nu stau pe gânduri şi prind curaj să aloce
sume importante de bani pentru refacerea clădirilor uitate în paragină
de vremuri şi de foştii proprietari. Societatea Hidroconstrucţia bagă
acum un milion de euro în fosta proprietate a firmei Crosi. „Am preluat
acest complex pentru că se află în centrul de greutate al staţiunii. În
plus, are cea mai mare deschidere la luciul apei. Prin urmare, nu dorim
doar să reabilităm vechea clădire, ci în această perioadă lucrăm la
construirea alteia”, a precizat Ilie Ban, directorul Hidroconstrucţia.
Arhitectul noului hotel, Şerban Antonescu, îi asigură pe turişti că noua
clădire va fi una spectaculoasă, atât din punct de vedere al locurilor de
cazare, cât şi al construcţiei propriu-zise. „Va avea demisol, parter şi
trei etaje. Capacitatea de cazare este de 26 de camere, cu 52 de paturi.
De asemenea, turiştii vor avea la dispoziţie un club şi o sală de
gimnastică, cu tot ce presupune ea”, a declarat, arhitectul Şerban
Antonescu. Hotelul va fi gata până în luna septembrie a anului viitor.

Acţiuni culturale la Casa Maghiară
În ciuda căldurilor excesive din această vară au Mină din Bocşa. Seara s-a încheiat cu un gulaş
continuat manifestările culturale organizate de Casa pregătit pentru toate gusturile de localnici inimoşi şi
de Cultură Maghiară prin Asociaţia PLATANUS din desigur cu căntece de voie bună.
Reşiţa. În iulie, de Sf.Ilie la Oraviţa a avut loc a doua
ediţie a Zilelor Culturii Maghiare din Oraviţa, la
Teatrul Vechi. Despre expoziţie de fotografii artistice
ale fotografului amator Ioan Toth a vorbit Ionel Bota,
directorul teatrului. Pe scenă Grupul vocal Hovirag
(Ghiocelul) din Reşiţa a prezentat un spectacol
muzical cu cântece populare maghiare ţigăneşti.
În 18 august la Bocşa, a avut loc a cincea ediţie a
Zilelor Culturii Maghiare din Bocşa. La cimitirul
catolic, la bustul marelui sculptor şi pictor Tiberiu
Bottlik s-a depus o coroană şi Alla Illes a vorbit
despre artist al cărui model a fost în tinereţe.
Manifestările au continuat la Casa de Cultură
Orăşenească cu altă expoziţie de fotografii şi un
spectacol cu muzică şi dans maghiar din Banatul de
vest. La reuşită a contribuit şi Grupul cultural Flori de

Reacţii de la judeţ
Mai marii de la judeţ apreciază modul în care a evoluat turismul în
zonă. Asta mai ales pentru că, ani la rând, nu au avut pârghiile legale ca
să îl convingă pe administratorul de la SC Turist Semenic să aibă grijă
de ceea ce a preluat în administrare pe Muntele Semenic.
Proprietatea, fiind una privată, amestecul statului nu îşi avea rostul.
„După privatizarea din 2002, hotelurile sunt închise pe Muntele
Semenic. Decizia a aparţinut exclusiv proprietarului. În ce priveşte
autorităţile judeţene, efortul se vede foarte clar în investiţiile pe care le
facem în infrastructura din zonă. Suntem în plin proces de reabilitare a
Drumului Judeţean Văliug-Slatina Timiş”, a precizat preşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde. Acesta a
explicat faptul că drumul de la Reşiţa până la Văliug este şi el reabilitat,
prin efortul propriu al Consiliului Judeţean, tocmai în ideea revigorării
turismului montan.

Voluntariat pentru protejarea lumii mirifice de pe Cheile Nerei
În perioada 17-19 august a.c Grupul Ecologic de
Colaborare Nera a realizat o monitorizare alternativă a
stării factorilor de mediu şi biodiversităţii pe traseul Cheile
Nerei din interiorul PN Cheile Nerei - Beuşniţa .
Activitatea a fost realizată de către voluntari de la
Grupul Şcolar Agricol Oraviţa şi Grupul Şcolar I ndustrial
Moldova Nouă care activeză în cadrul GEC Nera, în baza
unui contract de voluntariat.
Fenomenele de agresiune împotriva mediului ca
urmare a unor activităţi ilegale care au fost constatate pe
traseu sunt de mică amploare şi au fost generate, de
regulă, de practicarea turismului neorganizat.
l În poienile de la cantonul silvic Damian şi Lacul
Dracului covorul vegetal este ars de numeroase vetre de
foc. În unele cazuri focul este întreţinut cu arbori tineri tăiaţi
din padurile din apropiere.
l Pe traseu, în 10 cazuri, stâncile şi trunchiurile copacilor
sunt inscripţionate cu mesaje.
l Pe întregul traseu există depozitate pe malul râului
Nera ambalaje din plastic transportate de către apele de
viitură, dar în cantităţi considerabil reduse faţă de anii
precedenţi.
În ce priveşte infrastructura de vizitare, deşi aceasta
este încă inadecvată practicării unui ecoturism civilzat, au
fost asigurate cu corzi de oţel şi ancore cele mai multe

dintre porţiunile de risc ale traseului.
l Cablurile de siguranţă de la poteca în stâncă de la
Cârlige şi de la puntea suspendată de la Vogiun sunt uzate
şi prezintă riscuri pentru vizitatori. La punte lipsesc porţiuni
din podină.
l Peste poteca de pe traseu , în 3 locuri, există copaci
prăbuşiţi din cauza vântului care îngreuneazăt recerea.
l Este nevoie de mai multe panouri de informare, în special în dreptul punctelor turistice emblematice (Lacul Dracului, cărări în stâncă, tuneluri, specii unicat de floră, etc.).
l Lipsesc campările omologate pe traseele de acces
spre interiorul parcului, motiv pentru care turiştii campează
şi fac focul în locuri nepermise din interiorul parcului.
Imagini de pe traseul monitorizat pot fi accesate pe
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3285015
90577551.75471.263163907111320&type=1
Un raport detaliat privind principalele fenomene de
agresiune împotriva patrimoniului natural care au ca şi
cauză activităţi antropice ilegale va fi trimis autorităţilor
direct responsabile.
Recomandări:
l Accesarea fondurilor UE incluse in POS MEDIU - Axa 4
sau alocarea de către Administraţia Naţională a Pădurilor
ROMSILVA a fondurilor necesare pentru ca Administraţia
Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa să poată realiza

o infrastructura de vizitare la nivelul prevăzut in strategia
de vizitare a parcului.
l Realizarea de campări omologate pe arterele de acces
în parc prin implicarea Primăriilor Sasca Montană şi Şopotu Nou, a Consiliului, Judeţean Caraş-Severin şi a sectorului privat în accesarea fondurilor europene din cadrul
PNDR - axa 3.1.3 - dezvoltarea turismului în zonele rurale.
Doina Mărgineanu
Consilier pentru relaţii publice al GEC Nera
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Având în vedere lipsa unei finanţ ări
corespunzătoare, care să asigure un suport
eficient procesului de implementare la nivelul
instanţelor din România, CSM apreciază ca
inoportună intrarea în vigoare la 1 septembrie 2012
a Noului Cod de Procedură Civilă.

Peste 248 de milioane de euro vor fi disponibile din
fonduri europene din luna septembrie 2012, prin trei măsuri
din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pentru care
vor fi deschide sesiuni de depunere de proiecte, potrivit
datelor publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale.

Testare Babeş Papanicolau,
gratuită

Ministerul Finanţelor Publice propune
interzicerea jocurilor de tip bingo televizat, potrivit
unui proiect de Ordonanţă publicat pe site-ul MFP.
Jocurile de acest tip au fost permise în perioada
1992-2002 şi interzise apoi până în 2009, când au
fost reintroduse.

