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Anunţuri

Editorial Dan Popoviciu Mulţumesc, merci!

Bacalaureatul - o problemă nerezolvată
În fiecare an toată na ă la spectacol. Foarte mul

ă pe acest model, agenda publică va con
ă participarea

numeroasă se observă că se men

ă guverneze ă ământul românesc. Îndeplinim cerin
ă) într-un

mod ce se aseamănă mai degrabă cu teoria „formelor fără fond”.
De câtva timp acest examen dă serioase bătăi de cap. Funeriu, fost

ministru al educaţiei, a introdus la examenul scris „camere de filmat” în
toate sălile de examen. Rezultatele au reflectat, dacă nu în mod special
cât de pregătiţi sunt cei care au absolvit liceul, în mod sigur
neconcordanţa între ce se dă şi ce se ştie. Procentul de promovabilitate
a fost sub 40 de procente. Desigur, primele serii de elevi au plătit tot ce
s-a fraudat înainte. De ce? Pentru că gradul de dificultate al subiectelor
a rămas la nivelul „geniilor”care au susţinut bacalaureatul înainte de
„epoca camerelor de filmat”. An de an se colectau bani pentru
asigurarea unui climat lejer de examen şi majoritatea participanţilor
aveau nota finală peste 8,00. Mai mult de o treime din cei care
participau, finalizau cu media generală peste 9,00. La aşa rezultate,
„Comisia de subiecte” din minister, continua să ridice gradul de
dificultate al subiectelor, dacă aproape jumătate obţineau peste nota
9,00, logic că era imperios necesar. În scurt timp subiectele au devenit
mai complexe şi mai dificile decât cele de la „olimpiadă”. S-a creat un
cerc vicios tipic indigen, întreţinut voluntar de miniştri, comisii,
profesori, părinţi şi elevi. Fenomenul era arhicunoscut, dar era
întreţinut intenţionat.

Critica sistemului a fost cap de afiş mai multă vreme, se vorbeşte
despre elevii din ziua de azi care „nu mai învaţă şi nu mai sunt atât de
serioşi, ca cei de altădată”, iar învăţământul a decăzut mult sub nivelul
din trecut. Surprinzător, am întâlnit tineri care aveau mai puţin de 30 de
ani şi care susţineau acest punct de vedere. Să fie oare mai degrabă o
remuşcare? Elevii nu au fost nici mai buni nici mai răi, ei sunt în mâna
sistemului educaţional dintr-un anumit moment. Ce face sistemul cu ei
este esenţa educaţiei, elevul nu poate cere cum să fie educat corect şi
performant, pentru că nu lui îi aparţine această răspundere. Cei din
fruntea sistemului şi cei din afară care presează evoluţia lui într-o
anumită direcţie, politicul în mod special, poartă răspunderea
educaţiei. Nu-i poţi acuza pe toţi participanţii de nefuncţionalitatea
sistemului.

Învăţământul nostru este bazat pe un sistem informal şi parţial
concurenţial. Din acest motiv scara valorilor este mereu răsturnată.
Examenul de bacalaureat nu face parte în mod direct dintr-un angrenaj
concurenţial, el este doar un examen obligatoriu, dar acesta asigură şi
trecerea la învăţământul superior. Din acest motiv incorectitudinea
examenului nu pare a fi atât de periculoasă, nu sunt locuri limitate şi
elevul care se inspiră nu ia locul altui elev. Fără această diplomă nu poţi
merge mai departe. Unele facultăţi folosesc însă - în formula admiterii -
şi nota de la bacalaureat. Poate chiar şi acest fapt determină
sarabanda de la examen. Aşa se pot explica notele foarte mari primite
la bacalaureat de elevi care au media generală în timpul liceului cu mult
inferioară. În schimb, învăţământul gimnazial este mai performant.
Probabil că programa şcolară prea stufoasă, structura orelor de
predare a materiei şi verificare a cunoştinţelor - elevul fiind ţinut în priză
30 de ore pe săptămână - oboseşte elevul determinând-ul să nu mai
susţină ritmul de studiu, aprofundând, după o vreme, într-un mod mai
mult sporadic. Mai târziu, când elevul ajunge la liceu, şcoala face prea

puţin pentru a-l ţine aproape - cazurile de abandon sunt numeroase -
iar elevul nu este încurajat să-şi petreacă timpul în cadrul şcolii.

Educaţia, la noi în ţară, este într-o reformă permanentă. S-au
enunţat principii noi, dar tot numai declarativ. De pildă bugetarea „per
elev sau student”, fiind un învăţământ de tip concurenţial, studenţii şi
elevii ar trebui să-şi aleagă ce şi unde studiază. Învăţământul trebuie să
se plieze pe cererea lor, nu invers. Apoi autonomia şcolilor, un alt
principiu enunţat acum 15 ani care nu funcţionează nici astăzi.
Principiile enunţate au fost introduse în legislaţie, dar şcoala nu-şi
respectă propria lege. Politicul intervine constant cu modificări şi
adăugiri pentru a-şi numi clienţii la cârma unităţilor şcolare şi a
facultăţilor. Principalul reformator al sistemului educaţional, după
Revoluţie, a fost ministrul Virgil Petrescu. Puţini îşi mai amintesc de el.
A fost înlocuit la presiunea sindicatelor, acestea au fost luate prin
surprindere, nu erau pregătite cultural pentru reformele iniţiate de Virgil
Petrescu. Urmează alt ministru reformator, Andrei Marga, care
reuşeşte să implementeze un învăţământ performant şi chiar să
încheie „capitolul educaţiei” convenit pentru aderarea României la
Uniunea Europeană. Deşi a susţinut şi implementat cu succes
reformele, a lăsat o portiţă deschisă preferenţial învăţământului
superior de stat (de unde provenea), punând în inferioritate
învăţământul superior privat, care nu a putut să evolueze într-un sistem
neunitar şi neconcurenţial. Constituţia specifică foarte clar că
învăţământul de stat este gratuit. Nimeni, nici de la putere nici din
opoziţie, n-a fost motivat să susţină neconstituţionalitatea
reglementărilor care permit ca în învăţământul de stat să fie admişi
studenţi cu taxă. În acest fel s-a dezvoltat peste măsură învăţământul
privat în şcolile de la stat, punând în inferioritate şcolile private.
Facultăţile private au fost vitregite de „cadre specializate” - aceştia fiind
mult mai bine plătiţi la stat - şi de „studenţi performanţi” care, în mod
natural, caută gratuitatea oferită doar de învăţământul de stat. Încă
stăm cantonaţi în interese clientelare şi nu aplicăm un principiu cu care
ne împăunăm: „bugetul urmează elevul sau studentul” - nu unitatea de
învăţământ care are mai multă trecere la minister. Datorită acestui
sistem păgubos şi inechitabil, multe locuri de la „fără plată” rămân
libere, neocupate.Au trecut prin sistem o seamă de miniştri, dar fără un
aport semnificativ la educaţie. Ecaterina Andronescu, multi-ministră,
pare a fi călăuzită numai de interese personale şi de partid. Soldat
disciplinat al partidului nu lasă în urmă transformări de sistem
semnificative, sub ea educaţia a revenit parţial la centralismul
comunist. Funeriu, deşi se declară tânăr reformator (chiar el a avut
curajul să introducă camerele de luat vederi), schimbă legea educaţiei
atingând într-un mod nefast autonomia universitară. Desigur, pentru a
pune în funcţie rectori de partid, ceea ce s-a şi întâmplat. În schimb,
ministrul Funeriu, susţine câteva principii sănătoase, pe care însă nu
reuşeşte să le implementeze. Printre acestea regăsim şi „finanţarea
merge după elev sau student”. Partidul, după cum se vede de afară, dă
cu o mână şi ia cu două. Un pas înainte şi doi înapoi.

Dacă am face o analiză a celor mai dezvoltate state ale lumii, am
observa că acestea sunt strâns legate de două componente principale:
au o democraţie consolidată şi un învăţământ performant. Inerent,
educaţia şi cultura duce la bunăstare şi la progres. State precum
Elveţia, Finlanda, Suedia, Germania şi Statele Unite ale Americii, sunt
modele de democraţie cu un învăţământ bine organizat, reformat şi
performant. Aceste state au investit în educaţie şi cercetare, iar
această investiţie este cea mai preţioasă pentru transformarea în bine
a unui popor. România a dat o lege prin care „educaţia” este declarată
„prioritate naţională” şi trebuie să beneficieze de 6,0 procente din
Produsul Intern Brut.Am rămas cu legea la nivel declarativ, în România
uneori legea este opţională şi orientativă.

ţiunea particip ţi au în
examen copii, rude, prieteni, vecini, cunoscuţi. Suficienţi ca sa
transforme un examen banal într-unul de „interes naţional”. Iar
interesul este grevat de

ţine
automat dezbateri

ţine intenţionat „un secret” - despre
ce dorim de la educaţie

ţ ţele
europene (stabilite pentru aderarea la Uniunea European

ştirile care se succed în acele zile pe toate
televiziunile. Normal c

şi tot felul de opinii. Dar cu toat

şi care sunt principiile europene care ar trebui
s şi înv

Astăzi am aflat că aproape o mie de persoane vor fi
disponibilizate de la UCMR. Alte 174 de la finan

ă ăria de la O

ă, Anina sau Boc
ă profundă a locurilor de muncă. Suntem un

jude ămas la coada
ărilor de bine date de administra

ă ne este oarecum bine dar, cu siguran ă, ne va fi
foarte bine. Când, unde

ă
microbuze cu femei ce merg să ă la cur bătrânii
Europei. Lasă acasă so ă î

ă aproape mamele ăcate, nu se poate.
Pentru că, aici, nu mi ă nimic. Plaga politicianistă

ă în
teritoriu. Vor veni venerabilii

ă ei î

ă-

ărăcirea celor ce te-au ales, cum po ă-mi explici că
e ă

ă, pentru cei ce se ocupă cu taxele
din ă îmbogă

ă oportunitatea unei imense
sume de bani atrase la buget? Sau, poate, aici vorbim deja
despre interese ale marilor dealeri de autoturisme? Chiar
ne-am transformat într-o na ători de

cele sfinte ăcar un strop de
con ă na ă? Este posibil să acceptăm să fim doar
contribuabili la îmbuibarea unor nemernici ce vor să-

ă? Mă întreb ă întreb
cât vom mai sta în expectativa mioritică

ă ne dicteze pre
ămăligari? Discut cu unii dintre

prietenii ce au ales calea străinătă ă ceartă unii dintre
ei că nu am plecat ămas aici să suport mizeria din
jur. Ubi bene, ubi patria. O fi adevărat? De ce nu putem să
aducem binele aici, în patria noastră? Chiar atât de
blestema ă fim, încât să nu ne putem face bine aici, la
noi?Avem tot ce ne trebuie, mai pu

ţe. Alte o
sut ţel ţelu Ro

ţi oameni trimi

ţ r
ţiile locale. Toţi vin

ţ

ţei pleac

ţi, copii, care poate ar dori s
ţiile. Din p

ţii de politicieni

ţi
înmulţe ţial cu
s ţi veni s

ţi pentru binele meu, al cet ţeanului? O
întrebare foarte simpl

ţara asta. Cum este posibil s ţim statul bulgar
cu sumele ce ajung la milioane de euro pentru taxa auto?
Cine este cretinul care scap

ţie de nerozi? De vînz

ţ ţional

ţ

ţul la salam?
Chiar suntem o naţie de m

ţii

ţi s
ţin o monarhie.

şi ceva de la Aqua Caraş. O şu
s-a închis. Al şi în şomaj. Jale! Nu mai
pomenesc de Moldova Nou şa. Peste tot
este o criz

şanselor de dezvoltare, în ciuda
asigur şi
ne spun c

şi cum, nu ne spun nici care. În
fiecare zi de luni şi de joi, din centrul Reşi

ştearg
şi

aib şi so
şc şi-a

întins tentaculele peste orice afacere ce se deruleaz
şi imacula şi vor

spune c şi dau sufletul pentru popor.Aşa o nemernicie,
mai rar! Cînd tu, politician ales pentru a ridica nivelul de trai
al celor ce te-au ales, tu, un fost nimeni, ajungi s

şti averile în cei patru ani de mandat exponen

şti acolo şi te zba

şi de neam? Nu mai avem nici m
ştiin

şi
atribuie, mai nou, imunitate pe via şi v

şi vom accepta ca
toate gunoaiele morale s

şi m
şi am r

(continuare )în pagina 2



2

Vând în Re

ă,
jante aluminiu, înscris în România,
taxele la zi inclusiv taxa auto, 1300 €
neg. Tel. 0723-269619. (RR)

Vând jante pe 15 originale
pentru Opel, impecabile, 180 € neg.
Tel. 0742-162726. (RR)

ă gaură

ă, 50 lei/buc; motocultor,
800 lei; motoare de ATV noi, 1000
lei/buc; biciclete vechi

ăr la Anina piese din
dezmembrare sau rămase pentru
scuter Cagiva City de 50 cmc. Tel.
0255-240915, 0722-514924. (RR)

Vând la Re

ă
după tractor, 400 €; plug cu 3
brazde, 500 €. Tel. 0733-236249,
0720-656532. (RR)

Vând 4 jen

ă. Tel. 0255-527935.
Vând ma ă Fiat Stila, a.f.

2001, motor 1,6 euro 4, 104.600 km,
ă în garaj. pre

ă Renault Clio 1 pre

ă
benzină Renault Clio 1 stare
perfectă pre

şi

şa duze de buldozer
cu o singur şi curele
trapezoidale 16x22x1400. Tel.
0755-042152. (RR)

Vând în Reşi

şi noi, 200-
800 lei; toate sunt aduse din
Germania. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (RR)

Cump

şi

şa bloc motor pentru
tractor 650, pe semi-cuzine

ş cositoare cu lam

şin

Vând tichet voucher Rabla 2013
dosar complet , pre

ţa Golf 3, euro 3, an
1996, motor 1.6 benzinar, radio
casetofon, geamuri electrice, turel

Vând la Boc

ţa cauciucuri pe 14,
15, de var

ţa tractor Massey
Ferguson, 2500 € neg. Tel. 0767-
679777. (RR)

Vând în Boc
ţi, 1200

lei. Tel. 0748-837386. (RR)
Vând la Goruia plug pt. tractor

45 CP. Tel. 0721-151956. (RR)
Vând la Ezeri

ţi Vw cu 5 orificii, 3
buc. cu cauciucuri M+S 185/55/R15
stare f. bun

ţinut ţ 3.200 € neg. Tel.
0745-974507.

Vând 2 canistre. Tel. 0355-
882631.

ţ 500 €
negociabil. Tel. 0760-100022.

Vând arip ţ
80 lei, modul abs Opel Astra 1993
preţ 350 lei, calculator ECU Opel
Astra 1.4i c14nz preţ 350 lei, pomp

ţ 150 lei. Tel. 0761-
605964, 0255-233999 sau email:
virgula_2004@yahoo.com

,Anunturi ,Anunturi

Auto-Moto-Velo
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Prim

Padocul situat pe Strada Lupacului din municipiul
Re

Reprezentan

ăria Municipiului Re

ă sâmbătă,
20.07.2013, începând cu ora 10, în Parcul
Tricolorului din Re

ă de hrană
pentru câinii fără stăpân afla

ă adopte un pui,
pot dona hrană sau cumpăra lese, zgărzi sau jucării
pentru câini. Banii ob

ă

ă într-un proces de modernizare. În
această săptămână, reprezentan

ăpezire” efectuează lucrări de
extindere ăposturilor pentru
câini. Lucrările sunt necesare, având în vedere

numărul mare de câini comunitari existenţi la padoc,
şi prevăd amenajarea de noi adăposturi şi
împrejmuirea acestora. La acestea se adaugă şi
acţiunile curente de întreţinere a padocului.

