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Primăria Reşiţa
Asaltul televiziunilor cu prezentarea decesului nefericit al „Regelui
Romilor” i-a determinat pe români să privească cu puţin mai multă
simpatie, procentual vorbind, această comunitate etnică. Desigur,
trebuie să clarificăm, sentimentul de simpatie n-a fost unanim, dar
nefericitul eveniment a sensibilizat o parte din populaţia majoritară.
Asta până când, romii, într-un spectacol care-i defineşte, chiar în ziua
înmormântării s-au înecat la mal şi au încoronat doi regi în loc de unul.
Alături de romi, la priveghi, a fost chiar Preşedintele României, acesta
reculegându-se la catafalcul Regelui Florin Cioabă, legalizând într-un
fel rangul acestuia. Desigur, primul pas l-a făcut Ion Iliescu, acesta la
începutul anilor ‘90 l-a recunoscut pe Ion Cioabă (decedat), tatăl lui
Florin Cioabă, ca rege al romilor. Acest fapt s-a petrecut în preajma
alungării din ţară, pentru a doua oară, a regelui românilor, Regele Mihai
I de România.
Probabil că romii ţin cu ardoare la un titlu regal dintr-o dorinţa
seculară de a avea o ţară a lor. Pe de altă parte această etnie este
foarte legată de medieval. Ca atare avem deja o inflaţie de regi romi pe
teritoriul României. Orice rom care doreşte să capete oarece
notorietate (televiziunile aleargă neobosite după astfel de ştiri), se
declară rege sau împărat al romilor. Rege naţional sau mondial. Toate
aceste „case regale” sunt ridiculizate de mass-media, iar această
publicitate agresivă, vrem-nuvrem intră în conştiinţa publicului lăsând
urme pe care nimeni nu le poate anticipa sau dimensiona. Cu
certitudine imaginea acestora nu se va disocia de populaţia majoritară,
aşa cum cred, în mod fals, cei care promovează ridiculizarea romilor
pentru rating.
Viaţa acestei etnii nu a fost niciodată uşoară şi nici nu va fi. La noi în
ţară romii au o foarte scurtă istorie ca oameni liberi. Au fost sclavi până
în anul 1856 şi apoi au trăit la marginea societăţii. Mai rău a fost pe
vremea dictaturii legionare şi antonesciene, aceştia au încercat să
scape de problema romilor prin exterminarea lor. Nici comuniştii nu au
reuşit să-i asimileze, chiar dacă au folosit forţa şi autoritatea. Cu mare
greutate au integrat o mică parte a lor. Nici nu surprinde acest fapt,
romii au ars prea multe etape, nici măcar „tovarăşi” nu puteau ieşi peste
noapte. Cu greu un membru al acestei etnii profita de o şansă ca să-şi
depăşească condiţia hărăzită de o societate plină de tare. Doar cu
imense sacrificii sau printr-un talent nativ excepţional, aceşti oameni sau putut realiza într-o lume potrivnică. Trist este că de cele mai multe ori
nu s-au mai uitat în urmă. Nu din răutate, ei au putut doar să scape din
încleştarea destinului, dar nu au avut puterea de a ajuta pe cei de
acelaşi sânge, şansele erau minime. Nici populaţia de culoare din
Statele Unite ale Americii nu a reuşit să obţină cu uşurinţă
recunoaşterea drepturilor civile, care erau în mare parte doar pe hârtie.
Abia preşedintele Kennedy a cerut o lege explicită de tratament egal şi
de nediscriminare. Asta s-a întâmplat într-un stat cu statut de exemplu
de democraţie şi care este foarte departe de noi.
În Uniunea Europeană standardul drepturilor etniilor se presupune
că este unitar. Dar nici pe departe nu este aşa. Problemele etnice şi
naţionaliste sunt cele care sapă cel mai tare la fundaţia acestei
construcţii minunate. Nu de puţine ori europenii ne-au reproşat

Editorial

Dan Popoviciu

A murit regele ţiganilor. La priveghi,
preşedintele ţării, Traian Băsescu. A murit
Costică Ştefănescu, fatidic oarecum, în
aceeaşi vreme. Preşedintele n-a dat un rege
pe o stea, o adevărată legendă a sportului
românesc(era să scriu romalesc). Domnul
preşedinte s-a delimitat permanent, cu multă
gălăgie, de practicile fostului preşedinte, Ion
Iliescu. Se pare însă, că au un punct comun,
manifestat prin aversiunea faţă de regalitate.
De cea adevărată, reprezentată de Regele
Mihai al României. Dacă la Ion Iliescu, care a
interzis intrarea Regelui în ţară imediat după
1989, ar mai fi circumstanţe atenuante,
educaţia comunistă fiind total ostilă regalităţii,
ne-am fi aşteptat ca domnul Băsescu,
preşedinte ales din postura nominalizării de
către un partid declarat de dreapta, să fie ceva

comportamentul faţă de minorităţi. În România termenul „rom” este
greu acceptat, românii deşi folosesc adesea în mod peiorativ termenul
„ţigan”, resping asemănarea termenilor rom şi român, preferând să-i
denumească ţigani. Cei mai mulţi sunt convinşi că numele acestei etnii
a fost ales înadins pentru a se confunda român cu rom. Aceasta
dovedeşte o respingere „a priori” a etniei romilor. Nu trebuie să facă
nimic pentru a fi blamaţi şi condamnaţi fără judecată. Egalitatea de
şanse a romilor este o inegalitate crasă: nimeni nu-şi doreşte din start
un angajat rom, un prieten sau un vecin de etnie romă. Chiar dacă
acesta ar fi mai competent decât unul de o altă etnie, chiar dacă este
mai bun, faima este pusă înainte oricărui raţionament, deja ea însăşi e
raţiune. Într-o astfel de lume este greu să răzbeşti. Termenul „rom”
apare totuşi în Dicţionarul Oxford încă din secolul al XIX–lea. Nu l-au
inventat romii de la noi după revoluţie ca să se confunde cu românii.
Romii noştri nu au făcut decât să scape de un nume folosit adesea ca
batjocură şi, totodată, s-au aliniat etniei lor din celelalte ţări ale Europei.
Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul European, Consiliul Europei şi
alte instituţii importante au denumit această etnie „roma” cu mult
înainte de recunoaşterea legislativă din România.
Imaginea romilor în ochii celorlalţi români este în mare parte
eronată. Lumea îi priveşte ca pe nişte învârtiţi foarte bogaţi, dar romi
bogaţi sunt extrem de puţini. Majoritatea covârşitoare trăiesc într-o
sărăcie extremă, greu de descris, într-o lume medievală, paralelă cu
lumea din jurul lor. Analfabetismul, mizeria, promiscuitatea şi boala,
macină această etnie. Programele europene sunt anacronice, nu se
pliază pe nivelul cultural al romilor. Acum câţiva ani instituţiile europene
au făcut cercetări asupra fondurilor (europene) atrase în judeţul
Mehedinţi pentru romi. A fost cheltuită o sumă de 11 milioane de euro şi
după consumul acestora au rămas angajaţi 3-4 romi.
Este meritul Occidentului că romii români care au ales să-şi
schimbe reşedinţa, au făcut paşi importanţi, nu mai seamănă cu ce au
fost, nici cu fraţii lor care au rămas acasă. Europenii au reuşit ca în timp
foarte scurt să îmbunătăţească viaţa şi să crească nivelul cultural a
celor care au ales să trăiască în ţările lor. Asta împotriva vocilor
naţionaliştilor autohtoni, determinând prin aceste gesturi creşterea
îngrijorătoare a euroscepticilor. Dar în România lucrurile par să fie
încremenite. Mai mişcă câte ceva tot de gura occidentalilor. Oricum,
noi nu primim lecţii de la nimeni, nu avem nevoie de sfatul nimănui.
Doar de banii altora.
În acelaşi timp putem observa situaţii de comportament
paradoxale. Când maghiarii din Transilvania vor un amărât de steag,
românii majoritari iau foc. De mai mult de două decenii auzim că
U.D.M.R.-ul este o organizaţie în afara legii, nu este partid politic şi nare ce căuta în parlament (sic!). Dacă ungurii din România ar vrea şi ei
un rege, care ar fi reacţia românilor? La aniversarea Majestăţii Sale
Regele Mihai, nu a participat nici Patriarhul României, nici Preşedintele
României. Dar Regii Romilor au fost încoronaţi de preoţi la Curtea de
Argeş, simbolul regalităţii românilor. Republicanii noştri acceptă să
convieţuiască cu regaliştii romi, dar până aici!
Vlada Vişatovici

Bădăranii noştri cei de toate zilele
mai diplomat dacă nu mai aproape de Casa
Regală. Din păcate, actualul preşedinte nu a
ratat ocazia de a fi cel puţin lipsit de maniere în
relaţia cu Regele Mihai. Nu a participat la
discursul acestuia din Parlament prilejuit de
împlinirea vârstei de 90 de ani şi a ţinut să-l
declare trădător vizavi de evenimentele de la
23 august 1944. După aceste bădărănii s-a
declarat ofuscat de faptul că a fost nevoit să
suporte la rândul său, o bădărănie din partea
şefului Senatului, domnul Crin Antonescu.
Care, în stilul său malangabist, a crezut de
cuviinţă să părăsească sala în momentul în
care preşedintele Băsescu îşi începea
discursul prilejuit de instalarea noului ministru
al Transporturilor, o persoană din partidul
condus chiar de şeful Senatului . A avut,
totuşi, „onoarea” de a fi comis o impoliteţe..

Bădărănia pare a fi ajuns una dintre
caracteristicile primare ale omului politic din
România. Un fel de punct obligatoriu din cv-ul
necesar parvenirii în vreo gaşcă politică.
O scurtă recapitulare. Ion Iliescu, de
stânga, a interzis accesul Regelui Mihai în
ţară, dar l-a recunoscut, cu ştampila de
preşedinte, pe regele ţiganilor. Traian Băsescu
l-a „înjurat” pe Regele Mihai, dar a fost prezent
să-şi prezinte omagiile la catafalcul regelui
ţiganilor. Amândoi s-au plâns de multe ori, de
lipsa de respect faţă de instituţia preşedinţiei.
În acelaşi timp, amândoi au dat dovadă de
lipsă de respect faţă de diverse instituţii ale
statului român dar şi faţă de personalităţi
marcante ale istoriei româneşti. Se spune că,
cine seamănă vânt culege furtună. Dar cu
bădărănia cum rămâne?
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Primăria Reşiţa ne informează
S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. Reşiţa a
demarat în data de 19 august, operaţiunile de
igienizare a platformelor de colectare a gunoiului
menajer de pe raza municipiului Reşiţa.
Pân ă în prezent, s-a ac ţionat în zona
Microraionului I (cartier Lunca Bârzavei-Govândari)
urmând ca, până la sfârşitul lunii august, să fie
efectuate astfel de operaţiuni în întreg municipiul.
Acţiunile de igienizare a platformelor de
colectare a gunoiului menajer au fost realizate şi în
anul 2012.
Primarul Mun. Reşiţa, Mihai Stepanescu, a avut
la sediul administraţiei publice locale, o întâlnire cu
directorul Direcţiei Regionale de Drumuri Naţionale
Timişoara - Ioan Ambruş la care au mai participat
reprezentanţi ai Primăriei şi alţi factori de decizie.
Tema întâlnirii a vizat analizarea situaţiei
traficului greu de pe raza municipiului. În cadrul
discuţiei, Primarul a abordat mai multe aspecte:
1. Realizarea proiectării inelului de centură al
municipiului şi, ulterior, a investiţiei propriu-zise prin
atragerea de fonduri;
2. Preluarea şi întreţinerea drumurilor de
legătură din oraş care au fost în administrarea
Direcţiei Regionale de Drumuri Naţionale Timişoara;
3. Reabilitarea porţiunii superioare a pasajului
rutier din zona Triaj;
4. Informarea şi susţinerea realizării unei bretele
între drumul de centură al Reşiţei şi incinta TMK
pentru a ocoli zona centrală a municipiului (maşinile
de transport fier vechi ş.a.);
5. Demararea procedurii de preluare a porţiunii
de drum - platforma Mociur (UCMR) - de la firma de
insolvenţă;
În urma prezentării acestor probleme, directorul
Direcţiei Regionale de Drumuri Naţionale Timişoara,
Ioan Ambruş, a precizat că pentru execuţia inelului
de centură nu au fost alocate fonduri în acest an. Cu
toate acestea, există speranţe ca, până la finele
anului 2014, să fie realizată proiectarea.
În ceea ce priveşte drumurile de legătură, Ioan
Ambruş a afirmat că acestea nu se pot prelua din
lipsă de fonduri, deşi Primarul Municipiului Reşiţa,
Mihai Stepanescu, a insistat să fie realizat acest
lucru până la execuţia inelului de centură.
Referitor la reparaţiile curente ale pasajului rutier
din zona Triaj, Ioan Ambruş a precizat că acestea
sunt în atenţia Direcţiei Regionale de Drumuri
Naţionale Timişoara dar nu există finanţare până la
sfârşitul anului 2014. De asemenea, acesta a mai
ţinut să menţioneze că, instituţia pe care o conduce,
sprijină Primăria Municipiului Reşiţa în realizarea
drumului de centură. În aşteptarea răspunsurilor
scrise la toate problemele semnalate, Primarul
Municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu, alături de
reprezentanţii serviciilor cu răspundere din cadrul

Primăriei vor face demersuri la toate instituţiile
guvernamentale, inclusiv la CNADNR, pentru a se
demara lucrările de proiectare şi cele investiţionale,
atât de necesare reşiţenilor, în vederea asigurării
unui tranzit corespunzător la nivelul municipiului.
O nouă dezbatere publică pe acest subiect va
avea loc luni, 9 septembrie 2013.
Primarul Municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu,
a invitat la sediul administraţiei publice locale, o delegaţie formată din: administratorul judiciar al UCMR Remus Borza, preşedintele Autorităţii pentru
Administrarea Activelor Statului - Adrian Volintiru - şi
directorul general al UCMR, Cosmin Ursoniu. La
această întâlnire au mai fost prezenţi factori de
decizie din cadrul Primăriei: directorul tehnic Titiana
directorul
economic Maria Uzun
Cătană şi
Asofroniei. Principalul subiect al discuţiei s-a referit
la prezentul şi viitorul uzinei reşiţene în ceea ce
priveşte marketingul, studiul pieţei şi problemele
sociale, Primăria fiind asigurată de tot sprijinul
forurilor naţionale pentru interesul uzinei reşiţene.
În al doilea rând, au fost abordate problemele
comune avute cu administraţia publică locală privind
plata datoriilor către bugetul local şi preluarea
drumului de interes local de pe platforma Mociur.
Toate aceste răspunsuri sunt ca urmare a întâlnirilor precedente ale conducerii Primăriei cu reprezentanţii UCMR în privinţa viitorului uzinei reşiţene.
Forumul Democratic al Germanilor din judeţul
Caraş-Severin în parteneriat cu Primăria Municipiului Reşiţa şi Radio România Reşiţa a organizat
duminică, 25 august în foişorul din Parcul
Tricolorului, un concert de muzică de fanfară şi de
şlagăre susţinut de formaţia muzicală „Original
Banater Dorfmusikanten München“ din Germania,
dirijor: Helmut Baumgärtner.
În urma rectificării bugetare, Primăria Mun.
Reşiţa nu a fost cuprinsă în bugetul alocat acoperirii
salariilor asistenţilor personali şi indemnizaţiilor
persoanelor cu handicap grav. Prin urmare,
administraţia publică locală, la iniţiativa domnului
Primar, Mihai Stepanescu, a solicitat fonduri pentru
plata acestor prestaţii sociale instituţiilor publice
abilitate în domeniu, respectiv Guvernul României,
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin,
Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Administraţia
Finanţelor Publice Reşiţa. Prestaţiile financiare
pentru persoanele cu handicap au fost asigurate de
la bugetul de stat doar pentru primul semestru al
anului 2013. În prezent, fondurile necesare pentru
plata salariilor şi indemnizaţiilor au fost epuizate.
În consecinţă, Primăria Municipiului Reşiţa nu
poate achita din bugetul local, pentru următoarele
cinci luni, suma de aproximativ 460.000 de lei/lunar.

