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“Alaiul colindătorilor” la Reşiţa
Manifestarea "Alaiul colindătorilor" organizată în acest an în
oraşele Oraviţa, Reşiţa şi Caransebeş are ca scop sesnsibilizarea
opiniei publice şi a credincioşilor de a-şi păstra obiceiurile şi portul
tradiţional, păstrând astfel şi identitatea poporului român într-o lume
tot mai secularizată din toate punctele de vedere. Şi pe această cale,

Episcopia Caransebeşului a invitat la aceste manifestări pe toţi
iubitorii de colindă şi tradiţie românească la petrecerea întru
rugăciunea de primire în ieslea sufletului pe Mântuitorul Iisus
Hristos, care iarăşi şi iarăşi se naşte în Betleemul Iudeii.
Sâmbătă 20, decembrie 2008, cu începere de la ora 15.30,
Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian a participat la „Alaiul
Colindătorilor” şi la un concert de colinde în municipiul Reşiţa.
Manifestarea a debutat în central civic al municipiului, unde în
faţa troiţei ridicată în memoria eroilor martiri ai revoluţiei din 1989 s-a
săvârşit o slujbă de pomenire de către Întâistătătorul Eparhiei, după
care a avut loc un moment comemorativ artistic, susţinut de tinerii
grupului “Katharsis” al Episcopiei Caransebeşului, care a amintit
tuturor celor prezenţi lacrimile de durere pe care le-au lăsat victimele
revoluţiei din 1989.
Irina Petrea
În continuarea programului alaiul colindătorilor
s-a deplasat în
procesiune din central civic al municpiului Reşiţa, până la Casa de
Cultură a Sindicatelor municipiului Reşiţa. Aici 12 grupuri de
colindători din arealul protopopiatului Reşiţa au interpretat colinde
din repertoriul tradiţional românesc. În încheierea recitalurilor de
colinde susţinute de colindători, corala preoţilor protopopiatului
Reşiţa au încântat asistenţa cu un miniconcert de colinde corale.
Această manifestare, deşi organizată în premieră la Reşiţa, s-a
bucurat de prezenţa a sute de credincioşi, care dimpreună cu cei
care au colindat au primit daruri din partea protopopiatului Ortodox
Român din Reşiţa, precum şi invitaţia de a participa în fiecare an la
alaiul colindei şi al tradiţiei noastre creştin ortodoxe strămoşeşti.
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Mihai Step@nescu este amenin]at }i }icanat de mafia imobiliar@ din Re}i]a
Ultima şedinţă de consiliu local a încins spiritele la Reşiţa.
Primarul Mihai Stepanescu a propus în şedinţa din 16 decembrie
mai multe proiecte privind descentralizarea şi reorganizarea
Primăriei Reşiţa, astfel ca numărul de personal sau de posturi să
corespundă necesităţilor Reşiţei şi, totodată, să se realizeze o
economie serioasă la bugetul de criză din 2009. „Am promis şi am
susţinut reorganizarea la nivelul Primăriei, a statului de funcţii şi
organigramei, pentru că sunt multe lucruri nepotrivite: personal care
n-ar trebui să se regăsească în acele state de funcţii nu e normal să
avem două direcţii de asistenţă socială cu un scop relativ comun,
lucrăm şi cu două ONG-uri; nu e normal să avem două servicii de
terenuri şi de construcţii la Direcţia de Patrimoniu, cu doi directori
deşi al doilea este vacant. Nu sunt mulţumit de activitatea multora,
dar restructurarea, reorganizarea este una iar activitatea celor care
conduc încă acele servicii/direcţii este alta“ spune Mihai
Stepanescu.
Numai că, având în vedere că această restructurare ar fi
presupus şi plecarea unor personaje controversate din funcţii,
consilierii locali au amânat proiectele primarului. Mai mult, directorul
Liviu Timofte de la Administrarea Patrimoniului a vorbit despre
presiuni executate asupra sa pentru anumite evaluări. Ca răspuns,
primarul Mihai Stepanescu a arătat că este legal ceea ce i s-a cerut
şi că expertizele arată clar costurile lucrărilor de ecologizare, costuri
esenţiale în determinarea preţului de vânzare a terenurilor de pe
platforma industrială de la UCC. Cu toate acestea, au existat voci
care doreau ca terenurile să fie date pe 1 euro investitorilor.
De aici a izbucnit un imens scandal, primarul Mihai Stepanescu
spunând în conferinţa de presă de miercuri că se fac presiuni asupra
sa de „mafia imobiliară“ şi că a fost ameninţat în repetate rânduri. „Naş putea spune neaparat presiuni, dar au fost unele sugestii pe
parcursul celor 6 luni. Eu le numesc sugestii. Dacă dumneavoastră
le consideraţi sinonime cu forţări...“
Edilul spune că sunt interese imobiliare mari în legătură cu
Reşiţa şi că el n-a dorit decât o transparenţă în actele de vânzare,
respectarea legii şi, binenînţeles, impunerea unor condiţii de
Primărie pentru terenurile vândute în zona industrială, condiţii legate
de investiţii, obligativitatea de producţie, locuri de muncă şi
interzicerea dreptului de revindere pentru câţiva ani, lucruri care nu
convin mafiei imobiliare din Reşiţa. „În legătură cu aceste terenuri
avem de aface cu un stil mafiot, cu o componentă mult mai vizibilă a
unei mafii locale, mafia terenurilor, a spaţiilor verzi, a traficului
excesiv de influenţă“ spune revoltat edilul. Întrebat de susţinerea pe
care directorul Liviu Timofte o are, primarul a răspuns: „unii dintre
colegii de la Patrimoniu, de la Urbanism, poate chiar şi de la investiţii
şi nu numai, şi mai jos şi mai sus sunt împinşi de anumite interese
comerciale, poate politice. S-ar putea să fie nevoie doar de
semnătura unor oameni, nu neaparat de ei“.

