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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Anunţuri

Prima investi]ie din Valea [erovei întârzie s@ apar@

Editorial Dan Popoviciu Nebunie sau prostie?
Vine fonfăitul de ministru care se ocupă cu sănătatea

ă va trebui să plătim între cinci

ă da. Dar, aceasta este cea
mai recent emisă de un membru al unui guvern stru
ămilă.

ă vopsească neputin
ă crasă, prin tot felul de tâmpenii pe care aservi

ăbesc să le explice prostimii. Dacă eu în
ă două, trei sau patru zeci de ani

în care ătit la neputinciosul
sistem de asigurări de sănătate bani frumo ă că acei
bani au dispărut. Pur

ă să plătesc “o sumă modică” pentru fiecare zi de

spitalizare; deja îmi cumpăr medicamentele
ării, plătesc medicii (în sute de euro),

plătesc asistentele (ce-i drept, în lei)

ă ie
ă la groapa de gunoi a societă

ădători de neam, care nu ave
ărăcie ă pe pro ă tot

votează. Func ăr

ă fie un bun
executant, contribuitor ător pentru bunăvoin

ă devină sclav al fondurilor de milioane

ce se sifonează în buzunarele liderilor.
Spun prostii? Mai

ări

ă? Crede cineva că tamajorii de pe la vămuire
au păstrat ( ăstrează) totul pentru ei? În fine, am auzit o
exprimare de tot rahatul, la un recent jurnal de ă
nu ărie pentru evaziune fiscal de milioa-
ne de euro. Y, pentru o altă infrac

ă?
Cât mai suportăm ace

ă a statului român?
Năstase, fostul premier, după care mul

ăcate…citi

şi
ne spune c şi zece lei, pentru
o zi de spitalizare. A

Şi de stânga şi de dreapta şi de buzunar. Nişte
jigodii care nu mai ştiu cum s

şi eu şi angajatorul meu am pl
şi, iat

şi simplu, am cotizat degeaba.
Urmeaz

şi celelalte
necesare spitaliz

şi tot nu le ajunge
ho

şim şi le spunem pe nume, ne iau cu tot felul de
felixisme care ne arunc

şte ho
şte tr

şi neputin ştii ce v

şi, bineîn

şi recunosc

şii corup şoarei? A auzit
cineva de vreo condamnare? S-a oprit traficul de
contraband

şi p
ştiri: X risc

ştiu cî şc

şti ho

ţi auzit o nemernicie mai mare de mai
bine de 20 de ani? Probabil c

ţo-
c

ţa admi-
nistrativ ţii
se gr ţeleg prost,
îmi asum criticile. Dar: dup

ţilor ce se numesc administratori ai naţiei române!
Dac

ţii.
Nu, domnilor politicieni administrator. Sunteţi ni ţi,
ni ţi niciun fel de pardon
de a-i afunda în s ţ

ţii în administraţie, împ ţite pe criterii de
servilism, nepotism ţeles, cu obligativitatea ca
numitul printr-un simulacru de examen s

ţa
de a i se fi permis s

ţineţi minte faza cu elicopterele ce
ridicau vame ţi de la graniţele ţ

ţi ani de pu
ţiune. Z, pentru seches-

trare de persoane, afaceri ilicite cu statul etc. Doar risc
ţi, constituiţi într-un sistem

mafiot, structurat pe coloana vertebral
ţi plâng, a fost doar

un mugur de zeghe. Din p ţi raportul mcv.

Investiţia în valoare de 9 milioane de euro a oficialilor de la Velo City
rămâne în continuare la stadiul de proiect. Mai mult decât atât, modul în
care şefii firmei pun problema în relaţia cu administraţia publică locală
nu face altceva decât să ridice alte semne de întrebare cu privire la
veridicitatea proiectului.

„După ultimele contacte rămân sceptic până nu se implementează
acest proiect. Cert este că acum două zile, o delegaţie a celor de la Velo
City a fost prezentă în parcul industrial să facă un studiu geotehnic. Au

adus şi o altă schiţă, care pe mine m-a impresionat, sper să mă
impresioneze şi după ce se dovedeşte că are legătură cu realizarea din
teren. Încă îi aşteptăm, deşi ne-au cerut un temen de încă 12 luni de
tatonări. Le-am spus că termenul este foarte lung şi că ne-au blocat,
practic, cea mai importantă parte din acel parc industrial”, a precizat
Mihai Stepanescu, primarul Reşiţei.

Edilul-şef a declarat că s-a obişnuit cu explicaţiile date de oficialii de
la Velo City, atât în ce priveşte parcul de locomotive, cât şi
debarcaderul. „Au luat angajamente în mod public, la insistenţele mele,
să se ţină de cuvânt şi să respecte legile. Parcul Industrial este realizat
pe bani europeni. Ştiţi foarte bine: 75 la sută din valoarea de 12
milioane sunt bani europeni. În al doilea rând, drumurile au un regim
aparte. Ca să motiveze întârzierile vor acum să facă nişte hale şi peste
drumuri. Personal, nu spun nu, dar să vedem ce spune comunitatea
europeană”, subliniază primarul oraşului.

Dincolo de intenţia celor de la Velo City de a ridica halele peste
drumurile din parc, aceştia doresc acum să mai facă un studiu
geotehnic, ca să vadă câte etaje ar putea suporta clădirea. „E doar o
încercare de a se trage de timp, din două motive: vor să vadă dacă au
rezolvat sau nu finanţarea de la Decatlon, iar al doilea, dacă pot folosi
suprafeţele destinate pentru construcţii. Nu poţi face construcţii haotic.
Afost o tragere de timp”, spune Mihai Stepanescu.

Într-un final, edilul-şef speră să se rezolve problema banilor şi să se
termine şi studiul geotehnic, astfel încât epopeea să ajungă la final, iar
reşiţenii să poată beneficia de sutele de locuri de muncă, ce există în
momentul de faţă doar pe hârtie.

Explicaţii peste explicaţii

Cum trag de timp

(Tatiana Munteanu )

„Cu prilejul f ţei
umblau mascaţii. În duminica f

ţii cutreierau
str

ţipete de
bucurie

ţi ţi, acorduri de acordoane

ţi strigând Ripp-Ripp-hali-pup.“
Astfel descria profesorul, scriitorul

ţean Alexander Tietz în cartea
sa „Wo in den Tälern die Schlote rauchen”
(„Unde fumeg

ţa.
Povestea zilelor de f ţa poate

continua cu amintiri ale oamenilor în vârst

ţia era
prezent

ţia seara, res
pectiv toat

ţi.

ţii) intr

ţii care a urmat, au
condus la „îngheţarea” acestei s

ţii culturale germane din acea
perioad ţie prin
organizarea faimoaselor baluri mascate la
care participau ţi. Pentru
muzic ţii de muzic

ţa. Din
p

ţiei Germane de Cultur
ţie a Adulţilor Re ţa. De atunci, an de

an, asociaţia organizeaz

ţia organizeaz
ţe

ilor, o manifestare gustat ţi cei prezenţi.

Desigur se servesc t ţei, se ascult

ţia German ţie
a Adulţilor Re ţa organizeaz

ţean reprezint
ţ ţa tradiţional

ţa

ă ăzile Re
ă

ăsea apogeul. Masca
ăzile singuri sau în grup, străzile vuiau de

spectatori. Întreaga vale a Bârzavei răsuna de
strigături, sunete de zurgălăi, de

ă ă

ă masca

ă furnalele în văi”) despre
perioada de fă

ă
ă de

astăzi. Astfel amintindu-
ă Războaie mondiale, ei povestesc despre

o atmosferă incadescentă. Toată popula
ă fie pe stradă ziua, fie în diferitele

localuri unde se continua distrac
ă noaptea. Erau prezentate diferite

mă ă
ă de spectatori. Noaptea târziu aveau

loc demascările, moment gustat de tot cei
prezen

ă se petrecea în ultima zi a fă
ă

ă ării manifestării.
Dar de fapt ce înseamnă fă

ă între prima săptămână de
după Bobotează

ă în
Postul mare de dinaintea Sărbătorii Pa

ăcate, războiul, urmările sale

ărbători.
Abia în anii `70 ai secolului trecut,

Ansamblul de operată în limba germană,
mentorul activită

ă, a revigorat această tradi

ă semnau renumite forma ă
germană din Banatul de

ăcate, datorită emigrării multor persoane din
conducerea ansamblului, acesta

ă ă evenimen
tele din 1989 s-a desfă

ă

ă această manifes
tare, reu

ă ă ă în ziua
de 9 februarie, pentru a 14-a oară.

Din 2000, asocia ă în perioa
da fă ărbătoarea tăi

ă de to

ăi ă muzică,
se dansează ă, se ascultă scheciuri.

Asocia ă de Cultură
ă an de an

ă ă-amiază de voie
bună înaintea intrării în post.

Fă ă ăzi o
prezen ă activă în via ă a etniei
germane din Re

şangului, pe str şi
şangului

obiceiul îşi g

şi plânsete, sunete de diferite
intensit şi tonalit
şi alte instrumente muzicale. Copiii fugeau
dup

şi
etnograful reşi

şang la Reşi
şang la Reşi

şi de anii dintre cele
dou

şti, diversitatea lor fiind recunoscut şi
apreciat

Şi nu în ultimul rând, manifestarea
culminant şan
gului. La ora 24 se ardea simbolic f şangului
sau se înmormânta, depinde de locul
desf şur

şangul? Este

perioada cuprins
şi Miercurea cenuşii, adica

ziua în care creştinii apuseni (romano-catolicii,
evanghelicii-luterani şi reforma

ştelui.
Din p şi

perioada de persecu

şi 1.200 de invita

şes şi din Reşi

şi-a încheiat
activitatea în mijlocul anilor `80 şi implicit nu s-
au mai organizat aceste baluri.

Primul bal de f şang de dup
şurat în anul 1991, în

organizarea Asocia şi
Educa şi

şita ei consemnându-se în fiecare an
în cadrul mass-mediei scrise şi vorbite. Anul
acesta, balul de f şang se desf şoar

şangului din fiecare an S

şi se cânt
şi Educa

şi şi
ultima zi a f şangului, o dup

şangul reşi şi ast

şi şi din Banatul Montan.

-

-

-

-

-
-

Erwin Josef Ţigla

Făşangul german la Reşiţa

c ţi în pagina 2 programul de fiti ăşangc ţi în pagina 2 programul de fiti ăşang



Grupul Ecologic de Colaborare Nera deruleaz

şi ghizi
voluntari pentru practicarea ecoturismului la Liceul
Tehnologic CLISURA DUN

şi Liceul
Tehnologic MATHIAS HAMMER dinAnina.
La cursuri particip

şi studen

şi li se vor
încheia contracte de voluntariat urmând ca aceştia
s

şi promovare a ecoturismului într-
o zon şi
na şului,

Cheile Nerei Beuşni
şi Vrša

ă în
perioada decembrie 2012 aprilie 2013 cursuri de
pregătire pentru agen

ĂRII din Moldova Nouă,
Liceul Tehnologic MIHAI NOVAC din Oravi

ă un număr 93 de tineri elevi,
profesori precum

ă

ă participe pe parcursul anului 2013 la activită

ă transfrontalieră din aria parcurilor naturale

Đerdap, Deliblataska
Peš-

-

ţi ecologici voluntari

ţa

ţi cu domiciliul în aceste
localit ţi. În luna aprilie 2013 participanţilor li se vor
acorda certificate de absolvire a cursului

ţi de
protecţia mediului

ţionale Porţile de Fier, Semenic Cheile-Cara

ţa,
čara čke Planine.

Doina Mărgineanu, Consilier pentru relaţii publice al GEC Nera
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26 ianuarie

28 ianuarie

7 februarie

9 februarie

11 februarie

11 februarie

, ora 16,00, sediul Forumului German Reşi
şang a anului 2013.

, ora 15,30, sediul Forumului German Reşi

şang cu
forma şi

şa: Program de F şang cu tinerii
de la forma şa.

, ora 16,30, galeria Direc şi Patrimoniul
Na şi

şi sculptur
şi şi

şang cu copii ai sec
şi

şi IV B (inst.
Constan

şi

şi IVA(prof. Loredana Kilvanya).
, ora 11,00, sediul Centrului Social „Frédéric Ozanam” Reşi

şang cu copii ai sec şi cu
copiii vincen şi

şi şan şi Fiul”, Calea Lupacului:
Tradi şang.

, ora 17,00, sediul Forumului German (Reşi
şilor pentru tineri.

, ora 18,00, sediul Forumului German Dognecea: Program de F şang cu
forma şi

şi
şang: S şilor pentru adul

ţa (strada Oituzului 6):
S ţeilor pentru tineri. Prima manifestare de F

ţa (strada Oituzului 6):
S ţeilor pentru adulţi, cu formaţia „Banater Bergland“.

, ora 13,00, sediul Forumului German N
ţia muzical ţa.

, ora 15,00, sediul Forumului German Boc
ţia de dansuri populare germane „Prietenia” din Boc

ţiei Judeţene pentru Cultur
ţional, Re ţa: Expoziţia „Carnavalul Culorilor” (ediţia a V-a), cu participarea cercurilor

de pictur
ţa. 7 februarie, ora 17,30, Gr ţa cu program prelungit nr. 9, Re ţa:

Program de F ţiei germane a Gr ţei cu Program Prelungit nr. 9.
, orele 8,30 - 11,00, Liceul Teoretic „Diaconovici - Tietz” Re ţa, Sala festiv

ţa Bugariu).

, orele 17,00 - 19,00, Liceul Teoretic „Diaconovici - Tietz” Re ţa, Sala
festiv

ţan), III B (înv. Yvonne Christa Demenyi)
ţa: Program de

F ţiei germane a Gr ţei cu Program Prelungit „Semenic”
ţieni din Re ţa.