Pentru siguranţa turiştilor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
încurajează turiştii să consulte listele cu agenţiile şi
Începând din 1 septembrie a.c., Programul Naţional de screening
pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, gratuit, al unităţile ce funcţionează legal
Ministerului Sănătăţii va fi funcţional în 10 judeţe, urmând ca acesta să
fie extins la nivel naţional.
l Toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani, care nu au un
diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice sau fără
antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col uterin vor
avea posibilitatea să efectueze testarea prin metoda frotiului cervicovaginal Babeş - Papanicolau
l Programul MS este gratuit şi se va desfăşura anual, pe o perioadă
de 5 ani
l Programul debutează în 10 judeţe ale ţării- Arad, Bihor, Caraş-Severin, Bistriţa, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Timiş
“În partea de vest a ţării, au fost deja organizate din punct de vedere
tehnic şi financiar reţelele de recoltare şi de la 1 septembrie acestea vor
fi funcţionale. Şi celelalte regiuni sunt în etapele de finalizare ale
acestor reţele.
Anul acesta avem în vedere testarea a peste 200.000 de femei care
sunt eligibile pentru program. În 5 ani vor fi incluse în programul MS
aproximativ 6 milioane de femei. Acest deziderat, însă, depinde de
receptivitatea femeilor, motiv pentru care am pregătit campanii locale
de informare atât prin media, cât şi prin cabinetele medicilor de
familie.”, a declarat Vasile CEPOI, ministrul Sănătăţii.
Programul de testare gratuită a femeilor va fi coordonat de 9 unităţi
regionale de management organizate la nivelul Institutelor Oncologice
"Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" din Bucureşti şi"Prof. dr. I. Chiricuţă"
din Cluj Napoca, Institutul Regional Oncologic Iaşi, Spitalul Clinic de
Urgenţă “Sf. Pantelimon”, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului
„prof. dr. Alfred Rusescu”, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti,
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă Timişoara, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş.
Paşii urmaţi de pacientă pentru realizarea testului sunt foarte
simpli.
Pacienta se prezintă la cabinetul medicului de familie pentru a primi
consiliere cu privire la prevenţia bolii. Tot aici se va stabili şi dacă
aceasta se poate încadra în program. Medicul de familie va informa
pacienta, îi va elibera un formular care asigură înscrierea în program şi
o listă cu centrele de recoltare admise. Femeia se va programa la
centrul de recoltare pentru recoltarea materialului celular cervicovaginal. După fixarea pe o lamă a frotiului, acesta va fi transmis de
către centrul de recoltare la spitalul care a organizat screeningul sau,
după caz la laboratoarele de anatomie patologică, însoţit de formular.
Rezultatul testului va fi transmis înapoi la cabinetul medicului de
familie pentru a fi prezentat pacientei.
În acest an, Programul de screening are un buget alocat pentru
testare de 66 milioane de lei din fonduri proprii ale Ministerului
Sănătăţii.
Programul MS a fost elaborat în scopul prevenirii şi combaterii
cancerului de col uterin şi are ca obiectiv principal reducerea incidenţei
formelor invazive de boală şi a mortalităţii datorate acestora.
Prin implementarea unui astfel de program autorităţile sanitare
urmăresc, în primul rând, depistarea bolii în stadii cât mai precoce,
vindecabile şi îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau
incipiente pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.
De asemenea, se are în vedere creşterea gradului de informare a
populaţiei, pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi utilizarea
programelor de prevenţie.
Nu vor intra în program femeile care prezintă absenţa iatrogenă a
colului uterin sau histerectomie totală pentru afecţiuni benigne şi
femeile cărora li s-a stabilit deja diagnosticul de cancer de col uterin.
De asemenea, testarea se va opri şi la femeile care au împlinit
vârsta de 64 de ani dacă la ultimele 3 examene citologice BabeşPapanicolau au avut rezultate normale.
Ministerul Sănătăţii, 22-08-2012

Ca urmare a faptului că şi în anul 2012 Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului (MDRT) a primit numeroase reclamaţii
privind servicii de transport sau cazare neonorate, chiar dacă au fost
făcute rezervări sau au fost achitate avansuri la agenţiile de turism,
pentru soluţionarea sesizărilor primite, inspectorii ministerului au
verificat situaţiile semnalate şi au fost identificate 177 de agenţii de
turism cu nereguli, care au fost sancţionate, după caz, cu
suspendarea sau retragerea licenţei de funcţionare.
Pentru siguranţa turiştilor şi o promptă informare publică cu
privire la rezultatele acestor verificări, MDRT actualizează
permanent şi postează pe site-ul propriu lista agenţiilor de turism
licenţiate şi a agenţiilor cu licenţa retrasă de pe teritoriul României.
Tot pe site-ul MDRT pot fi consultate unităţile de cazare clasificate,
centrele de informare turistică şi lista ghizilor care deţin atestat.
Alte categorii de sesizări înregistrate la minister se referă la
calitatea serviciilor turistice prestate în unităţile de cazare, la refuzul
operatorilor de a emite chitanţe sau facturi ori la nerespectarea
autorizaţiilor de funcţionare.
“Consider că este util pentru turişti să ştie că pot verifica dacă o
agenţie de turism deţine licenţă sau nu, dacă un hotel sau o
pensiune este clasificată sau nu. Câteva minute petrecute pentru o
minimă documentare pot duce la evitarea unor eventuale neplăceri
legate de calitatea serviciilor primite. Odată cu susţinerea
amplificării procesului de control al unităţilor şi agenţiilor care
activează în turism, îi îndemn pe clienţii acestora să utilizeze toate
instrumentele pe care le-am pus la dispoziţie pentru protejarea
drepturilor lor,” a declarat Cristian Bărhălescu, secretar de stat în
cadrul MDRT.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului încurajează
utilizatorii serviciilor turistice să folosească, pentru a sesiza
ministerul atunci când sunt nemulţumiţi de calitatea serviciilor
primite, linia telefonică gratuită TelVerde 0800.868.282.
Totodată, MDRT reaminteşte potenţialilor turişti că acceptarea
de servicii turistice nefiscalizate are multiple efecte negative asupra
economiei româneşti în general şi în special asupra dezvoltării
turismului la nivel naţional. Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului îşi reafirmă, în acest fel, alături de alte asociaţii şi
organizaţii din domeniu, interesul de a promova adoptarea unui
comportament etic şi informat în industria de turism, atât din partea
furnizorilor, cât şi din partea consumatorilor.
Joi, 9 august 2012

Deblocarea posturilor
vacantate în anul 2012
în sistemul sanitar
La solicitarea Ministerului
Sănătăţii, Guvernul României a
aprobat Hotărârea de Guvern
privind ocuparea unui număr de
2766 de posturi vacante din
sistemul sanitar.
Actul normativ prevede o
deblocare a unui număr de
posturi vacante atât pentru
unităţile sanitare din reţeaua
Ministerului Sănătăţii, cât şi pentru
cele al căror management a fost
transferat la autorităţile
administraţiei publice locale.
Este vorba de posturile care sau vacantat după data de 01
ianuarie 2012, astfel încât
ocuparea acestora nu determină
un impact financiar suplimentar
deoarece sunt bugetate şi
cheltuielile de personal aferente
sunt prevăzute în bugetele de
venituri şi cheltuieli aprobate.
Cele 2766 de posturi care vor fi
deblocate la nivel naţional vor fi
repartizate pentru personalul de
specialitate medico-sanitar,
personalul auxiliar sanitar şi
personalul de specialitate din
compartimentele paraclinice
medico-sanitare din unităţile din
sistemul sanitar.
Nominalizarea posturilor pe
categorii profesionale, în vederea
ocupării prin concurs sau examen,
este de competenţa ordonatorului
de credite cu aprobarea
ordonatorului principal de credite.
Ministerul Sănătăţii
Bucureşti, 09-08-2012

CCR confirm@ rezultatele referendumului na]ional din data de 29 iulie 2012
CCR a constatat că procedura pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului naţional din
29 iulie pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu a fost respectată.
"Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.i) din Constituţia României şi al art.4647 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, cu majoritatea de
voturi prevăzută de art.47 alin.(1) din Legea nr. 47/1992, a hotărât : (...)confirmă rezultatele
referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 comunicate de Biroul Electoral Central şi constată
că din totalul de 18.292.464 de persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot
8.459.053 de persoane (46.24 %), din care 7.403.836 (87.52 %) au răspuns 'DA' la întrebarea
'Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?', iar 943.375 (11.15 %) au răspuns 'NU',
arată CCR, potrivit AGERPRES
Traian Băsescu îşi reia exercitarea atribuţiilor constituţionale şi legale de preşedinte al României
de la data publicării hotărârii Curţii Constituţionale privind referendumul din 29 iulie în Monitorul
Oficial.
De asemenea, la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial încetează interimatului lui Crin
Antonescu în exercitarea funcţiei de preşedinte al României.