Câ}tigul salarial mediu în luna iunie 2013 în jude]ul Cara}-Severin
Câştigul salarial mediu nominal brut, realizat în
luna iunie 2013 în judeţul Caraş-Severin a fost de
1732 lei/salariat, înregistrându-se o valoare egală cu
cea din luna precedentă şi cu 6 % mai mare decât cel
înregistrat în luna iunie 2012.
În agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură acesta s-a situat peste media judeţului, înregistrându-se 1977 lei/salariat, tot peste media judeţului situându-se şi câştigul din servicii (1775
lei/salariat), cel din industrie şi construcţii s-a situat
sub media judeţului, acesta fiind 1653 lei/salariat.
Câştigul salarial mediu brut în luna iunie 2013 în
judeţul Caraş-Severin a fost cu 22% sub nivelul
câştigului salarial mediu brut pe ţară, care a fost de
2219 lei/persoană.

Câştigul salarial mediu nominal net înregistrat în
luna iunie 2013 în judeţul Caraş-Severin a fost de
1266 lei/salariat, aproximativ egal cu cel din luna
precedentă şi în creştere cu 5,3% faţă de cel realizat
în luna iunie 2012.
Câştigul salarial mediu net în agricultură,
vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură
a crescut faţă de cel din iunie 2012 cu 12,5%, în
servicii a crescut cu 8,9% iar în industrie şi construcţii
a fost aproximativ la fel faţă de aceeaşi perioadă din
anul precedent .
Câştigul salarial mediu net în judeţul CaraşSeverin, în luna iunie 2013 a fost cu 21,2% sub
nivelul câştigului salarial mediu net pe ţară, acesta
fiind de 1606 lei/persoană.

Popula]ia }i fenomenele demografice în
luna iunie 2013 în jude]ul Cara}-Severin
Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural
În luna iunie 2013, în judeţul Caraş-Severin, s-au
înregistrat 173 născuţi-vii, cu 7 mai putini decât în
luna precedentă şi cu 18 mai puţini faţă de aceeaşi
lună a anului trecut.
Tot în această lună, în judeţul nostru s-au
înregistrat 327 persoane decedate, cu 4 decese mai
mult faţă de luna precedentă, iar faţă de luna iunie
2012 s-a înregistrat mai mult cu 42 decese.
Sporul natural (diferenţa dintre numărul
născuţilor vii şi cel al decedaţilor) în luna iunie 2013 a
fost de - 154 , în luna precedentă fiind de -143 .
În luna iunie 2013, în judeţul nostru s-au
înregistrat 3 cazuri de deces la copii cu vârstă de sub
un an, înregistrându-se cu două decese mei mult
decât în luna iunie 2012
În primele şase luni ale anului 2013 se constată o
scădere cu 146 a numărului de născuţii vii şi o
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scădere cu 106 a numărului de decese faţă de
aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrânduse un spor natural negativ în ambele perioade (-948
în primele 6 luni din anul 2013 respectiv, -908 in
primele 6 luni din anul 2012).
Mortalitatea infantila (decedaţi sub un an) a
înregistrat o scădere cu 3 decese în primele şase
luni din anul 2013, faţă de aceeaşi perioadă a anului
precedent.
Nupţialitate şi divorţialitate
În luna iunie 2013 la oficiile de stare civilă din Caraş-Severin s-au înregistrat 174 căsătorii, în creştere
cu 44 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Fata
de luna iunie 2012 s-au înregistrat 21 căsătorii iunie
puţin. Instanţele judecătoreşti au pronunţat definitiv
54 divorţuri in luna iunie 2013, mai puţin cu 23
divorţuri comparativ cu luna precedentă, iar faţă de
luna iunie 2012 au pronunţat mai mult cu un divorţ.

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Auto-Moto-Velo
Vând la Comorâşte tractor U650
din 1990, stare tehnică şi aspect
excepţionale, 3800 € neg; Vw
Passat 1.9 TDI, 2300 € neg sau la
schimb cu o camionetă. Tel. 0732454820. (RR)
Vând în Măureni tractor 20 CP,
2500 € neg, şi tractor 55 CP, cu plug
cu 3 brazde, înmatriculat în
România, 3500 € neg; scuter, 800 lei
neg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri de
vară, 50 lei/buc; motosapă, 800 lei;
biciclete vechi şi noi, 200-800 lei.
Tel. 0355-425973, 0729-022526 (rr)
Vând la Anina pistoane pentru
U550, 250 lei; manometre de bord
pentru Fiat 445, 5 lei/buc; set motor
U650, 500 lei neg; braţ superior cu
pivot nou, pentru Dacia 1300, 150
lei; planetară rectificată de Dacia
1300, 100 lei; pompă hidraulică
pentru direcţie la Fiat 445, 200 lei.
Tel. 0255-240157, 0761-457617 (rr)
Vând la Oraviţa Dacia papuc, an
2000, motor 1.4, 3000 lei; VW T2, cu
pat în el, pentru turişti, 1500 € neg.
Tel. 0762-764611. (RR)
Vând la Caransebeş microbuz,
an 2000, 15+1 locuri, 5200 € neg
sau la schimb cu alte maşini plus
diferenţa; Aro 10, an 1990, motor de
Braşov, 4x4, înscris în circulaţie,
4200 lei neg. Tel. 0721-252861 (RR)
Vând Matiz, a.f. 2004, culoare
albă, preţ 1100 € negociabil. Tel.
0745-818668.
Mercedes E 270 cdi, Avantgarde, an 2001, euro 3, interior de
piele impecabil, climatronic, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice,
închidere centrală, abs, esp, srs,
automat + tiptronic, pilot automat,
acte de Italia valabile, consum 8%
urban (170 cp) totul este funcţional.
Tel. 0737-404841, 0732-588222.
Vând Renault Shamade 19
(sport). Tel. 0746-037272.
Vând bicicletă copii, adusă din
Germania, vârsta de la 4, 5 la 7, 8
ani, frâne faţă spate, calitate ireproşabil ă, func ţioneaz ă impecabil.
Merita văzută. 189 lei. Tel. 0740520382.

Cumpăr garaj în Reşiţa, Govândari, la preţul pieţei, cu toate actele
la zi, rog seriozitate, ofer plata cash.
Tel. 0728-813340.
Vând bicicletă adulţi Freemode,
cadru aluminiu, foarte uşoară,
schimbătoare Shimano, 21 viteze,
suspensie pe furcă, cric, accesorii,
arată şi funcţionează impecabil. 490
lei. Tel. 0728-813340.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe
www.cauciucuridirect.ro sau la tel.
0318-110788.
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
Vând Audi A4 97 negru, folie
geamuri spate şi lunetă, închidere
central, geamuri, trapă, oglinzi
electrice, climatronic, mp3, jante Al,
stare perfectă de func ţionare,
aspect ireproşabil, înmatriculat RO,
taxa nu a fost recuperată, preţ 2200.
Tel. 0737-404841.
Vând Polo 2001 înmatriculat
RO, taxa nu a fost recuperată,
aspect ireproşabil, stare perfectă de
funcţionare, 2700 €. Tel. 0737404841.
Vând bicicleta pt. fetiţe, vârsta 2,
5-5 ani, în stare foarte bună,
cumpărată din Austria. Are şi roţi
ajutătoare. Tel. 0749-636791.
Vând Citroen Xsara an 2004,
combi, motor 1.4 diesel, înmatriculat, taxă nerecuperată, climă
funcţională, preţ 1950 € neg. Tel.
0768-614743.
Passat 1,9 tdi break, 2005,
înmatriculat, negru, distribuţie şi kit
ambreiaj schimbat, deţin facturi,
accept orice test, stare ireproşabilă,
6.350 € . Tel. 0728-813340.
Vând Matiz în stare impecabilă.
16.000 km rulaţi. An de fabricaţie
2003. Ţinut în garaj. Preţ 1700 euro
negociabil. Tel. 0723-335372.
Vând voucher program Rabla
2013 dosar complet preţ 1000 lei.
Tel. 0748-118081.
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Colegiul Prefectural Cara}-Severin
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 29 august
a.c., ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa
Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:
1. Informare privind avantajele introducerii cadastrului general.
2. Informare privind stadiul de pregătire pentru desfăşurarea în bune
condiţii a activităţii didactice în anul şcolar 2013 - 2014.
3. Raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia pentru
Agricultură Judeţeană Caraş-Severin în perioada 01.01. - 31.07.2013.
4. Informare privind controlul vamal la trecerea frontierei de stat.
Cooperarea Biroului Vamal Naidăş cu alte instituţii în vederea eficientizării
activităţii.
5. Diverse.