, ora 19,00, Re ţa, Restaurantul „Du
ţionalul bal mascat de F

ţa, str. Oituzului nr. 6):
S

ţia muzical ţa.
, ora 15,30, sediul Forumului German (Re ţa, str. Oituzului nr. 6): Ultima

manifestare de F ţi, cu formaţia muzical

ărbătoarea tăi ă

ărbătoarea tăi
ădrag: Program de Fă

ă „Banater Bergland“ din Re
ă

ă

ă „Deutsche Kunst Reschitza” ă „Jakob Neubauer” ale Forumului
German din Re ădini

ă ădini
ă

„Jean Monnet“: Carnavalul elevilor din clasele I B (prof. Gabriela Bocean)

ă „Jean Monnet“: Carnavalul elevilor din clasele II B (înv. Ramona Berar), III A (înv.
Paraschiva Cre

ă ădini

ă

ărbătoarea gogo
ă

ă „Banater Bergland“ din Re

ă ărbătoarea gogo ă
„Banater Bergland“.

2 februarie

2 februarie

8 februarie

8 februarie

9 februarie

12 februarie

Angaja -

.

-

Primarul municipiului Re

-

-

ţii Serviciului de Gospod
ţiei pentru Întreţinerea

ţa au identificat arborii din municipiu care constituie un pericol
pentru cet ţeni. În unele zone, utilajele Prim ţa nu
au suficient spaţiu pentru acces. Prin urmare, se are în vedere
încheierea unui contract cu o firm

ţia specializat

din Decembrie nr. 15,Ateneului nr. 1

ţi ai Serviciului de Gospod

ţiei Locale a efectuat verific

ţa Republicii,
Castanilor, Zimbrului, V

ţia necesar

ţadele afectate
ţa cet ţenilor.

Comisia Prim ţa a întocmit o list
ţion

ţiei pân

ţinerea faţadelor imobilelor este
obligaţia proprietarilor.

ţa, Mihai Stepanescu, a organizat vineri,
25.01.2013, o prim ţii altor 9 localit ţi din jurul
municipiului pentru a discuta posibilitatea constituirii zonei metropolita
ne. Conform Legii nr. 351/2001, municipiile re ţ ţ au
dreptul s ţeze zone metropolitane prin asocierea, într-un
parteneriat voluntar, cu alte unit ţi administrativ-teritoriale de baz

ţi aflate la
distanţe de pân ţ

ţa au participat
primarii localit ţilor Boc

ţi, dar

ţii un r

ţia din localit ţile pe care le reprezint
ţarea zonei metropolitane, administraţiile asociate vor

putea accesa fonduri

ţii din cadrul Prim ţa a
transmis o adres ţia Regional

ţii privind stadiul expertizei tehnice
sau a documentaţiei de avizare ţie pentru Pasajul Triaj
Lunca Bârzavei, aflat în administrarea Direcţiei. Administraţia public

ţie
ţa, care ar decongestiona circulaţia

ţiei Regionale de Drumuri

ţia nu a primit informaţii privind
aprobarea programului de proiectare pe anul 2013 pentru obiectivele
de investiţii ţii capitale, cu finanţare de la bugetul de stat.

ărie Urbană

ă ăriei Municipiului Re

ă specializată de alpini
ăzile pe care se impune interven ă sunt: Banaduc

nr. 14, Caen nr. 7, Teilor nr. 31, Sportului nr. 2, M. Kogălniceanu nr. 7

ătuită din reprezentan ărie
Urbană

ări privind clădirile din zona
Muncitoresc Minda, care necesită reabilitare estetică.

Din cele 59 de imobile de pe străzile Paul Iorgovici, P-
ăliugului

ă. Alte 11 clădiri au fost
reabilitate, însă fără aviz pentru culoare, iar la alte 10, lucrările sunt în
derulare. Celelalte imobile au fa ă reabilitare
atât pentru aspectul estetic al zonei, cât ă

ăriei Municipiului Re ă cu imobilele
în cauză, iar în această perioadă proprietarii vor primi aten ări scrise
pentru remedierea situa ă în data de 30.04.2013. În cazul în care
nu se conformează, municipalitatea va aplica amenzi tuturor celor care
nu respectă legea potrivit căreia între

ă întâlnire cu reprezentan ă

ă de jude
ă înfiin

ă ă. De
asemenea, în zona metropolitană pot fi cuprinse localită

ă la 30 de km fa ă de municipiu.
La întâlnirea de la sediul Primăriei Municipiului Re

ă
ăliug. În termen de 10 zile, primarii din cele 6 localită

ării zonei metropolitane) vor transmite
municipalită ăspuns cu privire la acordul asocierii. Ulterior, edilii
vor propune spre aprobare un proiect de hotărâre în consiliile locale

ă ă.
Prin înfiin

ă în parte, fără a-
ă.

Serviciul de Investi ăriei Municipiului Re
ă către Direc ă de Drumuri

ă
locală consideră benefică începerea lucrărilor în perioada următoare,
în special la partea superioară, pentru fluidizarea traficului.

În acela ă în aten ă a
municipiului Re

ărul autovehiculelor grele care tranzitează ora
ăspunsul Direc

ă că ambele obiective au fost propuse pentru bugetul pe anul
2013, însă, până în prezent, Direc

şi Mediu şi cei ai Direc
şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local

Reşi
şi

şti utilitari.
Str

şi
28, Rev şi cartierul Secu nr. 53-55.

O comisie alc
şi Mediu, ai Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi

cei ai Poli

şi Minda, doar 7 au fost reabilitate în
totalitate, având şi documenta

şi necesit
şi pentru siguran

şi

şi

şedin

şi
şa, Caraşova, Lupac, Ocna de Fier, Târnova şi

V şi din Brebu
Nou, Dognecea şi Ezeriş (care nu au participat la întâlnire, dar au fost
cuprinse în proiectul dezvolt

şi
vor consulta popula

şi dezvolta proiecte mult mai uşor, atât în comun,
cât şi pentru fiecare unitatea administrativ-teritorial şi
pierde autonomia local

şi
şi Poduri

Timişoara în care a solicitat informa
şi interven

şi document a fost readus şoseaua de centur
şi şi ar reduce

num şul.
În r şi Poduri Timişoara se

precizeaz

şi repara
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Peste 100 de oameni au beneficiat de aparatura
performantă care există în dotarea spitalului din
Reşiţa de aproape trei luni. Oficialii instituţiei vor
acum să vină în ajutorul tuturor pacienţilor, astfel
încât să nu mai scoată sute de lei din buzunare.

Dumitru Secăşan, managerul unităţii spitaliceşti
împreună cu reprezentanţii Consiliului Judeţean
încearcă să găsească o soluţie prin care să onoreze
şi biletele de trimitere scrise de medicii specialişti.
Asta, pentru că la ora actuală RMN-ul se poate
realiza doar la pacientul internat sau prin achitarea
costului investigaţiei.

Până în prezent, 130 de pacienţi au beneficiat de
aparatura performantă care există în dotarea unităţii
spitaliceşti reşiţene. Dumitru Secăşan, managerul
Spitalului Judeţean de Urgenţă, îşi doreşte
schimbări, astfel încât şi pacienţii din afara spitalului
să poată beneficia de investigaţii.

“Urmează ca pe măsură ce trece timpul să putem
extinde această activitate a RMN-ului. În condiţiile în
care noi, împreună cu forul judeţean, încercăm să
găsim o formulă prin care să putem onora şi biletele

de trimitere emise de medicii specialişti”, a declarat
Dumitru Secăşan, manager la Spitalul Judeţean de
Urgenţă din Reşiţa.

Pacienţii care doresc să îşi facă o investigaţie cu
rezonanţă electro-magnetică beneficiază de anul
trecut de aparatul cumpărat de Consiliul Judeţean,
care funcţionează din plin. (Tatiana Munteanu)

RMN-ul s-ar putea ieftini la Reşiţa

Cursuri pentru agen]i ecologici voluntari }i ghizi voluntari
pentru practicarea ecoturismului în sudul Banatului

al Forumului Democratic al Germanilor din jude ş-Severin, al Asocia ă şi Educa şi şi a partenerilor lorţul Cara ţiei Germane de Cultur ţie a Adulţilor Re ţa

PROGRAMUL DE FĂŞANG 2013

Evaluarea activit@]ii Inspectoratului de Poli]ie
Jude]ean Cara}-Severin pe anul 2012

Priorită

1.

2.

Concluzii

ţi instituţionale

3.

4.

În anul 2012 întreaga activitate a personalului
inspectoratului a fost coordonat

ţia Român

ţ ţie
pentru cet ţeni prin protejarea persoanei, protejarea
patrimoniului, siguranţa stradal ţa rutier

ţionalit ţii
organizate

ţionale;
Asigurarea climatului de legalitate a mediului de

afaceri în domeniul de referinţ
ţiile publice, contrafacerea de m

ţia ţia intereselor financiare
ale Uniunii Europene;

Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor
materiale ţinerii
capacit ţii operaţionale.

La nivelul inspectoratului nostru, la începutul anului
2012 au fost asumate ţi
(ulterior ele sau reg

ţiei Române):
a) Destructurarea grup ţionale judiciare;
b) Intensificarea acţiunilor

ţional care prejudiciaz

ţii de acţiune a structurilor
de siguranţ

ţeanului;

d) Optimizarea gestion

ţie de obiectivele stabilite;
e) Îmbun ţirea sistemului de relaţionare cu

societatea civil ţile administraţiei publice,
cre

ţiuni
sesizate (- 7,47%) ţiunilor cu
violenţ ţul nostru poate fi
caracterizat ca fiind un judeţ lini

ţa public ţiunile
contra persoanei cu 10,35%, scade infracţionalitatea
stradal ţie cu
7,34%

ţionale

ţei juvenile
ţiei

Române continuarea acestui program de prevenire

ţiunilor contra patrimoniului îndeosebi a
infracţiunilor de furt. Totu ţe,
ne situ ţar

ţii la infracţiunile sesizate contra
patrimoniului.

ă pentru îndeplinirea
obiectivelor stabilite de către Poli ă. Acestea
au fost modificate în cursul anului, cele rămase ca
obiective pentru anul 2012 fiind:

Cre ă
ă

ă ă;
Prevenirea ă

ărilor
infrac

ă: combaterea evaziunii
fiscale, achizi ărfuri,
contrabanda, corup

ării
ă

ărite următoarele priorită
ăsit în obiectivele generale stabilite

de conducerea Poli
ărilor infrac

ăsurilor de
combatere a fenomenului infrac ă
bugetul consolidat al statului (evaziunea fiscală,
contrabanda, spălarea banilor);

c) Optimizarea capacită
ă publică pentru cre

ă

ării resurselor umane,
financiare

ătă
ă ă

ă ă.

Având în vedere scăderea înregistrată la infrac
ă numărul infrac

ă este scăzut, apreciez că jude

ă (scad infrac

ă cu 3,97%, scad accidentele de circula
ărul persoanelor decedate cu 18,42%),

destructurarea grupărilor infrac

ării minorilor” cu
rezultate foarte bune

ă-
rului infrac

ăm mult sub media pe ă în ceea ce prive
ă

şterea gradului de siguran şi protec

şi siguran
şi combaterea infrac

şi transfrontaliere, destructurarea grup

şi protec

şi financiare necesare dezvolt şi men

şi urm

şi m

şterea gradului de
securitate al cet

şi logistice prin prioritizarea acestora în
func

şi autorit
şterea gradului de vizibilitate în mass-media

central şi local

şi faptul c

ştit şi sigur.
Am înregistrat rezultate foarte bune şi în celelalte

domenii privind siguran

şi num
şi combaterea

evaziunii fiscale (creşte cu 350% prejudiciul recuperat).
Inspectoratul a finalizat „Programul local de preve-

nire a delicven şi a victimiz
şi am propus conducerii Poli

şi în
anul 2013.

Principala neîmplinire o constituie creşterea num

şi, comparativ cu alte jude
şte

volumul criminalit

Şeful Inspectoratului, Comisar-şef de poliţie,
dr. Stolojescu Grigore
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Auto-Moto-Velo
Vând remorcă auto, înmatricu

lată, cu actele la zi, sistem de
frânare, 750 € negociabil. Tel. 0743-
416093. (RR)

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

Vând motocultoare, de 6.5 cai
putere, marca Honda, plug, freză,
cositoare, 1.000 €. Tel. 0762-
188929. (RR)

Vând Aro, camionetă, în stare
bună, 1.000 €. Tel. 0723-011395 ( )

Vând Ford Tranzit, 2002. Tel.
0740-879015. (RR)

Vând Opel Calibra Sport, ro

ă, poate transporta peste 700 kg,
înmatriculată, 350 € negociabil. Tel.
0720-468986. (RR)

Vând în O

ă cu cauciu
curi de vară, în stare foarte bună,
pentru Vw Transporter, 200 €
negociabil. Tel. 0767-791282, 0762-
179725. (RR)

Vând motocultoare pe benzină,
160 € negociabil, motopompă pe
benzină, Opel Zafira, Diesel, Opel
Astra Caravan, cauciucuri de iarnă

ă, instala

ă, marca Acusto, 1.25 cmc, 2006,
adusă din Spania, înmatriculată, cu
actele la zi, 1.400 € negociabil. Tel.
0732-288701. (RR)

Vând o semiremorca pentru
tractor, cu un singur ax, 600 €
negociabil. Tel. 0757-311013. (RR)

Cumpăr 2 jante pentru tractor.
Tel. 0785-888582. (RR)

Vând tractor, marca Atlanta,
dublă trac

ă,
599 cmc, ro

ă,
înmatriculată, 1.700 € negociabil.
Tel. 0255-527848

Vând Dacia 1300, acte la zi, pre

ă cu
jante, 145 R 12, 60 lei/buc
negociabil. Tel. 0768-869983

Vând garaj, construc ă,
din cărămidă arsă, cu toate utilită

ă, 1.8 B, acte la zi, multe dotări,
baterie nouă, 1.750 € negociabil.
Tel. 0743-738531

Vând sau schimb cu auto diesel,
2.800 mp, grădină în Boc

ă cu intravilan, pretabilă la
orice fel de construc ă

ă

ă,
2001, abs, servodirec ă,
scaune încălzite, geamuri electrice,
închidere centralizată, km reali, 5
u

-

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

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

rr

ţelul Ro

-

ţie GPL, motor trifa-
zat, 100 €. Tel. 0766-251256. (RR)

Vând motor deARO, în 4 cilindri,
bun de pus pe un tractor, 300 €. Tel.
0744-590025. (RR)

Vând 2 scutere sau le dau la
schimb pentru lucruri electronice.
Tel. 0742-702783. (RR)

Vând în Caransebe -

ţiune, 45 cai putere, 4.200
€ negociabil. Tel. 0255-232489,
0747-796608. (RR)

Vând Smart, MC1, pe benzin

ţ
negociabil, sau schimb. Tel. 0255-
527902

Închiriez garaj, în zona Moroa-
sa. Tel. 0728-981708

Vând 4 anvelope de iarn

ţie solid
ţile

necesare, 10.000 €. Tel. 0770-
751533.