l La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern privind ocuparea unui număr de 2766 de posturi vacante din sistemul
sanitar l Preţul gazelor naturale livrate populaţiei va fi mai mare din luna septembrie cu 5%, iar pentru firme majorarea va fi de 10% l Rata anuală a inflaţiei a
crescut la 3% în luna iulie 2012, de la 2,04% nivel înregistrat în luna anterioară, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică l Introducerea coplăţii
în sistemul de sănătate a fost amânată, autorităţile române nu s-au angajat la niciun termen faţă de Fondul Monetar Internaţional, potrivit ministrului Sănătăţii,
Vasile Cepoi l A fost publicat Registrul Asistenţilor Sociali din România. În acest registru sunt cuprinşi toţi asistenţii sociali din România, şi anume asistenţii
sociali persoane fizice, societăţile civile profesionale, cabinetele individuale şi cele asociate de asistenţă socială l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ministerul Administraţiei şi Internelor - Regulamentul din
2012, de organizare şi desfăşurare a examenului de
promovare în grade sau trepte profesionale a personalului
contractual din Ministerul Administraţiei şi Internelor (M.O. nr.
461/09.07.2012)
l Ministerul Afacerilor Externe - Norma metodologica din
2012, de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu
produse cu dubla utilizare (M.O. nr. 462/09.07.2012)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 20/2012 privind
punerea în circulaţie şi lansarea în circuitul numismatic a unor
monede dedicate aniversarii a 500 de ani de la urcarea pe
tronul Tarii Româneşti a Sfântului Voievod Neagoe Basarab şi
de la începerea construirii bisericii Mânăstirii Curtea de Argeş
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(M.O. nr. 463/09.07.2012)

calcul al acestora (M.O. nr. 482/13.07.2012)

Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura,
silvicultura şi dezvoltare rurala (M.O. nr. 472/11.07.2012)
l Legea nr. 238/2009 (r 1) privind reglementarea prelucrării
datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice (M.O. nr. 474/12.07.2012)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 684/2012 pentru
modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preturilor de
decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în
cadrul programelor nationale de sănătate şi a metodologiei de

Sportului nr. 4478/2012 pentru modificarea Procedurii de
evaluare şi certificare a competentelor profesionale obtinute
pe alte cai decat cele formale, aprobata prin Ordinul
ministrului educatiei şi cercetării şi al ministrului muncii,
solidaritatii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004 (M.O. nr.
484/16.07.2012)
l Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
(M.O. nr. 485/16.07.2012)
l Circulara Bancii Nationale a României nr. 21/2012 privind
punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversarii a 100 de ani de la nasterea lui
Nicolae Steinhardt (M.O. nr. 486/16.07.2012)

l Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

Monitorii Organizaţiei Naţiunilor Unite părăsesc Siria,
după o misiune de patru luni soldată cu un eşec, în timp ce
reprezentantul nou-numit al organizaţiei a descris conflictul
din ţară ca război civil. Ultimul membru din cei 173 observatori
militari va pleca pe 24 august, după ce Consiliul de Securitate
a decis, pe 16 august, să nu reînnoiască mandatul misiunii.

Moneda euro nu trebuie să devină un "punct
de divizare", care pune nordul Europei împotriva
vecinilor săi din sud, a spus premierul italian
Mario Monti la o întrunire de prietenie anuală
organizată de Catholic Comunione e
Liberazione group în Rimini, pe coasta Adriaticii.

Papa Benedict al XVI-lea a salutat o declaraţie istorică
comună a liderilor ortodocşi ruşi şi catolici polonezi. Declaraţia
semnată de Patriarhul ortodox rus Kirill al Moscovei şi
Arhiepiscopul catolic polonez Jozef Michalik al Przemysl a
solicitat reconciliere între popoarele din Polonia şi Rusia care
au fost separate în ultimele secole de ostilitate şi neîncredere.

Dezbaterea privind viitorul Europei
Comisia le oferă cetăţenilor ocazia de a-şi spune cuvântul prin
intermediul unei consultări online
Din cifrele publicate de Comisie rezultă că, până
în prezent, peste 5 500 de cetăţeni ai UE au participat
la una dintre cele mai ample consultări online din
istoria UE privind drepturile cetăţenilor şi viitorul
Europei. La 9 mai, dată la care se sărbătoreşte Ziua
Europei, Comisia Europeană a invitat cetăţenii din
întreaga Uniune Europeană să contribuie la
stabilirea agendei de politică pentru anii următori şi la
conturarea viitorului Europei. Până la 9 septembrie,
toţi europenii îşi pot exprima părerea cu privire la
întrebări precum „În ce direcţie aţi dori să se îndrepte
Uniunea Europeană în viitorul apropiat? Cum arată
Uniunea Europeană în care aţi dori să trăiţi în 2020?”
Astăzi, când Europa se confruntă cu provocări
importante, nu în ultimul rând ca urmare a crizei
financiare şi a datoriei suverane, dezbaterea politică
devine din ce în ce mai mult o dezbatere privind
viitorul Europei pe termen scurt şi lung. La ultimul
Consiliu European, din iunie, liderii au analizat
necesitatea ca uniunea economică şi monetară
(EMU) să intre într-o „nouă etapă”. Cu toate acestea,
aprofundarea integrării în domeniul economic şi
fiscal trebuie să fie legitimă în ochii europenilor. Din
acest motiv, raportul „celor patru preşedinţi” (şi
anume, preşedintele Consiliului European, al
Comisiei Europene, al Eurogrup şi al Băncii Centrale
Europene), publicat la 26 iunie, prevede în mod
expres că: „Per ansamblu, o mai mare integrare în
cadrul EMU va necesita o bază democratică mai
puternică şi un sprijin larg din partea cetăţenilor. Din
acest motiv, este esenţial ca procesul de realizare a
acestei viziuni să se bazeze pe o consultare şi o
participare pe scară largă. Integrarea şi legitimitatea
trebuie să avanseze în paralel.” În urma unei
propuneri a Comisiei, s-a stabilit ca 2013 să fie
desemnat drept „Anul european al cetăţenilor”.
Comisia Europeană doreşte să profite de această
ocazie pentru a-i implica pe cetăţeni în conturarea
Uniunii de mâine şi pentru a vedea care este viziunea
acestora privind viitorul Europei.
În consultarea lansată de Comisie „Drepturile
dumneavoastră, viitorul dumneavoastră” cetăţenii
sunt întrebaţi, de asemenea, care sunt obstacolele
efective pe care le întâlnesc în viaţa de zi cu zi atunci
când îşi exercită drepturile în calitate de cetăţeni ai
UE sau atunci când doresc să se bazeze pe
drepturile fundamentale consacrate în legislaţia UE.
Comisia doreşte să afle care sunt dificultăţile pe care
le întâmpină europenii atunci când călătoresc în
Europa, când se mută în străinătate, când votează
sau când candidează la alegeri ori atunci când
efectuează cumpărături online. Răspunsurile primite
vor fi utilizate direct în agenda de politică a Comisiei
pentru următorii ani şi va constitui baza pentru

Raportul din 2013 privind cetăţenia UE, care
urmează să fie prezentat la 9 mai 2013, cu ocazia
Zilei Europei de anul viitor.
La doar trei luni de la data de 9 mai, când a fost
lansată consultarea online, peste 5 000 de persoane
participaseră deja la aceasta, răspunzând la
chestionarul online.
Chestionarul este scurt şi poate fi completat uşor
online, necesitând doar 10 minute din timpul dumneavoastră. Consultarea va fi deschisă până la 9
septembrie: http://ec.europa.eu/justice/opinion/
your-rights-your-future/index_ro.htm
Context
Datorită cetăţeniei Uniunii - care nu înlocuieşte
cetăţenia naţională, ci o completează - toţi
resortisanţii celor 27 de state membre ale UE
beneficiază de un set de drepturi suplimentare în
calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene. Printre
acestea se numără dreptul de a vota şi de a candida
la alegerile locale şi europene în ţara din UE în care
locuiesc, dreptul la protecţie consulară în străinătate
în aceleaşi condiţii ca şi cele aplicate resortisanţilor
ţării în cauză, precum şi dreptul de a adresa petiţii
Parlamentului European, de a înainta o plângere
Ombudsmanului European sau de a lua parte la o
iniţiativă cetăţenească europeană. În plus, orice
persoană din Europa se poate baza pe drepturile
fundamentale prevăzute în Carta drepturilor
fundamentale a UE ori de câte ori legislaţia UE este
aplicată de instituţiile UE sau este pusă în aplicare de
către autorităţile naţionale.
Raportul privind cetăţenia UE în 2010 a
evidenţiat 25 de măsuri concrete pentru eliminarea
obstacolelor existente în calea exercitării de către
cetăţenii europeni a dreptului acestora la liberă
circulaţie în UE. Una dintre acestea vizează
creşterea gradului de informare a persoanelor în
ceea ce priveşte statutul lor de cetăţeni ai UE,
drepturile de care beneficiază şi modul în care
aceste drepturi se concretizează în viaţa lor de zi cu
zi. Prin urmare, Comisia a propus desemnarea
anului 2013 drept „Anul european al cetăţenilor” şi
organizarea, pe parcursul întregului an, a unor
evenimente specifice privind cetăţenia Uniunii şi
politicile referitoare la cetăţeni.
În 2013, Anul european al cetăţenilor, Comisia va
publica un al doilea raport privind cetăţenia UE,
pentru a prezenta noi iniţiative bine definite pentru a
înlătura ultimele obstacole care îi împiedică pe
cetăţeni să beneficieze pe deplin de drepturile lor în
calitate de cetăţeni ai UE.
--- Romania - 5.1% din numărul total de
răspunsuri (5662)
Comisia europeană, IP/12/904, Bruxelles, 17/08/2012