Rugat să explice felul presiunilor la care a fost supus, Mihai
Stepanescu a spus că a fost ameninţat de trei ori în ultimele luni, că a
făcut sesizări şi la poliţie şi la SRI şi că de acolo se pot afla şi mai
multe detalii. Mai mult, vineri, 12 decembrie, primarul s-a întâlnit la
Lugoj cu viceprimarul municipiului de pe Timiş. La întoarcerea spre
casă doi interlopi reşiţeni au încercat să-i blocheze de mai multe ori
drumul maşinii primarului Stepanescu, fiind necesară intervenţia
mascaţilor. „Este a treia oară în ultimele trei luni când eu şi familia
mea am avut de aface cu ameninţări telefonice faţă de mai multe
persoane, care au culminat vineri noaptea cu doi interlopi. Când vă
spun ameninţări, sunt dosare în lucru la poliţie, adrese. Mi s-a spus
acum două luni jumate să nu spun nimic presei sau altora, pentru că
influenţează mersul anchetei“. Anchetă care de două luni şi jumătate
zace la poliţie! Cu ce a fost ameninţat Stepanescu: „ameninţări cu
violul, răpiri, cu moartea, ameninţări de tâlhărie, ce doriţi mai mult?!“.
Toate aceste ameninţări au culminat vineri noaptea cu atacul
interlopilor: „vineri noaptea veneam cu doi colegi din Primărie de la
Lugoj, unde m-am întâlnit cu viceprimarul de acolo la un restaurant.
Unul dintre interlopii aceştia era acolo. Am trecut, m-a salutat...la
întoarcerea spre casă unul dintre interlopi ne-a urmărit, celălalt a
ţinut aproape, metru cu metru, cu faza lungă, celălalt a întors în faţa
noastră şi ne-a blocat drumul. Am încercat să-l depăşim o dată, n-am
reuşit, am mers cât am mers, a oprit în mijlocul drumului şi ne-a prins
ca un cleşte. Celălalt sărise, pentru că sunt purtători de armă, cu
dosar penal şi aici şi în Germania, sunt persoane influente. Am luat-o
pe criblură, pentru că maşina mea este 4x4 şi am fost urmăriţi prin
pădure de un Jeep. Am sunat la Poliţie. La Reşiţa au intervenit
mascaţii care şi-au făcut datoria. Unul dintre interlopi era în spatele
nostru şi susţinea că a vrut doar să vorbească cu mine“ a povestit
Stepanescu presei.
Întrebat despre cei doi interlopi, primarul a spus că au intervenit
la el în diverse rânduri susţinuţi de un primar şi de un viceprimar să
îi dea terenuri pe la Kilometrul doi şi trei al Reşiţei. Stepanescu mai
spune că primarul şi viceprimarul care a venit cu interlopii sunt şi
acum în funcţie şi că, ambii, sunt de la acelaşi partid. Mai spune
despre cei doi interlopi că sunt persoane influente „se vorbeşte de o
mafie a ţigărilor, a adidaşilor şi nu numai“.
Stepanescu spune că la mijloc sunt interese patrimoniale,
terenuri şi terenuri şi zone verzi, sunt influenţe: „v-am dat materiale
cum s-au vândut terenuri pe 2-3 euro şi intenţionez ca la vânzarea
punctelor termice şi a terenurilor să participe presa.
La sfârşitul lunii septembrie primarul a primit primele ameninţări
şi a sesizat şi Poliţia şi SRI. „Tot aceşti interlopi l-au bătut şi pe băiatul
procurorului şef Mic de la Parchetul CS, i-a sărit cu genunchiul pe
cap. Ceva va trebui să facem. Reşiţa este sărăcită de interese!
Indiferent pe cine supăr, rolul meu este să trag semnale de alarmă şi
să facem treabă! Merg înainte!“ a declarat Stepanescu.
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Orarul casieriei în perioada sărbătorilor de
iarnă la serviciul public direcţia impozite şi taxe
01.12.2008 - 23.12.2008 program normal
închis cu publicul
24.12.2008
29.12.2008 - 30.12.2008 program normal
închis cu publicul
31.12.2008