Vând toate tipurile de piese auto
pentru Dacia. Tel. 0752-951705

Vând Golf 3, 1994, stare foarte
bun

ţii, utilit ţi în
apropiere, 1.5 €/mp negociabil. Tel.
0743-738531

Vând autoturism Opel Vauxhall,
1.8, înscris în Bulgaria, automatic,
geamuri faţ

ţie

, m rimea

şu,
1.500 € negociabil. Tel. 0768-
776073. (RR)

Vând remorca din aluminiu, cu o
ax

şu, garaj,
2.200 € negociabil. Tel. 0733-
524679. (RR)

Vând jante de tabl

şi var

ş, motocicle
t

şu cu negru, cu 2 locuri,
consum 4 l, toate actele la zi, unic
proprietar, în stare foarte bun

şa II,
limitrof

şi oglinzi electrice,
buton sport, comenzi pe volan,
reglabil. Tel. 0770-705985

Vând Vw Polo, 1.4 benzin
şi frân

şi, volan reglabil, unic proprietar în
România. Tel. 0729-933095.

Vând Opel Vectra B din 1998,
motor 1600/16v înmatriculat, preţ
1500 €. Tel. 0744-299453.

Imobiliare
V nd

Vând 4.000 mp, teren, îngr

â 5 hectare teren (fâneaţ

ţiri,
18.500 € negociabil. Tel. 0355-
804733. (RR)

Vând apartament, în Govândari,
lâng

ţ 25.000 € negociabil.
Tel. 0770-604864. (RR)

Vând garsonier ţa,
recent renovat -

ţ ţ 11.000 €
negociabil. Tel. 0355-426704. (RR)

Cump

ţelul Ro -

ţa, Micro 4, 40.000 €
negociabil. Tel. 0770-774826. (RR)

Vând cas
ţ

ţe, 13.000 €
negociabil. Sau schimb cu garso-
nier

ţar -
ţiri.

Tel. 0766-256692
Vând apartament, str. F -

ţa. Tel. 0747-
832171, 0256-410590

Vând apartament, 2 camere, et.
4, îmbun ţit total, zona Lunc

ă,
pădure) în zona Comoara, Govân-
dari. Tel. 0255-224185.

ădit,
acces auto, 2000 €. Tel. 0762-
378703. (RR)

Vând apartament, 2 camere, în
cartierul Moroasa 1, cu îmbunătă

ă gară, 2 camere, bucătărie,
centrală. Pre

ă în Re
ă, mobilată, termo

pane, gresie, faian ă. Pre

ăr apartament, 3 camere,
exclus zona Lunca Bârzavei. Tel.
0770-495527. (RR)

Vând apartament, 4 camere,
situat la etajul 2/4, B-dul Muncii,
modernizat, 44.000 €. Tel. 0726-
759438. (RR)

Vând sau dau spre închiriere, pe
Calea Caransebe ă de
cămin, 9.500 €. Tel. 0721-498097.

Vând în O

ă
termică, izolat, 24.000 € negociabil
sau schimb cu apartament de 3
camere. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând apartament, la parter, cu
garaj, în Re

ă în comuna Târnova,
3 camere, coridor, pivni ă,

ădină mare cu pomi
fructiferi + alte dependin

ă ori apartament, 2 camere,
confort 2. Tel. 0766-411829, 0355-
883833. (RR)

Vând urgent (plec din ă), gar
sonieră, et.1, multiple îmbunătă

ăgăra

ără mobilă. Tel. 0733-
360187

Vând în Gătaia casă, 2 camere,
decomandate, bucătărie mare,
baie, hol, cămară de alimente + o
clădire în curte, garaj

ădină 1.520 mp, casa se află în
centru, sau schimb cu apartament,
2-3 camere, în Re

ătă ă,
lângă Sala Sportului, 20.000 €, cu
tot ce se află în apartament, 17.500
€, gol. Tel. 0723-299767

şi

şului, o camer

şu, aparta
ment + garaj, totul la cheie, 26.000 €
negociabil. Tel. 0355-404841. (RR)

Vând apartament, în zona
Govândari, 2 camere, et. 2/4,
renovat, mobilat, utilat, central

şi

şopru de
lemne, gr

şului, 2 camere, confort 1, pus la
punct, f

şi anexe,
gr

şi

Vând urgent casă mare, 3
camere, baie, bucătărie, 2.100 mp,
sat Serendia, 13.000 € negociabil.
Tel. 0754-454819, 0763-376667

Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere complet mobilat

ă văzut. Tel.
0761-820270.

Vând sau închiriez apartament 3
camere zonă centrală. Tel. 0744-
420926.

şi utilat
în zona Mioriţa. Merit

Închiriez spa
ă ăgă

ra
ă.

Tel. 0741-112846, 0355-804690
Vând apartament 2 camere,

decomandat, confort 1, îmbunătă

ără intermediari, pre

ă în Boc
ărămidă

arsă, apă, gaz, curent, mono + trifa
zic, grădină 1.560 mp, aproape de
gara Vasiova. Tel. 0255-555453

Vând apartament, 2 camere, în
cartierul Aeroportului, bl. 7, ap. 21,
30.000 € neg Tel. 0255-555453

Închiriez garsonieră în centru,
500 lei/lună. Tel. 0735-321167

Vând casă mare, 3 camere,
baie, bucătărie, 2.100 mp, 13.000 €
negociabil. Tel. 0754-454819, 0763-
376667

Vând apartament în Boc
ă, 2 camere, gresie, faian ă,

u ă metalică, laminate, centrală
termică, izolat interior + exterior,
mobilat sau nemobilat, zona
Trandafirilor. Tel. 0747-029212

Vând sau schimb, apartament 3
camere, semidecomandat, îmbună
tă ă +
diferen ă. Tel. 0355-802548, 0749-
486188

Vând casă la Secă
ădină, anexe, 5 camere, fântână

în curte, 20.000 € negociabil. Tel.
0735-656734

Vând casă la Secă
ădină, 20.000 €

negociabil. Tel. 0731-191130
Vând casă cu etaj în Re

ătărie, garaj, toate
utilită

ă. Tel.
0722-501895

Vând casă în Re ă,
bucătărie, baie, coridor, gaz, curent,
apă, 12.000 € negociabil. Tel. 0741-
528025, 0727-413281

Vând apartament, 160 mp,
construc ă, din cărămidă
arsă, 4 camere, salon, bucătărie +
cămară, 2 băi, 2 balcoane, la
demisol, pivni ă

ă,
mobilată, utilată, cu centrală,
îmbunătă ă, Al. Albăstrelelor, bl. 7
A, 100 €/lună negociabil + 100 €,
garan

ă, multiple
îmbunătă ău, pre

ă sau schimb cu apar
tament 2 camere. Casa, 81 mp
locuibil, 3 camere, bucătărie, baie,
hol, terasă mare, gaz, magazie,

ăsări, garaj, grădină
230 mp, centrală termică. Tel. 0752-
951705

Vând apartament, 3 camere,
confort 1, îmbunătă

ă, termopane, mobilat
sau nemobilat. Tel. 0757-020095

Vând casă, str. Cimitirului nr. 8,
2 camere, bucătărie, baie, spai

Vând casă în Zorlen
ădină, casa este veche

trebuie reparată sau demolată,
cărămidă crudă, funda ă, 564
mp. Sună pt. detalii mai multe, zonă
pentru relaxare, pre

ă Re
ă, merită

văzută, are 4 camere, centrală, gaz,
anexe, garaj, locuibilă, pre

ţiu nou, renovat,
toate utilit ţile, Re ţa, str. F -

ţit,
et. 3, în zona Spitalului Judeţean,
f ţ negociabil.
Tel. 0728-570555

Vând cas -

-

.

. .

ţ

-
ţit, cu 2 camere sau garsonier

ţ

ţa, 5
camere, baie, buc

ţile, sau schimb cu aparta-
ment, 2 camere + diferenţ

ţa, camer

ţie solid

ţ ţ
65.000 €. Tel. 0770-751533

Închiriez urgent, garsonier

ţit

ţie. Tel. 0748-301892
Vând garsonier

ţiri, et. 3, str. Rar ţ
14.000 €, sau schimb cu aparta-
ment, 2-3 camere în Govândari. Tel.
0746-117575, 0771-771934

Vând cas -

ţ de p

ţit, decomandat,
93 mp, central

ţ,
coridor

ţu Mare 3
camere, gr

ţie piatr

ţ 6000 negocia-
bil. Tel. 0728-510783.

Vând cas ţa în Dealu
Crucii, zona destul de bun

ţ 17.000 €
negociabil. Tel. 0732-624586.

şi
şului, bl. 20, sc. B, ap.1, vizavi de

cabinetul Dr. Mangea, 250 €/lun

şa, str. Nego
iului, nr. 17, 150 mp, din c

şa
Român

ş

şeni, curte +
gr

şeni, 4
camere, curte, gr

şi

şi

şi garaj propriu. Pre

şpais, cote

şi alte anexe, teren 500 mp.
Tel. 0736-526005

şi

Ofer spre închiriere ap. cu 3
camere complet utilat, vizibil pe bl.
Muncii bl. 15, sc. 6. Preţul este de
150 €/lun

ţiu comercial în stare foarte
bun ţ

ţia
TryoM). Preţul este 150 €/lun

-

ţ de
criz

ţ
ţ 17.000

€. Tel. 0748-119443.
Închiriez apartament 2 camere

confort 1, central
ţionat, izolaţie

termic

â
ţ negociabil.

Tel. 0746-550893.

ţile + proiect cas
,

-

ţiu comercial zona
facult ţii, vad foarte bun, toate utili-
t ţile, 300 € neg. Tel. 0740-512979.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, dou

ţ

ţ

ţ

ţ 27.000 neg. Tel. 0723-418398,
0770-370570 sau 0355-807850.

Vând în Re ţa apartament
decomandat, 2 camere în Lunc

ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.

Vând urgent teren, cca. 6.000
mp, lâng ţa, zona Km 8, cons-
trucţie neterminat

Ţerovei, la 300 m
de ţa-Caransebe

ţ 21.000 € neg.Tel. 0720-468986
Închiriez apartament în Re ţa,

ideal pentru o persoan
ţ interesant, nu prin

agenţie. Tel. 0740-512979.
Vând apartament 2 camere,

Govândari, etaj 2/4, central
ţie termic

ţ

ă. Tel. 0723-425858.

Spa
ă, suprafa ă 30 mp, situat pe Bl.

Republicii, bl. 1 (lângă agen
ă. Tel.

0723-425858.
Vând apartament 2 camere

confort 1 decomandat, centrală ter
mică, termopane, podele laminate,
u ă bună, pre

ă. Tel. 0748-119443.
Vând apartament 3 camere,

încălzire proprie, faian ă

ă termică,
termopane, aer condi

ă, mobilă nouă, aragaz,
frigider, ma ă de spălat, tv. Tel.
0748-119443.

ă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, pre

Vând teren 700 mp zona triaj
toate utilită ă la 150
mp 11.000 € neg. Tel. 0740-512979

Apartament la casă + curte ame
najat gen hotel, mobilat, compus din
1 cameră, bucătărie, baie ă.
150 € neg. Tel. 0740-512979.

Închiriez spa
ă

ă

ă băi,
parter înalt, 37.000 € negociabil. Tel.
0741-192486.

Vând sau schimb cu apartament
casă Boc ătărie,
baie, coridor, debara, salon, gresie,
faian ă, podele laminate, centrală
termică, termopane, curte, grădină,
anexe, renovată. Tel. 0749-319691.

Vând, la 15 km de Gătaia, casă
mare, 3 camere, pivni ă, cămară,
grajd, grădină, teren 2590 mp, cu
16.200 €. Tel. 0742-127772, 0730-
224016.

Vând garsonieră renovată,
centrală pe cupru, u

ă. Tel. 0770-457512.
Vând apartament 2 camere

confort 1 semidecomandat, zona
Dacia, parter înalt, bun pentru
privatizare, bucătărie, baie, 2 holuri,
balcon închis, debara, stare bună,
izolat termic exterior, centrală
proprie gaz, tâmplărie termopan, u

ă metalică intrare,
pre

ă, pe
bulevardul Al.I. Cuza bl. 32, sc. 3,
ap. 3. Tel. 0720-311810.

Proprietar, vând apartament 2
camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Luncă, scara cu Protec

ă Re
ă 100% (P+M),

fântână 23 m adâncime, curent
trifazic, pe drumul

ă singură, cu
curte, pre

ă,
izola ă, complet renovat,
mobilat

ă. Tel. 0728-813340.
Ofer spre închiriere apartament

în Luncă cu toate dotările, centrală
proprie, aragaz, frigider etc. Tel.
0355-426548.

şi interioare noi, zon

şi gresie,
uşi interioare noi, et. 1, pre

şin

şi teras

şa, 3 camere, buc

şi schimbate,
gresie, faian

şi
interioare noi, uş

şi

şi

şoseaua Reşi ş.
Pre

şi

şi utilat modern. 23.900 €
neg. sau schimb cu 3 camere +
diferen

V nd cas

Vând urgent cas

ş

ă în Dognecea,
în centru, 2 camere, bucătărie, baie
cu vană, hidrofor, fosă septică,
teracotă, gresie, faian ă, hol, u ă
metalică, grădină, 16.000 €. Tel.
0255-236325

Vând sau schimb ap. 2 camere,
Govândari, etaj 2/4, complet reno
vat, amenajat, cu ap. 3 camere cu
sau fără îmbunătă

ţ

-

ţiri. Tel. 0740-
520382.

Vând teren Bratova. Tel. 0726-
701010. Închiriez apartament cu 2
camere zona poli

ă zona Mociur în
Re ă apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.