Stagii la
Parlamentul
European
Sunteţi student sau aţi
absolvit de curând? Vă interesează afacerile europene şi
activitatea Parlamentului
European? În fiecare an,
Secretariatul Parlamentului îşi
deschide uşile stagiarilor,
având programe speciale pentru persoanele cu handicap.
Dacă doriţi să faceţi un stagiu la
Parlamentul European,
înscrieţi-vă de la 15 august!
Persoanele interesate pot
candida în mai multe secţiuni:
l opţiunea generală
l opţiunea jurnalism
l stagii de traducere.
Stagiile pot fi remunerate
sau neremunerate.
Mii de candidaţi în fiecare an
În fiecare an, Parlamentul
European primeşte aproximativ
7.000 de candidaturi. 8% dintre
candidaţi trec de faza de
selecţie - inclusiv candidaturile
din afara UE. Stagiile durează
în general cinci luni.
Stagiarii remuneraţi
primesc aproximativ 1.200 de
euro pe lună. Fiecare stagiar
trebuie să îşi găsească o
locuinţă şi să acopere
cheltuielile acesteia.
Program special pentru
persoanele cu handicap
Din 2006, Parlamentul
European are un program
special pentru persoanele cu
handicap. Parlamentul se
ocupă de aranjamentele
necesare la locul de muncă, dar
oferă şi informa ţii privind
locuinţele accesibile, transport
şi asistenţa necesară.
REF. : 20120713STO48892

Înaintea convenţiei de săptămâna
viitoare a Partidului Republican, un sondaj
NBC News / Wall Street Journal - realizat
după anunţul lui Romney privind alegerea
preşedintelui Comitetului bugetar al Camerei Reprezentanţilor ca şi candidat pentru
vice-preşedinte - îl prezintă pe Barack
Obama la 48% şi pe rivalul său republican la
44%. Diferenţa se află în marja de eroare a
sondajului de plus sau minus trei puncte.
Rezultatele sunt în concordanţă cu alte
trei sondaje recente, care, în medie, îl arată
pe Obama la 47% şi Romney la 43%.

Aflat la ONU, premierul sârb a
menţionat că Serbia "nu va recunoaşte,
în orice circumstanţă, implicit sau explicit,
independenţa care a fost declarată
unilateral de etnicii albanezi din Kosovo".
Oficialul a subliniat însă, că "ambele
părţi trebuie să demonstreze o voinţă
politică de a face un compromis".
"Guvernul meu este gata să facă un efort
în bună-credinţă la toate nivelurile, în
scopul de a ajunge la o soluţie reciproc
acceptabilă, soluţie cuprinzătoare pentru
statutul final al Kosovo", a declart el.
Preşedintele Egiptului, Mohammed
Morsi, va participa la un summit în Iran la
sfârşitul acestei luni, prima vizită pt. un
lider egiptean după ce relaţiile cu Teheranul s-au deteriorat în urmă cu zeci de ani.
Vizita ar putea marca începutul dezgheţului între cele două ţări după ani de
tensiuni ce au urmat semnării tratatul de
pace dintre Egiptul şi Israel în 1979. Egiptul predominant sunnit, condus de Hosni
Mubarak, a întărit relaţiile cu Arabia Saudită şi alte state arabe predominant sunnite, în încercarea de a izola Iranul şiit.
Guvernul cancelarului Angela Merkel a
declarat că noua centrală electrică,
alimentată cu cărbune, inaugurată recent şi
care poate asigura necesarul pentru 3.4
milioane de case, ajută planul federal de a
renunţa la energia nucleară, după dezastrul
de anul trecut de la Fukushima, Japonia.
Consumul de cărbune în creştere din
Germania este parte a unei reveniri
mondiale la uzul combustibililor fosili, care e
mai ieftin decât majoritatea alternativelor.
Suma de cărbune ars în lume a crescut cu
5.4 la sută, ajungând responsabil pentru 30
la sută din consumul total de energie anul
trecut, cea mai ridicată proporţie din 1969.

l În urma unei propuneri a Comisiei Europene, s-a stabilit ca 2013 să fie desemnat drept „Anul european al cetăţenilor” l Irakul a devenit al doilea mare
producător din Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol, producţia sa ridicându-se în prezent la 3.2 milioane de barili pe zi l Cancelarul german Angela
Merkel se va întâlni astăzi (23 august) cu preşedintele francez Francois Hollande, la Berlin l Organizaţia Naţiunilor Unite va oferi mai mult de 1 milion de dolari
ca ajutor de urgenţă pentru zonele afectate de inundaţii în Coreea de Nord l John Key, prim-ministrul din Noua Zeelandă, a anunţat că ţara sa îşi va retrage
trupele din Afganistan mai devreme decât s-a preconizat în 2013 l Cei 57 membrii ai Organizaţiei Cooperării Islamice au suspendat apartenenţa Siriei la
grupare. Acţiunea vine după ce şi Liga Statelor Arabe a suspendat Siria din gruparea sa, în luna noiembrie a anului trecut l Ungaria a devenit prima ţară care a
finalizat procesul de autorizare pentru conducta Nabucco, odată cu semnarea acordului de mediu pentru proiect l

ARCA a finalizat primul motor Executor
ARCA a finalizat Ne mândrim cu faptul ca este un program realizat privat în
lucrul la primul motor România. Executor ne va permite abordarea zborurilor
Executor. Motorul este orbitale. Am ţinut în mod special să realizăm absolut toate
destinat echipării rache- componentele motorului la ARCA. Nedepinzând de subcontelor din seria Haas şi tractori, am scăzut costurile şi am crescut foarte mult viteza de
avionului supersonic execuţie. Mai mult, orice modificare necesară, în direcţia creşIAR-111 Excelsior. Al terii performanţelor va fi extrem de uşor şi rapid implementată"
doilea motor Executor consideră Dumitru Popescu, Preşedinte ARCA.
este finalizat în proporţie
Acest motor a fost realizat în bună măsură, prin donaţii
de 50%. Echipa va private, fără sprijinul statului. ARCA va continua să solicite
realiza patru agregate sprijinul publicului, în cadrul unei campanii de donaţii, pentru
complete şi 12 camere finalizarea celorlalte motoare, precum şi pentru operaţiunile
de ardere. Motorul Exe- de testare şi logistica aferentă.
cutor foloseşte oxigen
Primul vehicul echipat cu motorul Executor va fi racheta
lichid ca oxidant şi kero- Haas 2C care va fi lansată la jumătatea anului 2013. Racheta
sen în rolul de carburant. va plasa pe orbita terestră satelitul bulgăresc CubeMessenTrac ţiunea motorului ger şi încă un satelit românesc.
este de 23 de tone forţă
Despre ARCA
în vid şi timpul maxim de funcţionare la zbor este de 190
ARCA este o organizaţie non-guvernamentală, care
secunde. Prin utilizarea pe scară largă a materialelor promovează cercetarea aerospaţială şi alte activităţi legate de
compozite şi a aliajelor de duraluminiu, motorul Executor are spaţiu. Obiectivele echipei sunt:
greutatea de numai 210 kg, ceea ce îi conferă un raport l dezvoltarea motorului rachetă Executor
tracţiune/greutate de 110, cel mai bun raport atins vreodată de l dezvoltarea avionului supersonic de transport IAR-111
un motor european. ARCA estimează atingerea unui raport şi pentru racheta Haas II
mai bun după încheierea testelor.
l câştigarea competiţiei de 30 milioane $, Google Lunar X
"Executor este cel mai important program ARCA de până Prize, utilizând ansamblul IAR-111/Haas II
acum. După încheierea testelor vom avea un produs de înaltă l dezvoltarea rachetei orbitale Super Haas, capabilă să
deeuropean
detaliată a acestei
imagini puteţi
vedeapeîn orbită
versiunea
online utile
a articolului)
tehnologie, o realizare(odeversiune
marcăextrem
la nivel
şi mondial.
plaseze
sarcini
de 2,5 tone. - lansarea unui