În slujba cetăţeanului
La sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, Poliţia Municipiului Reşiţa
şi Poliţia Municipiului Caransebeş cu sprijinul Raiffeisen Bank, au fost
montate monitoare LED prin intermediul cărora vor fi aduse la cunoştinţa
cetăţenilor informaţii de interes public.
Acesta reprezintă un proiect important prin care se doreşte informarea
cât mai corectă şi actualizată în permanenţă, a cetăţenilor. Se vor regăsi
informaţii privind programul de audienţe atât a conducerii Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratului General al Poliţiei
Române, Ministerului Afecerilor Interne, cât şi a conducerii poliţiilor
municipale şi orăşeneşti.
De asemenea cetăţenii vor regăsi aspecte din activitatea zilnică
desfăşurată de poliţişti în cadrul acţiunilor desfăşurate, a campaniilor de
prevenire organizate, date statistice din analizele întocmite periodic,
urmărindu-se prezentarea cât mai corectă a imaginii Poliţiei Române.
Prin intermediul acestui sistem vor fi derulate de asemenea clipuri cu
rol informativ-educativ pe linia prevenirii şi circulaţiei pe drumurile publice,
dar şi ultimele modificări legislative.
Având în vedere importanţa existenţei unor astfel de sisteme de
informare, ne propunem extinderea acestuia la toate poliţiile orăşeneşti.
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Imobiliare
Vând pădure cu teren 7 ha sau
lemne pe picior, în Ar şi ţa şi
Berzaviţa Clocotici. Tel. 0355405811, între orele 19-21.
Vând apartament 2 camere în
centru, recent renovat, preţ
negociabil. Tel. 0744-549382.
Vând apartament 2 camere, et.
1, centrală, mobilă bucătărie nouă,
aragaz, bibliotecă inclusă, 23.000 €,
Govândari. Tel. 0724-761770.
Vând (schimb cu garsonieră cu
balcon în Luncă) casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, hidrofor, teracotă, gresie,
faianţă, uşă metalică, preţ 18.000 €.
Tel. 0255-236325.
Vând urgent garsonier ă în
Mociur, etaj 3, 38 mp, o cameră, hol,
baie, bucătărie, balcon. Preţ 6500 €.
Tel. 0740-786515.
Închiriez garsonieră mobilată.
Preţ 60 €. Tel. 0728-568448.
Văliug, vând casă de vacanţă
495 mp, 3 camere, bucătărie,
coridor, terasă, mobilate, grădină,
canalizare, apă, 10 minute de baraj.
50.000 € negociabil. Tel. 0733405991.
Vând/schimb apartament 3
camere, conf. 1, et. 1, Micro 4, cu
apartament o cameră, etaj 1-2
(exclus turn) + diferenţă. Tel. 0743364546.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, parter, Govândari,
30.000 €. Tel. 0746-465530, 0770428647.
Vând casă la Câlnic, 4 camere,
garaj, grădină 500 mp, preţ 50.000 €
neg. Tel. 0721-751557.
Vând (sau schimb cu apartament 2 camere zona Govândari +
dif.) apartament la casă, cu 3 camere, dependinţe, zona Universalul
Vechi, str. Ştefan cel Mare nr. 24.
Preţ 28.000 € negociabil. Tel. 0757029877.
Se închiriază spaţiu comercial
de 40-60 mp, în Reşiţa, pe Republicii nr. 20. Tel. 0727-832284. (RR)
Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătărie, baie, hol, cămară alimente, plus
1 clădire cu 3 încăperi în curte,
garaj, anexe, grădină 1520 mp, 2
fronturi stradale, 28.000 € neg sau
schimb cu apartament 2 camere
confort 1, în Reşiţa sau în Timişoara;
în Gătaia, grădină 1000 mp, 8 €/mp
neg. Tel. 0747-832171, 0256410590. (RR)
Vând urgent garsonieră pe
Calea Caransebeşului nr. 10, 5200
€. Tel. 0741-915950. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, 3 camere decomandate,
gresie, faianţă, podele laminate,
termopane, centrală, izola ţie
interioară, uşile schimbate, renovat
recent, 34.000 € neg. Tel. 0729137654, 0255-222550. (RR)
Vând casă la Secăşeni, 3 camere, curte mare, grădină mare, pivniţă, anexă pentru animale, 18.000 €
neg. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Ticvaniu Mare, la 2 metri
de şoseaua Reşiţa-Oraviţa, casă
formată din 3 camere, bucătărie,
curte interioară, fântână cu apă
potabilă, cocină pentru porci,
pivniţă, 2 grădini lângă, tot spaţiul
1000 mp, 13.000 € neg. Tel. 0744672430, 0255-213323. (RR)
Vând la Ezeriş casă 2 camere,
bucătărie, grajd, fântână în curte,
grădină 2100 mp, 25.000 €. Tel.
0731-672417. (RR)
Caut să închiriez în Reşiţa
apartament 2 camere. Tel. 0355416666. (RR)
De vânzare casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie,
grădină, 20.000 € neg. Tel. 0762414158. (RR)
Vând în Cuptoare teren 1500
mp. Tel. 0743-149979. (RR)
Vând casă în Glimboca, strada
principală, 4 camere, anexe, grajd,
grădină, curte mare, 32.000 €. Tel.
0355-404169. (RR)
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Vând în Reşiţa, Moroasa Il lângă
Comisariat, apartament 2 camere,
19.000 € neg. Tel. 0726-084660,
0767-931918. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa I,
apartament 2 camere, 15.000 € neg.
Tel. 0723-188347. (RR)
Vând teren cu sălaş, în zona
Poarta, CS, cu 25 de zile de coasă,
pomi fructiferi, curent electric în
sălaş, fântână, 3 zile arabil, 100.000
lei. Tel. 0735-824125. (RR)
Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat şi utilat, parter, 50.000 €
neg. Tel. 0722-551615. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă 2 camere, bucătărie
mare, posibilitate de a intra cu
maşina în curte, 35.000 €. Tel. 0741132202. (RR)
Vând garsonieră în Luncă, lângă
piaţa mică, 8000 € neg. Tel. 0748362533. (RR)
Vând în Eftimie Murgu casă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
mare, fântână în curte, grădină,
canalizare, 50.000 € neg. Tel. 0255243390. (RR)
Vând la Bărbosu, comuna
Ramna, casă din cărămidă arsă, 3
camere, anexe, fântână, grădină
2750 mp, curte 1100 mp, pomi
fructiferi, plus un teren 2500 mp
lângă casă, 8000 € neg. Tel. 0728832733. (RR)
Vând în Reşiţa, Aleea Breazova,
apartament 2 camere, pus la punct,
gresie, faianţă, centrală, bloc 4
etaje, liber, 21.000 € neg. Tel. 0355407772. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Rândul 3,
casă compusă din 4 camere, bucătărie, baie, toate utilităţile, garaj,
grădină 1030 mp, pomi, vie, 25.000
€ neg. Tel. 0355-425672. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 2
camere, zona Luncă, lângă Poliţie,
multiple îmbunătăţiri, 19.500 € neg.
Tel. 0722-440654, 0770-546568,
0355-405138. (RR)
Vând în Gherteniş la nr. 310,
casă nouă din cărămidă arsă, compusă din 2 camere, bucătărie, holuri,
şopru, fântână, anexe, grădină 12
ari, zonă neinundabilă, 16.000 € fix
sau schimb cu garsonieră în
Timişoara, plus diferenţa. Tel. 0730685975. (RR)
Schimb apartament 2 camere
complet renovat, etaj 2/4, centrală,
termopane, izolaţie termică, faianţă,
gresie, cu apartament 3 camere,
ofer diferenţa. Cumpăr garaj în
Govândari. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând în Oţelu Roşu pe str.
Libertăţii, apartament 2 camere
îmbunătăţit, etaj 1. Tel. 0355417177, 0755-952427. (RR)
Vând la Rusova Veche, în
centru, la şosea principală, casă
compusă din 3 camere, bucătărie,
baie, coridoare închise,suprafaţă
construită 210 mp, grădină 1350 mp
cu mulţi pomi fructiferi, grajduri, alte
dependinţe, 12.000 € sau schimb cu
garsonier ă plus diferen ţa, în
Timişoara. Tel. 0721-157588, 0731306659. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, confort 2, 56 mp, îmbunătăţit cu tot ce-i nou şi modern, etaj
3/4, situat pe Aleea Tuşnad, 20.000
€ gol, 21.000 € plin, preţuri neg. Tel.
0770-479181. (RR)
Vând în Checea, jud. Timiş,
pământ 1600 mp, bun pentru
agricultură, pentru livadă, pentru
construcţie case, cu număr de top,
dezmembrare făcută intravilan,
curent electric pe stradă, cu apă
potabilă pe stradă, fântână în
grădină, 3 €/mp neg. Tel. 0256234938, 0765-209448. (RR)
Vând casă în Oraviţa, 4 camere,
bucătărie, baie, anexă în curte cu
cameră, hol şi baie, 25.000 € neg.
Tel. 0256-379792. (RR)
Vând în Reşiţa, Făgăraşului,
etaj 4, apartament 3 camere, confort
1, decomandat, bloc acoperit, cu
mobilă 35.000 € neg. Tel. 0765856273. (RR)
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Vând teren pe drumul Caransebeşului, la 1 km de Govândari,
acces auto, 10 €/mp. Tel. 0755078696. (RR)
Vând în Mehadia apartament 3
camere, 21.000 € neg. Tel. 0763504312, 0736-948166. (RR)
Vând la Soceni grădină la strada
principală, 926 mp, 10 €/mp;
grădină intravilan 45 ari cu pomi
fructiferi, 8000 €; teren extravilan,
5800 mp, pe care se găsesc un
sălaş 3 camere şi saivan de oi 30/9
m, 4500 €. Tel. 0744-682302. (RR)
Vând în Bocşa Română, str.
Sadovei, apartament 3 camere,
15.000 €. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând în Re şi ţa garsonier ă
compusă din cameră, bucătărie,
baie, coridor, debara, 12.000 €. Tel.
0748-406496, 0255-222550. (RR)
Studentă, caut colege de
cameră, elevă, studentă sau
asistentă medicală, zona Gara de
Sud. Tel. 0355-405079.
Primesc fete sau băieţi în gazdă.
Tel. 0729-115691.
Primesc fete în gazdă, zona
Govândari. Tel. 0355-803048.
Vând casă în Moroasa, 3
camere, bucătărie, baie, renovată,
preţ negociabil. Tel. 0745-818668.
Ofer spre închiriere apartament
2 camere, decomandat, str. Romanilor, bl.2 (centru). Tel. 0741-158192
Vând apartament 2 camere, 60
mp, Micro 1, Al. Crizantemelor,
mobilat. Preţ 25.000 € neg. Tel.
0726-534994, 0255-232985.
Vând/schimb casă 25 km de
Reşiţa, cu garsonieră sau apartament în Reşiţa. Tel. 0762-895785.
Vând garsonier ă în Luncă,
(piaţa din Luncă), preţ 5.000 €. Tel.
0720-744192.
Vând avantajos apartament 2
camere, Govândari. Tel. 0727761770.
Vând garsonieră în Luncă, cu
multiple îmbunătăţiri, sau schimb cu
apartament 2 camere + o (mică)
diferenţă. Tel. 0766-256692.
Vând apartament 3 camere, Al.
Narcisei bloc 5, sau schimb cu
garsonieră. Preţ avantajos. Tel.
0355-803294, 0728-169912.
Vând în Gătaia casă sau schimb
cu apartament 2 camere în Reşiţa.
Tel. 0747-832171, 0256-410590.
Vând casă în Dognecea, 2
camere, bucătărie, fântână betonată, cablu tv, telefon. Preţ 11.000 €
neg. Tel. 0355-411682, 0733594473.
Vând apartament 3 camere,
complet mobilat, zona Intim. Tel.
0355-411682, 0733-594473.
Vând casă din cărămidă arsă,
singur în curte, compusă din 3
camere, baie, bucătărie, hol mare,
terasă acoperită, gaz, apă curentă,
centrală termică, şpaiţ, magazie
lemne, coteţ, garaj, canalizare şi
grădină. Sau schimb cu apartament
etaj 1. Merită văzută. Tel. 0752951705.
Vând casă Secăşeni, în centru,
19.000 €. Tel. 0731-191130.
Caut sa închiriez apartament cu
2 camere renovat. Tel. 0785-288167
Vând casă Reşiţa, str. Minda nr.
23, compusă din: 2 camere, bucătărie, baie, 2 holuri, izolată termic,
termopane, podele laminate, gresie,
faian ţ ă, gaz metan, grădină,
posibilitate garaj. Tel. 0737-224881.
Persoană fizică vând casă nouă
pe Calea Timişoarei lângă Peco
Partener Rompetrol, casa fiind o
construcţie din anul 2007, ce are o
suprafaţă de 230 mp, pe o întindere
de teren de 600 mp, fiind alcătuită
din 3 dormitoare, 2 camere de zi, 3
băi şi bucătărie mobilată. Spaţiile
interioare sunt luminoase. Casa
beneficiaz ă de garaj, piscină,
încălzire în pardoseală, sisteme de
supraveghere video, sistem de
alarmă antiefracţie şi antiincendiu.
Dispune de toate utilităţile. Preţul
150.000 €. Tel. 0744-867853.
Vând teren intravilan, în Reşiţa
pe Calea Caransebeşului, km 1-2,
parcelat şi neparcelat. Tel. 0722630097.
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ANUNŢ

Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează
licitaţie publică deschisă pentru:
1. Concesionarea a trei loturi de teren intravilan cu S = 18 mp în
vederea construirii de garaje în Zona Gării, înscrise în:
C.F. nr. 33274 ORAVITA, nr. cadastral 33274;
C.F. nr. 33281 ORAVITA, nr. cadastral 33281;
C.F. nr. 33282 ORAVITA, nr. cadastral 33282; conform H.C.L. nr.
95/30.07.2013 şi
2. Vânzarea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 33344
ORAVITA, nr. cadastral 33344 cu S = 258 mp situat în Oraviţa, str.
Crinilor, F.N., conform H.C.L. nr. 93/30.07.2013.
Documentaţia de atribuire pentru licitaţii se poate procura de la
camera nr. 7 - serviciul de urbanism, zilnic între orele 9-15, începând
din data de 02.09.2013.
Licitaţia publică va avea loc în data de 18.09.2013, ora 10, la
sediul Consiliului Local Oraviţa, cu repetare în fiecare miercuri până
la adjudecare.
Ofertele se depun până în data de 17.09.2013, ora 16, la camera
5 - registratură.
PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU
Vând casă Reşiţa: 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Proprietar vând apartament 2
camere, conf. 1, Reşiţa, zona
Govândari, et. 6 din 10, dotat cu
centrală proprie. Preţ negociabil.
Tel. 0724-379842.
Vând sau schimb cu apartament
în Reşiţa casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, anexe, gresie,
faianţă, laminate, centrală termică
gaz, termopane, curte, grădină pomi
fructiferi şi vie, acces auto. Tel.
0731-681343.
Vând apartament în Reşiţa 2
camere, bucătărie, baie, hol, balcon
interior închis, termopane, încălzire,
gresie, faianţă, schimbat uşa la
intrare, etaj 4/4 cu acoperiş, Micro 2
piaţa Intim. Tel. 0749-319691.
Vând teren 1170 mp în Bocşa
Montană, str. Izvorului, fântână,
pomi fructiferi, energie electrică,
preţ negociabil. Tel. 0746-052074.
Vând sau schimb casă Bocşa
Montan ă cu îmbunătă ţiri, cu
apartament în Reşiţa confort1 etaj 1
sau 2 exclus turn. Tel. 0749-319691.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament pe termen
lung la 3 minute de centru în Reşiţa,
2 camere, baie, 2 holuri, bucătărie,
centrală nouă, laminate, termopane. 300 (include gaz şi curent)
€/lună + 2 luni avans garanţie. info
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
Proprietar vând sau schimb
apartament 2 camere, Govândari,
cu centrală, termopane, podele,
faianţă, gresie, uşă metal, balcon
închis, izolat termic etaj 2/4 parcare,
20.900 € sau schimb cu 3 camere
amenajat sau nu ofer diferenţă
cash. Tel. 0728-813340.
De vânzare apartament cu 3
camere decomandate confort 1,
termopane complet, inclusiv
balcoanele, izolat termic-complet
mobilat şi complet utilat cu toate
electrocasnicele. Tel. 0355-418204,
0723-532485.
Vând spaţiu comercial parter de
bloc, 50 mp situat în Aleea Felix
4/3/4, uşă termopan separată, dotat
cu toate utilităţile, modernizat, foarte
util pt. birouri plasare forţă de
muncă, cabinete medicale sau de
mediere, prestări servicii etc. Preţ
vânzare 35.000 € negociabil. Tel.
0744-524991.
Vând c ămin cu 2 camere
îmbunătă ţit, izolat exterior, cu
centrală, 13.500. Tel. 0746-769501.
Vând casă Reşiţa, are 3 camere,
baie, bucătarii vară şi iarnă, anexe,
centrală, garaj, necesită mici
reparaţii, merită văzută, preţ 16.500
în Reşiţa dealu Crucii sunaţi! Tel.
0355-415608, 0732-624586.