ă în Ticvaniu Mare,
pre

ă
centru, în suprafa ă de 2238 metri
pătra ă
curentă

ăr
de casă, la pre

ă cu contract
Primărie Oravi

ă la parter
(40 mp) în Re

ări, firme plasare for ă de muncă,
birouri etc. 50 mp modernizat. Tel.
0744-524991.

Vând casă recent renovată, în
Re ălniceanu, com
pusă din: 4 camere, bucătărie, baie,
încălzire centrală, grădină, terasă
cu grill, vie, pomi, P.N. 60.000 €.
Contact prin mail: H.johann@
onlinehome.de sau tel. 0049 69 38
013439.

Vând apartament 3 camere (83
mp) + boxă în Re

ălzire proprie, în zona Moroasa.
Pre ă. A ăm
vizita dvs. Tel. 0731-359754.

Ofer spre închiriere spa
ă, str.

Republicii. Tel. 0732-097398.
Vând pădure în Boc ă,

zona serelor, 1,5-3,0 ha. Tel. 0732-
097398.

Ofer spre închiriere garsonieră,
Govândari, C. Caransebe

ă. Tel. 0763-683256.
Persoană serioasă caut sa

închiriez apartament cu 1 sau 2
camere, nemobilat, pe termen lung.
Tel. 0764-335767.

Vând / schimb casă în renovare,
3 camere, grădină, garaj, gaz,
curent, canalizare, 1000 mp. Tel.
0740-870117.

Vând apartament 2 camere, 50
mp decomandat, etaj 2 din 6
Moroasa 1 pre

ălzire proprie, u ă
metalică, termopane. Pre

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.

Vând casă 2 camere, 1
bucătărie, anexe, fără îmbunătă

ă, direct
de la stradă. Sau schimb cu aparta
ment 2-3 camere. Ofer diferen ă
daca e cazul. Pre

ă zona Poiana Golului
(la stradă), 2 camere (123 mp),
anexe, 300 mp, pozi

ă, încălzire pe gaz, fântână
proprie, canalizare, la super pre

ă în Dognecea, zonă
de munte

ătărie, curte, cablu tv, telefon.
Pre

ţie, mobilat

ţa, et. 1, balcon, central

Vând cas
ţ 15.000 € negociabil. Tel. 0733-

672430.
Vând teren intravilan în satul

Gherteni
ţ

ţi, front stradal 25 metri, cu ap
-

ţ de 2,5 €/mp. Preţul
este negociabil. Tel. 0729-821303.

Ofer garsonier
ţa, parter, bun pentru

privatizare. Tel. 0760-284642.
Vând apartament 3 camere Bd.

Republicii. Tel. 0741-230306.
Vând urgent garsonier

ţa zona Mociur nr. 4.
Tel. 0768-041698.

Închiriez spaţiu comercial parter
Aleea Felix bl. 4/3/4, bun pentru
cabinet mediere, medicale, asigu-
r ţ

ţa. Str. M. Kog -

ţa. Total renovat,
înc

ţ: cea mai buna ofert

ţiu
comercial în Boc

ţ 22.500 € negociabil.
Tel. 0749-195301.

Vând apartament 2 camere
confort 1, semidecomandat, bloc din
4 etaje, înc

ţ 16.000 €.
Tel. 0720-231201.

Vând cas ţa 6 camere, 2
b

ţiri,
zona Stavila. Intrare comun

-
ţ

ţ 18.000 €
negociabil. Tel. 0720-231201.

Vând cas

ţionare foarte
bun

ţ
17.000 €. Tel. 0720-231201.

Vând cas

ţ 12.000 € neg. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

şi utilat.
Tel. 0765-295732.

Vând garsonier
şi

ş, comuna Berzovia, lâng

şi stâlp de curent la margi
nea terenului, între 2 case cu num

şi

şi

şi

ştept

şa Român

şa Român

şului bl.
10, mobilat

ş

şi

şi deal, 2 camere,
buc

Casă de vânzare, cartier
Moniom, ă din casă de locuit
113 mp, clădire depozit 206 mp,
depozit deschis acoperit 250 mp,
curte betonată 1000 mp, teren
nebetonat 400 mp. Pre

ă, parter + etaj,
firme, zonă centrală. Tel.

0743-060858.

compus

ţ 60.000 €
neg. Tel. 0723-160471, 0728-
079424.

Închiriez cas
pentru

Vând dubl
şi accelera

şi
reeşapate pt. maşini, 4x4, offroad,
motociclete, la pre

ş i i n f o r m a

şi C-uri pe 16. Jante de aluminiu
pe 14, 15. Tel. 0749-044785.

Cump

şi,
hatchback, albastr

ă comandă originală,
aproape nouă, are

ă România.
C o m e n z i

ă pe 14,
15

ăr garaj în Govândari,
Micro 1 sau Micro 2. Ofer pre

ă, pilot automat, geamuri
electrice, dublu climatronic etc. Tel.
0732-850767.

Vând BMW 320 D 1950 cmc,
motorină, 2001, înmatriculat în
2010, cu toate dotările, urgent. Pre

ă, 4 u
ă, cutie manuală

5+1, full option (fără piele). Pre

ţie,
pentru Vw Polo 6N (2001). Tel.
0761-815207.

Vindem online cauciucuri noi

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toat

ţ i i p e
www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318-110788.

Vând cauciucuri de iarn

ţul
pieţei. Tel. 0728-813340. Vând
BMW 524TD acte la zi, cutie
automat

ţ
3700 €. Tel. 0745-943635.

Vând Chevrolet Lacetti, an
2007, motor 2000 TDCI, 121 cp,
euro 4, neînmatriculat

ţ
3300 € neg. Tel. 0768-431016.

Vând Ford Escort. Tel. 0745-
425904.
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� De la 1 februarie salariul minim brut pe economie va cre
ătitoare vor avea loc în luna aprilie, iar metodologia după care se vor realiza acestea va fi finalizată la 31 martie, a declarat ministrul Educa ăine directe în

ă în perioada ianuarie - noiembrie 2012 au însumat 1 miliard 440 de milioane de euro, conform estimărilor comunicate de BNR ărul participan
ă din anul anterior

ă luni a acordului cu FMI pentru finalizarea reformelor structurale ărilor Climatice supune
dezbaterii publice draftul proiectului de ordonan ă pentru modificarea

şte de la suma de 700 lei la suma de 750 lei, iar de la 1 iulie, salariul minim va fi de 800 lei

ştere cu 4,65% comparativ cu perioada similar
şi Schimb

şi completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

ţiei ţiile str
ţara noastr ţilor la fondurile
de pensii administrate privat (Pilonul II) ajunsese, la 31 decembrie 2012, la 5,77 milioane persoane, în cre

ţ

Înscrierile la clasa
preg Investi

Num

Premierul Victor Ponta a solicitat prelungirea cu dou Ministerul Mediului

�

�

�

�

�

�

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013, proiectul Legii
asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, Raportul privind situa

ă pe anul 2013
ă pentru perioada 2013 - 2015

- revizuită au fost adoptate în

ţia
macroeconomic

din 23 ianuarie
fiind trimise la Parlament pentru dezbateri.

şi perspectiva acesteia pe anii
2014-2016 şi Strategia fiscal bugetar

şedinţa de Guvern

Studenţii vor beneficia într-un an şcolar (1
octombrie - 30 septembrie), pentru transportul
feroviar, de 24 de călătorii simple cu reducere de
50% din tariful trenurilor interregio, clasa a II-a,
conform unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul
Ministerului Transporturilor.

�

�

�

�

�

�

�

Ordinul Ministerului Mediului

Legea nr. 222/2012 pentru modificarea
ţ

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr.
1714/2012 pentru aprobarea procedurii de incetare a

obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale,
precum

H.G. nr. 1132/2012 privind desfiintarea unor unitati
sanitare publice cu paturi pentru care managementul
asistentei medicale a fost transferat catre autoritatile
administratiei publice locale din judetul Mehedinti (M.O. nr.
800 din 28.11.2012)

Circulara B ţionale a României nr. 33/2012
privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei
monede din argint dedicate aniversarii a 100 de ani de la
nasterea lui George Emil Palade (M.O. nr. 804 din

29.11.2012)
H.G. nr. 1147/2012 pentru modificarea

O.u.G. nr. 75/2012 pentru modificarea

ţionale
aferente acestora (M.O. nr. 806 din 30.11.2012)

şi P
şi completarea Procedurii de emitere a

autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului
mediului şi dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007 (M.O. nr. 795
din 27.11.2012)

şi completarea
Ordonantei de urgen

şi a unor formulare (M.O. nr. 798 din 28.11.2012) şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, aprobate prin Hot

şi completarea
O u şi
sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice na

ădurilor nr. 3839/2012
pentru modificarea

ă a Guvernului nr. 86/2006 privind
organizarea activitatii practicienilor în insolventa (M.O. nr.
796 din 27.11.2012)

ăncii Na

ărârea
Guvernului nr. 268/2007 (M.O. nr. 804 din 29.11.2012)

G nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea. . .

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de
lege care stabileşte cu
4% (762,1 lei, de la 732,8 lei). Majorarea se
va reflecta în cuantumul pensiilor primite în
luna februarie, când va fi pl şi
indexarea din ianuarie.

indexarea pensiilor

ătită retroactiv

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

Problema medicamentelor
oncologice ieftine

Ministerul Sănătă ătoarele
precizări cu privire la aprovizionarea medica
mentelor oncologice ieftine, care nu mai pre
zintă interes pentru distribuitori ători:

Fondurile necesare pentru asigurarea
medicamentelor oncologice specifice, nece
sare tratamentului bolnavilor cu afec

ă

ă la Casa Na ă de Asigurări de
Sănătate, având în vedere specificul curativ al
acestuia. În ceea ce prive

ă ării cu medicamente
oncologice a căror aprovizionare se face cu
dificultă

ă interes comercial, Ministerul
Sănătă ă să găsească o solu ă
asigure continuitatea în asigurarea nevoilor
pacien

ătre
Compania Na ă UNIFARM SA, în
prezent, din cele 24 medicamente apreciate
ca deficitare, un număr de 14 medicamente
există în stoc, fiind achizi

ă la sfâr

ă în fază avansată.
Toate aceste medicamente sunt la

UNIFARM SA ă la dispozi

ă aprobarea bugetului pe anul 2013,
Ministerul Sănătă

ă cuprinsă între 500 000
ă o utilizeze în

achizi

ăcută la furnizor, în avans, la cumpărare sau
la 30 de zile,

ătre casele de asigurări la 210 zile.

ţii face urm

ţiuni on
cologice sunt asigurate în cadrul Programului
naţional de oncologie. În proiectul de buget
pentru anul 2013, sumele alocate dep

ţarea programului va fi
transferat ţional

ţii aprovizion

ţi deoarece nu se mai produc sau nu
mai prezint

ţii caut ţie care s

ţilo
Conform datelor transmise de c

ţional

ţionate prin
procedura de nevoi speciale (exemple:
Bleomycinum, Dacarbazinum, Cisplatinum,
Ciclophosphaminum, Methotrexatum), iar 3
dintre ele vor intra în depozitele UNIFARM
pân

ţia spitalelor.
Dea asemenea, acestea sunt afi

ţie SEAP. Spitalele
au fost periodic informate, bilunar, cu privire la
stocurile de medicamente oncologice
existente la Compania UNIFARM. Compania
a transmis adrese tuturor spitalelor publice
privind stocurile existente

ţii va propune Executivului o
modalitate de suplimentare a fondurilor, cu o
sum

ţionarea medicamentelor pentru
realizarea echilibrului financiar între plata
f

-
-

-
-

. .

r.

. . .

-

şi produc

şesc
1 000 000 mii de lei. Mai mult, începând cu 1
martie 2013, finan

şte asigurarea
continuit

şitul acestei luni (Endoxan,
Leucheran şi Oncaspar). Pentru restul
negocierile se afl

şi se afl
şate în

sistemul elctronic de achizi

şi modalitatea de
contractare.

Dup

şi 1 000 000
euro, pe care UNIFARM s

şi decontarea serviciilor medi
cale de c

Ministerul S ,ănătăţii 24-01-2013

Pensionarii, veteranii şi văduvele de
război vor primi taloanele speciale de
călătorie pentru anul 2013

Informa

În
ă prin care se abrogă

articolul II din Legea nr. 211 / 2012 privind
aprobarea Ordonan

ălătorie acordate pensionarilor, veteranilor
de război ăduvelor de război.

Măsura reglementată permite ca, până
la data de 1 ianuarie 2015, pensionarii,
veteranii ăduvele de război să poată
utiliza - ca până în acest an - acela

ălătorie, respectiv taloanele
speciale tipărite de Casa Na ă de
Pensii Publice.

După această dată, conform celorlalte
prevederi rămase în vigoare ale Legii nr.
211/2012, se vor utiliza legitima
ălătorie de tip card.

În aceste condi
ă de Pensii Publice va trans

mite, odată cu taloanele de pensii
ălătorie pentru anul 2013.

ăm că din cauza reglementărilor
contradictorii din Legea 211/2012, neadop
tarea Ordonan

ălătorie pentru beneficiarii
acestei presta

ă decontarea (integrală sau cu 50%) a
pre ălătoriilor să se realizeze prin
“institu

ălătoriilor.