cosmonaut pe orbita terestră, până în anul 2025, cu lansatorul
Super Haas
Programele anterioare dezvoltate la ARCA au fost:
l Racheta Demonstrator 2B, echipată cu primul motor din
lume, din materiale compozite, reutilizabil, care a fost lansată,
cu succes, la data de 9 Septembrie 2004, de la Baza Forţelor
Aeriene de la Capu Midia. - Sistemul aerospaţial Stabilo care
a executat două zboruri. Misiunea 1, lansată la o altitudine de
14.700 m, în stratosferă şi Misiunea 2 lansată în 2007 la o
altitudine de 12.000 m, deasupra Mării Negre, cu sprijinul
Forţelor Navale, al Forţelor Aeriene şi al ROMATSA.
l Racheta suborbitală Helen, demonstrator tehnologic
pentru competiţia Google Lunar X Prize, lansată la 1
octombrie, 2010, din largul Mării Negre, în cadrul Misiunii 4B,
Sursa ARCA
atingând altitudinea de 40 km.
http://www.youtube.com/watch?v=Lsnx4QdMZP
http://www.youtube.com/watch?v=fqZeumS1edY
https://www.arcaspace.com/ro/multimedia.htm
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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. 0255-221529, mobil: 0720-038774
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 100 mp, super
îmbunătăţit, et. 1/4, situat în Reşiţa
Sud. Preţ, 42.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă situată în Reşiţa, Bdul Timişoarei, pentru locuit sau
pensiune turistică compusă din 10
camere, 6 băi, 2 garaje, sală fitness,
spălătorie, teren în suprafaţă de 750
mp. Preţ 265.000 €, negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Reşiţa, zona Muncitoresc, la
strada principală. Preţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774
Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la stradă,
racordate la toate utilităţile. Preţ 50
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,

sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial în suprafaţă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Reşiţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Reşiţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 400 mp, situat în
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament, 2 camere,
decomandat, et. 2/2, bloc din
cărămidă, centrală, termopane,
situat în Reşiţa, str. Romanilor,
lângă Sc. generală nr. 2. Preţ
20.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând casă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacanţă).
Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând garsonieră, compusă din,
cameră, bucătărie, baie, balcon,
situată în Reşiţa, vis-a-vis de
Centrul Militar. Preţ 10.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez casă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timişoara lângă
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu
S.C. DUCTIL STEEL S.A. PUNCT DE LUCRU OŢELU ROŞU
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „DEPOZIT TEMPORAR DE
ZGURĂ” , propus a fi amplasat în Comuna Glimboca, jud. CaraşSeverin.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultante la sediul
Agentiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru
Maior, nr. 73, în zilele de luni - vineri, între orele 08:00 - 16:00 şi la
sediul S.C. DUCTIL STEEL S.A. Punct de lucru Oţelu Roşu, str. Mihai
Eminescu, nr. 10, Oţelu Roşu, jud. Caraş-Severin în data de
23.08.2012.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând ouă de prepeliţă, pui de
prepeliţe, prepeliţe ouătoare, la cel
mai mic preţ. Tel. 0355-412730,
0765-295732, 0771-614597. (RR)
Vând mobilă Camelia, completă, 500 lei, o cutie muzicală veche,
un monitor plat de 19 inch, cu două
difuzoare încorporate în spate, 100
lei. Tel. 0722-264501. (RR)
Vând bicicletă pentru fitness
Ketler, producţie germană, 650 lei,
un aparat de rezonanţă magnetică,
tip fotoliu, cu taburet pentru masaj,
bioterapie, în garanţie, 1. 000 €, un
televizor color, marca Samsung, 25
diagonala, 200 lei. Tel. 0355414141, 0740343942. (RR)
Vând vacă cu viţel, de 3 săptămâni, roşu cu alb. Preţ 3.400 lei
negociabil. Tel. 0741-191933. (RR)
Vând porc de 85 kg, 6 lei/kg, un
frigider, 100 lei, cumpăr taur până în
250 de kg. Tel. 0764-258161. (RR)
Vând televizor de bucătărie, 36
diagonala, 50 lei. Tel. 0764-258161.
Cumpăr 20-30 de oi. Tel. 0742544119. (RR)
Vând 2 mânze, una de 1 an, una
de 2 ani, 500 kg. Tel. 0742-544119.
Vând centrală cu tiraj natural, de
24 kw, un telefon mobil, sigilat, Nokia, 300 lei, bicicletă de damă mare,
120 lei. Tel. 0745-134127. (RR)
Dau mobilă gratis, şifonier de
haine, o vitrină şi o comodă pentru
televizor. Tel. 0727-766324. (RR)
Vând urgent un aragaz şi 3
televizoare la 500 lei, o mobilă de
tineret şi un colţar, 1.300 lei
negociabil, rochie de mireasă, 600
lei. Tel. 0756-04091. (RR)
Vând un scripete cu suport, 150
lei, un cazan de fontă, tip mijlociu,
150 lei, un butoi de 200 l, tablă, 820
lei, bibelouri de porţelan, diferite
forme, 10 lei, o caroserie de Dacia şi
alte fierotanii, 0,8 lei/kg, casetofoane cu mici defecte, servicii de cristal,
35 lei, ceas Omega placat cu aur 23
karate, 20 lei. Preţuri neg. Tel. 0740064777, 0726-155095. (RR)
Vând pat de dormitor, pentru 2
persoane. Preţ 1.000 lei negociabil.
Tel. 0723-299036. (RR)
Vând cărucior pentru persoane
cu handicap. Preţ 100 lei. Tel. 0752030888. (RR)
Vând mânz, 2 ani, semigreu,
2.500 lei, purcei de 2 luni, 300 lei,
perechea. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând costum popular de femei,
din Banatul Montan, 200 €, o maşină
de cusut Paf, în stare foarte bună,
coase şi paltoane, şi piele, 500 €,
candelabre cu 8 şi 12 becuri, goblen
„Cina cea de Taină”, 400 €, piese din
mobilă de tineret, preţuri neg. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând frigider nou, 1.050 lei
negociabil, antenă satelit, mică,
modernă, 100 €. Tel. 0355-806908,
0770-715504. (RR)
Cumpăr grâu la preţul de 0,80
bani/kg. Tel. 0728-829946. (RR)
Vând canapea extensibilă şi 2
fotolii, preţ 300 lei. Tel. 0721-765645
Vând rochie de mireasă, 300 lei,
costum negru de bărbaţi, 100 lei,
costum ţărănesc de bărbaţi, zona
Banat, cu laiber, 300 lei, covor
persan, 80 lei, 2 carpete lungi, de
1,70, 250 lei, amândouă, 2 fotolii şi o
măsuţă rotundă, 300 lei, o vitrină cu
sertare, 250 lei, o mască pentru
vană, 100 lei, plapumă de 2
persoane, de lână, 150 lei, tablouri
pictate şi înrămate, 100 lei, bucata.
Tel. 0751-847843. (RR)