Manifestările prilejuite de împlinirea
a 19 ani de la Revoluţia din Decembrie
1989 au debutat duminică la Reşiţa cu o
slujbă religioasă pentru comemorarea
celor 21 de eroi care s-au jertfit pentru
democraţie şi libertate.

La primăria Bocşa s-a stabilit: nivelul chiriei sociale pentru anul
2009 - 10% din venitul lunar net calculat pe an, pe familie; chiria
nominală pe cameră, pe lună - 42,23 de lei, chiria pentru locuinţele
sociale declarate ca locuinţe de necesitate - subvenţionată.
Serviciul Public de Asistenţă Socială Bocşa dispune de 98 de
camere în chirie socială, dar cererea este mult mai mare.

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin,
săptămânalul Prisma publică ordinea de zi menţionându-se punctele
aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Un num@r de 12 consilieri locali au convocat
pentru 22 decembrie o }edin]@ extraordinar@
de consiliu local având pe ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.340/2008
(Amplasarea panourilor publictare pe spaţii verzi, scuaruri şi trotuare)
Ulterior fiind introdus şi
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Consiliului de
1. Proiect de hotărâre privind încetarea man- Consiliului Judeţean Caraş-Severin la co-finanţarea Administraţie al SC CET Energoterm SA Reşiţa în vederea transferării
datului de consilier judeţean al domnului Secăşan proiectului „Învaţă pentru carierea ta”, din cadrul certificatelor de emisii de gaze cu efecte de seră
Iosif. (aprobat)
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Ambele proiecte au fost aprobate
2. Proiect de hotărâre privind validarea manda- Resurselor Umane 2007-2013”Corelarea învăţării
tului de consilier judeţean al domnului Iancov pe tot parcursul vieţii,cu piaţa muncii ”Axa prioritară”, realizat cu contribuţia financiară neramburGheorghe. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii sabilă din partea Uniunii Europene. (aprobat)
După cele două războiaie dacice, împăratul Traian şi-a scris
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 72/
22.06.2008 privind constituirea Consiliului Judeţean Programului manifestărilor culturale şi activităţilor memoriile din timpul luptelor cu dacii într-o carte, numită „Dacica“.
metodice ale Bibliotecii Judeţene ”Paul Iorgovici” Lucrarea s-a pierdut, din ea păstrându-se o singură frază într-o
Caraş-Severin (aprobat)
altă lucrare a gramaticului Priscillianus. Acesta îl citează pe Traian
4. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii din Reşiţa pe anul 2009. (aprobat)
„inde Bersobis deinde Aizis procesimus“ adică „de la Berzovia am
17.
Proiect
de
hotărâre
privind
exprimarea
Consiliului Judeţean nr. 75/22.06.2008 privind
constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului avizului consultativ referitor la normele anuale de plecat spre Aizis“. Istoricii au localizat anticul Aizis în actuala
venit pe categorii de meserii pentru anul 2009, comună Fârliug, iar celebrul drum roman dintre Bersobis şi Aizis a
Judeţean Caraş-Severin. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului stabilite de către Direcţia Generală a Finanţelor fost localizat pe actualul traseu al DJ 586 FârliugBerzovia.
Duminică, au fost inauguraţi peste opt kilometri de drum asfaltat
de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin” Publice Caraş-Severin. (aprobat)
din acest traseu, FârliugDuleu, valoarea totală a investiţiei
18.
Proiect
de
hotărâre
privind
stabilirea
pre
domnului prof. univ. dr. Mircea Martin (aprobat)
ridicându-se la circa 2,7 milioane de lei, bani proveniţi de la
ţurilor
medii
la
produsele
agricole
din
judeţul
Caraş6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului
Consiliul Judeţean Caraş-Severin.
de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin” Severin, pe anul 2009. (aprobat)
Cristian Franţ
19. Proiect de hotărâre privind suma stabilită de
domnului prof. univ. dr. Mircea Vasile Zaberca.
Consiliul Judeţean Caraş-Severin ca parte compo(aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului nentă a remuneraţiei lunare acordată prin contractul