Vând apartament cu 3 camere,
situat în Reşiţa (zona Intim), etaj 1/4,
geamuri termopan şi izola ţie
exterioară. Tel. 0740-901345.
Vând casă în Anina cu garaj,
grădină, dependinţe, aproape de
centru, preţ 18.000 €. Tel. 0760284642.
Închiriez apartament, 3 camere,
zona centrală (în spatele magazinului Nera) 150 € + cheltuieli. Tel.
0766-243183.
Vând dou ă garsoniere în
Oraviţa. Tel. 0760-284642.
Închiriez garsonieră în Oraviţa,
zona Gării. Tel. 0760-284642.
Vând casă la Anina cu grădină,
curte, dependinţe, 16.000 €. Tel.
0760-278901.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat. Preţ 18.000 €.
Tel. 0740-844081.
Vând apartament zona Kaufland, 3 camere, confort 1, semidecomandat, 2 băi, centrală, bloc
izolat exterior, etajul 1 din 4. Tel.
0771-464494.
Vând apartament 2 camere sediu de firmă, zona universităţii şi o
garsonieră strada Libertăţii, Reşiţa.
Tel. 0748-188386.
Vând foarte urgent apartament 2
camere, Micro I, parter - termopane,
laminate, uşă metalică, încălzire
electrică. Mobilat 16.500, fără
mobilă 15.500 €. Preţul e negociabil.
Tel. 0737-776274.
Vând apartament 3 camere
confort 1 decomandate Lunca
Pomostului et. 3, 2 băi, balcon închis
termopane, centrală termică,
parchet, preţul este de 40.500 €
negociabil. Tel. 0355-410022.
Vând casă în com. ZorlenţuMare şi apartament în Reşiţa. Tel.
0723-171405.
Ofer spre închiriere apartament
2 camere, 2 băi, mobilat, toate
utilităţile, zona Valea Domanului, 75
mp. Tel. 0726-237843.
Urgent vând apartament 2
camere semidecomandat, în
Moroasa 1. Preţ de criza. Tel. 0720006988.
Vând apartament cu 3 camere
situat în Reşiţa, zona Intim, etaj 1/4,
geamuri termopan şi izola ţie
exterioară. Tel. 0740-901345.
Închiriez garsonieră, Aleea
Constructorilor (optimă pt. spaţiu
comercial) cu intrare separată, la
parter, uşă termopan, laminate. Preţ
350 € negociabil. Tel. 0040758907095, 0749-636791.
Vând apartament 4 camere, str.
Fărăraşului, tot îmbunătăţit, gresie,
faianţă, geamuri termopan, laminate, uşi noi, 43.000 € negociabil.
Tel. 0736-526005.
Vând casă str. cimitirul nr. 8, 2
camere, bucătărie, baie, coridor,
spaiţ, foarte mare, teren 1350 mp,
pomi, vie. Tel. 0736-526005.
Vând teren str. cimitirului nr. 8 cu
proiect de construcţii, zidul de sprijin
făcut, 500 mp. Tel. 0736-526005.
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Cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea
calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru
anul 2013 se depun în perioada 1 septembrie - 15 octombrie 2013.
Potrivit APIA, ajutorul se acordă pentru exploataţiile din producţia
vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie
(de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică).

Ref: informa]iile vehiculate în mass-media
potrivit c@rora to]i românii vor trebui s@
depun@ declara]ii de avere din 2014
Declaraţia de patrimoniu şi venituri trebuie depusă doar de
persoanele fizice suspectate de evaziune fiscală şi care sunt supuse
verificării fiscale demarată în urma descoperirii unor discrepanţe
majore între acumulările de avere şi veniturile declarate. Depunerea
declaraţiei se face doar la cererea organului fiscal. Prin urmare NU toţi
românii vor trebui să depună declaraţii de avere începând cu 2014.
Formularul declaraţiei de patrimoniu şi venituri prevăzut în anexă la
proiectul de ordin postat pe site-ul MFP vizează strict acele persoane
fizice care în urma unor verificări documentare prealabile amănunţite a
tuturor informaţiilor deţinute şi obţinute de ANAF referitoare la veniturile
declarate de acestea comparativ cu acumulările lor patrimoniale
urmează să fie supuse unei verificări fiscale efective pentru că prezintă
un risc semnificativ de nedeclarare a veniturilor realizate. În concluzie,
solicitarea depunerii acestei declaraţii de patrimoniu şi venituri nu se va
face către toate persoanele fizice şi nici măcar către toate persoanele
fizice independente supuse inspecţiei fiscale obişnuite ci numai către
acele persoane fizice care în urma verificărilor prealabile prezintă
discrepanţe majore între acumulările de avere şi veniturile declarate. În
proiectul de Ordin publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, în data de
26.08.2013, se aprobă doar modelul declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi elementele de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale.
Procedura de verificare a persoanelor fizice este deja prevăzuta în
Codul de procedură fiscală, la Capitolul 3, Art. 109^1 - Reguli privind
verificarea persoanelor fizice iar proiectul de Ordin nu face decât să
definească conţinutul şi modelul propriu zis al declaraţiei de
patrimoniu.
Prin urmare, aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei de
patrimoniu este o măsură care completează ansamblul de acţiuni pe
care Ministerul de Finanţe le desfăşoară în prezent în vederea
combaterii şi diminuării evaziunii fiscale.
Ministerul Finantelor Publice

Premierul Victor Ponta a declarat că orice
explorare sau exploatare va începe la Roşia Montană
numai în măsura în care Parlamentul României va
adopta o lege care să prevadă între altele condiţiile de
mediu, condiţiile de participare a statului român, dar şi
soarta banilor rezultaţi din redevenţă.

Termenul de depunere şi validare a
dosarelor pentru persoanele juridice şi
instituţiile publice în vederea participării
la Programul "Rabla" va fi prelungit
până la 30 septembrie 2013, a anunţat
Administraţia Fondului pentru Mediu.

M@surile de protec]ie social@ în
perioada sezonului rece
În şedinţa Guvernului României din 27 august, a fost adoptată
Ordonanţa ce urmăreşte realizarea unei protecţii sociale focalizate
pentru cele mai defavorizate segmente ale populaţiei în perioada
sezonului rece 2013 - 2014 ca urmare a creşterii de preţuri la gaze
naturale şi energie electrică. Prin Ordonanţă:
l se menţine sistemul actual de acordare a ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţelor cu energie termică în sistem centralizat;
l se introduce indicatorul social de referinţă (ISR) ca element de
raportare a cuantumului ajutoarelor şi nivelurilor de venituri, în
conformitate cu art. 14 din Legea nr. 292/2011;
l se ajustează cuantumul ajutoarelor pt. încălzirea cu gaze naturale
şi se asigură acoperirea creşterii de 6 % a preţului la gazele naturale;
l se introduc ajutoare pentru încălzirea cu energie electrică; ajutoarele vor varia între 240 lei pentru familiile/persoanele cu venituri până
la 155 lei/persoană şi 48 lei pt. venituri de până la 615 lei/persoană;
l se introduce procedura solicitării de informaţii de către primar de
la instituţiile/autorităţile competente, pe bază de protocol sau, după
caz, de la solicitantul ajutorului de documente justificative privind
componenţa familiei, veniturile realizate şi situaţia juridică a locuinţei;
l se introduce ancheta socială ca mijloc de verificare a îndeplinirii
condiţiilor de acordare a ajutoarelor, în situaţiile care nu pot fi
determinate cu exactitate pe baza documentelor justificative
l pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili
petrolieri, se propune plata acestora la începutul sezonului rece.

M@suri fiscal-bugetare

În şedinţa Guvernului României din 27 august, a fost adoptată
Ordonanţa prin care se reglementează unele aspecte care nu erau
clarificate în legislaţia fiscală, după cum urmează:
l Se creează cadrul legal care permite contribuabililor care obţin
venituri din activităţi agricole să achite impozitul şi contribuţiile
aferente acestor venituri la organul fiscal din cadrul unităţilor
administrativ-teritoriale corespunzătoare localităţii în care aceştia îşi
au domiciliul fiscal.
l Introducerea persoanelor fizice în categoria plătitorilor de accize
în cazul vehiculelor şi a motoarelor cu capacitate de peste 100 cai puÎn şedinţa Guvernului României din 27 august, a fost adoptată tere destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement.
Ordonanţa cu următoarele prevederi principale:
l Se amână până în anul 2015 aplicarea prevederilor Legii nr.
142/1998 privind acordarea tichetelor de masă pentru personal din
instituţiile şi autorităţile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate
integral din venituri proprii. De asemenea, se amână până în anul 2015
În şedinţa Guvernului României din 27 august, a fost adoptată
acordarea de tichete cadou şi de tichete de vacanţă pentru personalul
Hotărârea prin care se aprobă Lista serviciilor publice esenţiale fără
din aceste instituţii.
l Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, venitul de care unităţile administrativ teritoriale, aflate în situaţie de criză
lunar de completare prevăzut de OUG nr. 36/2013 se va acorda numai financiară sau insolenţă, nu pot funcţiona. Aceste servicii sunt:
persoanelor disponibilizate în condiţiile stabilite prin această impozite şi taxe locale, evidenţa persoanelor, registrul agricol,
ordonanţă de urgenţă, din cadrul operatorilor economici reclasificaţi în amenajarea teritoriului şi urbanism, situaţii de urgenţă, învăţământ şi
servicii auxiliare pentru educaţie, sănătate, cultură, religie, asistenţă
sectorul administraţiei publice conform listei publicate de INS.
l Decontarea contravalorii abonamentelor sau biletelor de transport socială, alimentare cu apă şi canalizare, iluminat public, salubrizarea
pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu se va şi gestionarea deşeurilor, producere transport distribuţie şi furnizare
face de către unităţile de învăţământ către elevii beneficiari pe baza de energie termică în sistem centralizat, autorizare şi avizare
transport public de călători.
abonamentelor de transport eliberate de operatorii de transport.

Reglementarea unor m@suri bugetare

Stabilirea serviciilor publice esen]iale la
nivelul unit@]ilor administrativ-teritoriale

Stimularea înfiin]@rii }i
dezvolt@rii IMM-urilor
A fost adoptată Ordonanţa pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare.
Acest document statuează 10
principii menite să ghideze concepţia
şi punerea în aplicare, atât la nivelul
UE cât şi la nivelul statelor membre, a
politicilor de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Actul normativ
adoptat de Guvern adapteaz ă
principiile actului european la
realităţile româneşti prin:
l Efectuarea inspecţiei fiscale la
IMM-uri o singur ă dată într-o
perioadă de 3 ani;
l Instituirea obligativităţii evaluării
ex-ante a impactului economic al
actelor normative asupra IMM-urilor,
evaluare care va fi însoţită de
propuneri de soluţii alternative;
l Sprijinirea dezvoltării sistemului
educaţional de promovare a culturii şi
competenţelor antreprenoriale;
l Sprijinirea şi susţinerea formării
profesionale a adulţilor în vederea
creşterii calităţii resurselor umane
necesare IMM-urilor;
l Acordarea de facilităţi fiscale
IMM-urilor pt. primul an fiscal de la
înregistrarea în Registrul Comerţului;
l Sprijinirea nevoilor de finanţare
ale IMM-urilor prin diverse
instrumente investiţionale, vehicule
financiare şi programe naţionale;
l Limitarea introducerii de noi
sarcini administrative sau obligaţii de
raportare pentru IMM-uri în vederea
asigurării unui mediu de afaceri
prietenos.
Ministrul Educaţiei Naţionale a
precizat recent că, începând cu anul
şcolar 2013 - 2014, evaluarea se va
face pe două niveluri: la clasă şi naţională, cu accent pe prima, pentru a
avea o radiografie exactă a problemelor din sistemul de învăţământ
preuniversitar. De asemenea, evaluarea pentru clasele a II-a, a IV-a şi a
VI-a va permite şi corectarea, din
timp, a lacunelor elevilor, dar şi ajustarea politicilor publice pe care MEN
intenţionează să le implementeze, pe
termen scurt şi lung.

l Salariile bugetarilor nu vor mai creşte în acest an, dar nici taxele şi impozitele nu se vor mai majora până la sfârşitul lui 2013, a declarat recent premierul Victor Ponta l
Ministerul Justiţiei are în analiză un proiect care prevede pierderea pensiilor speciale de către torţionarii comunişti l Pescuitul în Delta Dunării sau pe cursul Dunării va fi
permis cu maximum trei undiţe sau trei lansete, potrivit unui proiect de lege l Preţul biletelor de tren se va majora, diferenţiat, pe zone kilometrice, cu până 10% de la 1
septembrie 2013 l NIS Gazprom Neft, prin subsidiara sârbă NIS Petrol SRL, a descoperit petrol şi gaze în perimetrul Jimbolia, se arată într-un comunicat al companiei
Zeta Petroleum, partener al NIS în această concesiune l Ramona Mănescu este noul ministru al Transporturilor, este membră a PNL din 1990 şi europarlamentar din
2007 l Din 2013-2014, „Filosofia pentru copii”, „Educaţia pentru societate” şi „Educaţia financiară”, în oferta şcolară a elevilor din clasele primare l Vânzările de
autovehicule noi pe piaţa românească s-au cifrat la 8.028 de unităţi în luna iulie, un maxim al ultimelor 14 luni l Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat în dezbatere
publică Strategia în domeniul Sportului pentru intervalul 2013 - 2030 "Dreptul la o viaţă activă, cetăţeanul în acţiune” l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea
şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la
finanţare al fermierilor (M.O. nr. 364/19.06.2013)
l Ordinul Arhitecţilor din România - Tabloul naţional al
arhitecţilor din 19.06.2013 (M.O. nr. 365bis/19.06.2013)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 86/2013 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a
corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (M.O. nr.
368/20.06.2013)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr.
1.554/2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul
privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.
1.221/2010 (M.O. nr. 370/21.06.2013)
l Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice - Instrucţiunile nr. 1/2013 emise în aplicarea
prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii (M.O. nr. 371/21.06.2013)
l Ministerul Transporturilor - Regulamentul de navigaţie pe
Dunăre în sectorul românesc - ediţia 2013, din 07.06.2013
(M.O. nr. 378bis/26.06.2013)

4

| 29 August - 11 Septembrie 2013 | PRISMA

l Legea nr. 189/2013 privind aprobarea Ordonanţei de l O.u.G. nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea

urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
(M.O. nr. 380/27.06.2013)
l O.u.G. nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (M.O. nr.
383/27.06.2013)
l Hotărârea nr. 418/2013 pentru completarea Hotărârii
Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare
specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în
sectorul de agricultură ecologică (M.O. nr. 384/27.06.2013)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Ordinul nr.
544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime
de animale pe hectar de pajişte (M.O. nr. 386/28.06.2013)
l O.u.G. nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de
produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul
primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal
de 4 ore (M.O. nr. 387/28.06.2013)
l O.u.G. nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea
O.u.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice
de cultură (M.O. nr. 389/29.06.2013)

Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pt. completarea
O.u.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea
literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (M.O. 390/29.06.2013)
l Hotărârea Senatului României nr. 43/2013 cu privire la
propunerea de regulament al Parlamentului European şi al
Consiliului privind producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă
a materialului de reproducere a plantelor (legea privind
materialul de reproducere a plantelor) - COM (2013) 262 final
(M.O. nr. 392/29.06.2013)
l O.u.G. nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a
numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi
autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în
coordonarea Guvernului ori a ministerelor (M.O. nr.
393/29.06.2013)
l Guvernul României - Normele de aplicare a 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 în România din
19.06.2013 (M.O. nr. 393/29.06.2013)

Preşedintele afgan s-a aflat în
Pakistan, la începutul săptămânii, pentru a
obţine ajutorul Islamabadului în încheierea
războiului de 12 de ani, declanşat de
invazia americană, prin discuţii directe între
guvernul de la Kabul şi insurgenţii talibani.