ăpezire”
efectuează în această perioadă lucrări de
modernizare la cimitirele din municipiu. Până în
prezent, la cimitirul numărul 8 (str. Făgăra

ă de 20.000 de metri pătra
ă (bran

ă
ă, înlocuirea tâmplăriei din

lemn cu PVC, instalarea unui sistem de aer
condi

ătoare, vor începe lucrările de
împrejmuire

şi

şi
şi o ac

şi

şi Repararea
Patrimoniului Consiliului Local - Serviciul de Iluminat
Public şi Desz

şi modernizare a ad

şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local - Serviciul de Iluminat Public şi Desz

şului) s-a
finalizat drumul de acces şi împrejmuirea noii
parcele pe o suprafa

şarea
grupului sanitar la re şi canalizare,
placarea cu gresie-faian

şi reamenajare la capelele din cimitirele
2 şi 3 din Reşi

ţa în parteneriat cu
Asociaţia pentru Protecţia Animalelor din Elveţia
„Wings of Care” (WIOCA) organizeaz

ţa (zona Victoria), un târg de
adopţii canine ţiune de colect

ţi la padocul de pe
drumul Lupacului.

Iubitorii de animale au ocazia s

ţinuţi din vânzarea acestor
obiecte vor fi folosiţi pentru îngrijirea câinilor aflaţi la
padocul municipalit ţii.

ţa se afl
ţii Serviciului

Public “Direcţia pentru Întreţinerea

ţii Serviciului Public “Direcţia pentru
Întreţinerea

ţ ţi.
Capela cimitirului a fost modernizat

ţeaua de ap
ţ

ţionat în toate cele 5 capele ale cimitirului). În
perioada urm

ţa.
Biroul de pres ţaă al Primăriei Municipiului Reşi

Vând set aripi-faţ
ţi de 20 (pegas) noi, de

tabl ţ
40 lei/set, un portbagaj nichelat pt.
biciclet ţ 20 lei, arip ţ

ţi de 24 cromat

ţie 2001, 15.000 km rulaţi
doar pe asfalt, ţinut în garaj. Preţ
2200 € neg. Tel. 0723-335372.

Vând Ford Fiesta, an fabricaţie
1997. Tel. 0741-101978. Vând
voucher/tichet rabla 2013, cu dosar
complet, preţ 3000 lei negociabil.
Tel. 0722-867273.

Vând biciclet

ţ
ţionare, 135 lei. Tel. 0728-

813340.
Vând biciclet ţi, Bitwin,

m

ţi ajut
ţ

ţie, ulei, filtre, kit ambreiaj,
volant

ţi

ţ

ţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toat România.
C o m e n z i ţ i i p e
www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318-110788.

Vând Dacia break, 1995,
culoare alb ţ
negociabil. Rog seriozitate. Tel.
0355- 804950.

ă
ă cu ro

ă, culoare verde metalizat, pre

ă mare, pre ă fa ă
bicicletă cu ro ă, 20
lei. Tel. 0761-605964, 0255-233999

Vând Matiz în stare perfectă, an
de fabrica

ă copii, vârsta 3, 4
la 6, 7 ani, made Germania, frână
fa ă spate, portbagaj, stare buna de
func

ă adul
ărime xs, cadru aluminiu, albă,

schimbătoare Shimano, cauciucuri
late, stare perfectă, 650 lei. Tel.
0728-813340.

Vând bicicletă copii, vârsta 4-7,
8 ani, adusă din străinătate, foarte
u ă, cu ro ătoare, portbagaj,
frână fa ă spate, 155 lei Tel. 0728-
813340.

Vând Volkswagen Passat 1,9
tdi, break, an 2005, toate actele

ă, ulei cutie, ofer factură
ă, abs, esp, climatronic,

oglinzi cu semnalizare ălzire,
cotiere, cârlig original, folie
omologată, linie audio cd, închidere
centralizată, cauciucuri iarnă fa ă,
6700 € neg. Tel. 0740-520382.

Vindem online cauciucuri noi

ă

ă, 6600 km. Pre

şi spate pt.
biciclet

şoar

şi
taxele la zi, recent schimbat
distribu

şi
garan

şi înc

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

ş i i n f o r m a

Ofer spre închiriere garaj, p-ţa
Re ţa Sud. Tel. 0741-270698.

Vând piese de schimb Dacia
1300, 1310, preţuri negociabile

şi

şi
rezonabile. Tel. 0770-457519.

Şedinţa de întrunire a comisiilor locale pentru
inventarierea terenurilor, constituite prin Ordin al
Prefectului, a avut loc 12 iulie 2013, la
sediul Palatului Administrativ. Potrivit prevederilor
Legii nr.165/2013, privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist din România şi ale H.G.
nr. 401/2013, comisia constituită la nivelul fiecărei
unităţi administrativ-teritoriale este alcătuită din: un
reprezentant al Instituţiei Prefectului, care are şi
calitatea de preşedinte al comisiei, primarul şi
secretarul unităţi i administrativ-teritoriale
respective, un specialist în măsurători topografice şi
în identificarea tarlalelor şi parcelelor din cadrul
unităţii administrativ-teritoriale, un reprezentant al

oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară.
În funcţie de specificul localităţii, din componenţa
Comisiei mai pot face parte un reprezentant al
Agenţiei Domeniilor Statului şi un reprezentant al
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. Potrivit
prevederilor legale, în termen de 180 de zile de la
data constituirii, comisia are obligaţia de a întocmi
situaţia terenurilor agricole, cu sau fără investiţii, şi
forestiere, aflate în domeniu public sau privat al
statului sau, după caz, al unităţii administrativ-
teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii
dreptului de proprietate pe fiecare unitate în parte.

Din cele 77 de comisii constituite la nivelul
judeţului au fost prezente la întrunirea de astăzi un
număr de 64, urmând ca o a doua şedinţă să fie
organizată în cursul săptămânii viitoare.

în data de

Întrunirea comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor

Constituirea Comitetului jude]ean de ini]iativ@ pentru alegerea
membrilor noii Camere agricole jude]ene

La propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale, Guvernul a adoptat în şedinţa din 12
iunie a.c. „Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea
Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi a Legii
nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură,
silvicultură şi dezvoltare rurală”. Prin urmare, în
vederea organizării alegerilor pentru noua Cameră
agricolă, la nivel judeţean, prin ordin al prefectului, s-
a dispus constituirea Comitetului judeţean de
iniţiativă, format din 11 membri, din care fac parte: un
reprezentant desemnat de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale la nivel teritorial, un reprezentant
desemnat de Inspectoratul teritorial de regim silvic şi
de vânătoare, un reprezentant al Instituţiei Prefec-
tului, un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din
România şi şapte reprezentanţi propuşi de formele
asociative din domeniile agricultură şi conexe.

La solicitarea prefectului judeţului Caraş-
Severin, Silviu Hurduzeu, autorităţile locale şi
formele asociative din domeniile agricultură,
industrie alimentară, piscicultură, silvicultură,
medicină veterinară au nominalizat reprezentanţi
pentru înfiinţarea Comitetului judeţean de iniţiativă.

Tragerea la sorţi pentru desemnarea celor şapte
membri, din totalul celor 34 de propuneri, a avut loc
astăzi, 12 iulie 2013, la sediul Camerei Agricole a
judeţului Caraş-Severin, în prezenţa unei comisii
numite de prefectul judeţului.

Comitetul judeţean de iniţiativă are drept atribuţii
organizarea şi respectarea dispoziţiilor legale cu
privire la desfăşurarea alegerilor pentru Camera
Agricolă Judeţeană şi îşi începe activitatea în termen
de trei zile de la data înfiinţării. Alegerile pentru
constituirea Camerei Agricole se vor desfăşura în 90
de zile de la data de intrare în vigoare a ordonanţei
de urgenţă.

Membrii Camerei agricole judeţene pot fi:
membri individuali (fermieri persoane fizice sau
juridice, care desfaşoară activităţi în agricultură şi
conexe, cu sediul în judeţul respectiv, medicii
veterinari) şi membri colectivi (asociaţiile
profesionale din domeniul agricol şi conexe,
înregistrate la nivel judeţean, precum şi grupuri de
producători, patronate şi sindicate din domeniul
agricol, cooperative agricole, ocoale silvice ale
proprietarilor de păduri şi ale composesoratelor,
colegiul medicilor veterinari, instituţii de învăţământ
şi/sau cercetare agricolă).

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin
organizează joi, 18 iulie a.c., ora 11,00, la sediul
Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa
Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoa-
rea tematică:

Informare privind stadiul

-
S

1.1. şi modul de
realizare a măsurilor cuprinse în „Planul de măsuri
pentru îmbunătăţirea activităţii de gestionare a
deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”.

Stadiul de realizare a obligaţiilor de mediu
privind depozitarea deşeurilor menajere.

Informare privind activitatea desfăşurată în

perioada 01.01.-30.06.2013 de către Direcţia Jude
ţeană pentruAccize şi Operaţiuni Vamale C .

Analiză privind principalii indicatori de
performanţă specifici activităţii de administrare a
veniturilor statului şi activităţii de inspecţie fiscală
realizaţi la finele semestrului I 2013, comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului 2012.

Informare privind rezultatele definitive ale
Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor
(caracteristici demografice ale populaţiei în judeţul
Caraş-Severin).

Diverse.

1.2.

2.

3.

4.

5.

Colegiul Prefectural Caraş-Severin

Dintre bugetari, profesorii au cele mai mici salarii. Cu puţin timp în
urmă un cetăţean dintr-o ţară vecină îmi spunea că la ei bugetarii cei
mai bine plătiţi sunt profesorii.

Revenind la păcatul fondator, s-a făcut destul în învăţământul
românesc, dar nu suficient. Politicul trebuie să renunţe la a mai
schimba permanent clientela, lăsând cu adevărat ca autonomia să-şi
spună cuvântul. Părinţii sunt cei mai îndreptăţiţi să participe la deciziile
şcolii, dar într-un sistem care este deschis concurenţei profesionale, nu
abuzurilor şi inculturii clientelare. Bacalaureatul a rămas o problemă
nerezolvată, dar este în curs de rezolvare. Examenul de bacalaureat şi
celelalte examene sau evaluări, trebuie să ţină cont de ce a reţinut
elevul în anii de studiu, să reliefăm şi ce ştie, nu doar ce nu ştie elevul.
Iar pentru cei mai bine pregătiţi subiectele pot fi şi cu grad de dificultate
mai mare, pentru o ierarhizare corectă. Poate că profesorii trebuie să
înveţe să-i aprecieze şi pe elevi (nu spun să-i iubească), nu doar
meseria de dascăl. Scopul şcolii este în principal să scoată „oameni”.
Geniile se fac singure, n-au nevoie de toată şcoala. Cu cât avem mai
mulţi elevi de nota 7,00, avem şi mai multe genii. Renunţând la statutul
de „ţară de genii”, poate, într-o vreme, să avem şansa să devenim o
„ţară normală”. Răsturnarea ierarhiei valorilor, în sistemul nostru, este
cauza principală a rămânerii în urmă a României. Şi asta pentru ce s-au
pentru cine? Chiar merită să plătim atât de scump pentru nişte lucruri
atât de ieftine?!

Vlada Vişatovici

Bacalaureatul,
o problemă nerezolvată

(continuare )din pagina 1
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Imobiliare
Vând în Reşiţa, Moroasa Il lângă

Comisariat, apartament 2 camere,
19.000 € neg. Tel. 0767-931918,
0726-084660. (RR)

Vând în Re ţa, pe B-dul Muncii,
apartament etaj 3, mobilat complet,
f

rr
ţa pe Calea

Caransebe

şi

şi geamuri termopan,
27.000 € neg. Tel. 0722-685993. ( )

Vând în Reşi
şului Bl.1, apartament 2

camere, confort 1, 20.000 € neg. Tel.
0741-575549, 0355-808248. (RR)

ără centrală

Vând cas

şi

şi dot

şi

şosea, cas

şi dotat

şoara. Tel. 0721-
157588, 0731-306659. (RR)

Vând în Moroasa II, str. Petru
Maior, Bl. 69A, etaj 2, apartament 2
camere, confort 2 îmbun

ş

şi

şi utilat,
parter, 50.000 € neg, sau schimb cu
apartament 2-3 camere în Caran
sebeş plus diferen

Şemlacu Mic, în centru,
cas

şului Nr.10, etaj 4/4,
7000 € neg. Tel. 0741-915950. (RR)

Vând în Reşi

şi
curte, gr

şc, bd. Rev. din
Decembrie nr. 4-5. Tel. 0722-
299987.

Vând teren ideal pentru cons
truc

şi

şi

ă în Moniom. Tel. 0761-
900597. (RR)

Închiriez în centrul Re
ă, toate

utilită ările necesare. Tel.
0757-372660. (RR)

Închiriez în centrul Re
ă confort 1. Tel. 0722-

688244. (RR)
Vând la Rusova Veche (C-S), în

centru, la ă compusă din
3 camere, bucătărie, baie, coridoare
închise, mobilată ă cu tot ce
este nevoie pentru o familie, frigider,
congelator, aragaz, suprafa ă
construită 210 mp, grădină 1400 mp
cu mul

ă, circular, 12.000
€ sau schimb cu garsonieră plus
diferen

ătă
ă metalică, anvelopat,

17.000 € neg. Tel. 0255-233865,
0723-037437, 0764-160124. (RR)

Vând în Re

ădină lângă Dealul Ciorii,
2000 €. Tel. 0770-599801. (RR)

Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere,
confort 1, complet mobilat

ă la Zorlencior, 10.000
€ neg. Tel. 0256-337761. (RR)

Vând la
ă mare, cu anexe mari, grădină

mare, beciuri, cămară, fântână în
curte, 10.000 € neg. Tel. 0722-
176682. (RR)

Vând garsonieră pe Calea
Caransebe

ă
verii, nr. 2A, casă cu 2 apartamente,
2 băi, intrări separate în aceea

ădină mare, 40.000 € neg.
Tel. 0726-643438. (RR)

Vând garsonieră în Moroasa 1,
cu îmbunătă

ă, zonă centrală, pre

ă Dognecea, 2
camere, bucătărie, baie, curte,
grădină, scară interioară, renovată
recent, toate utilită

ă.
Tel. 0734-068742.

Vând apartament 2 camere că
min, zona Intim. Tel. 0727-045017.

Vând în Gătaia casă în centru, 2
camere decomandate, bucătărie,
baie, hol, cămară alimente, plus 1
clădire cu 3 încăperi în curte, garaj,
anexe, grădină 1520 mp, 28.000 €
neg sau schimb cu apartament 2
camere confort 1, în Re

ărie
a poli

ă fosta unitate militară.
Posibilită ă

ă sta ă).
Tel. 0720-311810

ţei
apartament 1 camer

ţile

ţei
garsonier

ţ

ţi pomi fructiferi, alte
dependinţe, moar

ţa, în Timi

ţit, ter-
mopane, u

ţa, Moroasa I, apar-
tament, etaj 2/4, mobilat, 23.000 €
neg; gr

-
ţa. Tel. 0722-

551615. (RR)
Vând cas

ţa, strada Prim -

ţiri. Preţ neg. Tel. 0720-
128627.

Vând cas ţ
100.000 € neg. Tel. 0762-795919,
0760-054106.

Vând cas

ţile. Preţ 22.000
€. Tel. 0764-140270.

Închiriez chio

-
ţii la intrarea în Sasca Montan

-

ţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând teren extravi lan, f.
pitoresc, 5 minute Re ţa, km 5
drumul Lupacului, fosta gospod

ţiei. Tel. 0355-410288, 0726-
343978.

Vând teren intravilan 5775 mp,
lâng

ţi racordare utilit ţi. Tel.
0355-410288, 0726-343978.

Vând apartament 2 camere, de-
comandat, 59,7 mp, conf. 1, Bd. A.I.
Cuza, bl. 32 (lâng ţia Lunc

Vând teren intravilan 2877 mp,
zona Triaj, acces str. Ciprian Porum-
bescu. Posibilitate racordare la
utilit ţi. Tel. 0355-410288, 0726-
343978.

Vând apartament 3 camere
zona centru Re ţa. Tel. 0726-
701010.

Vând casa Sec

ă

ăseni. Tel. 0726-
701010.

şi

Vând 5.500 mp teren intravilan
bun pt. construc ă, în
Boc

ă

ţii

ţionale ţi. Tel. 0255-
527935.