Vând 4 damigene de sticlă, de
5 l, 3 sunt în cotăriţă, una nu, 50 lei,
toate. Tel. 0748-126781. (RR)
Vând grâu, 1, 2 lei/kg. Tel. 0255526023 . (RR)
Vând monitor plat, diagonala 19
inch, cu 2 difuzoare încorporate în
spate, folia încă o mai are pe ecran,
100 lei. Tel. 0722-264501. (RR)
Vând 2 televizoare, unul cu 300
lei şi unul cu 150 lei, 3 sobe, 350 lei,
patine, diferite mărimi, 100 bucăţi,
25 lei bucata. Tel. 0724-477642. (rr)
Vând 3 televizoare, unul merge
perfect, 2 nu, cu telecomenzi. Tel.
0730-685975. (RR)
Vând 2 văcuţe, cu sau fără viţei.
Tel. 0741-272105. (RR)
Vând moară cu ciocane, 380 V,
originală, fabricată în Austria, cu tot
cu cutie, motor de 7,4 kw. Preţ 2.500
lei. Tel. 0740-362708. (RR)
Vând un televizor color, gri
metalizat, 51 diagonala, 150 lei, un
calculator complet, 400 lei, monitoare lcd de 19 inch, 180 lei, monitor cu
calculator încorporat, 300 lei,
cumpăr laptopuri, bune sau defecte.
Tel. 0757-612640. (RR)
Vând bicicletă de copii, o pereche de role, o rochie de mireasă,
350 lei. Tel. 0278-260018. (RR)
Cumpăr urgent, cazan de ţuică,
60-70 l. Tel. 0744-619607. (RR)
Vând pat de dormitor, 28/1,80 cu
oglinzi şi radio încorporat, bonus o
cuvertură şi 2 lămpi de noptieră.
Preţ 700 lei. Tel. 0723-299036. (RR)
Vând line de fabricaţie termopane, completă. Preţ 5.500 € neg. Tel.
0255-510446, 0733-184168. (RR)
Cumpăr televizor color. Tel.
0729-809390. (RR)
Vând ouă de prepeliţă, proaspete, 0,40 bani/bucata, puişori de 3
săptămâni, 5 lei/buc. Tel. 0740674202. (RR)
Vând porumb, 1 leu/kg. Tel.
0723-553641. (RR)
Vând rochie mireasă albă, M 46,
cu broderie, stil prinţesă, deosebită,
700 lei negociabil. Tel. 0727-255848
Vând televizor color Daewoo,
negru, diagonala 50 cm, 200 lei
negociabil. Tel. 0727-255848
Vând maşină de cusut Veronica.
Tel. 0727-255848
Vând tv color, Samsung, 52
diagonala, 200 lei neg., tv color
Megavision, 50 diagonala, 200 lei
negociabil, fripteoză Tefal, 100 lei
negociabil, aspirator Samsung, 100
lei negociabil. Tel. 0749-319596
Vând centrală apă caldă la gaz +
convertor gaz. Preţ negociabil. Tel.
0729-562333
Vând tăuraş de 2 luni, 11 lei kg.
Tel. 0755-078696
Vând rochie de mireasă, făcută
la comandă, model deosebit, 500
lei, negociabil. Tel. 0737-051326
Vând ţiglă, 1,30 lei/bucata. Tel.
0765-885003
Vând boiler pe lemne, 200 l. Preţ
200 €. Tel. 0743-768274
Vând călcător marca Imetec, cu
bazin de apă, cu abur, 200 lei, laptop
Acer Aspire 5520, pentru piese sau
poate fi reparat, 500 lei negociabil,
bicicletă de fitness, marca Sporter,
nouă, 550 lei, neg.Tel. 0737-051320
Vând maşină de cusut Singer,
300 lei, fier de călcat pentru
colecţionari, 2 bucăţi, 20 lei. Tel.
0255-257476
Vând mărci germane, de 20 şi
bancnote româneşti la preţuri negociabile direct. Tel. 0723-092582
Vând congelator Arctic, cu
garanţie, cuier de haine cu dulăpior
pentru pantofi. Tel. 0355-411682

Vând miere tei 2012, 300 kg la
preţul de 16 lei/kg (miere maturată
sub 20% apă). Tel. 0744-620012.
Vând pătuţ din lemn cu saltea
alge, preţ 150 lei şi măsuţă Bertoni
completă, preţ 150 lei. Tel. 0770750691.
Vând cărucior roz aproape nou,
model deosebit, husă ploaie. Preţ
150 lei. Tel. 0770-750691.
Vând cărucior aproape nou, preţ
100 lei, pătuţ Hauck original, preţ
100 lei şi un scaun maşină copil 1-3
ani, preţ 200 lei. Tel. 0770-750691.
Vând tv color cu telecomandă,
preţ 70 lei şi un magnetofon. Tel.
0770-750691.
Vând moară cu piatră, electrică,
capacitate mare şi cioclodar. Tel.
0732-850886.
Vând covoare aduse din Germania, de diferite culori şi dimensiuni.
Tel. 0749-044785.
Vând 2 geamuri termopane
aduse din Germania, unul e alb şi
unul e maro, calitate foarte bună.
Tel. 0749-044785.
Vând un birou de culoare maro
(lungime 110 cm, lăţime 67 cm,
înălţime 75 cm) ce are un dulăpior
cu 2 rafturi în interior, împreună cu
un scaun negru de birou la preţul de
150 lei. Tel. 0770-479081.
Vând centrală Ariston Microgenius folosită, în stare de funcţionare
la preţul de 450 lei. Tel. 0770479081.
Vând sistem P IV 2.6 GHz, placă
video Ati Radeon 128 mb, hdd 80
gb, 1 gb ddr, cd-rw, lan. Preţ 350 Lei.
Tel. 0771-484602.
Vând birou (maro) Forelle în
perfectă stare, pentru calculator,
plus lampă de birou mare cu braţ,
180 lei. Reşiţa. Tel. 0722-619119.
Vând geantă diplomat bărbaţi,
nouă, neagră, de piele, 300 lei.
Reşiţa. Tel. 0722-619119.
Vând lustră 3 braţe veche model
deosebit, bibliotecă sculptată lemn
masiv (vişinie) canapea rabatabila
model nou, lampadar sculptat,
măsuţă cafea sculptată, servantă
mică, bibliotecă cu masă computer
inclusă şi dulap cu 2 uşi. Preţuri
negociabile. Tel. 0770-594362.
Vând vitrină termopan 230 cm
lungime pe 98 cm înălţime, culoare
albă. Tel. 0749-044785.

Matrimoniale

Pensionar, trecut de 50 de ani,
doresc să cunosc o femeie până în
60 de ani, din oraş sau chiar şi de la
ţară. Rog seriozitate. Tel. 0762895785
Pensionar, 69 ani, din Reşiţa,
caut o doamnă între 55 şi 65 ani,
poate să fie şi de la ţară, nefumătoare. Tel. 0720-782543
Pensionară, 63 ani, cu apartament, caut relaţie serioasă. Tel.
0770-391275
Pensionară, 60 de ani, 1,60, 58
kg, fără obligaţii, doresc să cunosc
domn intelectual, serios, de aceeaşi
vârstă, fără obligaţii, nealcoolic,
pentru căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0784-048414
Domn, Reşiţa, 45 ani, 1,70, 80,
fără copii, fără obligaţii, doresc
cunoştinţă, doamnă până în 40 ani
pentru relaţie, eventual căsătorie.
Tel. 0720-182644
Bănăţean văduv, 60/1,70/70, cu
apartament + auto, fără obligaţii,
pensionar, serios, pedant, fidel,
cinstit, caut o doamnă pentru
prietenie, căsătorie, de la sat sau
oraş. Tel. 0770-473175
Domn văduv, 63/80/80, pensionar, fără obligaţii, pedant, serios,
caut doamnă pentru prietenie,
bazată pe sinceritate, dragoste şi
respect. Tel. 0355-416488
Intelectual, fără obligaţii, 50 de
ani, 1,75/70, doresc cunoştinţă cu o
doamnă, vârstă apropiată, pentru
prietenie, căsătorie. Tel. 0771766253
Tânăr discret, fără prejudecăţi,
ofer companie doamnelor sau
domnişoarelor. Pentru mai multe
detalii tel. 0726-261409.
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Diverse

Vând o ladă frigorifică cu 7
sertare. Tel. 0749-044785.
Vând mas ă de sufragerie,
extensibilă, demontabilă, din furnir,
impecabilă, 200 lei. Reşiţa. Tel.
0722-619119.
Vând lăzi de stupi noi verticali
preţ, 150 lei. Tel. 0744-963406.