de „Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin” de mandat directorului general interimar al SC
Drumuri şi Poduri SA Caraş-Severin. (aprobat)
domnului dr. Costin Eugen Feneşan (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind suma stabilită de
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugePrimarul Mihai Stepanescu, împreună cu viceprimarul Tiberiu
tului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Consiliul Judeţean Caraş-Severin ca parte compo- Pădurean şi cu Ion Simion Purec, şeful Serviciului de Gospodărie
nentă a remuneraţiei lunare acordată prin contractul
pe anul 2008. (aprobat)
de mandat directorului general al SC Fabrica de Comunală al Primăriei, a efectuat miercuri, 17 decembrie, o vizită
9. Proiect de hotărâre de modificarea anexelor la
la Padocul reşiţean de câini. Împreună cu angajaţii Direcţiei de
Produse Lactate Oraviţa SA. (aprobat)
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 21/12.02.2008
Întreţinere şi Reparaţie a Patrimoniului Consiliului local, în a căror
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea
privind adoptarea bugetelor de venituri şi cheltuieli,
sarcină cade întreţinerea adăpostului şi cu reprezentanţi ai
pe anul 2008, a instituţiilor şi serviciilor publice de documentaţiei pentru concesionarea Hangarelor nr. asociaţiilor de protecţie a animalelor, s-a analizat gradul de
sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate 3, 4, Remizei P.S.I şi a terenului aferent, aflate în extindere a acestui obiectiv şi situaţia lucrărilor de reparaţii şi
de către acesta, cu modificările şi completările domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi admi- modernizări. Câteva concluzii: ONG-urile de profil se vor ocupa ca
nistrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, parte
ulterioare. (aprobat)
din imobilul situat în Caransebeş, str. Aeroport nr. 1, Fundaţia Fier Fotten să sterilizeze şi să vaccineze gratis
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea efecfosta Cazarmă 1003 Caransebeş (Baza Aeriană de animalele. Boxele vor fi extinse, pentru ca densitatea animalelor
tuării în anul 2009, a concediului de odihnă neefecsă fie mai mică iar hrana pentru câini va fi, pe viitor, de preferat
Elicoptere), prin licitaţie publică. (aprobat)
tuat în anul 2008, de către vicepreşedinţii Consiliului
22. Raport privind starea Universităţii „Eftimie uscată. După sterilizare se va încerca microciparea animalelor.
Judeţean Caraş-Severin, domnul Ghiorghioni
Acolo unde e cazul, firmele care adăpostesc câini cu rol de pază
Murgu”în anul universitar 2007-2008. (aprobat)
Ionesie şi domnul Georgevici Iulian. (aprobat)
pot intra şi ele în programul de sterilizare. În plus, s-a apelat la
23. Informare privind activitatea desfăşurată de
11. Proiect de hotărâre privind modificarea
firma Protan pentru a ridica animalele decedate, pentru care, în
statului de funcţii publice din cadrul aparatului de Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Caraş-Se- viitor, urmează să fie pusă în funcţiune o cameră de frig.
specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin. verin, în perioada iulie-decembrie 2008. (aprobat)
Lavinia Predescu
24. Prezentarea Planului Strategic al Autorităţii
(aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind modificarea sta- Teritoriale de Ordine Publică Caraş-Severin, pe anul
tului de funcţii la Muzeul Judeţean de Etnografie şi al 2009. (aprobat)
25. Analiza activităţii de protecţie civilă pe anul
Regimentului de Graniţă Caransebeş, aprobat prin
Primăria Municipiului Reşiţa, la iniţiativa primarului Mihai
Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 2008. (aprobat)
Stepanescu, a decis, de comun acord cu Suisse Trail SRL Braşov,
26. Analiza modului în care sunt îndeplinite sar- proprietarul patinoarului din Centrul Civic al municipiului, să extindă
179/29.12.2005, cu modificările şi completările
ulterioare. (aprobat)