şi agricultur
şa, în aproprierea şoselei

na şi utilit

Vând apartament o camer
ţ

ţ
13.000 € neg. Tel. 0729-965570,
0741-101978.

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, 67,5 mp, et. 1, Parcul
Siderurgistului. Preţ neg. Tel. 0731-
162280, 0770-515949.

Schimb apartament 2 camere,
conf. 2, cu c ţ ţa sau
împrejurimi. Tel. 0355-408993.

Vând apartament 3 camere, Al.
Narcisei, bl. 5, sau schimb cu
garsonier

ţ 44.000
€ neg. Tel. 0769-670833.

Vând cas

ţ 12.000 € neg. Tel. 0741-
528025.

Vând cas
ţ 19.000 €. Tel. 0731-

191130.
Vând/schimb cas
ţa, posibilit ţi rate, cu o locuinţ

ţa. Tel. 0762-895785.
Ofer spre închiriere apartament

2-3 camere, mobilat, cu toate
utilit ţile. Tel. 0355-410232.

Vând apartament 2 camere
complet mobilat

ţ 27.500 €.
Merit

ţiu comercial, sp.
locativ

ţ 8.000
€. Tel. 0765-983271.

Vând apartament 3 camere, et.
3 din 4 pe str. Fântânilor, în Re ţa,
aproape de centru, între Gara de
Sud

ţ de 32.000 € negociabil sau
schimb cu garsonier ţa,
în Govândari aproape de Kaufland.
Accept

ţ
ţa, în Triaj pe str. Ion

Vidu nr. 15. sau schimb cu garso-
nier ţ

ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.

ă, Al.
Trandafirilor, 33 mp, gresie, faian ă,
ferestre termopan, bloc izolat. Pre

ăsu ă în Re

ă. Tel. 0728-169912.
Vând apartament 4 camere,

decomandat, conf. 1, 102 mp, et. 3,
izolat termic, centrală termică nouă,
boxă, garaj, Moroasa 2. Pre

ă curte comună, 2
camere, baie ă.
Pre

ă Secă

ă 25 km de
Re ă ă
în Re

ă

ă văzut. Tel. 0729-010465.
Vând apartament 3 camere,

28.500 €. Tel. 0729-010465.
Închiriez spa

ări servicii în
Boc

ădure 1,5 ha în Boc

ă, conf. 1, stare
bună, aleeaAlbăstrelelor, pre

ă plus diferen

ădire micu ă nerenovată
cu teren în Re

ă în Govândari, plus diferen ă.
Accept

ă, scara cu Protec

şi

şi coridor, gaz, ap

şeni, centru,
mare. Pre

şi
şi

şi utilat, B-dul
Republicii, et. 5, pre

şi sp. prest
şa. Tel. 0732-097398.
Vând p şa.

Tel. 0732-097398.
Vând garsonier

şi

şi podul de la Prescom.
Apartamentul este nerenovat, la
pre

şi rate. Tel. 0724-526062.
Vând cl

şi

şi rate. Tel. 0724-526062.
Proprietar, vând apartament cu

2 camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunc

Vând (sau schimb cu apar-
tament 2 camere în ora

ţii. Preţ
18.000 €. Tel. 0723-896992.

Vând (schimb) apartament 3
camere decomandate, conf. 1, etaj
1, cu apart. 2 camere + diferenţ

ţa.
Preţ 16.900 €. Tel. 0770-496016,
0760-327540.

Vând apartament 2 camere în
centru, recent renovat, cu sau f

ţ 28.000 €. Tel. 0721-
251174.

Vând urgent apartament 2
camere sau schimb cu garsonier

ţ

ţ

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

-
ţ

ţie interioar

ţa, Lunca Bârzavei,
apartament 2 camere confort 2, cu
multiple îmbun ţiri, etaj 4/4,
20.000 € neg. Tel. 0761-606403,
0355-801117. (RR)

Vând în Caransebe -

ţie, central

ţelu Ro
ţii, apartament 2 camere

îmbun ţit, 20.000 € neg. Tel.
0355-417177. (RR)

Vând în Re ţa, zona Lunc

ţa, Moroasa I,
apartament 2 camere, parter,
15.000 € neg. Tel. 0723-188347,
0763-658700. (RR)

Vând în Ticvaniu Mare cas

ţ

rr

ţa apartament 3
camere, confort 2, îmbun ţit cu tot
ce-i nou

ţit cu tot ce-i nou
-

-

ţa
sau apartament 2 camere în
Timi

ţa, apartament 3
camere confort 1 decomandat,
situat în Lunca Bârzavei pe strada
Rodnei, Bl.1, sc.A, ap.9, sau schimb
cu cas ţa. Tel. 0751-
075680. (RR)

Închiriez în Re ţa, lâng
ţiu 200 mp, toate

utilit ţile, ap

rr
ţa, 25.000 €

neg. Tel. 0256-379792, 0767-
693711. (RR)

şul vechi)
cas

şi

ş

şi
şului, etaj 3 în bloc

turn, apartament confort 1, 3 ca
mere decomandate, gresie, faian

şile
schimbate, 34.000 € neg. Tel. 0729-
137654, 0255-222550. (RR)

Vând în Reşi

ş aparta
ment 2 camere, etaj 3, central

şeni, în
centru, 20.000 €. Tel. 0731-191130.

Vând în O şu pe str.
Libert

şi

şi

şosea,
13.000 € neg. Tel. 0744-672430. ( )

Vând în Cuptoare teren 1500
mp. Tel. 0743-149979. (RR)

Vând în Reşi

şi modern, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tuşnad, 21.000 € neg;
apartament 3 camere confort 1, etaj
1/4, îmbun şi
modern, situat pe Calea Caranse
beşului, 30.000 € neg. Tel. 0770-
479181. (RR)

şi

şoara. Tel. 0747-832171, 0256-
410590. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi

ă 2 camere, garaj, grădină, curte
+ materiale de construc

ă,
exclus turn. Tel. 0743-364546.

Vând apartament 2 camere, et.
1, semidecomandat, Govândari.
Tel. 0724-761770.

Vând apartament 2 camere,
zona Luncă, conf. 2, et. 4, Re

ără
mobilă. Pre

ă +
diferen ă. Tel. 0747-023175.

Vând urgent în Dognecea casă
cu 2 camere, bucătărie, hol, baie cu
vană, canalizare, teracotă, gresie,
faian ă, u ă metalică, 67 mp locuibili
+ 210 mp grădină, 18.000 €. Tel.
0255-236325.

Vând în Re

ă,
podele laminate, termopane,
centrală, izola ă, u

ătă

ă,
mobilat, izola ă, 21.000 €.
Tel. 0756-040911. (RR)

Vând casă mare la Secă

ă
ătă

ă,
apartament 2 camere, etaj 4, 18.000
€ neg. Tel. 0760-327540, 0770-
496016. (RR)

Vând în Re

ă
formată din 3 camere, bucătărie,
curte interioară cu fântână, pivni ă, 2
grădini lângă, aproape de

ătă

ătă

Vând în Gătaia casă în centru,
compusă din 2 camere decoman
date, bucătărie, baie, hol, cămară
alimente, plus 1 clădire cu 3 încăperi
în curte, garaj, anexe, grădină 1520
mp, 28.000 € neg sau schimb cu
apartament 2 - 3 camere, în Re

ă în Re

ă
Ateneu, spa

ă ă, curent tri-mono fazic,
locul de parcare plătit, 2 €/mp. Tel.
0720-818227. (RR)

Vând în satul Zorlencior casă,
10.000 € neg. Tel. 0768-542971. ( )

Vând casă în Oravi

3

Vând cas

ţa. Tel.
0744-615904.

Vând teren Bratova 5000 mp.
Tel. 0726-701010.

ţa, zona
Liceului Bastilia sau muncitoresc.
Suntem o familie de trei persoane

-

ţ 18.000 €. Tel. 0720-006988.
Vând foarte urgent, preţ foarte

avantajos, un apartament cu 2
camere, în Re ţa, strada Calea
Caransebe

ţie, u

ţ

ţ u

ţi ce pierdeţi. Tel. 0751-132460.
Vând garsonier
ţa, et. 1, balcon, central

ţa, 2
camere, baie, 2 holuri, buc

-

ţie. Info
e-mai l romani idinafaratar i i@
yahoo.com

Vând apartament 2 camere la
etajul 3 Mioriţa în zona Billa cu u

ţ

ţa, et. 1 din
4, confort 2, semidecomandat, 72
mp, 28.000 € negociabil. Tel. 0732-
901969.

Vând apartament cu o camer

ţ

ţ
13.000 € negociabil. Tel. 0729-
965570, 0741-101978.

Vând apartament cu 3 camere,
în Re ţa (zona Intim), etaj 1/4,
izolaţie exterioar

ţa (zona Renk), 2
bai, termopane, u

ţ
35.000 € negociabil. Tel. 0771-
390864.

Vând c
ţit, preţ 13.500. Tel. 0746-

769501.

ă 6 camere, 2 băi,
încălzire centrală gaz, curte, garaj,
anexe, grădină, 540 mp, Re

Caut chirie în Re

ă la intrare metalică nouă,
antiefrac

ă pe gaz proprie, ma
ălat, frigider

ă, gresie ă pe holuri, în
bucătărie

ăzut în contract, pre
ă

fizică, nu firma, merită văzut, nici nu

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

Închiriez apartament pe termen
lung la 3 min. de centru în Re

ătărie,
centrală nouă, laminate, termo
pane. 300 (include gaz

ă + 2 luni avans garan

ă, podele
lamina te , cen t ra lă propr ie ,
bucătărie, 2 holuri, u ă metalică la
intrare, mobilat, interfon, lift stare
foarte bună merită văzut. Tel. 0761-
820270.

Vând ap. 4 camere , în
Govândari, Micro 3, Re

ă,
zonă foarte bună. Tel. 0741-101978.

Vând apartament cu o cameră,
aproape de Kaufland, bloc izolat,
termopane, gresie, faian ă, boiler,
convector, u ă metalică, balcon
închis, apartamentul are 33 mp. Pre

ă

ă metalică,
anexă la subsol, etaj parter
(posibilitate privatizare). Pre

ămin cu 2 camere total
îmbunătă

şi

şi

şi
serioşi. Tel. 0758-907095, 0748-
200792.

Vând urgent apartament 2 ca
mere semidecomandat în Moroasa
1, pre

şi
şului bloc 1 scara 1 ap. 5,

complet mobilat şi utilat, la cheie, cu
uş

şi în apartament toate
noi, geamuri termopane noi, cu
central şina de
sp şi congelator, aragaz
cu hot şi faian

şi în baie, parchet în cele 2
camere, cu beci la subsolul blocului
prev şor
negociabil 28.100 €. Sunt persoan

şti

şi

şi

şi curent)
€/lun

şi
metal ice interioare, geamuri
termopan, gresie, faian

ş

şi

ş

şi
şi geamuri

termopan. Tel. 0740-901345.
Vând apartament 3 camere,

decomandat, Reşi
ş

Închiriez garsonier

â
ţ negociabil.

Tel. 0746-550893.

ţa. Str. M. Kog -

ă. Tel. 0751-
779595.

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

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.

V nd cas

şi

Caut să închiriez apartament în
Micro 2 sau 4, etaj inferior. Tel. 0770-
454434.

Vând apartament cu 2 camere,
confort 2. Pre

ă, termopane,
faian ă, gresie, podele, izola

ă în Re
ă, în zonă lini ă, 2 camere,

bucătărie 16 mp, baie, cantină în
curte, curtea este betonată, livadă
cu pomi fructiferi. Tel. 0730-804629.

Vând apartament 2 camere în
Re ă-Universitate,
complet renovat, mobilat

ă în Re
ălăra

ă, termopane
22.000 € neg. Tel. 0722-558567.

Casă pe str. Crivinei nr. 33, 17 m
fs, 1700 mp, 2 camere, hol anexe
4000 neg. Tel. 0722-558567.

Vindem urgent apartament 2
camere, zonă bună, vis-a-vis de
Kaufland

ă vedere. Tel. 0736-
517606.

Vând apartament cu 2 camere în
Re

ă termică, termopane, zona
Poli ă, ocupabil
imediat. Tel. 0771-129801.

Persoană fizică vând aparta
ment 1 cameră mobilat

ătă
ă metalică. Pre

ă ne/mobilată în Ca-
ra ătărie,
antreu, grădină 2000 mp, fântână,
anexe. Tel. 0731-271050, 0722-
585961 - seara.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1 decomandat, parter. Tel.
0746-465530, 0770-428647.

ţ 18.100 € neg. Tel.
0740-844081.

Vând 11.500 mp teren în Re ţa
pe Calea Caransebe

ţ 2 €/mp. Tel.
0732-902000.

Proprietar vând sau schimb
apartament 2 camere, etaj 2/4, în
Govândari, cu central

ţ ţie,
complet mobilat, renovat 23.900
neg. sau schimb cu 3 camere. Tel.
0740-520382.

Vând cas ţa, recent
renovat

ţa, zona Lunc

ţa, (zona
Muncitoresc, str. C

V

ţ
negociabil 24.000 € sau la
înţelegere dup

ţa, confort 1, semidecomandat,
izolat termic (exterior

ţie stare, foarte bun

-

ţa, str. Victoriei bl. 3 et. 1. Preţ
18.500 €. Tel. 0720-001425.

Vând apartament 2 camer
semidecomandat, Moroasa 1,
confort 2, îmbun ţ

ţ
17.500 € neg. Tel. 0720-411464.

Vând cas

şi
şului la km 5,

cu front stradal de 72 ml, în ştanga şi
dreapta şoselei, pre

şi
ştit

şi
şi utilat.

34.000 € negociabil. Tel. 0761-
938611.

Vând cas şi
şilor). Tel.

0725-763784.
ând, urgent apart. 2 camere,

67mp, Eftimie Murgu, et. 1, 2
balcoane, central

şi Lidl în Caransebeş, pre

şi
şi interior), cu

central

şi utilat în
Reşi

it, ferestre
termopan, uş

ş-Severin, 2 camere, buc

PRISMA | 18 - 31 Iulie 2013 |

ANUNŢ
Subscrisa S.C. MURARIU TRADING COMPANY S.R.L. - în insolvenţ ţa, Str. Traian

Lalescu, nr. 24, jud. Cara
ţa, str. Horea bl. A2,

parter, licitaţia public

ţie 2003 la preţul de 5.600 euro + TVA;
Autoutilitar marca: Peugeot Partner, an fabricaţie 2003, la preţul de 2.000 euro + TVA;
Autoutilitar marca: Ford Transit, an fabricaţie 2004, la preţul de 3.900 euro + TVA;
Autoturism marca: Daewoo Matiz, an fabricaţie 2003, la preţul de 1.400 euro + TVA;
Autoutilitar marca: Ford Transit, an fabricaţie 1996, dezafectat, la preţul de 1.000 euro + TVA;
Autoturism marca: Daewoo Matiz, an fabricaţie 2002, dezafectat, la preţul de 300 euro + TVA;
Autoturism marca: Daewoo Tico, an fabricaţie 2000, dezafectat, la preţul de 200 euro + TVA;
Autoturism marca: Dacia Pickup, an fabricaţie 2004, dezafectat, la preţul de 300 euro + TVA,
reprezentând 100 % din preţul de evaluare.
În cazul in care bunurile scoase la licitaţie nu se vor vinde la data stabilit
ţii vor avea loc în data de: 22.08.2013; 29.08.2013; ora 13 la acelea ţuri. Taxa de participare este

de 100 lei. Înscrierea la licitaţie
ţia zilei în care are loc licitaţia.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255-212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

ă, cu sediul în Re
ă face cunoscut faptul că

în data de 15.08.2013, ora 13 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Re
ă cu strigare privind vânzarea autovehiculelor aflate în patrimoniul debitoarei,

respectiv
Autoturism marca: Volkswagen Passat, an fabrica

ă
ă

ă

ă din 15.08.2013, următoarele
licita

ă
vineri cu excep

şi
ş-Severin, Nr. Reg. Com. J11/77/1999, CUI 11528711, v

şi

şi pre
şi achitarea taxei de participare se poate face în fiecare zi de luni pân

:
�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�
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ă să men ă în 2013 nivelul cheltuielilor cu salariile bugetarilor la 7% din PIB
ă în

ultima ă de Guvern din luna iulie ăptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare, ăr ă semestre,
potrivit unui ordin al ministrului Educa

ă ultimul loc cu 1,1% ă, până la sfâr ănătate

Guvernul inten 56,4% dintre absolven
Rectificarea bugetului pe anul 2013 va fi aprobat

Anul
România este pe primul loc în Europa cu cel mai mare procent, 10,6%, de mame mai tinere de 20 de ani, în compara

Pre

ţioneaz ţin ţii de clasa a XII-a au promovat examenul
de Bacalaureat: 63,1% dintre absolvenţii promoţiei 2012 - 2013 ţii promoţiilor anterioare

ţ ţit în dou
ţiei ţie cu

Elveţia care ocup ţat c

şi 31,7% dintre absolven
şedin şcolar 2013-2014 are 36 de s şi va fi împ

şedintele CNAS a anun şitul anului, vor fi produse 7,5 milioane de carduri de s

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Procedura din 26.04.2013 privind accesul la
informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje
scurte - SMS (M.O. nr. 252/07.05.2013)

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal

ţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje
scurte - SMS (M.O. nr. 252/07.05.2013)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 587/2013 privind
modificarea ţii

ţionale de Asigur

ţiile acord ţei medicale în
cadrul sistemului de asigur

ţionale nr. 16/1996 (M.O. nr.