Venezuela a semnat un acord pentru vânzare de petrol la
"preţ corect" către Autoritatea Palestiniană. Un grup de state din
America Latină şi Caraibe, inclusiv Brazilia, Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador şi Chile, recunosc Palestina ca stat
independent. La 10 aprilie, Guatemala a devenit naţiunea 132
din lume care recunoaşte în mod oficial statul Palestina.

Fostul lider militar al Pakistanului, Pervez Musharraf, a
fost acuzat în mod oficial de către o instanţă de asasinarea
lui Benazir Bhutto, fostul prim-ministru asasinat în timpul
unui miting politic în 2007. Procurorul a declarat reporterilor
că generalul pensionar în vârstă de 70 de ani, a fost acuzat
de crimă, conspiraţie la crimă şi facilitarea crimei.

Comisia invit@ statele membre s@ î}i intensifice
eforturile privind integrarea romilor
Comisia Europeană a făcut apel la statele membre să îşi
îndeplinească angajamentele în vederea asigurării egalităţii şi să îşi
intensifice eforturile pentru o mai bună integrare economică şi socială
a celor 10-12 milioane de romi din Europa. Acest apel este o
continuare a raportului intermediar al Comisiei, publicat recent, care
arată că statele membre trebuie să îşi îmbunătăţească procesul de
punere în aplicare a strategiilor naţionale de integrare a romilor,
prezentate în conformitate cu Cadrul UE pentru strategiile naţionale
de integrare a romilor. Noul raport este însoţit de o propunere de
recomandare adresată statelor UE care le propune acestora, pe de o
parte, măsuri specifice, inclusiv acţiuni pozitive, iar pe de altă parte,
măsuri orizontale de politică, inclusiv acţiuni locale de îmbunătăţire a
situaţiei populaţiei rome. Statele membre ar avea la dispoziţie doi ani
pentru a pune în practică măsuri concrete, de natură să schimbe în
mod real situaţia populaţiei de etnie romă.
Raport privind progresele înregistrate
În conformitate cu concluziile raportului intermediar privind romii,
cu toate că multe state membre au înfiinţat mecanisme care vizează o
mai bună coordonare a eforturilor pe care le depun pentru integrarea
romilor şi pentru consolidarea dialogului cu autorităţile locale şi
regionale, este necesar să fie aduse îmbunătăţiri în ceea ce priveşte
implicarea organizaţiilor societăţii civile şi instituirea unor metode
viabile de monitorizare şi evaluare pentru măsurarea rezultatelor. De
asemenea, raportul constată că majoritatea statelor membre nu au
alocat resurse suficiente din bugetele lor naţionale pentru
implementarea strategiilor. În plus, autorităţile publice ar trebui să
depună mai multe eforturi pentru a combate discriminarea şi pentru a
explica beneficiile sociale şi economice ale integrării romilor.
Recomandare
Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului reprezintă
primul instrument juridic al UE pentru incluziunea romilor. Propunerea
ar recomanda statelor membre să adopte măsuri pozitive care să
reducă decalajele dintre romi şi restul populaţiei. Recomandarea
consolidează cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a
romilor convenite în 2011 de toate statele membre, prin stabilirea
condiţiilor pentru o implicare efectivă a populaţiei de etnie romă din
statele membre. Pe baza comunicărilor anterioare, recomandarea
propusă se axează pe cele patru domenii în care liderii UE s-au
angajat să îndeplinească obiectivele comune pentru integrarea
romilor prevăzute de cadrul UE, şi anume: accesul la educaţie,
ocuparea unui loc de muncă, servicii medicale şi locuinţe. Pentru
realizarea acţiunilor vizate, în recomandare se solicită statelor
membre să aloce nu numai fonduri ale UE, ci şi fonduri naţionale, din
sectorul privat şi din sectorul terţiar destinate incluziunii romilor - un
factor-cheie identificat de Comisie în evaluarea de anul trecut a
strategiilor naţionale ale statelor membre.
Finanţare
Recomandarea propusă invită statele membre să aloce, din orice
surse disponibile, fonduri suficiente pentru propriile strategii naţionale
şi locale şi pentru planurile de acţiune privind incluziunea romilor.
Acest lucru ar trebui să fie facilitat prin alocarea unei părţi adecvate din
resursele politicii de coeziune a UE către investiţii în oameni prin
intermediul Fondului social european şi prin alocarea a cel puţin 20 %
din această sumă fiecărui stat membru pentru incluziune socială.
Recomandarea propusă sugerează, de asemenea, că integrarea
populaţiei de etnie romă este inclusă în acordurile de parteneriat ale
statelor membre în cauză. Pentru a se asigura punerea în aplicare
efectivă, ar trebui consolidate capacităţile autorităţilor locale şi ale
organizaţiilor societăţii civile.

Etapele următoare
Pentru a intra în vigoare, propunerea de recomandare a
Consiliului va trebui mai întâi să fie adoptată în unanimitate de statele
membre în cadrul Consiliului şi să primească avizul Parlamentului
European. Acest lucru va consolida angajamentele politice actuale
asumate de statele membre. Statele membre ale UE au la dispoziţie
doi ani pentru a pune în practică măsurile necesare pentru a se
conforma recomandării. Acestea vor trebui să informeze anual
Comisia cu privire la modul în care au pus în aplicare recomandarea.
În ceea ce o priveşte, Comisia va continua să evalueze, în propriile
rapoarte intermediare din primăvara fiecărui an, progresele
înregistrate.
De asemenea, constatările vor reprezenta o contribuţie la
procesul semestrului european de coordonare a politicilor economice.
În exerciţiul din mai 2013, Comisia a propus recomandări specifice
fiecărei ţări (RST) pentru cinci state membre în cadrul semestrului
european cu privire la aspecte legate de romi (Bulgaria, Republica
Cehă, Ungaria, România, Slovacia). Acest ciclu anual garantează că
integrarea romilor rămâne în mod ferm şi constant pe agenda
europeană.
Recomandările specifice fiecărei ţări se concentrează asupra
celor mai mari impedimente structurale care afectează înregistrarea
de progrese în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor strategiei
Europa 2020 de reducere a sărăciei şi a excluziunii sociale, precum şi
de promovare a educaţiei în statele membre. Prin urmare, acestea
indică, de asemenea, priorităţile în materie de finanţare pentru
perioada 2014-2020. Negocierile în desfăşurare cu statele membre
privind utilizarea fondurilor UE ar trebui să asigure o alocare adecvată
de fonduri pentru traducerea angajamentelor în acţiuni concrete.
Context
Integrarea romilor este în interesul statelor membre, în special al
statelor în care populaţia de etnie romă este numeroasă. Romii
reprezintă un procent important şi în creştere din populaţia de vârstă
şcolară şi din forţa de muncă viitoare. În ţări precum Bulgaria şi
România, o persoană din patru sau cinci care intră pentru prima dată
pe piaţa muncii este de etnie romă. Pentru ca populaţia de etnie romă
să îşi poată atinge potenţialul şi să participe în mod activ şi în condiţii
de egalitate la viaţa societăţii, politicile de activare eficientă a forţei de
muncă şi serviciile individualizate şi accesibile de sprijinire a
persoanelor rome în căutarea unui loc de muncă sunt de o importanţă
crucială.
În raportul din 2012, Comisia Europeană a făcut apel la statele
membre ale UE să pună în aplicare propriile strategii naţionale menite
să îmbunătăţească integrarea economică şi socială a romilor în
Europa. Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la
Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor, adoptat
de Comisie la 5 aprilie 2011 şi aprobat de liderii UE în iunie 2011
(IP/11/789).
Pentru a se da un nou impuls eforturilor naţionale, au fost
mobilizate fondurile structurale ale UE - Fondul social european (FSE)
şi Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) -, precum şi
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), acestea
reprezentând, alături de bugetele naţionale, o importantă pârghie
financiară menită să asigure că strategiile naţionale de integrare a
romilor se concretizează într-o reală incluziune socioeconomică a
comunităţilor de romi. Dar, cu toate că cele trei fonduri furnizează, în
total, 50 de miliarde EUR pe an, resursele alocate în beneficiul
categoriilor defavorizate, inclusiv romii, nu sunt suficiente.
(Comisia Europeană: IP/13/607, 26/06/2013)

În 28 august s-au împlinit 50 de ani de
la "Marele marş spre Washington", unde
Martin Luther King Jr. a rostit istoricul discurs
"I Have a Dream". King a fost asasinat pe
data de 4 aprilie 1968.
În ultimul său raport prezentat înaintea
unei dezbateri a Consiliului de Securitate
ONU cu privire la Kosovo, joi, 29 august,
Amnesty International a denunţat, ceea ce a
numit eşecul misiunii ONU (UNMIK) în
Kosovo de a investiga soarta civililor,
majoritatea etnici sârbi, încă dispăruţi după
conflictul din 1998-1999.
"Eşecul UNMIK de a investiga ceea ce a
constituit un sistematic şi la scară largă atac
asupra unei populaţii civile şi, posibil, crime
împotriva umanităţii, a contribuit la climatul
de impunitate care predomină în Kosovo", a
declarat Sian Jones, expert al Amnesty
International pentru Kosovo. În multe cazuri,
UNMIK nu a reuşit să "prezinte dovezi
potrivit cărora o ancheta a avut loc".
Coreea de Nord şi de Sud au convenit
să organizeze o nouă rundă de reuniuni
pentru membrii familiilor separate în timpul
Războiul din Coreea, în intervalul 25-30 septembrie, primul acord de acest tip în trei ani.
Reluarea programului, probabil cel mai
important program umanitar al peninsulei,
permite o scurtă întâlnire directă pentru
rudele care trăiesc în părţile opuse ale
frontierei puternic militarizate. Reuniunile au
un grad de urgenţă, având în vedere că cei
mai mulţi dintre membrii familiilor separate
sunt în vârstă de 70 - 80 ani.
Sultanul Qaboos din Oman a efectuat
o vizită oficială de 3 zile în Iran, axată pe
probleme economice şi diplomatice.
Oman şi Iran controlează strâmtoarea
strategică Ormuz. Oman a mediat între Iran
şi Statele Unite ale Americii - care a întrerupt
legăturile diplomatice cu Teheranul la scurt
timp după Revoluţia Islamică din 1979 - întrun număr de cazuri.
Cel mai recent îl reprezintă eliberarea
(aprilie 2013) lui Mojtaba Atarodi, un om de
ştiinţă iranian deţinut de SUA de la sfârşitul
anului 2011, sub acuzaţia de încălcare a
sancţiunilor SUA.
Mohamed ElBaradei, fost vicepreşedinte al Egiptului, va fi trimis în judecată pentru "trădarea încrederii" privind decizia sa de
a părăsi guvernul sprijinit de armată în semn
de protest faţă de represiunea sângeroasă
împotriva susţinătorilor fostului preşedinte
Morsi. Procesul, intentat de un profesor de
drept egiptean, îi poate aduce lui ElBaradei,
în cel mai rău caz, o amendă, dar reflectă
ruptura adâncă din spaţiul public.

l Lituania a continuat tradiţia introdusă de preşedinţia poloneză a UE la Varşovia, în 2011, organizând comemorarea victimelor regimurilor totalitare în
Europa, 23 august 2013, în Vilnius l Republica Cehă va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 25-26 octombrie l Aflat la putere de la proclamarea
independenţei Zimbabwe în 1980, Robert Mugabe a fost învestit pentru al şaptelea mandat de preşedinte al ţării l Rusia şi-a redus prognoza de creştere
economică pentru 2013 la 1.8 la sută de la o estimare anterioară de 2.4 la sută l Spania a fost vizitată în perioada ianuarie-iulie a acestui an de 34 milioane de
turişti străini, cu 3,9% mai mulţi decât în perioada similară a anului trecut şi totodată un nou maxim istoric l Compania energetică de stat, PetroChina, a declarat
că îşi propune să accelereze producţia din resursele sale interne de gaze naturale prin orientarea către rezervele de şist l

Problema celor care reuşesc să depăşească provocări
tehnologice majore este că atunci când doar menţionează în
treacăt o idee nouă, toată lumea se aşteaptă să o dezvolte.
Acest fapt de viaţă l-a aflat şi Elon Musk, cu un an în urmă,
când a menţionat pentru prima dată ideea privind "al cincilea
mod de transport”, după avioane, trenuri, maşini şi bărci,
numit Hyperloop. De atunci, fondatorul SpaceX şi Tesla a fost
în mod constant presat cu întrebări despre modul în care
funcţionează sistemul şi când va putea dezvălui detalii privind
această nouă abordare. Ei bine, în 12 august, Musk a
prezentat Hyperloop, cu ilustraţii, explicaţii tehnice, obstacole

financiare şi chiar o potenţială primă rută.
Publicat pe o pagină specială de pe site-ul SpaceX, în
planul care cuprinde 57 de pagini pdf, Musk expune ceea ce el
vede ca un mod de transport care ar fi cu multe ordine de
mărime mai ieftin şi mai rapid decât metodele de călătorie
actuale. Potrivit spuselor lui, ideea i-a venit când a aflat planul
Californiei (USA) de a investi într-un sistem feroviar de mare
viteză clasic, un sistem, crede el, prea scump şi prea lent.
Potrivit lui Musk, "Până inventăm teleportarea reală ... singura
opţiune pentru călătorie super rapidă este de a construi un tub
peste sau sub pământ, tub care conţine un mediu special".
Pentru acest lucru, el are în vedere ceea ce numeşte un
sistem Hyperloop. "Hyperloop (sau ceva similar) este, în
opinia mea, soluţia corectă pentru perechi de oraşe cu trafic
intens, care sunt la mai puţin de 1500 km distanţă. În jurul
acestui punct de inflexiune, bănuiesc că transportul aerian
supersonic sfârşeşte prin a fi mai rapid şi mai ieftin. Cu o
altitudine destul de mare şi geometria corectă, zgomotul
boomului sonic la sol nu ar fi mai puternic decât la avioane
actuale. De asemenea, un avion supersonic cu zgomot redus,
este bun pentru orice pereche de oraşe pe distanţe lungi fără a
fi nevoie de vaste infrastructuri noi la nivel mondial.
Cu toate acestea, pentru distanţe de câteva sute de mile
de călătorie, un avion supersonic este destul de inutil,
petrecând aproape tot timpul în faza ascendentă şi descendentă dar foarte puţin timp la nivelul vitezei de croazieră".