şedin

şi completarea
legisla

şi monitorizarea documentelor de
c

şi v

şi v
şi tip de

documente de c

şi taloa
nele speciale de c

şi Legea nr. 211/2012 preve
dea c

ţa din 16 ianuarie a.c., Guvernul
a adoptat o Ordonanţ

ţei Guvernului nr.
8/2011 pentru modificarea

ţiei cu privire la eliberarea, gestiona
rea

ţional

ţii de
c

ţii, în luna februarie a.c.,
Casa Naţional

Preciz

ţei ar fi dus la imposibilitatea
menţinerii acestui drept, respectiv acorda
rea tichetelor de c

ţii.
Astfel, de

ţului c
ţiile publice responsabile”, acestea

nu erau definite. Ca atare, beneficiarii ar fi
fost în imposibilitatea de a deconta preţul
c

-

-
-

-

-

-

ţii suplimentare:

Referitor la informaţiile ap

ţiei naţionale prin care se acord
ţinerea diplomei de

licenţ
ţiile de educator ţ
ţiei face urm

ţiei naţionale nr. 1/2011 (9 februarie
2011) au fost eliminate din sistem funcţiile
didactice de educator pentru înv ţ

ţ ţ
ţia de profesor

- art. 247 lit. b)
ţiile

pentru ocuparea funcţiilor didactice este
„absolvirea cu diplom

ţ
ţie tranzitorie pentru aceste

categorii de persoane, Legea nr. 1/2011 a
reglementat dou ţi pentru
menţinerea persoanelor care ocupau aceste
funcţii la momentul intr

ţilor liceelor pedagogice, ai

ţi în înv ţ

ţ ţia
pentru ocuparea funcţiilor didactice de profe
sor pentru înv ţ

ţ

ţelor profesionale dobândite formal, non
formal sau informal, în baza unei metodologii
elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercet

ţiile didactice de educator
ţ ţinute în sistem numai

dac ţ
ţinut

echivalarea competenţelor pe baza
respectivei metodologii.

Prin dispoziţiile OUG nr. 92/2012 s-au
flexibilizat condiţiile stricte reglementate de
Legea nr. 1/2011

ţii de favoare pentru aceste categorii
profesionale, în sensul c

ţiile de
educator ţ

ţii un
termen de graţie rezonabil (anul 2018)
pentru a dobândi diploma de licenţ

ţia tranzitorie instituit

ţinute în sistem, fiind „exonerate” practic
de la îndeplinirea condiţiei imperativ
reglementate de art. 248 alin. (1) din Legea
nr. 1/2011, aceea de a deţine diplom

ţ

ţiile de echivalare.
În plus, în condiţiile în care alin. (3) al art.

248 din Legea nr. 1/2011 nu a fost abrogat,
fiind menţinut a

ţiile
metodologiei aprobate prin ordinul nr. 5484
din 29 septembrie 2011, emis în temeiul art.
248 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.

Soluţia normativ ţial de
Ministerul Educaţiei, Cercet

ţiile didactice de educator pentru
înv ţ ţ

ţ
ţii

tranzitorii. Aceast ţie legislativ
ţi în aplicare

ţii legii,
întrucât acestor persoane li s-ar fi considerat
îndeplinit ţia de a ocupa funcţia
didactic

ţ ţ

ţ

ţ
ţiilor cu re

prezentanţii ministerului iniţiator, s-a stabilit
c ţie
extraordinar ţ

ţii legale de esenţa reglement

ţ
ţiate

sau, dup ţin
ţelor profesionale), ci s

ţ
ţiator, prin însu

ţii de constituţionalitate, urmând ca
Parlamentul, unica autoritate legiuitoare,
potrivit art. 61 din Constituţie, în urma
dezbaterilor vizând legea de aprobare a
ordonanţei de urgenţ

ţiei de menţinere în funcţie a
educatorilor ţ

ţinut ulterior intr
ţ

ţie „instantanee”, în sensul c
ţ ţinuser

ţ

ţiile de educator
ţ ţii mult mai

favorabile acestora raportat la condiţiile
restrictive instituite prin Legea nr. 1/2011.

ărute în presă
privind modificările operate în cuprinsul Legii
educa ă un
termen de 6 ani pentru ob

ă de către persoanele încadrate pe
func ă ător, Ministerul
Justi ătoarele precizări:

Odată cu intrarea în vigoare a Legii
educa

ă ământul
pre ă ător pentru învă ământul
primar, fiind reglementată func

ă una din condi

ă a studii lor
universitare de licen ă în profilul postului”.

Ca dispozi

ă posibilită

ării în vigoare a legii:
a) prin art. 248 alin. (4) s-a prevăzut că

„Absolven

ă ământul
pre ă la intrarea în
vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de
licen ă, li se consideră îndeplinită condi

ă ământul pre
ă ământul primar.”

b) recunoa

ării,
Tineretului

ării în vigoare a Legii nr. 1/2011
ocupau func

ă ător puteau fi men
ă absolviseră ciclul de licen ă până la

intrarea în vigoare a legii sau ar fi ob

ă:
a) S-au reintrodus expres func

ă ător

ă.
Indubitabil, dispozi ă

prin art. VI din OUG nr. 92/2012 este în
beneficiul acestor categorii de persoane
întrucât până în anul 2018 acestea sunt
men

ă de
licen ă, în caz contrar acestea urmând a fi
eliminate din sistem dacă nu îndeplineau
condi

ării în condi

ă propusă ini
ării, Tineretului

ă ământul pre ă ător pentru
învă ământul primar, în paralel cu cele de
profesor ără prevederea unei dispozi

ă solu ă ar fi
condus la dificultă
ări de natură să aducă atingere principiului
fundamental al neretroactivită

ă condi
ă

ării în vigoare a Legii nr. 1/2011.
În plus, având în vedere categoria actului

normativ (ordonan ă de urgen ă a Guver
nului) s-a considerat că măsurile preconizate
trebuie să cuprindă reglementări de natură a
salva interesul public afectat prin
neadoptarea măsurilor (în cazul de fa ă,
imposibilitatea obiectivă de a se asigura un
număr suficient de cadre didactice pentru
sistemul de învă ământ primar

ă printr-un act care intervine într-o situa
ă ă, Guvernul nu ar

trebui să modifice cu caracter de principiu
dispozi ării în
acest domeniu (mai exact dacă se impune ca
în sistemul de învă ământ din România toate
cadrele didactice existente să fie licen

ă caz, să ob ă echivalarea
competen ă adopte
măsurile temporare necesare pentru
eliminarea efectelor negative ce s-ar fi putut
produce în lipsa actului.

Proiectul de ordonan ă a fost refăcut de
către ini

ă ă consultarea
cu toate organismele interesate, să decidă
cu privire la păstrarea sau eliminarea
condi

ă ătorilor introduse prin
Legea nr. 1/2011 (asumată de Guvern).

b) Prin art. IV din OUG nr. 92/2012 s-a
lărgit considerabil sfera beneficiarilor, fiind
avute în vedere

ării în vigoare a Legii nr.
1/2011 diploma de licen ă, deoarece art. 248
alin. (4) din acest act normativ era o dispozi

ă viza doar edu
catorii ă ătorii care ob ă diplomă
de licen ă până la momentul intrării în
vigoare a legii.

Se poate concluziona a ă OUG nr.
92/2012 a fost adoptată în beneficiul persoa
nelor încadrate pe func

ă ător, cuprinzând dispozi

şi înv

şcolar şi înv

şi c). Prin art. 248 alin. (1) din
lege s-a statuat expres c

şcolilor
postliceale pedagogice, ai colegiilor
universitare de institutori sau ai altor şcoli
echivalente, încadra

şcolar şi primar, care, pân

şcolar, respectiv
profesor pentru înv

şterea şi echivalarea compe
ten

şi Sportului - art. 248 alin. (3).
Prin urmare, persoanele care la

momentul intr
şi

înv

şi au fost introduse
dispozi

şi înv şi li s-a acordat
persoanelor încadrate pe aceste func

şadar în vigoare, aceste

persoane îşi pot depune în continuare
dosarele în vederea echival

şi
Sportului era aceea de a fi reintroduse ca
atare func

şcolar şi înv

şi f

şi la interpre
t

şi pentru trecut, de la momentul
intr

şi preşcolar).
De asemenea, în urma discu

şi de urgen

şirea acestor
observa

şi dup

şi înv

şi acele persoane care au
ob

şi înv

şadar c

şi
înv

-

-
-

-

-

-

-
-

-

Ministerul Justi ,ţiei 22 ianuarie 2013

În şedin

şi Dezvolt

ştia vor putea primi fonduri pentru
achizi

şoar

şi

pentru comercializarea surplusului de
produse ob

şurat

şi autorizat

şti
beneficiari pot fi eligibili la viitoarea schem

şi pentru cea de
actualizare a diferen

ţa de Guvern din data de 30
ianuarie 2013 a fost prezentat

ţin
ţi din fonduri

europene pentru a face diverse investiţii.
Astfel, ace

ţia de utilaje sau pentru construcţii.
Ministrul Daniel Constantin va discuta în

perioada urm ţii Comi-
siei Europene pentru a modifica Programul
Naţional de Dezvoltare Rural

ţinerii acestei finanţ

ţinute. Activitatea economica
desf

ţiile legii.
MADR intenţioneaz

ţiilor de semi-subzistenţ
ţii agricole c ţ

ţionare a dobânzii
ţei de curs valutar pentru

achiziţia de utilaje în cadrul M

ă o notă a
ministrului Agriculturii ării Rurale,
Daniel Constantin, prin care de ătorii de
ferme familiale ar putea fi sprijini

ătoare cu reprezentan

ă (PNDR) în
scopul ob ări.

Ferma familială reprezintă entitatea care
desfă ă o activitate economică permisă
de lege, individual sau împreună cu familia sa
pentru asigurarea autoconsumului, dar

ă ă de către ferma familială -
permanent, ocazional sau temporar trebuie
înregistrată ă în condi

ă deschiderea unei
noi sesiuni prin Măsura 121 dedicată
exploata ă în vederea
dezvoltării activită ătre pia ă
(proiecte între 5.000 - 50.000 Euro). Ace

ă
de subven

ăsurii 121. Se
vor stabili proiecte tip, acordate cu titlu gratuit,
pentru ferme destinate acestor fermieri.

PRECIZARE

La propunerea Ministerului Sănătă
ă

ărilor nejustificate,
fictive ărilor false. Coplata nu va fi
aplicată servici i lor de urgen ă, în
ambulatoriu de specialitate, medicina de
familie sau în cazul analizelor medicale,
precum

ănătate, dacă nu realizează
venituri din muncă, veteranii de război).

Cuantumul sumelor

ţii,
FMI a acceptat introducerea unei copl ţi
modice doar la nivelul spitalului, ca meca-
nism de control al intern

ţ

ţionale de s

şi a raport

şi persoanelor exceptate prin lege
(exemplu: copii, gravide, pensionari sub 740
lei/luna , bolnavii incluşi în programele
na

şi regulamentul de
aplicare ale mecanismului vor fi stabilite în
normele la contractul-cadru.

Ministerul Justiţiei
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Într-un discurs ţinut la întrunirea anual

ţei de
munc ţinut
c

ţete ale aceleia

ă a Forumului
Economic Mondial de la Davos, a insistat asupra
faptului că este vital să continuăm să coborâm costul for

ă pentru a putea face Europa mai competitivă. Ea a sus
ă cre ă ă reprezintă "două

fa

Angela Merkel

şterea economic şi consolidarea fiscal
şi monede".

Fostul premier social-democrat Milos Zeman, 68 de
ani, a câştigat primele alegeri preziden

şeful diploma

ţiale organizate
în prin sufragiu universal direct, obţinând 55%
din voturi. Contracandidatul s ţiei cehe
Karel Schwarzenberg (de dreapta), 75 de ani, a obţinut
45% din voturi.

Cehia
ău,

� �

�

� �

�

�

� �

Recent, Pre Senatul american a aprobat ca senatorul John Kerry

s Pre

Potrivit televiziunii de stat, Iranul a trimis o maimu

Economia Chinei a înregistrat anul trecut un avans de 7,8%, acesta fiind cel mai slab ritm de cre În Turcia, dup

şedintele Statelor Unite, Barack Obama, a fost învestit oficial pentru un al doilea mandat de patru ani

şedintele Francois Hollande va prezenta viziunea sa asupra viitorului Uniunii Europene într-o

alocu

ştere dup şi narghileaua a fost interzis

ă o înlocuiască pe Hillary Rodham Clinton ca Secretar de Stat

ăptămâna viitoare ă în spa ă pe Pământ

ă 1999 ă ări, ă în

locurile publice

ţiune în Parlamentul European, s ţ ţiu. Capsula a revenit în siguranţ

ţig

Comisia Europeană a decis să înghe ă la sfâr ău, în 2014, procesul de autorizare a cultivării în UE a organismelor modificate

genetic (OMG) ăzute

ţe, pân

ţional cu privire la oportunitatea construirii unei noi centrale nucleare în Bulgaria a fost invalidat din cauza prezenţei sc

şitul mandatului s

Referendumul na

Agen ă Europeană a început să planifice un
test pentru a vedea dacă se poate devia cu succes de pe
orbită un asteroid în apropierea Pământului. Misiunea va
fi europeană - americană.

Pentru a fi clari, ESA nu a observat un asteroid care
este probabil să atingă Pământul ă o
misiune pentru a salva omenirea de la un pericol iminent.

În schimb agen
ă să trimită o pereche de nave spa

ă la o viteză de 6.25 km pe secundă, urmă-
rind să se observe dacă for ă de impact este su-
ficientă pentru a-i schimba orbita într-un mod măsurabil.
La acest tip de viteze, materiale implicate în impact nu
sunt doar deformate sau distruse, ci mai degrabă sunt
vaporizate, transformându-se în plasmă strălucitoare.

Rolul de observator îi revine celei de a doua nave,
plasată în apropiere. Misiunea va fi orientată spre un
asteroid binar, un asteroid mai mic care orbitează în jurul
unuia mai mare. Datele privind modificarea vitezei de

rotire a celor două corpuri, unul în jurul celuilalt,
ă impact ar trebui să formeze o idee destul de

bună despre succesul testului.
Asteroidul în cauză este 65803 Didymos, care este

de 800 metri în diametru, suficient de mare pentru a fi
destul de periculos. Pentru referin ă, evenimentul de la
Tunguska, o explozie din Sibera în 1908, a fost, probabil,
doar impactul cu fragmentul unei comete de aproximativ
100 de metri. Didymos are un satelit mic de aproximativ
150 de metri în diametru, care orbitează la aproximativ
un kilometru distan ă iar perechea va fi aproape de
Pământ între 2022

ă la o schimbare orbitală de
aproximativ 1%.

Misiunea este numită AIDA, pentru Asteroid Impact &
Deflection Assessment (impact cu un asteroid &
evaluarea devia ă nave spa

ări tot ce se
întâmplă ăsurători.

Metoda simplă aminte
ă o cometă cu o nava spa ă.