253/07.05.2013)
Legea nr. 137/2013 privind aprobarea O.u.

ţii ţiei, precum

ţarea Autorit ţii
Naţionale pentru Restituirea Propriet ţilor (M.O. nr.
256/08.05.2013)

Circulara B ţionale a României nr. 9/2013
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede din argint dedicate anivers

ţului Cara
ţul

Cara

ţie rutier

ţinerii permisului de conducere,
a Programei de ţiile

ţiile pentru preg
ţinerii permisului de conducere

(M.O. nr. 267/13.05.2013)

ă nr.
504/2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la
informa

ănătă
ănătă
ări de

Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-
cadru privind condi ării asisten

ări sociale de sănătate pentru
anii 2013-2014 (M.O. nr. 253/07.05.2013)

Legea nr. 138/2013 pentru modificarea

G. nr. 23/
2012 pentru modificarea

ătorilor
ăzut la art. III din titlul

XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul
proprietă ăsuri adiacente
(M.O. nr. 256/08.05.2013)

O.u.G. nr. 38/2013 privind finan ă
ă

ăncii Na

ării a 175 de ani de la
na

ărârea Guvernului nr. 532/2002 privind

atestarea domeniului public al jude

ători auto
ă

ă ătire teoretică ă a
persoanelor în vederea ob

ătirea teoretică ă a
persoanelor în vederea ob

şi completarea Ordinului ministrului s
şi al preşedintelui Casei Na

şi completarea
Legii Arhivelor Na

şi completarea Legii nr. 303/2004
privind statutul judec şi procurorilor, precum şi
pentru prorogarea termenului prev

şi justi şi unele m

şterea lui Nicolae Grigorescu (M.O. nr. 258/09.05.2013)
H.G. nr. 219/2013 pentru modificarea şi completarea

anexei nr. 62 la Hot

ş-Severin,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jude

ş-Severin (M.O. nr. 260/09.05.2013)
O.u.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea

şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M.O. nr.
267/13.05.2013)

Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 733/2013 pentru
aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de condu-
c şi a instructorilor auto, a Normelor privind
atestarea profesorilor de legisla şi a instructorilor
de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi
desf şurare a cursurilor de preg şi practic

şcolarizare, precum şi privind condi şi
obliga şi practic

Recensământului Populaţiei ţelor 2011şi al Locuin -
rezultate definitive. La 20 octombrie 2011 populaţia stabil

ţ ţia existent
ţia stabil

ţiei externe.

ă a
României era de 20.121.641 persoane, din care 10.333.064
femei (51,4%). Fa ă de situa ă la recensământul
anterior, popula ă a scăzut cu 1.559,3 mii persoane (din
care, 779,2 mii femei), în principal din cauza migra

Potrivit unui proiect de act normativ aflat în dezbatere
interministerială, ă
cumpere

ă noi tipuri de vinietă vor fi disponibile
ă de sub 3,5 tone.

şoferii vor avea în curând posibilitatea s
şi pentru 10 sau 90 de zile, în afara

celor deja existente, cu valabilitate de 7 zile, 30 de zile, sau
12 luni. Cele dou şi
pentru vehiculele de transport marf

roviniete

Din această toamnă, federa

ăsurii de tranzac ătre străini
a din România,
potrivit unui comunicat al organiza

ţia PRO
AGRO va avea negocieri la nivel
european cu privire la implementarea
m ţionare de c

ţiei.
terenurilor agricole

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

| 18 - 31 Iulie 2013 | PRISMA

Începând cu 1 iulie 2013 a intrat în vigoare
Corrigendum-ul nr. 3 la Ghidul Solicitantului
pentru Programul Operaţional Regional 2007-
2013 Axa prioritar

ţie 1.2 - Sprijinirea investiţiilor
în eficienţa energetic ţe.

Prin intermediul acestuia, AMPOR a adus
câteva clarific

ţii excepţionale.Astfel sunt
clarificate problemele survenite pân

Proiectul de reabilitare termic
ţit doar de dovada solicit

ţiei în
vederea eliber ţiei de Construire, cu
condiţia ca în momentul vizitei la faţa locului
aceste documente s

ţare cu copii
”conform cu originalul”.

Unitatea Administrativ Teritorial

ţia apartamentelor în timpul preg

ţiile de
eligibilitate s

ţia de proprietari este obligat
ţiei apartamentelor

ţia persoanele fizice care au mai
multe apartamente în proprietate în acela

ţe. Venitul mediu lunar net va fi calculat
ca medie aritmetic

ţinut venitul va fi
identic.

ţional al Registrului Comerţului, doar
sedii sociale de firm

ţi
economice, nu se vor supune achit

ţare aferente acelui bloc.

În acest caz exist ţii
Eliminarea intervenţiilor la mansarde/

ţii vor fi tratate dup
ţiile comerciale

Continuarea procesului de preg
ţie, cu condiţia intr

ţie.
Cheltuielile aferente intr

ţie
ţie poate continua

dac

ţie

ţia a identific

ţare.

ţare cuprin
de reabilitarea unui bloc sau a mai multor blocuri,
iar valoarea contribuţiei publice (FEDR, buget de
stat ţia UAT) dep

ţin un panou temporar la
cel puţin una dintre locaţiile cu vizibilitatea cea
mai mare (cu traficul cel mai mare).

Ambele cazurile sunt încadrate la cheltuieli
eligibile

ţare.

În cazul în care solicitantul nu

ţare pe
acest domeniu.

În cazul în care respectivul solicitant nu
recunoa

ţare
nerambursabil ţ

ţinând o hot

ţare pe acest domeniu, cu
anexarea ho t

ţia depus ţare.

-

-

-

-

.

ă 1 - Sprijinirea dezvoltării
durabile a ora

ă a blocurilor de locuin

ări pentru documentele ce trebuie
depuse alături de proiectul de reabilitare ter
mică ă răspundă la unele probleme
ce pot apărea în situa

ă acum în
implementarea acestui DMI, în 9 puncte:

ă poate fi
depus ării
avizului ISC sau a depunerii documenta

ării Autoriza

ă fie verificate
ă cererea de finan

ă (UAT) este
responsabilă cu urmărirea modificărilor privind
destina ătirii
proiectului ării proiectului.
În cazul în care modificarea va surveni în timpul
pregătirii proiectului, UAT va urmări condi

ă fie respectate.
În schimb, în timpul implementării proiectului

asocia ă să declare
modificarea destina

ărută.
În oricare din cele două etape se va revizui

bugetul proiectului de către UAT.

Această măsură este destinată să ajute ă
clarifice situa

ă a veniturilor nete lunare a
tuturor membrilor familiei proprietarului, astfel
pentru fiecare apartament de

Apartamentele în care au fost declarate, la
Oficiul Na

ă, în care proprietarii
locuiesc iar firmele nu desfă ă activită

ării integrale
a cheltuielilor ce revin proprietarilor în vederea
reabilitării termice a apartamentelor respective,
ci proprietarii acestora vor plăti conform ratei de
co-finan

ă două solu

ă acelea

ătire
ării în legalitate a

mansardelor/ ă cel
târziu la data începerii lucrărilor de execu

ării în legalitate vor fi
suportate de proprietari

În cazul în care aceste lucrări au fost făcute
cu autoriza ă standardele de
calitate, procesul de selec

ă au fost incluse cheltuieli complementare
de reabilitare termică.

În cazul în care aceste lucrări au fost
efectuate fără autoriza ă
standardele de calitate, procesul de evaluare
poate continua cu condi ării
costurilor aferente acelor lucrări

ă

ă face
dovada achitării debitului sau sumele care
urmează a fi rambursate pot acoperi valoarea
acestuia va putea depune cereri de finan

ă ă în instan ă,
ob ărâre judecătorească definitivă

ă în favoarea sa, va putea depune
cereri de finan

ărâ r i i j udecă to re
ă spre finan

şelor - poli urbani de creştere Do
meniul de interven

şi a reuşit s

şi înso

şi astfel
completat

şi în timpul implement

şi UAT
va notifica ADR şi AMPOR de schimbarea
ap

şi s

şi bloc
de locuin

şoar

şar
pante iar acele spa şi
criterii ca spa

şi
selec

şarpantelor neautorizate, pân

şi nu se vor include în
proiect (nici în categoria neeligibile).

şi respect

şi respect

şi includerea lor
în proiectul propus spre finan

În cazul în care o cerere de finan

şi contribu şeşte 500 000 de
euro, se va instala cel pu

şi pot fi incluse în bugetul proiectului
depus spre finan

şi-a exprimat
acordul cu privire la stingerea debitului îns

şte debitul stabilit de autoritatea de
management pe un contract de finan

şi îl contest
şi

irevocabil

ş t i l a
documenta

1.Avizul ISC

3. Calculul venitului persoanelor fizice

ă

ără autoriza

ăr ă de bloc deja
reabilitate

ăsurile de informare

şiAutoriza

şarpante construite
f

6. Blocurile proiectate în intervalul 1950-
1990 care au p

şi publicitate în
perioada de implementare

şi a cheltuielilor
aferente revizuirii documenta

ţia de construcţie

2. Modificarea destinaţiei apartamentelor

4. Apartamentele în care au fost declarate
doar sedii de firm

5. Blocurile proiectate în intervalul 1950-
1990 care au mansarde/

ţie

ţi dintr-o scar

7. M

8. Încadrarea cheltuielilor de audit la
finalizarea proiectelor

ţiilor tehnico-
economice

9. Potenţialii solicitanţi de finanţare pe
DMI 1.2, Axa 1, POR, care au debite pe alte
contracte cu finanţare POR 2007-2013

Centrul de Informare pentru
Instrumente Structurale

:
�

�

Sprijinirea investi a
energetică a blocurilor de locuin

ţiilor în eficienţ
ţe

Circula]ia pe
drumurile publice

În

-

-

-

şedin

şi
completarea Regulamentului de
aplicare a Ordonan

şi
documentul care face dovada
schimb

şi
practic

şi o norm

ţa Guvernului României
din 10 iulie a fost adoptat

ţei de urgenţ

ţia pe drumurile publice
aprobat prin Hot

ţiile ce trebuie s

ţinerii permisului de conducere.
De asemenea, pentru solicitanţii

preschimb

ţia de a prezenta pe
lâng

ţine o regul

ţia
candidaţilor care au fost declaraţi
”admis” la proba teoretic

ţinerea permisului de conducere,
precum

ţia candidaţilor la examenul
pentru obţinerea permisului de
conducere din categoria AM, care
fac dovada c

ţie rutier ţi
autorizate de preg

ă o
Hotărâre pentru modificarea

ă a
Guvernului nr. 195/2002 privind
circula

ărârea Guvernului
nr. 1.391/2006

În Hotărârea adoptată de
Guvern se propun

Eliminarea reglementărilor
distincte pentru categoria mopede,
ca urmare a introducerii acestora în
categoria autovehiculelor.

Armonizarea reglementărilor
referitoare la categorii sau subca
tegorii de vehicule, cu prevederile
legale în vigoare, referitoare la noile
categorii de vehicule.

Condi ă fie
îndeplinite de persoanele care
solicită examinarea în vederea
ob

ării permisului de con
ducere în cazul schimbării numelui,
se elimină obliga

ă actul de identitate

ării numelui.
Textul HG con ă

referitoare la valabilitatea de un an a
cursului de pregătire teoretică

ă, care operează de la data
absolvirii.

Prin HG se instituie o normă
tranzitorie referitoare la situa

ă, dar nu au
finalizat încă examenul pentru
ob

ă referitoare la
situa

ă au absolvit un curs de
legisla ă în cadrul unei unită

ătire a condu
cătorilor de autovehicule, anterior
datei de 19 ianuarie 2013.

:
�

�

�

În

În

şedin

şi completarea Ho-
t

şi
barajele cu rol de ap

şi de
pe cursurile de ap

şi
aplicarea unitar

şedin

şi
aprobat de c

şomaj ce se
vor aloca pentru plata venitului lunar de
completare. În cazul societ

şi regiilor autonome
subordonate autorit

ş i d e C o n s i l i u l
local/jude

ţa Guvernului României din
4 iulie a fost adoptat

ţiilor trec din administrarea
Agenţiei Naţionale de Îmbun ţiri
Funciare în administrarea Administra-
ţiei Naţionale Apele Române, realizân-
du-se astfel o administrare unitar

ţin domeniului public al statului, în
concordan ţ

ţa Guvernului României din
10 iulie a fost adoptat

ţie
social

ţine prevederi cu caracter
tehnico-organizatoric, fiind stabilit

ţie

ţionarilor, dup

ţilor
comerciale

ţilor administraţiei
publice locale, planul de disponibilizare
s e a p r o b a

ţean.

ă o Hotărâre
privind modificarea
ărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului

Prin această Hotărâre, digurile
ărare împotriva

inunda
ătă

ă a
lucrărilor de apărare de la Dunăre

ă interioare care
apar

ă cu P lanur i le de
Management Bazinale, contribuind
astfel la eficientizarea cheltuielilor

ă a cadrului legal.

ă o Hotărâre pen-
tru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor OUG
36/2013 privind aplicarea in perioada
2013-2018 a unor măsuri de protec

ă prin concedieri colective
efectuate în baza planurilor de
disponibilizare.

Aceasta Hotărâre adoptata de
Guvern con

ă
metodologia pentru aprobarea
planurilor de disponibilizare întocmite
de operatorii economici. Astfel, planul
de disponibilizare va fi supus aprobării
o rgane lo r de conduce re a le
operatorului, respectiv va fi avizat de
către Consiliul de Administra

ătre Adunarea Generala a
Ac ă care va fi prezentat
ministerului de resort, care va supune
spre aprobare Guvernului sumele din
bugetul asigurărilor pentru

ă

ă

În şedin

şi Republica Serbia, între localit
şi Veliko Gradişte (traversare cu bacul), precum şi între Socol

şi Vracev Gaj (pod peste râul Nera).