Despre principiul Hyperloop, Musk scrie: "Hyperloop
constă dintr-un tub de presiune internă scăzută, în care se
introduc capsule, care sunt transportate atât la viteze mici cât
şi mari de-a lungul întregii lungimi a tubului. Capsulele sunt
sprijinite pe o pernă de aer, creată de ridicarea aerodinamică.
Acestea sunt deplasate prin efectul unui accelerator liniar
magnetic aplicat la diferite staţii, fiind dotate fiecare cu un
compresor electric frontal care transferă în mod activ aerul de
înaltă presiune din faţă spre spatele capsulei, pentru a depăşi
limita Kantrowitz. Construite din aluminiu, vor putea
transporta, fiecare, 28 de persoane sau 3 maşini, cu o viteză
de până la 1230 km/h, în tuburi din oţel, acoperite cu panourile
solare care vor furniza energia necesară sistemului, tuburi
aşezate paralel pe cea mai mare parte a traseului, susţinute
pe coloane. Acceleraţia suportată de pasagerii va fi sub 0.5 g
(jumătate din acceleraţia gravitaţională Pământului).
Musk spune că nu va construi Hyperloop încă. În schimb,
el ar dori să vadă comunitatea implicată în proiectul postat. În
documentul care detaliază Hyperloop Alpha, Musk spune
chiar că acest proiect este considerat un "concept de transport
open source". Acum este prea ocupat cu Tesla şi Space-X,
totuşi, "Sunt oarecum tentat să fac cel puţin un prototip
demonstrativ ... Poate voi crea o versiune la scară redusă,
care să fie operaţională, şi apoi să-l predau la altcineva ...
Cred că, probabil, voi ajunge să fac asta", a spus la o
conferinţă de presă.
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Magister Afaceri Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

S.C.

S.R.L.

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri
închirieri spaţii comerciale
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0720-038774, 0745-114932
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

VÂNZĂRI
Vând spaţiu 60 mp situat în
Re şi ţa, B-dul Revoluţia din
Decembrie, pretabil birouri, sediu
firm ă, comer ţ. Preţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0720-038774, 0745114932.
Vând teren situat în Reşiţa,
Calea Caransebeşului, 1200 mp.
Tel. 0720-038774, 0745-114932.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, situat în Reşiţa, vis-avis de stadionul Doman, etaj 7/10.
Preţ 24.000 €. Tel. 0720-038774,
0745-114932.
Vând spaţiu administrativ 80 mp
situat în Reşiţa, centru, vis-a-vis de
BTT, pretabil sediu firmă, birouri etc.
Preţ 55.000 €. Tel. 0720-038774,
0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, 91 mp, central ă,
termopane, aer condiţionat, et.
10/10, în pericol de executare silită.
Preţ 22.000 € negociabil. Tel. 0720038774, 0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostului, cu îmbunătăţiri
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0720038774, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Reşiţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Vară. Preţ 42.000 €. Tel. 0720038774, 0745-114932.
Vând hală 600 mp, spaţiu
administrativ 200 mp, curte
betonată 1000 mp, dotată şi utilată
complet. Preţ 200.000 € negociabil.
Tel. 0720-038774, 0745-114932.
Vând afacere fabrică de termopane cu linie de fabricaţie completă
Germania, licenţiată şi autorizată la
zi, Caraş-Severin, portofoliu de
comanzi Reşiţa, Timişoara, Deva,
Hunedoara. Preţ negociabil. Tel.
0720-038774, 0745-114932.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, situat în Reşiţa, Lunca
Pomostului, bloc din cărămidă, et.

2/2, 2 pivniţe, eventual schimb cu o
garsonieră plus diferenţă, exclus
Govândari. Preţ 22.000 €. Tel. 0720038774, 0745-114932.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând teren 4000 mp, situat în
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2 camere
situat în zona centrală, mobilat şi
utilat complet. Preţ 150 €/lună. Tel.
0720-038774, 0745-114932.
Închiriez hală, 1.400 mp, situat
în Reşiţa, utilată complet şi pregătită
pentru activită ţi în domeniul
confecţiilor. Preţ 3 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Închiriez casă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timişoara lângă
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Filiala jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,
ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
p roteze, orteze, î ncă l ţ ă minte ortopedică , corsete,
cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 14.15 - 17.00.
Informaţii suplimentare: 0751-486304, 0785-223501,
Stefan Steiner, preşedinte AHN-CS www.ahncs.eu
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând covor persan 3,5/2,5 m,
150 lei; carpetă canapea, 50 lei neg.
Tel. 0255-221036 după ora 17.
Vând bibelouri diferite figurine,
farfurioare dantelate. Tel. 0255221036 după ora 17.
Vând Nokia 5800 digital, cameră
3,2 megapixeli, încărcător, preţ 160
lei; Nokia Navigator, cameră de 3,2
megapixeli, preţ 120 lei; Nokia 6234;
Nokia N-73, cameră 3,2 megapixeli;
Nokia color 50 lei. Tel. 0721798604.
Vând Play Station 2, modat, 2
manete, 18 jocuri, preţ 210 lei; Play
Station portabil PSP, carg 2 giga,
modat, 4 jocuri, preţ 220 lei; jocuri
originale PS2, PSP, PS3, PC, preţ
10 lei/bucata. Tel. 0721-414951.
Vând coarne de cerb f. frumoase, maşină de cusut Singer, sobă
electrică cu patru ochiuri. Tel. 0255257476.
Vând centrală termică Leopard,
second hand, 200 lei. Tel. 0355801062. (RR)
Vând la Delineşti vacă, 4000 lei.
Tel. 0766-409119. (RR)
Vând la Goruia 2 vaci, 7 şi 9 ani,
cu viţei mari, 3600 lei/buc neg; vacă
gestantă în 3 luni. Tel. 0721-151956.
Vând în Reşiţa mobilă dormitor
completă cu saltele, dulapuri 4 uşi
cu oglinzi, noptiere, 1600 lei; maşină
electrică de cusut încorporată în
mobilier, 100 €; maşină de cusut
Singer, modelul vechi, 100 €;
cărucior pentru copii, toate dotările,
100 lei; pătuţ pentru copii cu tot cu
saltele, 150 lei; ceas pendulă foarte
vechi, pendulă cu greutăţi, în stare
de funcţionare, 500 lei. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând la Bocşa televizor color
Samsung diagonala 53, 350 lei neg;
maşină de spălat, 350 lei neg; boiler,
300 lei neg; pompă submersibilă
pentru scos apă din fântână, 100 lei
neg; scoabe de construcţii din fier
striat de 8 şi 10, 1.2 lei/buc. Tel.
0757-422019. (RR)
Vând ouă de prepeliţă, 0.30
lei/buc; pui de prepeliţă şi pui de
găină. Tel. 0727-832284. (RR)
Vând la Ezeriş junincă de 1.5
ani, albă, 2200 lei; viţeluşă 3 luni,
1300 lei. Tel. 0722-589526. (RR)
Vând în Reşiţa P4 cu monitor
lcd, 350 lei, fără monitor, 150 lei;
calculator P4, 200 lei; laptop HP
pentru piese, 60 lei; televizor lcd,
350 lei; maşină electrică de tocat
carne, 150 lei; televizor color diagonala 37, 80 lei; televizor lcd pentru
piese, 50 lei; tricou cu Steaua original, 60 lei. Tel. 0765-577197. (RR)
Vând la Borlovenii Noi vas 500 l
de pus ţuica, făcut din gorun, 100 lei;
lemn 30 mc, 1000 lei; drujbă, 900 lei.
Tel. 0762-378703. (RR)
Cumpăr la Cărbunari butoi din
lemn pentru brânză, în zona Oraviţa-Moldova. Tel. 0720-726098. (RR)
Vând în Reşiţa oglindă pt.hol, 80
lei; oglindă pt. baie, 30 lei; covoraş
rotund persan, 60 lei; încărcătoare
telefon, 5-8 lei/buc; veioză dormitor,
14 lei; veioză birou, 14 lei; aparate
defecte pt. piese: aspirator, prăjitor
pâine; suport inox pt. perie şi hârtie
igienică la baie; baterie nouă chiuvetă, 80 lei; canapea stare foarte
bună, 600 lei; uşă pliantă, 70 lei;
tablou pictat în Germania, 1980, 80
lei; 4 tablouri mici; set pt.condimente
din porţelan, 12 piese, 6 mari, 6 mici;
preţurile sunt neg. Tel. 0786-483218
0355-415185, 0747-468797. (RR)

Vând în Reşiţa instant pe gaz
pentru apă caldă, 350 lei. Tel. 0748406496, 0255-222550. (RR)
Vând la Secăşeni mobilă veche,
dulap, dormeză, 2 mese, 30 lei/buc.
Tel. 0731-191130. (RR)
Vând motor electric 5.5 kw,
turaţie 2880, 500 lei neg. Tel. 0744470337. (RR)
Vând maşină de cusut Ileana,
200 lei neg. Tel. 0723-188347. (RR)
Vând 16 oi. Tel. 0731-846700.
Vând la Caransebeş dulap de
haine, vitrină, măsuţă cu 2 taburete,
canapea, 1600 lei neg. Tel. 0724244829, 0355-419227. (RR)
Cumpăr în Dezeşti cazan pentru
ţuică. Tel. 0728-829946. (RR)
Vând la Teregova vacă gestantă
7 luni, 3000 lei. Tel. 0735-824125.
Vând la Sacu 2 mânji rasa murană, 2300 lei neg; iapă 5 ani, 1200 lei
neg; purcei 2,5 luni, rasa marele alb,
400 lei perechea. Cumpăr iepe
murane. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Plugova cal 5 ani şi iapă
4 ani, 5000 € amândoi. Tel. 0731552626. (RR)
Vând în Reşiţa subwoofer 100
W, 10 ieşiri, sursă 220 V, tv, dvd,
senzori, microfoane, boxe încorporate, profesional, aproape nou sau
schimb cu laptop. Tel. 0729-824413.
Vând în Băile Herculane vacă
gestantă în 8 luni, 4000 lei; vacă
gestantă în 4 luni, cu viţea, 3500 lei.
Tel. 0722-551615. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată LG, aproape nouă, 600
lei. Tel. 0741-132202. (RR)
Vând în Reşiţa televizor mic de
maşină la 12 V, sport, color, 50 lei;
dvd, 100 lei. Tel. 0748-362533. (RR)
Vând în Câlnic 2 butoaie din
lemn de gorun pentru ţuică, 1 leu/l.
Tel. 0749-055427. (RR)
Vând la Sacu 3 porci, 150-180
kg, 8.5 lei/kg. Tel. 0728-498677. (rr)
Vând la Bocşa scroafă vietnameză 2 ani, 250 € neg; porci 130180 kg, 9 lei/kg; măcinătură pentru
animale de casă, 1,50 lei/kg; sorg,
1,30 lei/kg. Cumpăr la Bocşa porumb şi triticale. Tel. 0740-770047.
Vând la Măureni sobe cu 350,
400 şi 500 lei; maşină de spălat, 350
lei; cuptoare electrice cu 60 şi 80 lei;
boxe 5+1, 100 lei; combină muzicală, 100 lei; masă de călcat, 25 lei;
casetofoane de maşină plus casete
şi cd, 50 şi 100 lei. Tel. 0724477642. (RR)
Vând în Timişoara multe scule
de zugrăvit, toate germane, maşină
cu aer comprimat pentru spălat
faţade, maşini de şlefuit, masă de
tapet, maşină de tapet, alte scule,
materiale şi vopsele. Tel. 0740029581. (RR)
Vând în Jena 39 oi, 300 lei neg.
Tel. 0721-156961. (RR)
Vând în Jena 22 oi, 300 lei neg.
Tel. 0736-846578. (RR)
Vând la Lugoj 22 de oi ţurcane,
300 lei neg; câine ciob ănesc
caucazian de 2 ani, 1000 lei neg.
Tel. 0736-846578. (RR)
Vând la Cărbunari mânz semimuran 1 an şi 4 luni, castrat, bun de
pus la muncă, culoare roşie cu stea
în frunte, 2400 lei uşor neg. Tel.
0740-145324. (RR)
Vând în Gherteniş mobil ă
Camex Lux stare bună, formată din
masă cu 4 scaune tapiţate culoarea
roşie, dulap, vitrină, pat şi mai multe
corpuri, 1000 lei neg. Tel. 0757516388. (RR)
Vând vacă pentru abator, 2000
lei; cadă de 8 cazane pentru prune,
1500 lei. Tel. 0754-014060. (RR)