ţia Spaţial

ţia propune o misiune prin care încear-
c ţiale spre un asteroid
din apropiere pentru a testa efectele ciocnirii intenţionate
a unei nave de aproximativ 300 kg cu un asteroid, nava
fiind accelerat

ţa generat

ţ

ţ
Ţinta va fi satelitul mai mic, nu

Didymos,

ţiei), ţiale:
DART, care va lovi,

ţial

şi nu lanseaz

şi a
orbitei dup

şi 2023.
şi ESA sper

şi va consta din dou
şi AIM, care va urm

şi va efectua apoi mai multe m
şte de misiunea Deep Impact

din 2005, când a fost lovit

ESA va încerca s@ devieze un asteroid în apropierea P@mântului

Deputa]ii europeni cer
mini}trilor UE s@ introduc@
sistemele de garan]ii pentru

tineret
Sistemul de "garanţii pentru tineret",

care ar trebui s

ţie
sau formare profesional

ţii au votat o
rezoluţie care solicit

ţin

ţii pentru tineri
urm ţi tinerii
cet ţeni sau rezidenţi legali ai UE pân

ţii absolvenţi care au
sub 30 de ani primesc o ofert

ţia sau
ucenicia, dup

ţia.

Parlamentul a solicitat deja de dou
ţarea unor astfel de sisteme

Sistemele de garanţii pentru tineret ar
trebui s ţare din
fonduri europene

ţin 25% din
fondurile structurale ale UE, au susţinut
deputaţii europeni.

De asemenea, Parlamentul a solicitat
Comisiei s

ţi financiare.

ţia a patru dintre ele
(Germania, Austria, Olanda

ă dea asigurări că niciun
tânăr european nu va petrece mai mult de
patru luni fără un loc de muncă, educa

ă, a primit un sprijin
puternic în Parlament. Deputa

ă mini
ă sus ă, în februarie 2013, o

recomandare a Consiliului ca toate statele
membre să introducă aceste sisteme.

Sistemele de garan
ăresc să se asigure că to

ă ă la
25 de ani

ă bună de
angajare sau că î ă educa

ă patru luni de
ă rezolu

ă ori
înfiin ă
ferm propunerea Comisiei Europene
pentru o recomandare a Consiliului privind
introducerea lor în toate statele membre.

ă fie eligibile pentru finan

ă primească cel pu

ă sprijine statele membre care
se confruntă cu dificultă

ă

ştrilor muncii din
UE s

şi proaspe

şi continu
şomaj,

subliniaz

şi sprijin

şi anume din Fondul
social european, care ar trebui, prin
urmare, s

Şomajul în rândul tinerilor din UE a
ajuns la o medie de 23,7% în noiembrie
2012.Acesta a dep şit 15% în toate statele
membre, cu excep

şi Dane
marca), 30% în Portugalia, Italia, Slovacia
şi Letonia şi 50% în Spania şi Grecia.

În România, şomajul în rândul tinerilor
este de 23%.

Introducerea garanţiilor pentru
tineret în toate statele membre

ţare UEFinan

Şomajul în rândul tinerilor

-

REF. : 20130114IPR05312

Începând cu 19 ianuarie 2013, toate noile
permisele de conducere eliberate în UE se
vor prezenta sub forma unui „card de credit”
din plastic, având un format european
standard

ă
ac

ăsuri (cea de-a treia Directivă UE privind
permisele de conducere) care intră în vigoare

ătă ă pe întreg teritoriul UE.
Principalele modificări care au intrat în

vigoare la 19 ianuarie 2013 sunt după cum
urmează:

Toate noile permise europene de
conducere vor fi eliberate în conformitate cu
un nou format, un „card de credit” din plastic,
cu o fotografie

ă în 2033. Per-
misul european de conducere poate fi adaptat
astfel încât să includă simboluri na

ărui stat membru.

Noul permis de conducere include o serie
de elemente de securitate menite să îl facă
inviolabil ă descurajeze falsificarea
acestuia.

În plus, această măsură este înso ă de
crearea unui sistem de schimb de date elec-
tronice la nivel european, pentru a facilita
schimbul de informa

ă re

ăreia un stat membru nu
eliberează permisul unei persoane al cărei
permis a fost deja retras, suspendat sau
restric

Reînnoirea periodică a permiselor auto în
întreaga UE este esen ă pentru combate-
rea fraudei ătă

ă-

torii de automobile ă la 10-
15 ani, în func
ătorii de autobuze ă-

ă permisul din cinci în cinci ani
ă efectueze un control medical pentru

reînnoirea acestuia.
Este vorba despre o reînnoire administra-

tivă care nu necesită nicio testare suplimenta-
ră. Astfel, se asigură că informa

ă informa

ă protec

ăsuri se numără
O limită de vârstă mai ridicată pentru

accesul direct (în urma testării teoretice

ă, precum

ă categorie de
vehicule, iar candida

ă sus ă un test teoretic. Statele
membre pot introduce, de asemenea, teste
de aptitudini

ă minimă
recomandată de 16 ani, vârstă de la care
permisele sunt recunoscute reciproc de către
toate statele membre (statele membre pot
coborî acest nivel la 14 ani pe teritoriul
na ă când UE
introduce cerin

ă respecte
standarde minime în ceea ce prive

ă ă.
Această măsură va permite introducerea unui
control al calită

ă de statele
membre

ă fie transpusă de statele
membre până la 19 ianuarie 2011

ă la 19 ianuarie 2013.

şi elemente de securitate mai bune.
Noul permis european va înlocui treptat cele
peste 100 de modele diferite din hârtie şi
plastic, utilizate în prezent de mai mult de 300
de milioane de şoferi în întreaga UE. Aceast

şi care sunt concepute pentru a ameliora
libera circula şi a îmbu-
n

şi informa şor de
recunoscut şi de citit în întreaga UE. Toate
permisele noi vor avea acest format începând
cu 19 ianuarie 2013.

Permisele existente nu sunt afectate, dar
vor fi înlocuite cu noul format în momentul
reînnoirii lor sau cel târziu pân

şi s

şi
schimb şedin

şi a fraudei, de exemplu prin
punerea în aplicare a noii interdic

şi pentru îmbun

şi motociclete, o dat

şi de camioane trebuie s
şi reînnoiasc şi
s

Regimul specific permisului european de
conducere consolideaz

şi
practice) la permisele pentru motocicletele
cele mai puternice, şi anume 24 de ani în loc
de 21 de ani cât este în prezent.

Creşterea limitei de vârst şi
introducerea unor etape suplimentare în
cadrul accesului treptat. Noul regim impune
acumularea unei experien

şi de comportament şi examene
medicale. UE stabileşte o vârst

şte
calificarea ini şi formarea continu

şi de Parlamentul European în 2006.
Aceasta a trebuit s

şi devine pe
deplin aplicabil

ţiune face parte dintr-un pachet mai amplu
de m

ţie, a combate frauda
ţi siguranţa rutier

ţii standard – u

ţionale,
decizia aparţinând fiec

ţit

ţii între administraţiile na-
ţionale. Procesul de gestionare a permiselor
de conducere pentru persoanele care î

ţa în alt stat membru va fi
astfel simplificat. De asemenea, aceasta va
contribui în mod semnificativ la descurajarea
„turismului pentru obţinerea permisului de
conducere”

ţii, mai
stricte, conform c

ţionat de un alt stat membru.

ţial
ţirea siguranţei

rutiere. Conform noilor norme, permisele de
conducere trebuie reînnoite, pentru conduc

ţie de statele membre. Condu-
c

ţiile, fotogra-
fiile, etc. înscrise pe permise sunt actualizate,
elementele de securitate ale cardurilor pot fi
actualizate periodic pentru a ţine seama de
noile tehnologii, iar statele membre au în
permanenţ ţii actualizate referitoare
la permisele aflate în circulaţie.

ţia categoriilor
celor mai vulnerabile de participanţi la trafic.
Printre m

ţe de minimum
patru ani (în loc de doi) de conducere a unor
motocicletele mai puţin puternice înainte de
obţinerea permisului de conducere pentru
motocicletele cele mai puternice.

Mopedurile constituie o nou
ţii la obţinerea permisului

de conducere a acestora vor trebui de acum
înainte s ţin

ţional). Este pentru prima dat
ţe minime pentru mopeduri.

Examinatorii vor trebui s

ţial

ţii în cadrul noului sistem.
Directiva 2006/126/CE privind permisele

de conducere a fost adoptat

Un format european standard

Securitate sporită

ă a permiselorReînnoirea periodic

Protecţia

Standarde minime pentru examinatori

şoferilor vulnerabili

:
�

�

�

Comisia Europeană: IP/13/25, 18/01/2013

Noul permis european de conducere Summitul Comunit

Organiza

Regina Beatrix a Olandei a anun

ă
ă în

2011 la Caracas) - Uniunea Europeană (UE),
care s-a desfă

ă.
Între UE ă

ă.

ării
criticilor fa ă de numărul civililor nevinova

ă de rapor-
torul special al ONU pentru lupta antiterorism

ără pilot
au fost efectuate de Statele Unite, dar au fost
folosite

ă va
abdica la 30 aprilie în favoarea fiului ei cel
mare, prin

ă. Regina a explicat că împlinirea în 2013 a
75 de ani de via ă ă secole de existen ă
a regatului Olandei este motivul pentru care a
decis să "părăsească func

ă printre
olandezi, a împlinit 75 de ani miercuri, 31
ianuarie. La 30 aprilie 1980 a devenit cel de-al

ă
abdicarea mamei sale, regina Iuliana, după o
domnie de 31 de ani.

Exper ă rezultatele
testelor pe Ariel Sharon, care este în comă de

ă atunci când lui Sharon i-au fost
prezentate fotografii ale familiei sale

ă-
ări sugerează că, în

ciuda stării de comă, "este posibil ca el să as-
culte ă proceseze câteva informa

ţii Statelor Latino-
Americane

ţe pentru dezvoltare
durabil

ţul liber, fluxul
liber de capital

ţia Naţiunilor Unite va demara o
investigaţie în cazul folosirii dronelor în opera-
ţiunile antiterorism, pe fondul intensific

ţ ţi
uci

ţat c

ţul mo

ţ ţ

ţia în acest an".
Regina Beatrix, foarte popular

ţii medicali spun c

ţiri", a spus Alon Friedman, un
neurolog la Israel Soroka Medical Centre din
Beersheba, membru al echipei de experţi
israelieni

ţii impor-
tante care ajung în creier", a spus Friedman.

şi Caraibiene (CELAC, fondat

şurat în perioada 25-28 ianuarie
la Santiago de Chile, a avut ca obiectiv
punerea bazelor unei alian

şi America Latin şi regiunea
Caraibelor au avut loc şase reuniuni la nivel
înalt, cu începere din 1999, cu scopul de a
promova dialogul politic, comer

şi cooperarea economic

şi de raidurile aeriene.
Ancheta, care va fi coordonat

şi drepturile omului, va investiga 25 de atacuri
ale dronelor, ce au avut loc în Pakistan,
Yemen, Somalia şi în teritoriile palestiniene.

Cele mai multe atacuri cu avioane f

şi de Israel şi Marea Britanie.

ştenitor Willem-Alexander (45
de ani), care va deveni monarh la aceeaşi
dat

şi a dou

şaselea monarh al Casei de Orania, dup

şapte ani, "nu sunt clare, dar încurajatoare".
"Şansele de a-l ridica din pat sunt foarte,

foarte sub

şi americani care l-a examinat pe
fostul premier.

Dar aparatele au detectat ceva activitate
cerebral

şi, de ase-
menea, atunci când i s-a cerut s şi imagineze
casa lui. Aceste constat

şi s

Comisia Europeană a declarat
că va elabora măsuri "stricte" pentru

de pericolele
atribuite anumitor pesticide, dar nu a
impus o interdic ă, anticipată
de observatori.

a proteja albinele

ţie total
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 4 camere
decomandat, 125 mp, et. 1/4,
central

ţa, lâng ţ
50.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 800 mp teren plus barac
ţa,

pe Calea Timi ţ 45.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând hal ţi
în Re ţa, zona Calea Timi

ţ 110.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 2 camere de c
ţiri, situate în

Re ţa, pe Calea Caransebe
ţ 7.500 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament, 2 camere, et.

1/4, confort 2, în suprafaţ
ţa, în zona centrul

Militar. Apartamentul nu are
îmbun ţiri. Preţ 15.900 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând teren, situat în Re ţa,
centru, 650 mp + cas

ţ 37.500 €. Închiriez
apartament, 2 camere, situat la vil

ţ 180 €,
lunar. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construit

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţii toate utilit ţile trase (ap
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 neg 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.

ând spaţiu comercial în supra
faţ

ţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 . Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Re ţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând teren 4000 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas

ţ
ţ 40.000 . Tel. 0255-221529,

0720-038774.

Închiriez, apartament, 3 camere,
mobilat

ţ 250 €, lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Închiriez hal
ţa, utilat

ţi în domeniul
confecţiilor. Preţ 3 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu de producţie în
domeniul confecţiilor, în suprafaţ

ţa, zona
Muzeul de Locomotive. Preţ 4 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Re ţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ă, termopane, situat în
Re ă Centrul Militar. Pre

ă
metalică 450 mp, situate în Re

ă depozit 500 mp situa

ămin, 32
mp, cu îmbunătă

ă de 48 mp,
situat în Re

ătă

ă veche 3
camere. Pre

ă,
mobilat

ă agrement, în Re

ă la
ro

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

ă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Re

ă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacan ă).
Pre

ă, zona Muzeul de Locomotive.
Pre

ă, 1.400 mp, situat
în Re ă complet ătită
pentru activită

ă
de 500 mp, situat în Re

ă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timi ă
Pia

şi

şi
şoarei. Pre

şi şoarei.
Pre

şi şului.
Pre

şi

şi

şi utilat complet, zona
Muzeul de Locomotive. Pre

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi

şi

şi utilat complet, situat la
vil

şi şi preg

şi

şi

şoara lâng

ociabil.
.

a

V -

€

€/

€

Cumpăr vaci, viţei, juninci, tauri,
asigur transportul, plata pe loc. Tel.
0720-893505. (RR)

Vând 2 iepe, bune de lucru,
4.500 lei. Tel. 0720-675413. (RR)

Cumpăr vi

ă neagră, 130
lei, televizor cu DVD încorporat,
diagonala 37 cm, 130 lei, calculator
Pentium 4, complet, 400 lei, monitor
LCD, 17 inch, 150 lei, instant de 5 l,
100 lei, laptop Acer, defect, 50 lei.
Tel. 0765-577197. (RR)

Cumpăr baterie de baie pentru
cazan cu lemne. Tel. 0255-240157.