Auto-Moto-Velo
Vând bicicletă pentru fetiţe,
cauciucuri Eva de spumă, nu se
umflă, 12 inch, foarte uşoară, cu roţi
ajutătoare detaşabile, preţ 200 de
lei. Tel. 0724-888961, 0770-370592
Vând combină, cu masă de 2 m,
adusă din Germania, în stare foarte
bună, 2.700 €, o combină culegătoare de porumb, adusă din Serbia,
pe 2 rânduri, 5.600 €, 10 pluguri
pentru tractoare, între 20 şi 45 cai
putere, cu 2 brazde, 300 €/bucata.
Tel. 0769-260026. (RR)
Vând Dacia Papuc diesel, 2005.
Preţ 2.000 € negociabil. Tel. 0724539131. (RR)
Vând remorcă pentru tractor,
500 € neg. Tel. 0723-235961. (RR)
Vând Ford Tranzit Conect, de
marfă, 2006. Preţ 3.200 €. Tel. 0745264900. (RR)
Vând utilaje agricole, greble de
adunat fânul, cositoare pe tamburi
pentru tractor, motocositoare Carpatina, plug şi un tarctor. Preţ 2.700
€ neg. Tel. 0770-853684. (RR)
Vând Ford Tranzit, 2001, înmatriculat, 6 locuri + marfă, în stare
bună. Preţ 4.400 € negociabil. Tel.
0727-245233. (RR)
Cumpăr pompă de motorină, de
Ford Tranzit, din 1996. Tel. 0742544119. (RR)
Vând Dacia 1300 pentru
voucher. Tel. 0741-235698. (RR)
Vând 2 tractoare, unul marca
Fiat, 4-45, 3.500 €, un tractor mare
650, ambele la 3.500 € negociabil.
Tel. 0756-590301. (RR)
Vând motocicletă, 600 €, jante
cu cauciucuri pentru Ford K, 170 €,
jante de tablă pentru Passat, 15 ţoli,
200 lei, setul, cauciucuri pentru
Dacia Logan, 80 lei/bucata, un cârlig
de remorcă, nou, pentru Ford
Escort, 200 lei, un portbagaj auto
pentru biciclete, 60 lei bucata. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând Vw Passat, 2002, 1,6 benzinar, gri, dotată full. Preţ 5.500 €
negociabil. Tel. 0747-222263. (RR)
Vând Vw Passat, 1,9 TDI, 1995,
înscris în circulaţie şi încă unul pentru piese de schimb, neînmatriculat.
Preţ 1.000 €, amândouă. Tel. 0744229162. (RR)
Vând Ford K, înmatriculat, 2001,
55.000 km. Preţ 1.500 € negociabil.
Tel. 0740-203806. (RR)
Vând motociclet ă Yamaha,
înmatriculată, cauciucuri noi, stare
impecabilă. Preţ 1.100 € negociabil.
Tel. 0727-271045. (RR)
Vând microbuz, Renault Master,
2001, 4.000 € negociabil, jante de
aluminiu, de 15, 16, 17 ţoli, 500 lei/
setul, aparate de vulcanizare, de
echilibrat roţi, 1.000 € negociabil,
cârlig pentru remorcă BMW, 100 €.
Dezmembrez Renault Twingo,
2001, vând orice piesă la preţuri
foarte ieftine. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Anunturi
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Vând microbuz, Mercedes, 16
locuri, 2001, toate actele la zi, 7.500
€ negociabil, Renault Symbol, 2001,
1,2, 6.200 € negociabil. Tel. 0721252861. (RR)
Vând BMW. 320 diesel, 2003, în
stare perfectă, 150 cai putere,
navigaţie încorporată, geamuri şi
oglinzi electrice, jante de aluminiu,
originale, maşină de garaj, întreţinută + roţi de iarnă. Preţ 6.000 €
negociabil. Tel. 0763-423458. (RR)
Vând motocicletă Nipru cu ataş,
650 cmc, boxer cardan, stare
perfectă. Preţ 2.650 €. Tel. 0743992233. (RR)
Vând maşină Audi 80, motot de
1,6 diesel, pentru piese de schimb, o
motocositoare Carpatina, 2.500 lei
negociabil, scuter, 250 €, diverse
utilaje agricole. Tel. 0726-721708.
Vând Renault Laguna, 2000,
înmatriculat, verificare tehnică pană
în 2013, 1.998 cmc, dotări complete,
climatronic. Preţ 3.200 € negociabil.
Tel. 0785-390778. (RR)
Vând Oltcit pentru programul
Rabla. Preţ 2. 000 lei. Tel. 0729876548, 0255-240038. (RR)
Vând Dacia Logan, 1, 4, 2005,
roşie, 31.000 km. Preţ 3.000 €
negociabil. Tel. 0726-834196. (RR)
Vând semiremorcă pentru tractor U445. Tel. 0728-829946. (RR)
Caut motor de Audi, din 1995,
185 Valem, cod motor ADR. Tel.
0760-164588. (RR)
Vând 2 scutere, înscrise în
circulaţie, de 49 cmc, un Yamaha,
400 € şi un Piagio, 300 €. Tel. 0730552734. (RR)
Vând Renault Expres, 2001, 7
locuri, în stare foarte bună, aer
condiţionat. Preţ 4.000 €. Tel. 0746768172, 0769-298022. (RR)

Imobiliare
Vând casă în Bocşa, zonă
liniştită. Preţ 21.000 € negociabil.
Tel. 0355-566212. (RR)
Vând apartament, 3 camere,
zona MFA. Preţ 23.000 € negociabil.
Tel. 0766-259945. (RR)
Vând casă în Gătaia, 2 camere
decomandate, bucătărie mare,
baie, hol, cămară de alimente + o
casă în curte cu 3 încăperi, garaj,
anexe, grădină 1520 mp, sau
schimb cu apartament, 2-3 camere,
în Reşiţa. Preţ 32.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)
Vând casă în Ticvaniu Mare, la
30 km de Reşiţa, la şosea, 6 încăperi locuibile, pivniţă, fântână, multe
anexe, magazie, curte şi grădină,
1650 mp. Preţ 15.000 € neg. Tel.
0722-827728, 0355-412160. (RR)
Vând 1.500 mp teren la Cuptoare, alăturat drumului judeţean, spre
ieşirea din localitate spre Văliug. Tel.
0743-394000. (RR)
Vând apartament, 3 camere, în
Govândari, Al. Narcisei, bl. 5. Preţ
23.000 € negociabil. Tel. 0355803294. (RR)
Vând apartament, 4 camere, o
bucătărie, cămară de alimente,
boxă, 2 balcoane, 2 băi, garaj sub
balcon, vedere pe 2 părţi, bloc
construit din cărămidă arsă, în
Moroasa, et. 1/4. Preţ 55.000 €
negociabil. Tel. 0770-751533, 0355426552. (RR)
Vând casă, 60 km de Timişoara,
3 camere, dependenţe, bucătărie
de vară şi de iarnă. Preţ 15.000 €.
Tel. 0735-881623. (RR)

Anunturi
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Vând 3 parcele de teren în zona
Reşiţei, 5 €/mp negociabil. Tel.
0727-245233. (RR)
Vând teren intravilan, 470 mp, în
localitatea Doman şi un hectar de
pădure. Preţ 4.000 €. Tel. 0743992233. (RR)
Doresc să cumpăr o garsonieră
în Bocşa sau în Reşiţa. Tel. 0722264501. (RR)
Vând garsonieră în spatele
complexului Victoria, Reşiţa. Preţ
13.500 €. Tel. 0725-978949. (RR)
Vând casă în Bocşa, zonă
liniştită. Preţ 21.000 € negociabil.
Tel. 0355-566212. (RR)
Vând apartament, 3 camere,
confort 2, îmbunătăţit, pus la punct
cu tot ce este nou şi modern. Preţ
25.000 €. Tel. 0724-584000. (RR)
Vând apartament Al. Narcisei,
bl. 5, sc. 4, et. 4, ap. 18, 3 camere.
Preţ 23.000 € negociabil. Tel. 0355803294, 0751332701. (RR)
Vând garsonieră, Al. Gugu, nr. 1,
et. 2, 38 mp, îmbunătăţită. Preţ
12.500 € negociabil. Tel. 0355405288, 0731-173122. (RR)
Vând apartament în Bocşa, la
parter, 2 camere, centrală, termopane, pereţi izolaţi, posibilitate
spaţiu comercial sau birouri, zonă
bună, lângă haltă, aproape de
şcoală, farmacie. Preţ 15.000 €. Tel.
0748-126781 . (RR)
Vând jumătate lanţ de pământ şi
jumătate lanţ de pădure, total, 1.000
lei. Tel. 0748-126781. (RR)
Vând casă în cartierul Muncitoresc, 4 camere, bucătărie, hol mare,
garaj, curte, 1.029 mp, gradină,
singur în curte sau schimb cu
apartament, 2 camere, et. 1, confort
1. Preţ 30.000 € negociabil. Tel.
0355-425672. (RR)
Închiriez cabinet stomatologic,
autorizat şi dotat, spaţiu pentru
birouri, în Reşiţa, str. Petru Maior.
Tel. 0743-610599. (RR)
Vând casă în Măureni, nr. 44, 3
camere, grădină, curte, fântână de
ploaie în curte, pivniţă, şpis, apă
curentă nu este încă. Preţ 8.500 €
negociabil. Tel. 0726-392961. (RR)
Vând casă la Secăşeni. Preţ
23.000 € negociabil. Tel. 0735656734, 0731-191130. (RR)
Vând apartament, zona MFA,
îmbunătăţiri majore. Preţ 23.000 €.
Tel. 0766-259945. (RR)
Vând casă, 3 dormitoare, 2 băi,
living, sufragerie, bucătărie, şpais,
zona A central, poate fi folosită şi pt.
cabinete medicale. Preţ 75.000 €
negociabil. Tel. 0770-751533. (RR)
Vând apartament, 4 camere, o
buc ătărie, cămară, boxă, 2
balcoane, 2 băi, garaj, et. 1, 140 mp.
Preţ 65.000 € negociabil. Tel.
07701-751533. (RR)
Închiriez apartament, 2 camere,
complet utilat, pentru studenţi, în
Timişoara, str. Hebe. Tel. 0771641897. (RR)
Vând apartament 3 camere, et.
10, zona Intim, Reşiţa, 70 mp, un pic
renovat, 28.000 €, sau schimb cu un
apartament nerenovat cu 2-3 sau 4
camere, et. 1-2. Ofer 2.000 € dif. Tel.
0722-363044, 0770-843099. (RR)
Vând casă în localitatea Jupa,
cu grădină 400 mp, construcţia 70
mp. Preţ 28.000 € negociabil. Tel.
0733-184168. (RR)
Doresc să cumpăr o casă sau un
apartament, preluare de rate, ofer
1.000 €/lună. Tel. 0786-483218,
0747-468797. (RR)