Vând în Reşiţa bicicletă pentru
copii vârsta 4-7 ani, frâne pe ambele
roţi, funcţionează ireproşabil, 175
lei; bicicletă doamne, cadru aluminiu, schimbător Shimano, pedale
metal, accesorii, furcă telescopică,
490 lei neg; 2 boxe 30/50 W, carcase din lemn, aduse din Germania,
35 lei/buc. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând la Moniom vacă 4 ani,
culoarea roşie, împreună cu viţel de
3 luni, 4200 lei neg. Tel. 0255232913. (RR)
Vând câine de Bucovina, 300 lei
neg. Tel. 0721-156969. (RR)
Vând în Bocşa Montană scule şi
maşini de tinichigerie; căldare de
fontă; hidrofor cu sorb; televizor
color; pat cu saltea; plită electrică
inducţie cu 2 ochiuri; preţurile neg.
Tel. 0355-566502. (RR)
Vând în Checea, jud. Timiş,
televizor plasmă diagonala 106 cm,
200 € neg. Tel. 0256-234938, 0765209448. (RR)
Vând în Măureni grâu şi triticale,
1 leu/kg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând la Sacu purcei de 10
săptămâni, 400 lei perechea; mânz
1 1/2 ani, 2000 lei. Tel. 0730984975. (RR)
Vând la Ohaba Matnic, CS, vacă
6 ani, fată în curând. Tel. 0763658275. (RR)
Vând la Oraviţa staţie Yamaha,
200 lei neg; 2 perechi de boxe, 250
lei neg; 1 calculator. Tel. 0355409313, 0762-089304. (RR)
Vând în Reşiţa congelator cu 5
sertare, 350 lei; masă de calculator
făcută la comandă, 100 lei; maşini
de tocat carne nr.8, 30 lei/buc; dulap
2 uşi, 300 lei; chei fixe, inelare,
inelare cotite, truse de chei din
Germania, diferite preţuri. Tel. 0355425973, 0729-022526. (RR)
Cumpăr în Anina chefir de apă
sau cristale japoneze. Tel. 0744938152. (RR)
Vând la Anina 2 cocoşi pentru
fum din tablă groasă de 125, 50
lei/buc; aparat sudură nou 220/380
V, 800 lei neg; ferodou diferite lăţimi,
10 lei/m; drujbă electrică nouă cu
lama 40 cm, 600 lei neg; radio
Traviata cu pick-up, de colecţie, cu
discuri bonus, 150 lei; maşină de
cusut Veronica, nouă, 180 lei; strung
manual pentru cozi de mătură, 200
lei; incubator de ouă pentru pui de
găină, capacitate 60 de ouă, 200 lei
neg; vând cărţi de mecanică auto.
Cumpăr carte pentru croitorie. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând la Oţelu Roşu maşină
electrică nouă, în cutie, 50 €. Tel.
0762-299653. (RR)
Vând în Bocşa cazan ţuică din
inox alimentar, 130 l, cu răcitor de
cupru, are şi alimentare laterală. Tel.
0747-877713. (RR)
Vând în Reşiţa 2 boxe pasive
stare impecabilă, 750 €. Tel. 0752759935. (RR)
Vând la Şoşdea 2 porci 130-140
kg, în viu 9 lei/kg neg. Tel. 0749599436. (RR)
Vând în Reşiţa centrală pe gaz
cu tiraj natural în stare foarte bună
24 kw, germană, 500 lei; GPS, 200
lei; motor de 380 la 4 kw, 400 lei. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând combină frigorifică Arctic,
stare perfectă de funcţionare. Preţ
550 lei. Tel. 0727-079954.
Vând maşină roşie cu telecomandă, pentru copii. Tel. 0740865509.
Vând bijuterii din aur, 100
lei/gram. Tel. 0729-115691.
Vând colţar (2 ani vechime)
catifea bej-maro. Preţ 1000 lei. Tel.
0355-411682, 0733-594473.
Vând iapă 5 ani, 600 kg. Preţ
1300 €. Tel. 0733-756380.
Vând diferite obiecte vechi, 30
lei/buc. Tel. 0731-191130.
Vând 2 mese vechi, 50 lei/buc.
Tel. 0731-191130.
Vând păuni, adulţi şi pui. Tel.
0722-630097.
Vând pianină Lirika, 8 octave,
placă de bronz, foarte bine
întreţinută. Preţ 1000 €, negociabil.
Tel. 0722-630097.
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Vând tablou pictat de G.V.
Gaidos, peisaj "Toamna". Preţ 150
€, negociabil. Tel. 0722-630097
Vând maşină de cusut Monica,
surfilează, brodează, cu suport
fermoar. Preţ 100 lei. Tel. 0722630097
Vând iepuri. Tel. 0722-630097
Vând vacă tânără. Tel. 0255234015.
Vând ţiglă tip vechi, stare bună,
preţ negociabil, Bocşa. Tel. 0771449583.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini, info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
Vând Nokia Asha 302 codat
Orange, aspect şi funcţional 10/10,
garanţie încă 12 luni, la cutie, căşti,
încărcător, carticele. Preţ 260 lei
neg. Tel. 0747-264104.
Vând foarte urgent, cărţi, următoarele titluri: - Uzina de Construcţii
de Maşini Reşiţa, Tradiţie Competenţă Calitate 1771-1971; - Uzina de
Construcţii de Maşini Reşiţa, 200 de
ani de existenţă, 200 de ani de
Construcţii de Maşini la Reşiţa 1771
U.C.M. Reşiţa, 1971; 2 volume Istoria Uzinelor din Reşiţa 17711996. Sunt din Reşiţa, preţul este
deosebit de avantajos. Tel. 0751132460.
Vând ieftin mobilă anii 70-80,
oraş Reşiţa, cartier Lunca Pomostului. Tel. 0771-625731.
Vând 4 tone grâu producţie anul
acesta la preţul de 0,70 lei/kg
negociabil. Tel. 0721-770740.
Vând ţuică la 10 lei litru. Tel.
0741-132826.
Vând purcei şase săptămâni,
500 lei perechea. Tel. 0740-300282.
Vând o iapă de doi ani, preţ neg
2200 lei. Vând capre şi ieduţe de
anul acesta, 300 buc. /150 lei
ieduţa. Tel. 0740-300282.
Vând o sa pentru călărit, din
piele, căpăstru bonus, preţ neg. 300
€. Tel. 0740-300282.
Vând ţuică de prună excepţională. Preţ 20 lei/litru. Tel. 0746321005.
Vând aragaz Metalica culoare
albă, 3 ochiuri, în stare foarte bună
ca nou, preţ 250 lei, în magazin 560
lei. Tel. 0724-888961.
Telefon Motorola, ecran TFT,
diagonala 2.8 inch, Android 2.3.4,
memorie internă 256 MB, memorie
RAM 512 MB, procesor ARM 11,
frecvenţa procesor 600 MHz,
cameră 3.15 MP, baterie Li-ion, timp
convorbire până la 9 ore, stare
foarte bună, preţ 220 lei. Tel. 0721410752.
Smartphone Alcatel OT-991
ecran TFT capacitiv de 4 inch cu
rezoluţie 320×480 pixeli, 144 ppi,
procesor single core la 800 MHz,
256 MB memorie RAM, 150 MB
spaţiu de stocare, microSD de până
la 32 GB, Android 2.3.6 Gingerbread, 3G, wi-fi b/g/n, wi-fi hotspot,
bluetooth 4.0, microUSB, jack de
3.5 mm, GPS, cameră foto 5 MP,
geo-tagging, card 4GB, preţ 380 lei.
Tel. 0721-410752.
Vând canapea extensibilă. Preţ
negociabil. Tel. 0770-389533.
Vând/lichidez urgent interior
apartament. Bibliotecă - 700,
canapea + fotolii + măsuţă - 650,
mobilă hol - 200, 4 scaune de lux
mahon/bej/maro (50 €/buc.) +
electronice, diverse; parte din
obiecte ca şi noi. Tel. 0737-776274.
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Vând laptop pentru copii original
Barbie, meniu în limba română, ca
nou, în stare foarte bună, multe
funcţii, preţ 100 lei, în magazin
preţul de achiziţie a fost 180 lei. Tel.
0724-888961.
Oportunitate în Reşiţa: vând
urgent 4 scaune lemn masiv, mahon
cu tapiţerie crem şi maro. Scaunele
sunt în stare impecabilă, luxoase.
Preţ 50 €/buc. Tel. 0737-776274.
Vând urgent în Reşiţa cort 3+1
persoane, barca pneumatică de 2
persoane + pompă de picior.
Niciodată nu au fost folosite. Preţ
300. Tel. 0737-776274.
Cruci marmură calitate executate de meşterii noştri, monumentele
funerare au diverse dimensiuni,
detalii pe www.romarmura.com. Tel.
0734-269389.
Şemineuri marmură cu sculptură sau din placaj diverse modele, pot
fi executate şi la comandă după
modelul dorit de dvs. www.romar
mura.com. Tel. 0734-269389.
Travertin placaj pentru glafuri
sau pavat, tăiate la diferite dimensiuni, calitate deosebită. Baluştrii
din marmură, calitate deosebită,
dimensiuni standard balustru, 90 cm
înălţime 10 cm grosime, aproximativ 17 kg un balustru, detalii pe
www.romarmura.com. Tel. 0734269389.

Auto-Moto-Velo
Vând voucher programul Rabla
2013, dosar complet. Tel. 0740663907.
Vând la Goruia plug de Bocşa
pentru tractor de 45 CP, 350 €. Tel.
0721-151956. (RR)
Vând la Reşi ţa microbuz
Renault Master, an 2001, perfectă
stare de funcţionare, 4000 € neg;
dezmembrez Renault Twingo, an
2001, preţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu 14, 15, 16, 17 ţoli, 550
lei/set; cauciucuri de iarnă şi vară,
diferite mărimi, 50-100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa Ford Focus,
înscris în România, 1800 € neg. Tel.
0765-577197. (RR)
Vând în Cănicea motocositoare
Carpatina, cuţit şi piese de rezervă,
2600 lei neg. Tel. 0754-601165. (rr)
Vând Golf 2 an 1991, diesel,
plus piese de schimb. Tel. 0740068548. (RR)
Vând tractoare, semănători,
greble de fân, cositori, instalaţii de
erbicidat şi diverse utilaje agricole,
provenien ţ ă austriacă, pre ţuri
avantajoase. Tel. 0722-685993,
0730-804745. (RR)
Vând la Dezeşti semi-remorcă
pe o axă pentru tractor 445, 3200 lei
neg. Tel. 0728-829946. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Agila, an
2002, motor 1000 cmc ecotec, injecţie totală, servo total, ABS, ESP,
dublu airbag, oglinzi electrice,
distribuţie pe lanţ, 5 uşi, consum
foarte mic, înmatriculat recent în
România, acte la zi, proprietar, 2000
€ neg; 4 jante tablă 13 ţoli cu 4
prezoane pentru Ford, Vw şi altele,
toate cu 200 lei; huse cu tije pentru
portbagaj spate la Astra break
model 1992-97; motor ventilator la
radiator şi casetă direcţie mecanică
pt. Opel. Tel. 0729-824413. (RR)
Cumpăr în Poiana Buchin rulotă,
să fie destul de mare, ofer maxim
600 €. Tel. 0731-971348. (RR)
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Vând în Gătaia bicicletă, 150 lei.
Tel. 0747-832171, 0256-410590 (rr)
Vând casetă de direcţie Golf 4,
150 €. Tel. 0744-470337. (RR)
Vând jante pe 15 originale
pentru Opel, impecabile, 180 € neg.
Tel. 0742-162726. (RR)
Vând Ford Mondeo, an 1997,
motor 1.8, înscris în România, taxa
nerecuperată, 1500 € neg sau
schimb cu maşină mai mică înscrisă
în România. Tel. 0748-362533. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
Aprilia Classic chopper 125 cmc,
500 € neg; Vw Polo, 107.000 km
reali, an 1995, stare foarte bună,
1700 € neg; portbagaje auto
biciclete, 80 lei/buc; roată de
rezervă completă pentru Mercedes
Vito, cauciucul foarte bun, 200 lei; 4
jante tablă de Nissan Primera de 13
ţoli, 200 lei/set; cauciucuri iarnă pe
13, 16, 17 ţoli, 80 lei/buc. Tel. 0745134127. (RR)
Vând la Reşiţa tractor Massey
Ferguson, stare foarte bună, 2000
€; electromotor de tractor U650, 300
lei; 2 motoare în stare de funcţionare, de U445, 400 €/buc. Tel. 0767679777. (RR)
Vând în Băile Herculane Dacia
Papuc, an 2005, 1.9 diesel, tracţiune faţă, stare foarte bună, 5 locuri,
1800 €. Tel. 0724-192777. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzină, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP
valabilă până în 2015, asigurare,
rovinieta 1 an, puţin circulată în
România, schimbat tot la direcţie,
merge şi arată impecabil, 1200 €
neg. Tel. 0752-344323. (RR)
Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu 175x70x
14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând în Reşiţa tichet Rabla
2013, dosar complet, 1000 lei neg.
Tel. 0766-226289, 0748-118081 (rr)
Vând în Reşiţa Dacia 1300 cu
multe piese noi, cauciucuri aproape
noi de iarnă cu jante, stare perfectă
de funcţionare, arată foarte bine,
500 € neg. Tel. 0746-163778. (RR)
Vând la Oraviţa met de erbicidat
1000 l, 1000 € neg; presă de balotat
Fahr, 2000 €; presă de balotat
Riviere Cassalis, 3000 € neg; tractor
Volvo 45 CP, are cupă, cauciucuri în
stare perfectă, nelucrat în ţară, 3000
€ neg; greblă de adunat fânul, 300 €
neg; cositoare, 500 € neg; 2 pluguri
româneşti de arat, pe cadru de
ţeavă cu 3 brazde, 400 €/buc. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)
Cumpăr la Bocşa Dacia papuc 2
locuri pe benzină, injecţie, an 2002,
motor 1.6, acoperită cu 2 locuri,
stare bună, acte la zi, până în 700800 €; vând coviltir de Dacia Papuc
2 locuri, 100 € neg. Tel. 0740770047. (RR)
Vând la Oţelu Roşu motor de
teren Yamaha seria IZF 400, an
2002, 1550 € neg. Tel. 0355417177, 0741-939645. (RR)
Vând la Şemlacu Mic, în centru,
casă mare, locuibilă, cu anexe mari,
grădină mare, beciuri, cămară,
fântână în curte, 7.000 € neg. Tel.
0722-176682. (RR)
Vând în Checea, Timi ş, 2
biciclete de bărbaţi, 160 lei/buc neg;
Peugeot 306 HDI break, an 2001,
stare f. bună, culoare verde, numere
de Germania, TÜV 2014 luna 10-a,
proprietar, 1200 € neg. Tel. 0256234938, 0765-209448. (RR)
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Vând Dacia, preţ 2000 lei
negociabil. Tel. 0745-818668.
Vând în Reşiţa utilitară Vw
Transporter, 5 locuri, înmatriculat,
an 2000, 4500 €. Tel. 0765-856273.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Execut lucrări de contabilitate şi
bilanţ pentru firme. Tel. 0757029877.
Caut distribuitori fluturaşi pe
stradă. Tel. 0763-825486.
Caut me şterul casei profil
electronic. Tel. 0744-577460.
Caut persoan ă competentă
pentru lucru calculator (programe,
service, devirusări, webdesign etc.)
Tel. 0744-577460 dimineaţa.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Caut să îngrijesc bătrâni la
domiciliu sau copii în Reşiţa. Tel.
0721-770740.
Ai probleme cu maşina de spălat, frigiderul nu mai funcţionează,
aspiratorul nu te mai ascultă, cuptorul cu microunde nu mai încălzeşte,
instalaţia electrică şi sanitară nu mai
corespunde, echipă specializată te
aşteptăm să ne contactezi. Tel.
0746-213516.
Jurist cu experienţă de peste 12
ani în litigii comerciale şi litigii de
muncă, doresc colaborare cu firme
de contabilitate sau contabili în
vederea recuperării de creanţe atât
pentru aceştia, cât şi clienţii lor,
precum şi în domenii de consultanţă
şi asisten ţ ă juridică asupra
problemelor juridice cu care se
confruntă. Tel. 0723-846071.
Societate comercială cu profil
alimentar angajăm vânzătoare
pentru punct de desfacere în
Govândari. Portretul candidatul
ideal reprezintă o femeie cu vârsta
cuprinsă între 25 şi 45 ani, prezentabilă, cu abilităţi de comunicare,
energică, echilibrată, dispusă să
lucreze în colectiv şi să îşi aducă
contribuţia pentru bunul mers al
lucrurilor. Oferim pachet salarial,
carte de muncă şi condiţii decente
de muncă. Persoanele interesate
sunt rugate să sune la nr. telefon
0746-704040.
Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0764-335767.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune, asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Recuperez taxa de poluare
plătită în perioada 2008-2012. Tel.
0727-505315.