Vând cazan pentru ă, 100 l,
cu toate ustensilele, 1.000 €. Tel.
0760-715050. (RR)

ţel, 150-200 kg. Tel.
0762-188929. (RR)

Vând televizor color, diagonala
51cm, Nei, cu carcas

ţuic

Stimat

Vând aparat foto Fuji S 1600,
12,2 megapixeli, filmeaz

ă doamnă Simona, cu
părere de rău, dacă nu primesc banii
mei ce îmi sunte ă la
30 ianuarie, vă dau în judecată.
Telefonul meu îl

ă HD, 4
acumulatori, husă de protec

ă frigorifică
Siemens, 800 lei, un cuptor + plită,
electric, 300 lei. Tel. 0355-417174,
0723-214338. (RR)

Vând un vi

ăi de fân, 450 lei/buc.
negociabil. Tel. 0255-210535. (RR)

Vând centrală pe gaz, marcă
germană, cu tiraj natural. Tel. 0745-
134127. (RR)

Vând bicicletă medicinală,
pentru cameră, aproape nouă. Tel.
0766-498723. (RR)

Cumpăr găini. Tel. 0728-
946222. (RR)

Ofer gratuit, dormitor, birou,
canapea, vitrină, bibliotecă, toate în
stare bună

ă, 250 lei. Tel.
0748-322424. (RR)

Vând masă de circular cu motor
trifazic, o rochie de mireasă, 550 lei.
Tel. 0756-040911. (RR)

Cumpăr laptop, să fie în stare
bună de func

ă veche, pt
bijuterii, în stare bună. Pre

ă, 100 lei, o
mobilă de sufragerie, 800 lei, o
mobilă pt baie, mare, cu dulapuri
foarte multe, cu vana mare, pe col

ă dublă, 1.200 lei. Vând
pentru sezonul de iarnă, schiuri

ă
pentru calculator, 100 lei, o chiuvetă
de inox, 100 lei, un dulap cu 2 u

ă, 45x25 cm, 35-
40 lei/buc. Tel. 0355-425973, 0729-
022527. (RR)

Vând sobe, ma ă de spălat,
400 lei, frigider 150 lei, cuptoare
electrice, 80 lei, patine, 25 lei, un
televizor, 300 lei. Tel. 0724-477642.

ăr cai. Tel. 0732-982025.
Vând antenă performantă

pentru sta
ă termică, model vechi, 1.250

lei, pompă de recirculare, 520 lei,
instant GPL, pentru apă caldă,
Bosch, nou, 520 lei, aerotermă GPL,
220 lei, aparat de sudură profesio
nal cu ventilator de răcire pentru
orice dimensiune electrod, 420 lei, 2
sobe GPL, noi, 220 lei/buc, redresor
încărcat baterii, 160 lei. Tel. 0758-
330925. (RR)

ţi datoare, pân

ţi.

ţie, 400
lei. Tel. 0741-104069. (RR)

Vând 2 mobile de sufragerie,
1.000 lei/buc., 2 televizoare color, 2
canapele extensibile, un fotoliu de
piele, 150 lei, o lad

ţel, ro
.

ţinute. Tel. 0751-
193203. (RR)

Vând boiler electric, 100 l, nou-
nouţ, 270 lei. Tel. 0255-218141 (RR)

Vând boiler mic, 10 l, pe curent,
150 lei negociabil, un boiler de 120 l,
pe curent

.

(RR)

ţioneaz

ţionare. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând cutie muzical .
ţ 300 lei

negociabil. Tel. 0722-264501. (RR)
Vând pat de dormitor mare,

complet cu saltele, cu rame ergono-
mice, 600 lei, un dulap de dormitor
cu u

.
ţ,

cu chiuvet

ţie emisie-recepţie, 170
lei, placi de marmur

Cump

ţie de camion, 320 lei,
central

-

şti

şu cu alb, 1.700
lei neg Tel. 0764-654307. (RR)

Vând 4 cl

şi între

şi pe lemne, 600 lei, un
espressor pt cafea, adus din Italia,
din inox, 150 lei, un convector pe
gaz, 150 lei. Tel. 0748-362533.

Vând car vechi de lemn, pentru
cine colec

şi culisante şi oglind

şi
bocanci de schi, patine. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând congelator, 5 sertare, 500
lei, un circular, 500 lei, o mas

şi,
350 lei, o sta

şin

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare

6

Vând calorifer electric, 5 trepte,
150 lei, un cd-player, 100 lei. Tel.
0756-040911. (RR)

Vând iapă, un mânz, porci gra

ăpumi de lână pentru 2
persoane, 150 lei, dună de pene pt
2 persoane, 150 lei, televizoare
color, un televizor alb-negru,
func

ănători,
greble de fân, diverse utilaje agri
cole, aduse din Austria, în stare
excep ă, la pre

ă, cu
saltea, 350 lei, un frigider Arctic, 150
lei. Tel. 0743-024392. (RR)

Vând utilaje agricole, plug,
remorcă, cositoare, semănătoare
de porumb pe 6 rânduri, greblă de
adunat fânul, 4.500 € negociabil.
Tel. 0762-197725. (RR)

Vând 2 coco ă grea. Tel.
0355-881263. (RR)

Vând 120 oi

şi.
Tel. 0720-765413, 0732-982025 ( )

Vând pl

şi, de ras

rr

.

ţional. Tel. 0768-776073. (RR)
Vând tractoare, sem

-

ţional ţuri avantajoa-
se. Tel. 0730-804745, 0722-
685593. (RR)

Vând pat pentru o persoan

ţurcane, 100 €/buc.
Tel. 0743-101311. (RR)

Vând 2 calculatoare Pentium 4,
foarte bune. Tel. 0742-702783. (RR)

Vând urgent GPS, nou, 350 lei.
Tel. 0733-178908. (RR)

Vând acvariu profesional. Tel.
0757-143834. (RR)

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei
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La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil. jud CS R Al TreiApe l. 2, sc 2 ap

3 unc ioneaz o irm pentru ispozitive edical
roteze, orteze, nc l minte ortopedic , corsete,

c rucioare pentru persoanele cu handicap econtate prin
CAS CS. Program ar i 10.00-12.00, 14.15-17.00 i oi
10.00-12.00.

Informa ii suplimentare: 0744 479253 tefan S
pre edinteAHN-CS
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ANUNŢ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARA

RE ŢA:

ŢA:
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ŢA:

ŢU MARE:

Ş-SEVERIN

ŞI

Ş:

ŞU:

Ş

Ş:
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�
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Sediul: Reşi ş-Severin
Cod de identificare fiscal

şi

şi completat şi
func şi Internelor, aprobat

şi O.U.G. 20/2009 şi O.U.G. 96/2009, Ordinul
nr. 275/13.11.2009, pentru stabilirea criteriilor şi condi
şi repartizare de c şi Internelor a unor spa

ştilor şi cadrelor militare în activitate şi
principiilor statuate de O.U.G. nr. 34/20069, modificat şi completat

şi a contractelor de concesiune servicii - o
procedura de atribuire a unui contract de servicii prin “cerere de ofert

ştilor
şi cadrelor militate în activitate”.

Ofertele dumneavoastr
şt şi

ştal 320088, pân
şi marcate în mod vizibil cu men

şi loca

1APARTAMENT CU 3 CAMERE ÎN BLOC SAU CAS

1APARTAMENT CU 3 CAMERE ÎN BLOC SAU CAS

1APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CAS

ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poli

ţa, B-dulA.I. Cuza, nr. 40, jud. Cara

ţa
Cont trezorerie : RO75 TREZ 1812 3610 120X XXXX
Telefon 0255-502244, 0255-502231, fax 0255-502244
E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com

În calitate de autoritate contractant

ţionarea Ministerului Administraţiei

ţiilor de încheiere
ţiei ţii

locative necesare caz ţi

ţie public

ţii locative necesare caz ţi

ţii
contractante sau transmise prin po ţa, B-dul
A.I. Cuza, nr. 40, cod po

ţiunea: “Ofert

ţiile minimale pe care trebuie s

ţii doar pentru mediul rural. Cantitatea ţia spaţiilor
locative solicitate:

2APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CAS

1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CAS

1APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CAS

1APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CAS

ţie
Dr. STOLOJESCU GRIGORE

ă: 3228438
Banca: Trezoreria Re

ă, organizează în data de
18.02.2013, ora 10,00, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002
modificată ă, O.U.G. nr. 30/2007, privind organizarea

ă cu
modificări prin Legea nr. 15/2008, modificată prin O.U.G. nr. 152/2008,
respectiv O.U.G. 20/2009

ătre Ministerul Administra
ării poli

ă ă,
privind atribuirea contractelor de achizi ă, a contractelor de
concesiune de lucrări publice

ă”,
având ca obiect “închirierea de spa ării poli

ă vor fi depuse la registratura autorită
ă la sediul acesteia din Re

ă la data de 15.02.2013, ora
12,00, în plicuri sigilate ă
servicii închiriere”.

Condi ă le îndeplinească imobilele
contractate sunt cele prevăzute de Legea 114/1996, republicată, fiind
admise excep

Ă DE LOCUIT
7APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

Ă DE LOCUIT
4 APARTAMENTE CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

Ă DE LOCUIT

1APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

Ă DE LOCUIT
3APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

2APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

1APARTAMENT CU 3 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

1APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

Ă DE LOCUIT

1APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

Ă DE LOCUIT

1APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

Ă DE LOCUIT

1APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

CARANSEBE

ORAVI

BĂILE HERCULANE:

O

FOROTIC:

EFTIMIE MURGU:

BERLI TE:

LUNCAVI

COPĂCELE:

SLATINA TIMI

BĂNIA:

ZORLEN

GĂRÂNA:
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Executam int-ext gresie faianta
rigips podele instalati termice

ări locuin
ă parchet

pere ării pavaje sape betoane,
etc preturi negociabile. Tel. 0768-
459819.

Montez tapet, podele, faian
ăveli,

diverse lucrări. Tel. 0745-704320.
Transport marfă. Tel. 0745-

274929.
Executam case la ro

ă afacerea. 0744-
772534, 0770-516899.

Doamnă serioasă, îngrijesc
copii, bătrâni, achit facturi utilită

şi
sanitare şi executam fier beton dupa
proiect, sarpante ofer seriozitate.
Tel. 0720-242246.

Amenaj şi
exterioare gresie faian

şu şi la
cheie, anenajeri interioare şi exte
rioare la preturi fara concurenta.
Apelati la noi şi veti avea numai
satisfacti. Tel. 0741-017894.

Meserias execut instalatii
sanitare centrale, lucrari în cupru
etc, instalatii electrice schimb tablo
uri electrice etc, zugraveli, zidarii,
tencuieli, podele, rigips, faianta,
tapet, reparatii, etc. seriozitate
maxima. Tel. 0728-813340.

Evita

şi ofer seriozitate. Tel. 0762-
444446, 0744-208520.

Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.

ţe interioare
ţ

ţi zid

ţa,
gresie, izolaţii interioare, zugr

-

-

ţi impozitul pe cifra de
afaceri începând din februarie 2013.
Lichidaţi-v

ţi,
rog

Filmez şi fotografiez evenimente
speciale. Tel. 0729-844264.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

Redacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ianuarie

Oferte-Cereri

de Serviciu

Domn singur, ochi albaştrii, f

şaten, ochii verzi,
f ştin

ş, pentru prietenie,
c

Cuplu ea/el oferim clipe de neui
tat domnilor şi cuplurilor generoase.
Nu r

şti pu şi ai
pân

şi
şi sexy,

aştept telefon la 0745-479707

ără
vicii, stare materială bună, caut o
doamnă compatibilă, până în 45 ani,
pentru o rela ă. Tel. 0728-
333317

Domn, 48 ani, 1.75/85, prezen
tabil, manierat,
ără vicii, doresc să fac cuno ă
cu o doamnă pentru căsătorie. Tel.
0720-380489

Pensionară, 63 ani, cu apar
tament, caut partener pentru
căsătorie. Tel. 0770-391275

Tânăr, drăgu ă
cunosc o fată serioasă, fără copii, de
la sat sau ora
ăsătorie. Tel. 0725-433684

Domn singur, 57 ani, 1.73/72,
caut doamnă în jur de 52 ani. Tel.
0736-390019

ăspundem la nr. privat sau
mesaj. Tel. 0729-774974.

Daca e ă
ă în 45 ani doresc să te întâl

nesc. Eu 47/1,63/71, serios, sincer,
nefumător, curat pentru o rela

ă. Re
Senzuală, pasională

ţie de durat

-

ţ

-

ţ, serios, doresc s

-

ţin mai supl
-

ţie de
durat ţa. Tel. 0770-495533.