ţa Guvernului României din 4 iulie a fost adoptat un
Memorandum cu tema: Încheierea unui acord cu partea sârb

ţionale de trecere a
frontierei de stat româno-sârbe

Prin acest Memorandum se propune deschiderea unor puncte de
trecere a frontierei între România ţile
Moldova Nou

ă, prin schimb
de note verbale, privind deschiderea unor puncte interna

ă
ă
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Emily O’Reilly (Irlanda) a fost aleasă ca
e u r o p e a n . R o l u l

Ombusdmanului, creat în 1995, este de a
investiga plângerile împotriva institu

ă

O m b u d s m a n

ţiilor
europene, inclusiv lipsa de transparenţ

ţii sau documente.
şi

refuzul de a oferi informa

� �

� �

�

� �

� �

ECOFIN a adoptat oficial decizia privind aderarea Letoniei la Zona Euro Operatori ai centralelor nucleare din Japonia au solicitat repornirea a zece
reactoare, potrivit noilor norme stabilite dup FMI China

Serviciul telegrafic din India
Cele dou

Judec

ă dezastrul de la Fukushima ă globală în 2013
ă ă

163 de ani ă Corei au căzut de acord, în principiu, asupra redeschiderii complexului industrial comun de la Kaesong, închis în urmă cu trei luni
ătorii tribunalului ONU pentru crime de război în Fosta Iugoslavie au admis apelul procurorilor împotriva achitării la o acuza ă

împotriva lui Radovan Karadzic

a redus previziunea pentru cre
ţia au semnat un acord bilateral de liber schimb, pentru Beijing primul în Europa continental

ţie de genocid formulat

şterea economic şi 2014
şi Elve şi-a încetat activitatea, dup

Infractorii din mediul cibernetic vor primi pedepse mai drastice în UE, conform noilor reguli adoptate recent de PE

Ramadanul, luna postului musulman, a început în 9
iulie, când semiluna a putut fi văzută. Potrivit tradi

ă sacră pentru musulmani pentru că
este luna în care, conform tradi

ăluit, prin revela

ţiei,
observarea cu ochiul liber a Lunii noi stabile

ţiei lor, Coranul i-ar fi fost
dezv ţie, profetului Mahomed.

şte începerea
Ramadanului, o lun

Dezastrul nuclear de la Fukushima, din 2011, arată că
a

ă nucleară
plutitoare din lume, va ridica, probabil, nivelul dezbaterilor
privind ideile ecologic periculoase.

Numită Akademik Lomonosov, masiva navă purtătoare de
centrală nucleară va fi prima dintr-un parc de centrale plutitoa
re care vor fi lansate de Rusia. Vasul ar trebui să fie opera

ă în 2016, a declarat reporterilor directorul general al
celei mai mari firme de construc

ă
furnizarea de energie pentru întreprinderi industriale mari,
ora ări offshore de petrol

ă pe baza reactoarelor nucleare care echipează
navele spărgătoarelor de ghea ă ruse

ătorilor.
Centrala plutitoare este o navă cu o lungime de 144 metri

ă

ă ă fie remorcată la
destina ă.

Fiecare navă va avea două reactoare de propulsie navală
modificate, oferind împreună până la 70 MW de energie
electrică sau 300 MW de căldură, suficient pentru un ora

ărtat,
unde cre ă suferă în prezent de lipsa energiei.

Pentru export, centrala plutitoare poate fi modificată într-o
instala ă să producă 240.000 de
metri cubi de apă proaspătă în fiecare zi.

15 ări, inclusiv China, Indonezia, Malaysia, Algeria,
Namibia, Capul Verde

ătorul subliniază că procesul de îmbogă

ărileAgen ă
(AIEA), care se ocupă cu neproliferarea armelor nucleare.

Centrala plutitoare este proiectată cu o marjă de siguran ă
superioară celor de pe uscat, care depă

ă cu una nouă
după 40 de ani, reactorul utilizat fiind transmis la o instala

ătoare mai declară că vasele nu eliberează
substan ării.

Construc
ă în ultimii doi ani din cauza

lipsei de finan
ă

şezarea centralelor nucleare în zone predispuse la dezastre
naturale poate duce la dezastre şi mai mari. Un nou proiect în
curs de dezvoltare din Rusia, prima central

şe portuare şi exploat şi gaze, a fost
proiectat

şti. Tehnologia s-a
dovedit, în peste 50 de ani de activitate, un succes în condi

şi l şi
echipaj de 69 de persoane. Interesant, ea nu este auto-
propulsat şi, prin urmare, trebuie s

ş cu o
popula

şi Orientul Îndep
şterea economic

şi Argentina, şi-au exprimat deja
interesul în a achizi

şeşte nivelul
eventualelor pericole specifice loca

-
-

ţional pân
ţii navale din Rusia, la cel de al

6-lea Salon Internaţional Naval din Sankt-Petersburg.
Unitatea plutitoare generatoare de energie, care vizeaz

ţ
ţii

extreme arctice, potrivit produc

ţimea de 30 metri, un deplasament de 21.500 de tone

ţia dorit

ţie de 200.000 de oameni.
Pentru început, aceste centralele vor fi utilizate în apele

teritoriale din regiunile nordului Rusiei

ţie de desalinizare capabil

ţ

ţiona astfel de centrale electrice.
Produc ţire a

combustibilului pe aceste vase este în conformitate cu
reglement ţiei Internaţionale pentru EnergieAtomic

ţ

ţiei, ceea ce face
reactoarele invulnerabile la valurile tsunami sau accidente cu
alte nave sau structuri de teren.

Unitatea generatoare de putere va fi înlocuit
ţie de

specialitate pentru reutilizare.
Firma produc

ţe periculoase în timpul funcţion
ţia centralei plutitoare, Akademik Lomonosov, a

început în 2007 dar a fost blocat
ţare.

Un nou acord pentru a finaliza construcţia primei unit ţi de
putere plutitoare a fost semnat în decembrie 2012.

Rusia va lansa prima centrală nucleară plutitoare în 2016
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În cadrul reuniunii Consiliului European din 27-28 iunie de la
Bruxelles, liderii UE au aprobat un plan global de combatere a şomajului
în rândul tinerilor. 23,5 % dintre europenii cu vârsta de sub 25 de ani
(aproximativ 7,5 milioane) din întreaga UE nu au în prezent un loc de
munc

şi a garan
şi sporirea mobilit şi a implic

şomajului în rândul tinerilor este de cel pu
şecului integr

şi 25 de ani pe pia

şomaj sau de la
momentul în care nu mai urmeaz

şapte ani.
Liderii s-au angajat ca ini

şomajului în rândul tinerilor sunt mai
ridicate de 25 % vor fi primele care vor primi pl

şomajul în rândul tinerilor, inclusiv prin punerea în aplicare a garan
şitul anului. Celelalte

şi în domenii ale creşterii economice precum inovarea şi
cercetarea.

şi „Erasmus+”, care favorizeaz

şi
la aproape 31 000 de angajatori înregistra

şi utilizeze o parte din
aloca

şi a mediului de afaceri pentru a
crea programe de ucenicie de înalt

ă. Planul include accelerarea punerii în aplicare a ini
ă în rândul tinerilor
ă ării partenerilor sociali.

Probabilitatea ă
ori mai ridicată decât în rândul popula ării
a circa 14 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15

ă asigure că, în termen de patru luni de la intrarea în
ă o formă de învă ământ formal to

ă de bună calitate de ob
ă, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu.

UE va sprijini statele membre să finan

ă în rândul tinerilor.

Liderii UE au convenit să avanseze cele 6 miliarde de euro care
fuseseră alocate pentru ini ă, astfel încât respectivele fonduri să fie
disponibile în perioada 2014-2016, adică în primii doi ani ai actualului
cadru financiar multianual (CFM), în locul repartizării pe durata întregii
perioade de

ă în
rândul tinerilor să devină pe deplin opera ă până în ianuarie 2014.

Regiunile UE unde ratele
ă

ă adopte un plan pentru a aborda

ă la sfâr ări sunt încurajate să
adopte astfel de planuri în 2014.

În plus, s-a convenit că fondurile CFM necheltuite vor fi utilizate în
primul rând pentru a sus ă, în special pentru
tineri, dar

Liderii au convenit să consolideze ini
ău loc de muncă EURES” ă de

asemenea formarea profesională transfrontalieră. Statele membre ar
dori ca acestea să fie opera

ă acces la peste 1,4 milioane de locuri de muncă vacante

ă î

ă lanseze Alian ă pentru
ucenici în luna iulie, în timp ce Cadrul de calitate pentru stagii ar trebui
instituit la începutul anului 2014. Programele urmăresc conectarea
sectorului privat, a partenerilor sociali

ă calitate.

O altă măsură de impulsionare a ocupării for ă în rândul
tinerilor este implicarea activă a partenerilor sociali. Consiliul European
salută cadrul de ac ă în rândul
tinerilor asupra căruia partenerii sociali au convenit în iunie 2013.

ţiativei privind
ocuparea forţei de munc ţiei pentru tineret,
precum ţii tinerilor

ţin de dou
ţiei adulte. Costul e

ţa muncii este estimat la echivalentul a aproximativ 1,21 % din PIB-ul UE.

În conformitate cu garanţia pentru tineret, statele membre s-au anga
jat s

ţ ţi tine
rii sub vârsta de 25 de ani vor primi o ofert ţinere a
unui loc de munc

ţeze garanţia pentru tineret
prin utilizarea fondurilor structurale ale UE, în special a iniţiativei privind
ocuparea forţei de munc

ţiativ

ţiativa privind ocuparea forţei de munc
ţional

ţi în temeiul iniţiativei. În
acest sens, statele membre trebuie s

ţiei
pentru tineret pân ţ

ţine ocuparea forţei de munc

ţiativele existente precum
„Primul t

ţionale începând cu ianuarie 2014. În prezent
EURES ofer

ţi în întreaga UE.
În plus, statele membre sunt încurajate s

ţiile primite din partea Fondului social european pentru a sprijini
programele de mobilitate transfrontaliere.

Statele membre au convenit s ţa european

ţei de munc

ţiuni privind ocuparea forţei de munc

-

-

-

Garanţia pentru tineret

ţiativa privind ocuparea forţei de munc

Programele de ucenicie

Ini ă în rândul tinerilor

ăsirea unui loc de muncă în străinătate

Partenerii sociali

Sprijinirea tinerilor în g

Pentru o agricultur@ mai
echitabil@ }i mai ecologic@
S-a ajuns la un acord privind modificările care

vor fi aduse politicii agricole a UE începând cu 2014
- sprijin pentru agricultura durabilă, un ajutor mai
substan

ă a finan ării între ările UE.
Politica agricolă a UE, cunoscută ca politica

agricolă comună, este menită să garanteze că
agricultorii au un standard de via ă decent ă
europenii beneficiază de hrană suficientă, la pre

ăre

ă îndeplinească standarde stricte în
materie de siguran ă alimentară, protec

ănătatea ăstarea animalelor (70% din
bugetul alocat sus

ării fermelor pentru a le
spori competitivitatea (20% din bugetul alocat
agriculturii, la care se adaugă finan ă).

În urma acordului, unele dintre norme se vor
modifica începând din ianuarie 2014. De exemplu,
pentru a putea benefica de ajutor pentru venit,
agricultorii vor trebui să adopte practici durabile
pentru a promova calitatea solului, biodiversitatea,
diversificarea culturilor ă
ănătoase.

Reforma va avea ca rezultat
ă a finan ării: până în 2019, toate ările UE

vor trebui să primească minim 75% din media
înregistrată la nivelul UE.

Politicienii au convenit, de asemenea, asupra
modificărilor care le-ar putea veni în ajutor tinerilor
agricultori afla

ă de ajutorul care se acordă în prezent,
noii agricultori vor primi, în primii cinci ani, un sprijin
pentru venit suplimentar de 25%.

Vor fi adoptate norme care vor consolida, de
asemenea, pozi

ămase vor fi
luate în discu

ărul persoanelor a căror activitate
principală este agricultura se ridică la aproape 12
milioane. Împreună, agricultura

ă 6% din PIB-ul UE ă 46
de milioane de locuri de muncă.

ţial pentru noii agricultori ţie mai
uniform ţ ţ

ţ
ţuri

convenabile.
Ea urm

ţinerea veniturilor agricultorilor, cu condiţia
ca ace

ţ ţia mediului

ţinerii exploataţiilor agricole din
Europa)

stabilizarea pieţei în cazul în care agricultura are
de suferit din cauza intemperiilor sau a bolilor
(aproximativ 10% din buget)

finanţarea monderniz

ţarea naţional

ţinerea unor p

ţie mai
echitabil ţ ţ

ţi la început de drum. În prezent, 30%
din cele 12 milioane de agricultori europeni au peste
65 de ani

ţ

ţia de negociere a agricultorilor în
unele sectoare, conferindu-le organizaţiilor
profesionale autoritatea de a încheia contracte în
numele lor. Noile norme vor intra în vigoare în
ianuarie 2014. Câteva alte aspecte r

ţie în cadrul negocierilor privind
bugetul UE pentru perioada 2014-2020.

În UE num

şi o distribu

şi c

şte
sus

ştia s

şi s şi bun

şi men şuni
s

şi o distribu

şi doar 6% sub 35 de ani.
În plus fa

şi sectorul agroali
mentar reprezint şi furnizeaz

.

-

:
�

�

�

M@suri de combatere a }omajului în
rândul tinerilor Adly Mansour, pre

-
-

-

-

-

.

-

-

şedintele interimar al Egiptului, a
anun şurarea de alegeri legislative înainte de 2014
în aceast

şedintele Mohamed Morsi. Dup

şedinte pentru rela

ţat desf
ţar ţie politic

ţial.
Hazem al-Beblawi, fost ministru de finanţe, a fost numit

premier al Egiptului, Mohamed ElBaradei, a fost numit
vicepre ţii internaţionale.

Potrivit calendarului pentru o tranziţie la un nou guvern
democratic publicat deAdministraţia interimară din Egipt, în
termen de cinci luni va fi amendat proiectul de constituţie
actual, suspendat după înlăturarea preşedintelui ales,
Morsi, ratificat printr-un referendum, apoi urmează
organizarea de alegeri parlamentare.

Procesul va dura nu mai mult de 210 zile, potrivit decre
tului, adică alegerile vor fi în februarie 2014, cel mai târziu.

Grupuri rivale din Egipt au respins planul de tranziţie.
Frăţia Musulmană consideră Calendarul propus o întoarce
"înapoi la zero" a ţării iar Frontului Salvării Naţionale (FNS),
principalul bloc (fost) de opoziţie din Egipt, a denunţat un
decret care investeşte noul lider cu puteri extinse.

Frontului Salvării Naţionale (cunoscut şi sub numele de
Frontul Naţional pentru Salvarea Revoluţiei sau Frontul
Naţional de Salvare) este o alianţă de partide politice egip
tene, formată pentru a-l învinge pe preşedintele egiptean
Mohammed Morsi în 22 noiembrie 2012. FNS are mai mult
de 35 de grupuri unite doar de opoziţia faţă de Morsi.

Membrii mişcării tinerilor, Tamarod (Rebeliune), care au
contribuit la declanşarea protestelor de masă care au dus la
răsturnarea lui Morsi, au reclamat, de asemenea, că nu a
fost consultaţi cu privire la planul de tranziţie.

Între timp, unul dintre cei mai importanţi critici ai guver
nului Morsi, Emiratele Arabe Unite, a promis 3 miliarde de
dolari în împrumuturi şi granturi pt noul guvern al Egiptului.

Arabia Saudită a aprobat, de asemenea, un pachet de
ajutor de 5 miliarde de dolari pentru Egipt, care să includă 2
miliarde de dolari în depozitele Băncii Centrale, 2 miliarde
de dolari în produse energetice şi 1 miliard de dolari în nu
merar. Kuweitul a oferit un ajutor de patru miliarde de dolari.
Statul din Golf va depune 2 miliarde dolari în Banca Cen
trală din Egipt, un grant de 1 miliard de dolari şi va trimite
petrol şi produse petroliere în valoare de 1 miliard de dolari.

Potrivit analiştilor citaţi de Financial Times, Egiptul se
confruntă cu un deficit de finanţare de până la 23 de
miliarde dolari în următorii doi ani.

ă
ă ă intrată într-o tranzi ă, după ce arma

ta l-a răsturnat pe pre ă aces
te alegeri va fi fixată o dată pentru scrutinul preziden

Comisia Europeană
ă

redefinirea arhitecturii internetului pentru a cre

ă de bandă largă europeană (100
Gbps fa ă de 19.7 Mbps).

Lumea generează 1.7 milioane de miliarde de bytes de
date pe minut, volumul de trafic de date s-a dublat între
începutul anului 2012

ă crească de 12 ori până în 2018. Aceste date
arată o cre ă decât capacitatea
re

ă securitatea cibernetică, capacitatea de
re ă densitate

ă.