Electrician autorizat ANRE grad
II A+B, realizez proiecte de instalaţii
electrice în clădiri civile şi industriale; Dirigenţie de şantier în domeniile
instalaţii electrice şi reţele electrice;
Proiectare sisteme de semnalizare,
detectare şi alarmare la incendiu.
Tel. 0726-819170.
Execut case la roşu gresie
faianţa podele rigips instalati sanitare şi termice termoizolaţii gleturi
preţuri avantajoase. Tel. 0742507274.
Caut să îngrijesc copii. Am curs
de babysitter absolvit cu atestat
recunoscut în UE. Tel. 0770516238.
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

Matrimoniale
Caut doamnă până în 40 ani să
locuiască cu mine la Bucureşti.
Asigur locuinţă decentă şi loc de
muncă. Eu expert tehnic activ. Tel.
0744-577460 dimineaţa.
Pensionară 60 de ani, 1,60 m,
58 kg, fumătoare, doresc să cunosc
un domn intelectual, de aceeaşi
vârstă pentru căsătorie, dispus să
locuiască şi la ţară. Nu deranjaţi
aiurea. Rog seriozitate. Sunaţi între
15-19 la 0761-624007, 0733236217.
Tânăr drăguţ, serios, serviciu,
fără vicii, fără copii, doresc să
cunosc o tânără fără copii, maxim
35 ani, de la sat sau oraş, pentru
prietenie-căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0725-433684.
Bărbat 54 ani, doresc relaţie cu
femeie până în 60 ani, de la oraş sau
ţară. Rog seriozitate. Tel. 0762895785.
Doresc să cunosc o doamnă
singură, max. 39 ani, pt. o relaţie
serioasă. Tel. 0770-390963.
După multe eşecuri mai fac o
încercare, doresc să cunosc o
doamnă din Reşiţa, max. 40 ani,
cele interesate mă puteţi contacta la
nr. 0740-946042.
Sunt din Reşiţa am 38 ani şi miaş dori foarte mult să cunosc o
doamnă sinceră de caracter. Tel.
0726-261409.
Bărbat, singur, serios, fără
obligaţii, singur în locuinţă proprie
doresc cunoştinţă cu o doamnă pt.
relaţie serioasă. Tel. 0757-386957.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 28.08.2013
REŞIŢA: Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
semisolide: 3; Ospătar (chelner): 1; Vânzător: 1;
BĂILE HERCULANE: Kinetoterapeut: 1; Montator, reglor, testor
aparatura de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare: 1; Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă,
gresie, parchet: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
CARANSEBEŞ: Asistent medical generalist: 1; Muncitor necalificat în
industria confecţiilor: 1;
MOLDOVA NOUĂ: Confecţioner cablaje auto: 56;
OŢELU ROŞU: Inginer mecanic: 1;
BOZOVICI: Manipulant mărfuri: 1;
TOTAL JUDEŢ: 69

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

Nume
Adresa

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
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Absolvenţi: înscriere, drepturi, obligaţii, facilităţi
ANOFM te sprijină dacă:
te înregistrezi la agenţia pentru ocuparea forţei de
muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă, ori la alţi
furnizori de servicii specializate pentru stimularea
ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii
Beneficiezi de:
l informare şi consiliere profesională;
l mediere pentru identificarea unui loc de muncă;
l formare profesională gratuită prin programe care
asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea, specializarea;
l facilităţi financiare.

Facilită ţi acordate absolvenţilor pentru
stimularea încadrării în muncă
Dacă te angajezi cu program normal de lucru, (cu
normă întreagă - modificare în vigoare de la 22.10.2013)
pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada în care
eşti înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de
muncă, poţi beneficia de o primă de încadrare,
reprezentând o sumă egală cu valoarea indicatorului
social de referinţă în vigoare la data încadrării.
Dacă te angajezi cu program normal de lucru, în
perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj poţi
beneficia de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la
care ai fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de
acordare a acesteia, dacă nu te-ai fi angajat. Condiţia
este să menţii raporturile de muncă sau de serviciu
pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.

Poţi beneficia de indemnizaţia de şomaj dacă:
l în termen de 60 de zile de la absolvire te-ai înregistrat
la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de
domiciliu sau reşedinţă sau la un furnizor de servicii
specializate, acreditat;
l nu ai reuşit să te încadrezi în muncă potrivit pregătirii
profesionale;
l nu urmezi o formă de învăţământ la data solicitării
dreptului;
l nu realizezi venituri sau realizezi din activităţi
autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea
indicatorului social de referinţă în vigoare.
Data absolvirii este data de întâi a lunii următoare
celei înscrise pe diplomă sau, după caz, pe certificatul de
studii eliberat de către instituţia de învăţământ, dacă în
cuprinsul acestora nu se specifică în mod expres o
anumită dată de absolvire.

Facilităţi acordate pentru stimularea mobilităţii
Dacă te angajezi în perioada în care beneficiezi de
indemnizaţia de şomaj,
l într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50
km, faţă de localitatea de domiciliu, poţi beneficia de o
primă de încadrare, egală cu de două ori valoarea
indicatorului social de referinţă în vigoare la data
acordării,
l într-o localitate şi urmare a acestui fapt îţi schimbi
domiciliul, poţi beneficia de prima de instalare,
reprezentând o sumă egală cu de şapte ori valoarea
indicatorului social de referinţă în vigoare la data
instalării.
Din 22.10.2013, primele de mobilitate se acordă la
cerere şi şomerilor de lungă durată înregistraţi la agenţiile
de ocupare care nu beneficiază de indemnizaţia de
şomaj.

Documente necesare înscrierii la agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau
reşedinţă
l carte de identitate;
l adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea că
eşti apt de muncă ori că ai eventuale restricţii medicale;
l actul de absolvire a formei respective de învăţământ.

l acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că nu realizezi venituri sau realizezi venituri
mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă.
Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi
l
l
l
l

se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni;
este o sumă fixă;
se acordă lunar.
se acordă de la data:
- expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire, în
care nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă;
- absolvirii şcolilor speciale pentru persoane cu
handicap
l cuantumul reprezintă 50% din valoarea indicatorului
social de referinţă în vigoare;
l poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la data expirării
perioadei de 60 de zile de la absolvire;
l se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de
învăţământ absolvită.
Absolvenţii care beneficiază de indemnizaţie de
şomaj au următoarele obligaţii:
l să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de
câte ori sunt solicitate, la agenţia la care sunt înregistrate,
pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
l să comunice în termen de 3 zile agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;
l să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi
de formare profesională oferite de agenţie;
l să caute activ un loc de muncă;
l să înştiinţeze în scris agenţia apariţia stării de
incapacitate temporară de muncă şi numele medicului
prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în
termen de 24 de ore de la data acordării concediului
medical.
Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii
licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi
farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat
concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi,
în condiţiile legii.

Documente necesare solicitării indemnizaţiei de
şomaj
Cererea semnată de persoana aflată în căutarea unui
loc de muncă va fi însoţită de următoarele documente:
l actul de identitate - original;
l actul de absolvire a formei de învăţământ respective
(original şi copie);
l adeverinţă medicală, din care să rezulte că eşti apt de
muncă ori că ai eventuale restricţii medicale;
l adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii acreditat
prin care se certifică data înregistrării în evidenţele
acestuia;

Eşti absolvent dacă:
ai minimum 16 ani şi ai obţinut o diplomă sau un
certificat de studii, în una dintre instituţiile de învăţământ
gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau
superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în
condiţiile legii.

Situaţia absolvenţilor la nivel naţional, la 27 august 2013
În continuarea campaniei de informare
“Mai informat, mai multe şanse!” derulata
de ANOFM în cadrul proiectului FII
INFORMAT! va punem la dispoziţie
pliantul” Absolvenţi” , cu modificările aduse
de Legea 250 din 19 iulie 2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de
munca şi pentru modificarea Legii nr.
116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale.
Astfel, de la data de 27.07.2013 a intrat
în vigoare prevederea conform căreia nu
beneficiază de indemnizaţie de şomaj
absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de

medicină, medicină dentară şi farmacie
care, la data solicitării dreptului, au
promovat concursul naţional de rezidenţiat
pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legi.
Totodată, angajatorii care încadrează
absolvenţi în condiţiile legii şi care
beneficiază de subvenţii, sunt obligaţi să
menţină raporturile de muncă sau de
serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la
data angajării.
De la începutul anului şi pana la 27
august 2013, în baza de date a ANOFM
s-au înregistrat 58.099 absolvenţi dintre
care 1776 sunt someri indemnizati.
Cei mai multi absolventi s-au inscris în
luna iulie 2013, respectiv 39.038 persoane.

Joi/29 August

Vineri/30 August

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo
pe următoarele

+23ºC
+14ºC

+22ºC
+9ºC

Reşiţa
Oraviţa +19ºC
+10ºC

Luni, 2 Septembrie

+25ºC
+12ºC

Marţi, 3 Septembrie

consiliere profesională, pot participa la
cursuri gratuite de formare profesională.
Bursa generala a locurilor de munca pentru
absolventi se va desfasura pe data de
27.09.2013, la nivelul tuturor agentiilor de
ocupare. Datele locatiilor vor fi anuntate în
timp util la sediile agentiilor de ocupare şi
pe site-urile oficiale ale institutiilor.
Absolvenţii care într-o perioadă de 60
de zile de la absolvire nu reuşesc să se
încadreze în muncă potrivit pregătirii
profesionale, beneficiază de indemnizaţie
de şomaj, în cuantum de 50% din valoarea
indicatorului social de referinta, pe o
perioadă de 6 luni.

Sâmb@t@/31 August

Duminic@/1 Septembrie

Timişoara
Caransebeş

+23ºC
+7ºC

Reşiţa

+25ºC
+11ºC

Oraviţa +20ºC
+8ºC

Miercuri, 4 Sep.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+25ºC
+6ºC

+27ºC
+14ºC

+23ºC
+9ºC

Joi, 5 Septembrie

Vineri, 6 Septembrie

Caransebeş
Reşiţa

+26ºC
+10ºC

Oraviţa +22ºC
+10ºC

Oraviţa +20ºC
+8ºC

+23ºC
+9ºC

+22ºC
+11ºC

11 zile

8

Pentru luna august 2013, s-au inscris
pana la data prezentului comunicat, 11.738
absolventi, situatia acestora după forma de
învăţământ fiind următoarea:
l 161 absolventi - primar, gimnazial şi
professional
l 7.344 absolventi - liceal şi post-liceal
l 4.233 absolventi - universitar.
Dupa ce s-au inscris la agentiile de
ocupare a fortei de munca sau la alti
furnizori de servicii specializate pentru
stimularea ocuparii fortei de munca,
acreditati, absolventii pot beneficia de
serviciile de mediere a muncii pe locurile de
muncă vacante declarate de angajatori,
precum şi de serviciile de informare şi

+25ºC
+11ºC

Sâmbătă, 7 Sep.

Duminică, 8 Sep.

Reşiţa

+23ºC/+10ºC

+18ºC/+9ºC

+19ºC/+11ºC

+21ºC/+11ºC

+22ºC/+14ºC

+24ºC/+16ºC

+25ºC/+15ºC

Timişoara
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+23ºC/+9ºC
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