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo
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Vând Peugeot 407 diesel, 2.000
cmc, 7.000 € negociabil. Tel. 0745-
266629. (RR)

Vând BMW 316, 1.600 cmc,
vi

ă, jante de aliaj, cârlig, 3.200
€ negociabil, un BMW 520 diesel,
2003, 1955 cmc, 136 cai putere,
pilot automat, piele, distribu

ă, 7.900 €. Tel.
0740-213668. (RR)

şiniu metalizat, 1996, 2.200 €, o
Dacia Papuc, 2000, 1.6 l, 1.100 €.
Tel. 0767-743045. (RR)

Vând Opel Zafira, 2001, 1,8 l, 12
valve, înmatriculat,geamuri electri
ce, aer condi

-
ţionat, închidere cen-

tralizat

ţie pe
lanţ, cârlig pentru remorcare, în
stare foarte bun

Vând Vw Golf 3, 1993, motor
1.400 cmc, ITP-ul valabil încă 2 ani,
în stare bună de func

ă, servo, carte de identitate,
1996, stare perfectă de func

ţionare. Preţ
1.400 € neg.Tel. 0747-494263. (RR)

Vând tractor 445, DTC, tracţiune
central

ţionare.
Preţ 6.500 €. Tel. 0732-288994 (RR)

Vând 2.000 de buc ţi de
c

ţapi, 10 în vârst

,
,

ţa, 100 € neg. Tel.
0763-338485, 0771-649554. (RR)

Vând viţel, ro

ţel, 3.000 lei. Tel.
0255-232928, 0730-935453. (RR)

Vând cazan de ţuic

ţi, din
imitaţie de piele, 70 lei, o scurt

ţi, 100 lei. Tel.
0728-813340. (RR)

Vând ieftin 2 fotolii, biciclet
ţi, candelabru,

ţ din lemn, diferite
oale de p ţi,
vechi. Din anii 50, r ţesut,
diferite haine, aproape noi. Tel.
0255-232955

Vând drujb
ţii/min., 450 cm, 800 lei

negociabil, butelie de aragaz, 150
lei negociabil. Tel. 0768-869983

Vând cazan de ţuic

ţi de limba german

ţar pentru
sufragerie. Tel. 0749-486188

Vând fotoliu-pat, 100 lei, 2 paturi
de lân

ţ negociabil. Tel. 0747-
221107, 0723-092582

Vând mouse-uri

ţ minim
negociabil. Tel. 0747-221107

Vând ma ţ

ţ negociabil. Tel. 0723-092582

ă
ărămidă arsă, nisip. Tel. 0770-

887613. (RR)
Vând baloturi de lucernă

ăcinătură pentru animale.
Tel. 0740-770047. (RR)

Vând 18 ă de 2
ani, 8 în vârstă de 1 an. Tel. 0729-
294103. (RR)

Vând calculator, Pentium 4,
monitor, tastatură

ă
video 300 € o chitară acustică,
fabricată în Fran

ă + vi

ă, 100 l, 800
€. Tel. 0743-113643. (RR)

Vând 5 berbeci, 100 €/buc. Tel.
0764-982020. (RR)

Vând 2 boxe, 1.000 w, 700 lei.
Tel. 0752-467559. (RR)

Vând geacă pentru bărba
ă din

piele, pentru bărba

ă
nouă, pentru bărba

ă copii. Tel. 0721-
155683. (RR)

Vând acvariu, profesional, 98 l,
capac cu 2 neoane încorporate,
accesoriile

ă de
ă, cu aspirator, 850 €

negociabil. Tel. 0761-606406, 0770-
457007, 0355-801117. (RR)

Vând ma ă de spălat, 500 lei,
stare perfectă. Tel. 0722-504574

Vând canistre de tablă, cojoc
fabricat la Oră

ăru
ământ, vechi, ziare ăr

ăzboi de

ă Kelida, 2000 W,
8.000 tura

ă, 60 l. Tel.
0724-398138

Vând căr ă
ă, din 1876, datate, legate

în pânză

Vând canapea extensibilă,
pentru 2 persoane, 2 televizoare
color, un cărucior, un col

ă, 100 lei, cuier de haine, 100
lei, o ma ă de stors rufe, 100 lei,
un dormitor, 600 lei. Tel. 0731-
191130

Vând bandă de alergat, digitală,
200 €, monitoare de 15,17 cm, 170
lei/buc., diferite cabluri pentru
calculator, încărcătoare de toate
tipurile, pre

ăci video

ăiat faian ă

ărucior pentru copil,
pre

şi de
paie, m

şi mai multe
accesorii. Tel. 0749-013086. (RR)

Vând laptop HP, 400 € o camer

şu cu alb, 1.700 lei.
Tel. 0764-654307. (RR)

Vând vac

şi
birou şcoal

şi ustensilele necesare,
un dulap ce poate fii folosit ca şi
suport, 750 lei negociabil. Tel. 0757-
143834. (RR)

Vând maşin şmirgluit
profesional

şin

ştie, din piele, nou,
pentru femei, c

şi c

şi
maghiar

şi gravate. Tel. 0747-
029212

şin

şi tastaturi, 15
lei, radio casetofoane, stereo, cu cd,
portabile, volane de jocuri şi
calculatoare, pl şi ram
pentru calculator, pre

şini de t şi
lemn, în vinclu, 50 €, dozator de
bere, 60 €, c

Vând maşin

Vând pui de prepeli

ă de spălat Indesit,
stare perfectă, 500 lei negociabil.
Tel. 0722-504574

ă cu vârste
diferite. Tel. 0765-295732.

ţ

Vând maşin
şi restaurante, 170

€, diverse alte aparate electrice. Tel.
0747-221107

ă de călcat lenjerie,
pentru pensiuni

Vând c

şti, 160 lei, Nokia
color, 55 lei, Nokia C-5, GPS, card, 5
megapixeli, 320 lei negociabil. Tel.
0721-798604

Vând imprimant Canon Pixma
IP 1600 alb-negru şi color scoate
excelent de bine f

şi o
canapea 150 lei. Tel. 0746-254661.

Vând 1 vac şi
mai am şi 2 juninci gestante în luna
8. Vând urgent. Tel. 0727-429091.

Vând Nokia 100 nou codat Vo
dafon, înc şi c şti, pre

şti, înc

şti,
înc

şti, înc

şor, capac acoperit cu tabl şi
fund antivarroa 110 lei. Tel. 0761-
250746, 0732-452930.

Vând maşin

şi la comand

şi uşile din lemn, culoare nuc.
Are 4 m/2,2 m.Adus

şin
şin

şi de
sticl

şi 2 s
şi de

culoare deschis

şu cu galben şi
altele. Tel. 0749-044785.

Vând rochii de sear

şi un
hard disk de 40GB. Pre

ărucior pentru copil mic.
Tel. 0752-951705

Vând telefon Nokia N 73, card 3
megapixeli, că

ă

ără probleme la
ea. Pre

ă gestantă luna 9

ărcător ă
ă ărcă

tor, codat Vodafon pre
ă

ărcător, cablu de date, pre

ă ăr
cător, husă de piele, pre

ărcător, husă, liber de
re

ăzi stupi verticali cu
podi ă

ă de spălat Arctic
L600T în stare de func

ăcute la
strung diverse mărimi la pre

ă
balamale sau lucruri de strungărie.
Tel. 0745-704320.

Vând paraclisul părintelui Arse
nie Boca en-gros sau la bucata pre

ărintelui Arsenie
Boca en-gros sau la bucată pre

ă de sufragerie,
fe

ă din Germania.
Tel. 0749-044785.

Vând ladă frigorifică cu 7
sertare, ma ă de spălat haine,
ma ă de spălat vase, măsu ă de
sufragerie, comodă tv cu u

ă, un birou. Toate aduse din
Germania. Tel. 0749044785

Vând schiuri, clăpari de diferite
mărimi, ănii. Tel. 0749-044785.

Vând un dulap cu 2 u
ă, măsu ă de

sufragerie culoare neagră cu gresie
deasupra. Aduse din Germania. Tel.
0749-044785.

Vând covoare aduse din
Germania, sunt pe crem, maro,
albastru, orange, ro

ă modele
deosebite, rochie de mireasă cu
accesorii. Pre

ţ 200 lei negociabil. Tel.
0749-081833.

Vând convector gaz 150 lei

-
ţ 60 lei,

Nokia 6303 la cutie, c -
ţ 160 lei, No-

kia 5800 liber reţea card 4gb, c
ţ 280

lei, Samsung Galaxy mini s5570
liber de reţea, card 2gb, c -

ţ 300 lei,
Alcatel 991, card 4 gb, cutie, cablu
de date, înc

ţea preţ 450 lei. Tel. 0721-410752.
Vând l

ţionare la 500
lei negociabil. Vând balamale din
fier cu sistem de ungere f

ţuri
avantajoase, execut

-
ţ

1,30lei/buc. sau 1 leu în cantitate
mai mare. Tel. 0745-704320.

Vând acatistul p
ţ

1,30 lei/buc. sau 1 leu în cantitate
mai mare. Tel. 0745-704320.

Vând mobil
ţele

ţ

ţ

ţuri între 50-150 lei.
Tel. 0758-167842.

Vând calculatorul HP Compaq
DX2000 P4 procesor Intel Celeron
2.66GHz, memorie de 512MB

ţ 250 lei. Tel.
0771-484602.

Reşiţa:
Băile Herculane:
Caransebeş:

ţ

TOTAL JUDEŢ: 14

gestionar depozit 1; reprezentant comercial: 2;
asistent maternal: 1;

l c tu -montator agregate energetice i de transport: 1;
lucr tor buc t rie (sp l tor vase mari): 1; muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide i semisolide: 1; muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 2;

director general societate comercial : î : 1;
: 1; ;

1;
medic stomatolog: 1

ă ă
ă ă ă ă ă

ă ngrijitor animale
lucrător gestionar

ş ş

ş

Oravi a:
muncitor necalificat la

asamblarea, montarea pieselor: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 31.01.2013

Vând scuter Honda, 150 cmc,
2004, 600 € negociabil. Tel. 0767-
493139. (RR)

Vând un plug, pe 3 brazde,
pentru Fiat 445, 1.000 lei, un
electromotor pentru tractor mare
U650, 600 lei, o pompă hidraulică,
nou-nou ă. Tel. 0744-381141. (RR)

Vând Opel Zafira, 2001,
135.000 km, aer condi

ă,1.9 TDI, 105 cai
putere, închidere centralizata,
senzori de parcare, de ploaie, pilot
automat, oglinzi electrice, 6.800 €
negociabil. Tel. 0747-516864. (RR)

Vând Opel Astra, automată,
pentru persoanele cu handicap, 1.6
cmc, 4-5 u

ă pentru trac
tor cu o singură axă, 600 € neg
capote pentru tractor U445, 200 €
negociabil. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând microbuz, marca Renault
Master, 2001, 4.000 € negociabil,
vând pentru atelier de vulcanizare, o
ma ă de
echilibrat ro ă stare de
func

ă + jante
de aluminiu, 175/70/14, 250 lei. Tel.
0724-477642. (RR)

ă, cositoare
ărcător, 10.500 €, cumpăr un

plug pe ă. Tel. 0762-188929 (RR)
Vând microbuz Ford Transit, 6

locuri + 1,5 t marfă, înscris recent,
stare foarte bună, 3.950 €, un tractor
Ford, 55 CP, cauciucuri noi, adus
recent, 2.950 € negociabil. Tel.
0727-245233, 0770-307812. (RR)

Vând un abrict fără masă, 260
lei, un circular cu jgheab, în perfectă
stare de func

ă, un set motor de U 650,
500 lei, un set motor de U 550, 450
lei, un radio, o pompă hidraulică pt
tractor. Tel. 0761-457617. (RR)

ţ

ţionat, 3.000
€. Tel. 0784-299993. (RR)

Vând Skoda Octavia 2, 2005,
înmatriculat

-

-
.,

ţi, în perfect
ţionare, ambele la 700 lei.

Dezmembrez Renault Twingo,
2001, preţurile sunt negociabile la
faţa locului. Vând jante de aluminiu,
pe 15, 16, 17 ţoli, 550 lei/setul. Tel.
0752-030888. (RR)

Vând cauciucuri de var

Vând motocultor, cu motor
Honda, 6,5 cai, se poate adapta la
el: frez -

ţionare, 600 lei, cablu
de sudur

.

şi, 1.700 € negociabil. Tel.
0723-969919. (RR)

Vând Vw Passat 2001, acciden
tat, pentru piese de schimb, 1.500 €
negociabil. Tel. 0729-407966. (RR)

Vând semiremorc

şina pentru dejantat şi maşin

şi plug. Un moto
înc

şin

Primesc băiat în gazdă. Tel.
0729-115691

Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Tel. 0725-
745545

Caut copii ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275

O familie lini ă, cu garsonieră
în Re ă ă, vreau să
iau în între ătrânică cu
apartament în Re ă vrea să
ducă o bătrâne ă ără grija
zilei de mâine. Sunt dispusă să ofer
totul împreună cu so

ă,
la persoane fizice

ă în domeniu filmez
evenimente speciale. Tel. 0724-
027846.

Balon cu aer cald Timi

ări

ă România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif 150 €+tva/oră. Infor-
ma ări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

şi b

ştit
şi şi cas şa

şi
ştit şi f

şi firme, pre

şi
montaj. Pre

şoferi cu permis
categoria B pentru distribuire colete
în Germania. Tel. 00491 51632
68627.

Cameraman şi fotograf cu peste
10 ani experien

şoara,
zbor de agrement. Oferim zboruri de
agrement şi publicitare cu balonul
cu aer cald în Timişoara. Rezerv
şi informa

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

ţa ţar
ţinere o b

ţa, dac
ţe lini

ţul meu. Tel.
0740-653100

Efectuez transport materiale cu
camioneta, 1,5 tone, orice distanţ

ţ
negociabil. Tel. 0255-260901, 0760-
580100

Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri negociabile. Tel.
0747-478023. Pensionar caut de
lucru. Tel. 0770-479575.

Caut urgent

ţ

ţii la www.balloony.ro sau
la telefon 0256-270016.

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

Cump

ţinut, preţ 600 lei, negociabil.
Tel. 0723-147912.

Vând calculator complet Intel
Pentium Dual Core, 2 x 1,6 Ghz, ram
4 GB, hdd 160 GB, video ATI
Radeon 256 Mb pe 128 bit, dvd rw,
tv tuner cu telecomand

ţ 200 €
negociabil. Tel. 0725-174861.

Vând monitor crt de 19 inch cu
40 lei, monitor de 17 inch cu 30 lei
stare perfect

ăr timbre filatelice

Vând berbec de montă, bine
între

ă + monitor
lcd 19", tastatură, mouse, boxe,
microfon, cameră web. Pre

ă. Tel. 0763-906047.
Vând calculator Fujitsu Siemens

Scenic N320, 2.8 GHz, cu procesor
Intel Pentium IV împreună cu
monitor de 17 inch la 350 lei. Tel.
0763-906047.

Vând monitor crt flat (ecran plat)
19 inch, 15 €. Tel. 0764-335767.

şi
machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
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