şi Japonia au anun
şase proiecte de cercetare care vizeaz

şte eficien

şi începutul anului 2013 şi este de
aşteptat s

şte a traficului mai rapid

şi vizeaz
şi

eficien

ţat recent,
colaborarea în

ţa
reţelelor de transport de date. Unul din proiecte are drept
scop construirea unor reţele de 5000 de ori mai rapide
decât viteza medie actual

ţ

ţelelor de a-l transporta.
Proiectele vor primi aproximativ 18 milioane euro

finanţare,
ţea, stocare, traficul de date de înalt

ţa energetic

Fermierii din UE nu vor mai putea folosi , un
insecticid utilizat pe scar

fipronil
ă largă, dar responsabil pentru

scăderea popula ării, doar
Marea Britanie, Slovacia ă s-au ab

ţiei de albine. La votul reglement
ţinutşi Republica Ceh şi

numai Spania, cel mai mare utilizator de fipronil din
Europa, şi România au votat împotriva interzicerii.

Egipt



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând spa

a

€/

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

ţiu 60 mp situat în
Re ţa, B-dul Revoluţ ia din
Decembrie, pretabil birouri, sediu
firm ţ. Preţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0720-038774, 0745-
114932.

Vând teren situat în Re ţa,
Calea Caransebe

ţa, vis-a-
vis de stadionul Doman, etaj 7/10.
Preţ 24.000 €. Tel. 0720-038774,
0745-114932.

Vând spaţiu administrativ 80 mp
situat în Re ţa, centru, vis-a-vis de
BTT, pretabil sediu firm

ţ 55.000 €. Tel. 0720-038774,
0745-114932.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, 91 mp, central

ţionat, et.
10/10, în pericol de executare silit

ţ 22.000 € negociabil. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostulu i , cu îmbun ţ i r i
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Re ţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Var ţ 42.000 €. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

Vând hal ţiu
administrativ 200 mp, curte
betonat

ţ 200.000 € negociabil.
Tel. 0720-038774, 0745-114932.

Vând afacere fabric
ţie complet

ţiat

ţa, Timi
ţ negociabil. Tel.

0720-038774, 0745-114932.
Vând apartament 2 camere,

decomandat, situat în Re ţa, Lunca
Pomostului, bloc din c

ţe, eventual schimb cu o
garsonier ţ

ţ 22.000 €. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

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 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.

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.

ţ 150 €/lun

Închiriez hal
ţa, utilat

ţi în domeniul
confecţiilor. Preţ 3 €/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,

şi

şi
şului, 1200 mp.

Tel. 0720-038774, 0745-114932.
Vând apartament 2 camere,

decomandat, situat în Reşi

şi

şi

şi utilat

şi autorizat
ş-Severin, portofoliu de

comanzi Reşi şoara, Deva,
Hunedoara. Pre

şi

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi
utilat complet. Pre

şi şi preg

şi

şoara lâng

ă, comer

ă, birouri etc.
Pre

ă,
termopane, aer condi

ă.
Pre

ătă

ă. Pre

ă 600 mp, spa

ă 1000 mp, dotată ă
complet. Pre

ă de termo-
pane cu linie de fabrica ă
Germania, licen ă ă la
zi, Cara

ărămidă, et.

2/2, 2 pivni
ă plus diferen ă, exclus

Govândari. Pre

ă agrement, în Re

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă, mobilat
ă. Tel.

0720-038774, 0745-114932.

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

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

Vând la Lugoj 29 oi şi 25 miei.
Tel. 0768-381210. (RR)

Vând în Re

ă muzicală cu , 120 lei;
camere de filmat Samsung, 120 lei;
4 laptopuri diferite mărimi, pentru
piese, 150 lei/buc; tricou cu Steaua
original, 150 lei; televizor de ma ă

la 12 V, se poate folosi ă,
100 lei; aparat foto Pentax, 100 lei;
ceas automatic Armani, 120 lei;
încărcătoare pentru laptop, 30 lei.
Tel. 0765-577197. (RR)

Cumpăr biciclete

ă fete;
pereche de cai, 4 ani, semi-muran
culoare ro ăru ă, hamuri,
scule, 5000 lei neg; cumpăr mânz
culoare Izabel, ofer până la 1500 €.
Tel. 0744-22290. (RR)

Vând P4 cu monitor, tastatură,
mouse ă web, 550 lei. Tel.
0721-515934. (RR)

Vând în Re

ă caldă, 17 l/min,
omologate

ă 220 V, , senzori, microfoa
ne, difuzoare încorporate, boxe,
aproape nou sau schimb cu laptop;
colec

ănesc de
Bucovina de 1 an, 400 lei. Tel. 0736-
846578. (RR)

Vând centrală pe gaz cu tiraj
natural în stare foarte bună 24 ,
germană, 500 lei; motor trifazic 4

, 400 lei; ma ă de scris
germană nouă, 150 lei; adida

ărimea 40, de damă, Reebok, 150
lei. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Soceni cal de 4 ani,
4200 lei neg; cal 25 ani. Tel. 0255-
521015, 0737-052036. (RR)

Vând în Re ă pentru
hol, 80 lei; oglindă pentru baie, 30
lei; covora

ărcătoare telefon, 5-8 lei/buc;
veioză dormitor, 14 lei; veioză birou,
14 lei; aparate defecte pentru piese:
aspirator, prăjitor pâine; suport inox
pentru perie ă la baie;
baterie nouă chiuvetă, 80 lei;
canapea stare foarte bună, 550 lei;
1 pereche cizme din piele culoare
neagră mărimea 38, 55 lei; 1
pereche schiuri, 70 lei; u ă pliantă,
70 lei; tablou pictat în 1980, 80 lei; 4
tablouri mici; set pentru condimente
din por

ă 150-160 kg, 8.50
lei/kg neg. Cumpăr butoaie de plas
tic 100-250 l. Tel. 0735-328855. ( )

Vând la Zorlen ă 8
ani, gestantă, na

ă de lapte, rasa Băl ă
Românească, trebuie ă la grajd
sau săla ă nu stă la iarbă,
4000 lei neg. Tel. 0255-232849. ( )

Vând în Caransebe

ăureni că ă
nească 8 luni, 150 lei; 2 că
ăptămâni, 50 lei/buc. Tel. 0745-

222470. (RR)

şi

şin
şi în cas

şi laptopuri,
bune sau defecte. Tel. 0765-
577197. (RR)

Vând la Târnova vaci 3 respectiv
4 ani, 2500 lei/buc, trebuie s

şie, cu c

şi camer

şi

şi
şi butelie pentru ap

şi garan
şiri,

surs

şin
şi noi

m

şi

ş rotund persan, 60 lei;
înc

şi hârtie igienic

ş

şte în curând,
foarte bun

ş pentru c

ş porc gras,
7 lei/kg viu. Tel. 0722-254101. (RR)

Vând în Caransebeş porc 150
kg, 8 lei/kg. Tel. 0722-586071. (RR)

Vând la M
şe 6

s

ţa, P4 cu monitor
lcd, 350 lei; laptop P4, recent adus
din Italia, 400 lei; P4 bunicel, 150 lei;
combin cd

lcd

ţ

ţa 2 convectoare pe
gaz, cu tiraj normal - forţat, dimen-
siuni 1200x980 cm, în stare de
funcţionare, 200 lei neg. Tel. 0723-
092582. (RR)

Vând în Re ţa instanturi pe gaz

ţie la montaj, 250
lei/buc; subwoofer 100 W, 10 ie

dvd -

ţie de timbre filatelice foarte
vechi. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Jena 30 oi, 25 miei, 300
lei neg; câine ciob

kw

kw

ţa oglind

ţelan, 12 piese, 6 mari, 6 mici;
preţurile sunt neg. Tel. 0786-
483218, 0355-415185. (RR)

Vând scroaf
-

rr
ţu Mare vac

ţat
ţinut

rr

ţea ciob -
ţelu

Vând candelabru turcesc. Tel.
0721-155683.

Vând birou

ţap + 5 iezi. Tel.
0752-614969.

Vând tv color, telecomand
ţ f. bun. Tel. 0355-

806864, 0745-157348.
Vând boiler electric 80 l marca

Ariston. Tel. 0745-301956.
Vând coarne de cerb foarte

frumoase, ma

-
ţire, preţ 150 lei; Nokia N73, card,
preţ 85 lei; Nokia N97, preţ

ţ 270 lei; jocuri
originale PS2, PSP, PS3, preţ 15
lei/bucata. Tel. 0721-798604.

Vând la Boc
ţ ţi,

350 lei perechea neg. Cump -
. rr

ţa c ţel Rottweiler
femel

-

ţionare. Tel. 0768-776073,
0720-663621. (RR)

Vând în Re ţa cazan de ţuic
-

ţat

ţi, albastru, 150 lei; triciclet

.

alaxy

ţa, fotoliu pat, 80 lei.
Tel. 0731-191130. (RR)

Vând la G

ţate culoarea ro -

ţata
româneasc

şcoal

şin

260 lei;
PSP, Play Station Portabil, 260 lei;
PS2 modat, card, pre

şa purcei Duroc,
marele alb, 7 s

şi grâu. Tel. 0740-770047 ( )
Vând la Butin grâu de anul

trecut, 1 leu/kg; orzoaic

şi

şi 500 lei; maşin

şi 80 lei; televizor,
250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)

Vând la Caransebeş chei fixe şi
tubulare diferite m şin

şi

şi cu sticl

şi LNB, 250 lei fix. Tel.
0730-552734, 0763-707106. (RR)

Vând în Câlnic 2 butelii tipul
vechi, ambele la 150 lei fix. Tel.
0255-233111, 0756-006314. (RR)

Vând în Caransebeş covor 3x2,
150 lei; c

şoara Samsung
G S II, telefon şi bateria
sigilate, în cutie, 200 €. Tel. 0722-
264501. (RR)

Vând la Sec şeni mobil

şi

ş mobil

şu, du
lap, vitrin şi mai multe corpuri,
1000 lei. Tel. 0757-516388. (RR)

Vând la Tormac vac

ă copii. Tel.
0721-155683.

Vând 3 capre + 1

ă,
stare f. bună, pre

ă de cusut Singer
în stare foarte bună, parchet de fag.
Tel. 0255-257476 după ora 18.

Vând Nokia Express Music sub

ăptămâni, în ărca
ăr po

rumb

ă de anul
acesta. Tel. 0723-128805, 0722-
663415. (RR)

Vând în Mercina, C-S, pui de
păun, 100 lei/buc; iepuri de rasă
marele gri, de la 100 lei/buc; diferite
rase de porumbei; gâscă americană
cu 10 pui. Tel. 0769-855538. (RR)

Vând în Re ă
ă, 2 luni, vaccinurile făcute,

carnet de sănătate, 100 €. Tel. 0744-
263958. (RR)

Vând la Măureni sobe cu 350,
400 ă de spălat, 400
lei; frigider, 150 lei; cuptoare
electrice cu 60

ărimi; borma ă
plus burghie diferite mărimi; tele
vizor alb negru în stare bună de
func

ă
din cupru, 100 l, 4000 lei; geam du
blu din lemn cu 3 canate ă
pe el 178.5 x 148 cm, 300 lei; drujbă
Husqvarna 45, 500 lei; teracotă
dreptunghiulară cură ă culoarea
maro, 500 lei; antenă parabolică cu
receptor

ărucior de copii sport cu 3
ro ă copii,
130 lei; rochie de mireasă, 500 lei
neg ; birou, 150 lei. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând în Timi

ă ă veche,
dulap, dormeză, 2 mese, 250 lei
toate; în Re

ăvojdia 2 porci, 110 -
140 kg, 80 lei neg. Tel. 0726-
102138. (RR)

Vând în Gherteni ă
Camex Lux formată din masă cu 4
scaune tapi

ă, pat

ă băl
ă, gestantă în 9 luni,

4300 lei neg. Tel. 0724-243596,
0256-392859. (RR)
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Vând în Re
ă, stare

perfectă, 200 lei; ma ă electrică
de cusut Podolsk, 300 lei. Tel. 0727-
359625. (RR)

Vând la Cărbunari mânz semi-
muran 1 an

ăru ă, culoare ro

ăl
ătate, 4000

lei/buc neg. Tel. 0721-151956. (RR)
Vând la Herculane cal 6 ani,

castrat, 1500 lei neg. Tel. 0746-
143532. (RR)

Vând comodă cu ladă, tapi ă
cu piele, pentru 2 persoane, 250 lei;
masă bucătărie din lemn, nouă, 100
lei. Tel. 0744-661866. (RR)

Vând la Doclin vacă gestantă la
a 2-a fătare, 4000 lei. Tel. 0749-
247879. (RR)

Vând covor persan 2x3. Tel.
0355-412246. (RR)

Vând la Or ă Holstein cu
vi

ă, magazii mici,
rame clădite Dadant mici, presă
pentru faguri Dadant, storcător, tavă
de descăpăcit, roini

ă pentru stupărit; câine
Bichon de 3 ani; că ă Pudel de 2
ani. Tel. 0755-940848. (RR)

Vând la Mehadia 10 familii de
albine. Tel. 0255-523259. (RR)

Vând la Zăvoi 3 juninci, 2500
lei/buc. Tel. 0740-280350. (RR)

Vând vacă 3 ani, gestantă luna a
8-a, 3500 lei neg. Tel. 0736-064320.

Vând două vaci, una de 8 luni,
3500 lei/buc neg. Tel. 0736-064320.
(RR) Vând în Re ărucior pentru
copii, 100 lei; birou calculator din
lemn masiv, 150 lei; aragaz electric
cu plită ceramică, func ă la
220/389 V, 500 lei; ceas foarte vechi
cu pendulă, în stare de func

ăr la Dognecea cărucior
pentru copii. Tel. 0255-236381 (RR)

Vând 2 vaci tinere, la prima
fătare respectiv a 3-a fătare, 3000
lei/buc; cal tânăr, 4 ani, 3000 lei neg.
Tel. 0742-126105. (RR)

Vând în Re ă de apă,
150 lei; ma ă de găurit Hammer,
30 lei; generator curent, 500 lei; că
rucior copii, 100 lei; bicicletă copii,
70 lei; bicicletă adul

ăvit, 60
lei/buc neg; aspirator care ă,
250 lei neg; calorifer nou, 100 lei;
combină Sony, 60 lei neg; telefon
Nokia 52, 350 lei neg; Hello Kitty,
450 lei neg; ma ă de spălat Alba
lux, 100 lei neg; 2 ma ăiat
gresie ă din aluminiu, 80
lei/buc; lustră din lemn rustică cu 4
bra

ă alb negru la 12 V, 30 lei; mobilă
din lemn de cire

ă, 400 lei
neg; cric pentru Dacia, 15 lei. Tel.
0748-362533, 0744-360060. (RR)

Vând la Borloveni telefon
Samsung C3222, 2 ani garan

ă, nou, dual sim, 200 lei;
telefon Samsung mai simplu, că

ă
bătrâne, miei din iarnă

ă; iapă
4 ani, fată peste 2 săptămâni, 2200
lei neg. Tel. 0762-378703. (RR)

Vând la Boc

ărsată, 20
lei/kg; 18 buc roi, 40 lei rama. Tel.
0755-042152. (RR)

Vând în Re
ă de calculator

făcută la comandă, 100 lei; dulap 2
u ăci marmură,
30 lei/buc; ma

ă care se
face ă,
50 lei; televizoare color mare, 250
lei; ladă frigorifică mare, marca
Privileg, 2 m lungime, 1000 lei; toate
sunt aduse din Germania. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

şi

şin

şi 2 luni, castrat, bun de
pus la c şie cu stea
în frunte, 2500 lei; 2 vi

şti, 7 şi 9 ani, f

şova vac

ş echipa
ment pt apicultur

ş

şi

şi culi
sante, 1000 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Cump

şi
şin

şi pt zugr
şi spal

şin
şini de t

şi faian

şi
n

ş, 2 fotolii, 2 scaune
şi canapea veche sculptat

şti,
mp3, garan

şi berbec -,
400 lei/buc sau schimb cu iap

şa 25 de familii de
albine, începând cu 500 lei/buc;
miere în faguri sau v

şi

şi, 300 lei; diferite pl
şini tocat carne, 30

lei/buc; şezlong pentru plaj
şi pat, 100 lei; pat pentru plaj

ţa televizor color
Eurocolor, cu telecomand

ţ
ţei 2 luni, 1000

lei/buc. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând la Goruia 2 vaci b ţate

române

ţat

ţel 2 luni, 1200 €. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând în Caransebe -
.