Anunturi
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Vând grădină cu canalizare, apă
curentă. Preţ 9 €/mp negociabil. Tel.
0763-555782. (RR)
Vând apartament 3 camere,
decomandat, confort 1, centrală şi
termopane. Etaj 4/4, preţ avantajos,
29.000 € neg. Tel 0765-462254
Vând apartament cu 3 camere,
în apropiere de Kaufland Govândari, foarte frumos renovat,centrală
nouă,parchet, faianţă,forme din
rigips, rolouri, parcare, în bloc cu 4
etaje la parter, aprox 64 mp,la preţul
de 29.000 € negociabil. Se vinde cu
sau fără mobilă, în funcţie de client.
Tel. 0721-638220, 0723-494997
Vând apartament 2 camere, în
Govândari, Al. Nuferilor, bl. 7,ap. 14,
zonă liniştită, et. 3/4, fără îmbunătăţiri. Preţ 17.000 € negociabil. Tel.
0734-407971
Vând apartament, Al. Nuferilor,
confort 2, îmbunătăţit, cadă nouă,
chiuvetă nouă, izolat termic. Preţ
21.500 € neg. Tel. 0252-353802
Vând apartament la căsuţă, ultra
central, gresie, faianţă, centrală
termică, alarmă, curte, parcare. Preţ
negociabil. Tel. 0770-547233
Vând apartament 2 camere,
zona Luncă. Tel. 0723-299767
Vând apartament central, 4 camere, 2 nivele, 100 mp, termopan,
centrală, pivniţă şi apartament în
zona Luncă, 2 camere, 55 mp,
centrală, termopan, bloc de cărămidă, izolaţie termică exterioară.
Tel. 0734-575139, 0727-047540
Vând casă la Secăseni. Tel.
0735-656734
Vând garsonieră, str. Sportului.
Preţ 13.000 € negociabil. Tel. 0771426576
Vând casă aproape de Reşiţa, la
ţar ă, sau fac schimb cu un
apartament sau garsonieră. Tel.
0762-895785
Schimb apartament 3 camere,
ultracentral, cu apartament 2
camere, central + o mică diferenţă.
Tel. 0727-255848
Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, et.
3, izolat termic, boxă, garaj, Reşiţa,
Moroasa II. Preţ 45.000 €, neg. Tel.
0769-670833, 0770-496556
Vând apartament, 4 camere, et.
2/4, confort 1, 2 băi, termopane, izolat termic, centrală termică, parţial
mobilat, loc de parcare. Preţul pieţei. Tel. 0721-906062, 0770-454966

Oferte-Cereri
de Serviciu
Absolventă de master în ştiinţe
economice Universitatea de Vest,
promoţia 2012, fără experienţă, caut
de lucru în domeniu economie-contabilitate. Tel. 0724-028870.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Primesc în gazdă 2 eleve,
îngrijesc copii, copii ce merg la
şcoală sau la grădiniţă. Tel. 0355804513. (RR)
Caut să îngrijesc bătrâni. Tel.
0752-876571. (RR)
Îngrijesc copil, între 2 şi 5 ani.
Tel. 0740-937835. (RR)
Caut un copil spre îngrijire. Tel.
0731-191130. (RR)
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985
Primesc fete sau băieţi în gazdă.
Tel. 0729-115691
Caut copil pentru îngrijire, fac
menaj la domiciliu, caut bătrâni
pentru îngrijire. Tel. 0731-191130
Primesc în gazdă, 1, 2 eleve. Tel.
0768-013171
Cameraman şi fotograf profesionist cu peste 10 ani experienţă în
domeniu ofer servicii de cea mai
bună calitate la preţuri excepţionale.
Tel. 0729-844264.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Execut lucrări în construcţii interioare şi exterioare. Zidărie, tencuială, glet, tinci, pereţi rigips, faţade
din polistiren, sape, parchet laminat,
montez tablă Lindab. Tel. 0741017894.
Construim case la roşu sau la
cheie, hale industriale, finisaje
exterioare sau interioare la preţuri
accesibile. Tel. 0741-017894.
Constructi case la rosu sau la
gata renovari case şi apart. montam
gresie faianta parchet rigips
termoizolati hidroizolati inst sanitare
inst electrice pavaje sape tencueli
zugraveli etc. Tel. 0741-017894.
Executăm lucrări de structură,
acoperişuri (execuţie şi reparaţii),
finisaje interioare şi exterioare,
hidroizolaţii, termoizolaţii. Oferim
cel mai bun raport calitate-preţ de pe
piaţă. Tel. 0741-017894.

Anunţ public
Comuna Constantin Daicoviciu anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Reabilitarea păşunilor din comuna C-tin Daicoviciu, jud. CaraşSeverin prin realizarea unei adăpătoare pentru animale, alimentată
prin foraj în păşunea comunală din satul Maciova” propus a fi
amplasat în com. C-tin Daicoviciu, satul Maciova, extravilan, judeţul
Caraş-Severin.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din municipiul
Reşiţa, strada Petru Maior, numărul 73, în zilele de luni - vineri, între
orele 0800-1600 şi la sediul titularului Primăria C-tin Daicoviciu.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 22.08.2012
Reşiţa: Barman: 1; Brutar: 3; Consilier/expert/inspector/referent/
economist în comerţ şi marketing: 1; Gestionar depozit: 1; Lucrător
comercial: 3; Ospătar: 1; Vânzător: 2;
BĂILE HERCULANE: Administrator societate comercială: 1;
Bucătar: 1; Director societate comercială: 1; Solist instrumentist: 1;
ORAVIŢA: Vânzător: 1;
TOTAL JUDEŢ: 17

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

August
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Prognoza meteo

Joi/23 August

Vineri/24 August

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+37ºC
+18ºC

Reşiţa
Oraviţa +30ºC
+18ºC

pe următoarele
11 zile

+34ºC
+18ºC

Luni, 27 August

8

+34ºC
+17ºC

+38ºC
+19ºC

Sâmb@t@/25 August
Timişoara

Caransebeş

+38ºC
+19ºC

Reşiţa

+38ºC
+19ºC

Oraviţa +33ºC
+21ºC

Miercuri, 29 August

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+38ºC
+20ºC

+38ºC
+17ºC

+36ºC
+21ºC

Joi, 30 August

Vineri, 31 August

Caransebeş
Reşiţa

+37ºC
+18ºC

Oraviţa +32ºC
+18ºC

Oraviţa +33ºC
+20ºC

+36ºC
+22ºC

Marţi, 28 August

Duminic@/26 August

+35ºC
+19ºC

Sâmbătă, 1 Sept.

Duminică, 2 Sept.

Reşiţa

+24ºC/+12ºC

+22ºC/+15ºC

+26ºC/+16ºC

+26ºC/+17ºC

+26ºC/+12ºC

+20ºC/+11ºC

+21ºC/+13ºC

Timişoara

+26ºC/+14ºC

+28ºC/+13ºC

+32ºC/+17ºC

+32ºC/+17ºC

+32ºC/+9ºC

+24ºC/+11ºC

+26ºC/+13ºC
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