ţe, bidoane,
centrifug

ţelu

ţa c

ţioneaz

ţionare,
500 lei; dulap dormitor cu u -

ţa pomp

ţi, 100 lei; 2
aspiratoare, bune

ţ

ţe, 60 lei neg; televizor de ma

ţie,
adus de afar

ţie, 50 lei; 6 oi - dou

ţa congelator cu 5
sertare, 350 lei; mas

-

.

E
-

-

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil jud CS R Al Trei Ape 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 14.15 - 17.00.

Informa ii suplimentare:
tefan S pre edinteAHN-CS

iala . e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ
ţ 0751-486304, 0785-223501,

S teiner, www.ahncs.eu

şi

ş

ă ă
ă ă ă
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Vând 2 vaci, una de 6 ani
ă de 3 ani. Cea de 3 ani este

gestantă în luna a opta. Pre

ă 100 litri din
cupru, cu toate accesoriile (sobă,
protec
ăcitor), în Ilidia lângă Oravi

ă

ă, 120 lei neg.
Tel. 0742-698947.

şi
cealalt

şor negociabil. Tel. 0723-
238030.

şi 4
ochiuri, 300 lei bucata negociabil şi
dulap haine + vitrin

ţ 3500
buc. Negociabil. Tel. 0736-064320.

Vând cazan de ţuic

ţie cazan din cupru, cazan,
r ţa. Preţ
4000 lei, u

Vând dou aragaze 3

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

ăr timbre filatelice

Caut urgent loc de muncă în Go
vândari, îngrijesc copii sau bătrâni,
fac menaj la domiciliu sau la firme.
Tel. 0786-483218, 0355-415185 ( )

Îngrijesc 2 copii la domiciliu. Tel.
0752-111663. (RR)

Caut bătrân sau copil pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.

-

rr

Execut instala
ătărie.

coloane de apă caldă, rece, subso-
luri, inclusiv repara

ă, asigur garan
ă non stop, transport a

materialelor. Tel. 0754-264227.
Balon cu aer cald Timi

ări

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

Servicii de între
ă

ă termocon-
ductoare procesor, instalare sistem
de operare, antivirus, diverse pro-
grame

ătoare limba
germană la nivel conversa

ţii sanitare de
orice tip, instalaţii la baie, buc

ţii cu materialele
existente pe piaţ ţie,
asistenţ

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

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

ţinere ţii
calculatoare la domiciliu (cur ţare
de praf, schimbare past

ţional

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

şi repara

şi jocuri). Tel. 0729-024821.
Caut urgent femeie pt. post în 19

iulie în Austria, cunosc
şi

permis de conducere obligatoriu.
Tel. 0758-907095, 0748-200792.

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:

I u l i e

Oferte-Cereri

de Serviciu

B ţ, serios, f

ţ

ţie cu
femeie pân

ţa pt. sex
f ţi. Tel. 0720-380033
f

ţii, locuinţ
ţ

ţie bazat

ţa al

ărbat drăgu ără vicii,
fără copii, apartament, doresc să
cunosc o femeie drăgu ă, fără copii,
maxim 35 ani, pentru prietenie -
căsătorie, poate fi

ărbat 54 ani, doresc o rela
ă în 60 ani. Rog

seriozitate. Tel. 0762-895785.
Italiano serio, buona posizione

finanziaria, 57 enne cerca donna
qualsiasi eta per relazione seria
matrimonio, scrivere email con
fotografia angelo_cito@yahoo.it

Bărbat, 45 ani, singur, caut
femeie 35-55ani, din Re
ără prejudecă
ără beep sau sms.

Domn 42 ani, singur, fără obliga-
ă proprie doresc cuno

ă pt. căsătorie cu o doamnă
respectabilă. Tel. 0727-966922.

Caut o doamnă care î
ă pe respect

ă singură,
serioasă, de caracter, pt. prietenie,
căsătorie. Tel. 0770-390963.

Dezamăgit doresc să-mi refac
via ături de o doamnă singură.
Tel. 0740-946042.

şi de la sat. Rog
seriozitate. Tel. 0725-433684.

B

şi

ştin-

şi doreşte
o rela şi
încredere. Tel. 0726-261409.

Caut o doamn

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo

Vând ma

ţionat
ţ 1000 lei negociabil. Tel.

0734-154545 seara dup
ţel,

3500 lei. Tel. 0788-591725. (RR)
Vând la Caransebe

ţial 17-18 l/zi, 3000 lei
f ţel, 4000 lei cu viţel; vac

ţel 3000
lei; cal 4 ani, 3000 lei. Tel. 0742-
126105. (RR)

Vând la Boc

ţurile neg. Tel. 0255-
566502. (RR)

Vând în R -

ţin
folosit, ma

-

ţ neg. Tel. 0722-572469.
Vând obiecte vechi, 30 lei/buc.

Tel. 0731-191130.
Vând vin ro

ţi, botezuri. Tel.
0355-410232.

Vând gps marca Tom Tom 7100
în cutie folosit 6 luni, pt. camioane,
cu set ţime, l ţime, vitez

ţ 900 lei. Tel. 0746-555063.
Vând convector pe gaz cu cos la

zid, funcţional de 100 mc, preţ 400
lei neg. Tel. 0355-407515.

Vând set (3 buc ţi) jaluzele
orizontale aluminiu pt. fereastr

-
ţioneaz

ţ 80 lei. Tel. 0740-829207.
Cump

ţe 2-5 ani stare
f. bun ţ 180 lei. Ofer cadou 2
plase de haine femei marimea 38-
40. Tel. 0758-907095, 0748-200792

Vând 2 vaci, una cu viţel, viţelul
are o s

ţi
03 06 2013, vaccinaţi, deparazitaţi
cu carnet de s ţa tel.
0770-428144.

Vând laptop Packard Bell
procesor 2200 i3 ram 4gb video 2gb
hdd 500gb. Tel. 0743-950902.

Vând casetofon auto Daewoo,
cu faţ -

şin

ş vac
şu, la a 4-a f

şa scule şi maşini de
tinichigerie; chiuvet

şdia maşin

ş capre, 300 lei/buc;
iezi, 7 lei/kg. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând la Ezeriş acordeon Delicia,
500 €; acordeon Hohner, 300 €;
saxofon nou, galben auriu, 300 €; şa
pentru c

şin şi
ara gaz cu 3 ochiuri. Tel. 0733-
072796.

Vând combin

şu oltenesc, calitativ,
pt. diferite ocazii, nun

şi func

şi cl

şi echipamente
pentru apicultur şi familii de
albine. Tel. 0736-058285.

Vând biciclet

şi o vac

şi

şabil şa
bil

ă de împletit gard de
sârmă până la 4 mm, cu ochi de 80
mm, ac ă de motor electric 220
V. Pre

ă ora 10.
Vând vacă fătată recent cu vi

ă alb cu
ro ătare, 15 l lapte, 4200
lei neg. Tel. 0769-594162. (RR)

Vând la Jupa butoi 700 l, 700 lei.
Tel. 0767-224707. (RR)

Vând la Secu vacă la a 3-a
fătare, poten
ără vi ă la
prima fătare, 2500 lei, cu vi

ă dublă inox;
chiuvetă normală; alte utilaje pentru
uz casnic; pre

ăcă ă de cu
sut Ileana. Tel. 0255-575606. (RR)

Vând în Timi

ălărit, 250 €. Tel. 0733-
236249, 0720-656532. (RR)

Vând foarte pu
ă de spălat automată

ă Class Consul.
Pre

ări de înăl ă ă
etc. Pre

ă
ă în 3

canate. Dimensiuni: 700x1150, cu
loare albastru. Arată ă
perfect. Tel. 0740-975935.

Vând schiuri Atomic ARC - 170
cu legături ăpari mărimea 37.
Pre

ăr utilaje
ă cât

ă feti
ă. Pre

ăptămâna ă va făta.
Tel. 0721-151956.

Vând Beagle (tricolor), născu

ănătate. Re

ă deta ă, stare irepro
ă, 39 lei. Tel. 0728-813340.

skate-board

Vând în Re ă
tărie, 2x1.5m, culoare maro, tapi
ăcut la comandă, stare foarte bună,
250 lei neg; masă de bucătărie,
1x0 70m, 60 lei neg; cărucior sport
pt copii, 50 lei. Tel. 0720-012537,
0721-423021, 0355-808617. (RR)

şi

şi
covor persan 4/3, la pre

ţa colţar de buc -
ţat,

f

,
.

Vând boiler electric 60 litri
ţuri

avantajoase. Tel. 0720-001425.

RE ŢA:

ŢA:

Ţ: 29

ŞI

Ş:

ORAVI

electromecanic: 1; l

ţionar administrativ: 1; lucr
ţele: 1; operator la roboţi industriali: 5; operator prelucrare

pelicul

agent de securitate incint

ăcătu ător bucătărie
(spălător vase mari): 1; lucrător comercial: 2; vânzător: 2;

cameristă hotel: 1; muncitor necalificat în
silvicultură: 1; spălătoreasă lenjerie: 1;

ător comercial: 2; operator calculator
electronic

ă: 1; organizator prestări servicii: 1; proiectant inginer mecanic: 1;

ă (magazin, hotel, întreprindere
etc.): 1; casier: 1; vânzător: 1;

ş mecanic: 1; lucr

asistent manager: 1; femeie de serviciu: 1; fotograf: 1;
func

şi re

şofer de autoturisme şi camionete: 1;

BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

TOTAL JUDE

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 17.07.2013

Vând în Re ţa voucher progra-
mul Rabla. Tel. 0722-688244. (RR)

Vând în Re ţa tichet Rabla,
dosar complet, 400 € neg. Tel. 0760-
100022, 0740-140009. (RR)

Vând la Re ţa microbuz
Renault Master, an 2001, perfect

ţionare, 3500 € neg;
dezmembrez Renault Twingo, an
2001, preţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu 15, 16, 17 ţoli, 550
lei/set; cauciucuri var

şi

şi

şi

şin

ă
stare de func

ă-iarnă diferite
mărimi, 50-100 lei/buc; portbagaj
mare, tip valiză, pentru orice
ma ă, 100 €; portbagaj de Opel,
100 lei ambele bare. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Transport colete, marf
ţional. Tel. 0766-

204420.
Service-ul auto Speed Motors

angajeaz
ţ

ţii ma

ţii sanitare, electrice, mont
ţ

ţa meseria

Transport persoane în Austria,
Italia ţuri de la 50 €.
La 4 c

ţ

ţii sanitare
ţi rigips,

polistiren. etc. Experienţ

ţ ţe execut ţuri
accesibile fundaţii, zid

ţigl

ţii case, placat
gresie/ faianţ

ţi casetaţi rigips,
instalaţii tehnico-sanitare de ap

ţii electrice. Totul
la cheie la preţuri negociabile. Tel.
0741-017894.

Caut s
ţa. Tel. 0770-516238.

Caut femeie pt. menaj la
garsonier

ă, mobilă,
intern

ă mecanic auto cu expe-
rien ă

ălat,
frigidere, cuptoare cu microunde,
instala ăm
podele, faian ă, centrale pe gaz

ă pentru încălzire
centrală (încălzire de apă). Tel.
0730-552734, 0763-707106. (RR)

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

Îngrijesc copii sau bătrâni. Tel.
0355-804513. (RR)

ări interioare,
gresie, faian ă, rigips, glet, podele
laminate, tinci, forme rigips, sape,
zugrăveli, instala

ă în
domeniu. Tel. 0770-765659.

Echipă constructori cu experien-
ă ă la pre

ării, acoperise
din ă sau tablă, case la ro

ă, montat/ ra

ă

ă am grijă de un copil în
Re

ă. Ofer 10 lei/oră. Tel.
0720-380033.

şi interna

şi ajutor de mecanic. Detalii la
0770-479076 şi 0772-048060.

Repara şini de sp

şi
lemne. Tel. 0746-213516.

Caut în Reşi ş pentru
zidit teracot

şi Germania. Pre

Execut amenaj

şi
electrice, plachez pere

şi referin

şu,
mansarde atât pe blocuri cât şi pe
case, termoizola

şchetat
parchet, pere

şi
canalizare, instala

şi

Execut amenajări interioare,
apartamente, case, scări de bloc,
placări cu faian ăţ şi gresie. Tel.
0735-377339.

(continuare )în pagina 2

Vând la Deze

ţelu Ro

Vând Matiz a.f. 2004, preţ 1100 €
negociabil; Dacia pentru programul
Rabla, preţ 500 € neg. Tel. 0742-
698947.

ţa Opel Agila, an
2002, motor 1000 cmc ecotec, injec-
ţie total

ţie pe lanţ, 5 u

ţoli cu 4 prezoane
pentru Ford, VW

ţa motociclet

ţe
de frân ţ

ţoli,
200 lei/set; cauciuc nou de var

ţionare, taxe la zi, 1000 €
neg. Tel. 0732-508722. (RR)

Vând motocositoare Carpatina
în stare de funcţionare. Tel. 0721-
930408. (RR)

Vând la Lupac cositoare
Carpatina

ţa cârlig de
remorc

ţa Tico pentru
piese, radiat, 150 €. Tel. 0728-
823959. (RR)

Vând la Boc

ţin circulat

ţa voucher
programul Rabla, 3000 lei neg. Tel.
0770-593435. (RR)

Vând voucher, 500 € neg. Tel.
0730-977713. (RR)

Vând în Re ţa voucher progra-
mul Rabla. Tel. 0757-372660. (RR)

şti semi-remorc

şu motor de
teren Yamaha seria IZF 400, an
2002, 1550 € neg. Tel. 0355-417177

Vând la Anina Opel Astra, an
1992, 1500 €. Tel. 0758-851538. (rr)

Vând în Reşi

şi, consum f.
mic, cauciucuri noi, înmatriculat
recent în România, acte la zi,
proprietar, nerulat în România, 2000
€; 4 jante tabl

şi altele, toate cu
200 lei; huse cu tije pentru portbagaj
spate laAstra break model 1992-97.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Reşi

şi 2.0, Opel Safira, BMW seria 5,
150 lei/set; portbagaje auto bicicle-
te, 60 lei/buc; roat

şi piese de rezerv

ş Renault
Laguna, an 1997, pe benzin

şi
şi rulot

şi

şa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe benzi-
n

ş)
Dacia 1310 pt. programul Rabla,
2000 lei. Tel. 0741-235698. (RR)

Vând în Reşi

şi

ă
pe o axă pentru tractor 445, 3200 lei
neg. Tel. 0728-829946. (RR)

Vând Opel Vectra, an 2006, 1.9
diesel, înmatriculat, stare impeca-
bilă, 5900 € neg. Tel. 0722-820910.

Vând la O

ă, servo total, ABS, ESP,
dublu airbag, oglinzi electrice,
distribu

ă 13

ă Apri-
lia classic 125 cmc, neînmatriculată
dar cu toate actele necesare
înmatriculării, 600 € neg; Suzuki
GS500E de stradă, 1400 €; plăcu

ă fa ă marca Ferodo noi
pentru Mercedes Vito, OpelAstra de
1.8

ă de rezervă
completă pentru Mercedes Vito,
cauciucul foarte bun, 200 lei; 4 jante
tablă de Nissan Primera de 13

ă
pentru Logan, 150 lei; 2 cauciucuri
de vară 195x70x15 C, 60 lei/buc.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând Aro camionetă, stare bună
de func

ă, 2000
lei neg. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la Caransebe
ă, 2000

€ neg. Tel. 0741-330588. (RR)
Cumpăr în Re

ă pentru Cielo ă de 4
persoane, complet utilată. Tel.
0752-111663. (RR)

Vând în Doclin combină Massey
Ferguson 2.5m masa, 4000 € neg.
Tel. 0749-247879. (RR)

Vând în Re

ă, consum foarte mic 5.5%, înscris
pe România recent, ITP valabilă
până în 2015, asigurare, rovinieta 1
an, pu ă în România, 1300
€ neg. Tel. 0752-344323. (RR)

Vând în comuna Jena (Timi

Vând la Teregova tractor U445
DT, repara ă, cu cabină,
servodirec

ţie capital
ţie, 5500 € neg. Tel. 0726-

649055. (RR)

Vând ieftin biciclet
ţi). Tel. 0721-155683.

Vând Audi A4 înmatriculat din
anul 1997, 2000 €.Tel. 0754-917166

Vând BMW 524 TD din 1990,
înmatriculat, 1000 € neg. Tel. 0766-
204420.

Vând la Boc

ţa cauciucuri de
var

Vând biciclet

ţa 2 biciclete pentru
copii, aduse din str ţi pe
14 ţi ajut

ţi, cadru
aluminiu, roţi late, schimb

ţ

ţionare,
înscris

ţionare, 110 lei/buc neg. Tel.
0768-776073, 0720-663621. (RR)

Vând în Re ţa Volkswagen Golf
2, motor 1100 cmc benzinar, arat

ţioneaz

ţa Ford diesel, an
2005, euro 4, motor 1.6 motorin

ţa microbuz Ford
Transit, 3 locuri plus marf

ţar

ţii de erbicidat
ţ

ţuri avantajoase. Tel. 0722-
685993, 0730-804745. (RR)

ă nouă
(băie

ă, 150 € neg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând în Re
ă 195x65x15, 55 lei/buc. Tel.

0744-759866. (RR)
ă Merida Pro, 1800

€. Tel. 0745-774679, 0746-556068.
Vând în Re

ăinătate, ro
ătoare separat, 135

ă adul
ătoare

Shimano, culoare albă, 680 lei neg;
casetofon auto cu fa ă deta ă,
45 lei; 2 boxe 30/50 W, 30 lei/buc.
Tel. 0740-520382. (RR)

Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu 175x70
x14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)

Vând în Caransebe
ă de func

ă, actele la zi, culoare ro
ă stare

de func

ă
ă impecabil, înscrisă,

400 € fix; scuter Honda 49 cmc,
înscris, 300 € neg; scuter Piaggio 49
cmc, înscris, 1000 lei neg. Tel. 0730-
552734, 0763-707106. (RR)

Vând în Re
ă,

consum 4%, culoare argintie, multi-
ple dotări, carte service la zi, 3600 €;
Opel Corsa alb, 1000 cmc, an 2003,
euro 4, pe benzină, consum 3-4%,
taxa de înscriere 100 €, 1800 € neg;
camionetă Ford diesel, 6 locuri,
motorină, consum 7%, 140.000 km,
carte service, 2200 € neg. Tel. 0749-
214745, 0735-658730. (RR)

Vând în Re
ă 1500 kg,

motor 2400 motorină, an 2003,
necirculat în ă, înscris recent,
5200 € neg. Tel. 0727-245233. (RR)

Persoană fizică vinde tractoare,
semănători, greble de fân, cositori,
instala

ă austriacă,
pre

şa coviltir de Dacia
Papuc 2 persoane pentru acoperiş
la maşin

şi

şi

şi 16, ro
şi 155 lei; biciclet

şabil

ş Opel Cali-
bra sport, stare bun

şie,
1200 € neg; 2 biciclete în bun

şi
şi

func

şi

şi

şi diverse uti-
laje agricole, provenien

Vând la Teregova Opel Astra, an
2001, motor 1.7, 80.000 km, 2500 €
fix. Tel. 0729-105832, 0255-
260300. (RR)
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La 20 octombrie 2011 populaţia stabil
ţului Cara

ţ ţia existent
ţia stabil

ţia stabil ţi
din judeţ este de 73,28 mii persoane.
Populaţia stabil

ţa (73,28 mii
persoane), municipiul Caransebe

ţa (11,39 mii
persoane), ora ţelu Ro

ţie stabil

ţia stabil

ţa (657 persoane)

ţiei stabile. Faţ ţia de la
penultimul recens ţiei
stabile din mediul urban a sc

ţin o pondere de 15,2% în totalul populaţiei
stabile a judeţului, populaţia tân

ţin o
pondere de 1,2% în totalul populaţiei stabile.

ţii a
persoanelor recenzate. Pentru persoanele
care nu au vrut s

ţiile au fost colectate
indirect din surse administrative, informaţia nu
este disponibil

ţie de num

ţie de num ţiei stabile.
Informaţia privind etnia a fost disponibil

ţia de
etnie rom

ţi a fost de 5,09 mii
persoane (1,87%) iar num

ţ
ţiei s-au

înregistrat la etnile: român

ţiei constatându-se la
etniile: german

ţii a celor 272,04 mii
persoane care au declarat limba matern

ţiei dup

ţiei stabile pentru care aceast
ţie a fost disponibil

ţia stabil

ţia stabil

ţiei
stabile

ţiei.

ţiei stabile (i

) a judeţului, 48,53% sunt
persoane care au starea civil

ţi 71,38 mii b ţi

ţie de 36,34%, persoanele
v

ţiei stabile, iar persoanele divorţate deţin o
pondere de 4,58%. În uniune consensual

ţiei stabile de 10 ani
ţie

(primar, gimnazial sau f

ţin un
an, dar care nu fac parte din populaţia stabil

ţi externi. Sub-
înregistrarea semnificativ

ţar
ţiile solicitate despre ace

ţinut prin prelucrarea datelor individuale din
formularele de înregistrare a persoanelor din
gospod ţe

ă a
jude

ă de situa ă la recensământul
anterior, popula ă a scăzut cu 37,6 mii
persoane (din care 19,5 mii femei).

Popula ă a celei mai mari localită

ă a municipiilor
ătoarea: municipiul Re

ă (12,35 mii
persoane), ora

ăile Herculane (5,00 mii persoane).
Comunele cu cel mai mare număr de
popula ă sunt : Mehadia (4,13 mii
persoane), Teregova (3,98 mii persoane),
Zăvoi (3,95 mii persoane)

ăr
de persoane ce fac parte din popula ă
sunt: Brebu Nou (119 persoane), Ocna de Fier
(656 persoane), Ciudanovi

ăliug (746 persoane).

În municipii ăiesc 160,55 mii
persoane, reprezentând 54,3% din totalul
popula ă de situa

ământ, ponderea popula
ăzut cu 0,6

puncte procentuale în favoarea mediului rural.

La 20 octombrie 2011, copiii (0-14 ani)
de

ără (15 - 24
ani) reprezintă un procentaj de 11,4%,
persoanele mature (25 - 64 ani) formează
majoritatea (56,7%), iar persoanele în vârstă
de 65 ani ă 16,7% din total.
Persoanele în vârstă de 85 ani

ământul din 20 octombrie 2011,
înregistrarea etniei, limbii materne

ăcut pe baza liberei declara

ă declare aceste trei
caracteristici, precum

ă pentru aceste 3 caracteristici.
Ca urmare, structurile prezentate în
continuare pentru cele 3 caracteristici etno-
culturale sunt calculate în func ărul
total de persoane care

ă
ărul total al popula

ă
pentru 271,88 mii persoane (din totalul celor
295,57 mii persoane). S-au declarat români
243,93 mii persoane (89,72%). Popula

ă înregistrată la recensământ a fost
de 7,27 mii persoane (2,67%), numărul celor
care s-au declarat croa

ărul celor care s-au
declarat sârbi a fost de 5,04 mii persoane
(1,85%). Grupurile etnice pentru care s-a
înregistrat un număr de persoane de peste 1,5
mii sunt: maghiari (2,94 mii persoane),
germani (2,89 mii persoane), ucraineni (2,48
mii persoane)

ă de recensământul din anul 2002
cre

ă (de la 88,25% la

89,72%), romă (de la 2,38% la 2,67%)
ă (de la 1,83% la 1,85%), descre

ă (de la 1,85% la 1,07%),
maghiară (de la 1,75% la 1,08%), cehă (de la
0,74% la 0,57%), ucraineană (de la 1,06% la
0,91%) ă (de la 1,88% la 1,87%).

Potrivit liberei declara
ă,

structura popula ă limba maternă se
prezintă astfel: pentru 90,93% limba română
reprezintă prima limbă vorbită în mod obi

ăriei, iar în cazul a
2,31% dintre persoane limba romani
reprezintă limba maternă; limba croată a
reprezentat limba maternă pentru 1,81%, iar
limba sârbă pentru 1,79% din totalul
popula ă
informa ă. Limbile maghiară
(0,97%), germană (0,90%) sau ucraineană
(0,89%) reprezintă limba maternă declarată
pentru 7,41 mii persoane care fac parte din
popula ă. Altă limbă maternă decât
cele prezentate mai sus a fost declarată de
către 0,71% din popula ă.

Structura confesională a fost declarată de
271,56 mii persoane din totalul popula

ă că 88,31% dintre persoanele
care au declarat religia sunt de religie
ortodoxă; 6,16% s-au declarat de religie
romano-catolică, 3,98% de religie baptistă, iar
3,31% penticostală. Ponderi între 1,45% -
0,35% au înregistrat următoarele religii:
ortodoxă-sârbă (1,45%), greco-catolică
(0,66%) ă (0,35%). Persoanele de
altă religie decât cele prezentate mai sus
reprezintă 0,78% din total. S-au declarat „fără
religie” sau atei un procent de 0,14% din
totalul popula

Din totalul popula

ă legală de
căsătorit(ă). Erau căsători ărba

ă
căsătorite o propor
ăduve reprezintă 10,54% din totalul popu-

la
ă au

declarat că trăiesc 11,74 mii persoane.

Din totalul popula
ăzut de educa

ără ă absolvită),
39,16% nivel mediu (posticeal, liceal,
profesional sau tehnic de mai

Numărul persoanelor plecate în
străinătate pentru o perioadă de cel pu

ă,
este de 7,39 mii

ărului de emigran
ă a fost cauzată de

faptul că, la momentul critic al recensămân-
tului, mare parte dintre aceste persoane erau
plecate cu întreaga familie în străinătate

ă) care să
declare informa

ământului s-au
ob

ării
ă din surse administrative.

ş-Severin era de 295.579
persoane, din care 151.727 femei (51,3%).
Fa

şi oraşelor
este urm şi

ş (24,69 mii
persoane), oraşul Bocşa (15,84 mii
persoane), oraşul Moldova Nou

şul Oravi
şul O şu (10,51 mii

persoane), oraşulAnina (7,48 mii persoane) şi
oraşul B

şi Berzovia (3,89
mii persoane), iar cele cu cel mai mic num

şi V

şi oraşe tr

şi peste reprezint
şi peste de

La recens
şi a religiei

s-a f

şi pentru persoanele
pentru care informa

şi-au declarat etnia,
limba matern şi respectiv religia şi nu în
func

şi cehi (1,56 mii persoane).
Fa
şteri ale ponderilor popula

şi
sârb şteri ale
ponderilor popula

şi croat

şnuit
în familie în perioada copil

şi arat

şi reformat

şi 72,08 mii femei. Nu au fost niciodat

şi
peste, 49,91% au nivel sc

şcoal

ştri) şi 10,93%
nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau
2.688 persoane analfabete.

şi, evident, nu cuprinde decât
o parte a num

şi nici
nu au existat alte persoane (în

ştia.
Datele definitive ale recens

şi locuin şi prin colectare
indirect

Distribu
ă

Structura popula ă

ă ă a
popula

ări
civile

Structura după nivelul de instruire
absolvit

ă
îndelungată în străinătate

ţia populaţiei stabile pe medii
de rezidenţ

ţiei pe grupe de vârst

Structura etnic
ţiei stabile a judeţului Cara

Structura populaţiei stabile pe st

şi confesional
ş-

Severin

Persoane plecate pe perioad

nformaţia
privind starea civilă legală nu a fost disponibilă
pentru 56 persoane

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

(caracteristici demografice ale populaţiei) în judeţul Caraş-Severin
Comunicat de pres -ă 5 iulie 2013 privind rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor 2011

Necasa-

torit(a)
Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a)

Informatie

nedisponi-bila

CARAS-SEVERIN

Ambele sexe 295579 107427 143455 31165 13476 56 11744

Masculin 143852 60625 71377 5906 5908 36 5872

Feminin 151727 46802 72078 25259 7568 20 5872

A. MUNICIPII SI ORASE

Ambele sexe 160548 59430 77747 14017 9309 45 6494

Masculin 77374 32719 38363 2582 3682 28 3247

Feminin 83174 26711 39384 11435 5627 17 3247

MUNICIPIUL RESITA

Ambele sexe 73282 26437 35684 6117 5020 24 3096

Masculin 35111 14401 17616 1128 1951 15 1548

Feminin 38171 12036 18068 4989 3069 9 1548

MUNICIPIUL CARANSEBES

Ambele sexe 24689 8657 12692 2099 1235 6 698

Masculin 11848 4786 6224 387 449 * 349

Feminin 12841 3871 6468 1712 786 4 349

ORAS ANINA

Ambele sexe 7485 3121 3373 702 287 * 378

Masculin 3719 1768 1681 135 134 * 189

Feminin 3766 1353 1692 567 153 * 189

ORAS BAILE HERCULANE

Ambele sexe 5008 1711 2547 444 306 - 150

Masculin 2372 912 1264 86 110 - 75

Feminin 2636 799 1283 358 196 - 75

ORAS BOCSA

Ambele sexe 15842 6531 7157 1441 707 6 782

Masculin 7716 3631 3503 281 296 5 391

Feminin 8126 2900 3654 1160 411 * 391

ORAS MOLDOVA NOUA

Ambele sexe 12350 4729 5945 1152 523 * 524

Masculin 6035 2677 2928 206 223 * 262

Feminin 6315 2052 3017 946 300 - 262

ORAS ORAVITA

Ambele sexe 11382 4354 5241 1091 693 3 538

Masculin 5482 2406 2592 189 293 * 269

Feminin 5900 1948 2649 902 400 * 269

ORAS OTELU ROSU

Ambele sexe 10510 3890 5108 971 538 3 328

Masculin 5091 2138 2555 170 226 * 164

Feminin 5419 1752 2553 801 312 * 164

JUDETUL

MUNICIPII SI ORASE

COMUNE

POPULATIA

STABILA

TOTAL

S T A R E A C I V I L A L E G A L A

STAREA CIVILA

DE FAPT

Persoane care

traiesc in uniune

consensuala

Informa
ă sunt disponibile pe site-ul www.recensamantromania.ro (REZULTATE

DEFINITIVE RPL 2011). Informa ă

ă.
Alte rezultate definitive ale RPL 2011 vor fi puse la dispozi

ţii mai detaliate asupra indicatorilor diseminaţi prin prezentul comunicat
de pres

ţii suplimentare derivate pe judeţe ţi sunt
disponibile pe site-ul www.recensamantromania.ro, www.carasseverin.insse.ro

ţiilor regionale ţene de statistic
ţia utilizatorilor etapizat,

în perioada septembrie - decembrie 2013 (vezi Termene de realizare a volumelor cu
rezultatele definitive ale RPL2011 pe www.recensamantromania.ro).

şi localit
şi pe

site-urile direc şi jude

25 ianuarie 21 februarie 15 martie 5 ianuarie 7 ianuarie 18 martie 20 octombrie

1948 1956 1966 1977 1992 2002 2011

ROMANIA 15.872.624 17.489.450 19.103.163 21.559.910 22.810.035 21.680.974 20.121.641

CARAS-SEVERIN 302.254 327.787 358.726 385.577 376.347 333.219 295.579

MUNICIPII SI ORASE 3.713.139 5.474.264 7.305.714 9.395.729 12.391.819 11.435.080 10.858.790

CARAS-SEVERIN 41.975 121.630 153.624 190.598 210.947 182.948 160.548

COMUNE 12.159.485 12.015.186 11.797.449 12.164.181 10.418.216 10.245.894 9.262.851

CARAS-SEVERIN 260.279 206.157 205.102 194.979 165.400 150.271 135.031

JUDETUL 1)

P O P U L A T I A L A R E C E N S A M I N T E L E D I N:

Populaţia la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 şi 2011
categorii de localităţi şi judeţe

Populaţia stabil ţe, municipii, oraă pe sexe ă - judeşi stare civil şe, comune