cinile ce revin administraţiei publice judeţene pe sfera de facilităţi pentru copii. Astfel, pe întreaga perioadă a vacanţei
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea linia pregătirii economiei naţionale şi teritoriului şcolare, de sâmbătă, 20 decembrie 2008 şi până duminică, 4 ianuarie
Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun. 2009, intrarea pe patinoar a copiilor elevi să se facă gratuit, între orele
10 şi 11.30, accesul fiind permis cu carnetul de elev. De asemenea, pe
33/11.03.2008 cu privire la organizarea Comisiei de (aprobat)
27. Informare cu privire la participarea unei toată această perioadă, accesul pe patinoar al copiilor elevi pentru
selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor,
precum şi conţinutul anunţului public pentru prima delegaţii a judeţului Caraş-Severin la reuniunea seria de la orele 12 13.30 să se facă în modul doi pe un bilet de 10 lei.
Lavinia Predescu
sesiune de selecţie a ofertelor culturale. (aprobat)
grupului de lucru pe turism din cadrul Euroregiunii
DKMT,
ce
a
avut
loc
la
Szeged,
Ungaria,
în
data
de
14. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin la cofinanţarea şi 24 noiembrie 2008. (aprobat)
28. Informare cu privire la participarea unei
implementarea proiectului „Concept de Dezvoltare
Spaţială a Cooperării Inter-regionale în Spaţiul delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la a l Joi, 25.12.2008 PS Lucian va săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala
Dunărean” (Acronim Donau Regionen), realizat cu 23 a ediţie a expoziţiei internaţionale Pollutec, ce a Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din Caransebeş. Va
săvârşi oaspeţi la recepţia oferită de Centrul Eparhial cu prilejul
contribuţia financiară nerambursabilă din partea avut loc la Lyon, Franţa, în perioada 2 - 5 decembrie
praznicului Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos l Vineri, 26.12.2008
Uniunii Europene. (aprobat)
2008. (aprobat)
PS Lucian va săvârşi Sfânta Liturghie alături de Preasfinţitul Părinte
15. Proiect de hotărâre privind participarea
29. Intrebări.Interpelări.
Episcop Siluan al Gyulei la biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, din Reşiţa
şi va participa la aniversarea a 10 ani de la târnosirea acestei biserici l
l Inspectoratul de Jandarmi Caraş Severin va deschide un post fix la
Vineri, 26.12.2008 recepţia oferită de protopopiatul Reşiţa cu prilejul
praznicului Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos l Sâmbătă,
Moldova Nouă l 9.328 de locuitori ai judeţului Caraş-Severin nu au medic de
27.12.2008 PS Lucian va săvârşi Sfânta Liturghie la parohia Păltiniş
familie l Anul acesta, Direcţia Silvică Reşiţa a comercializat 1.320 de brazi,
din protopopiatul Caransebeş l Duminică, 28.12.2008 PS Lucian va
săvârşi slujba de resfinţire a bisericii şi Sfânta Liturghie la biserica „Sf.
mai puţini decât în 2007 când au fost comercializaţi peste 5.500 l
Ierarh Nicolae” din Bocşa Română l
Cristian Franţ

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 23 decembrie 2008

Drum roman refăcut

Repara]ii }i moderniz@ri la
Padocul de câini

Distrac]ie gratuit@ pentru copii

Ceremonii religioase de s@rb@tori

l Miercuri 31 decembrie Primăriile din Reşiţa, Caransebeş şi Bocşa organizează, cu începere de la orele 21,00 Revelionul în
aer liber din central civic l În intervalul 25 decembrie 2008 - 3 ianuarie 2009, toate casieriile Enel Energie vor fi închise l

Unde vor lucra senatorii şi deputaţii noştrii?
Parlamentarii din Caraş-Severin şi comisiile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor din care fac
parte:
SENAT:
Iosif Secăşan (PD-L) Comisia pentru sănătate vicepreşedinte
Bălan Pavel (PSD+PC) Comisia pentru administraţie
publică
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CAMERA DEPUTAŢILOR:
Valentin Rusu (PD-L) Comisia pentru politică
Mihai Radan (deputat al minorităţii croate din economică, reformă şi privatizare
Gheorghe Hogea (PD-L) Comisia pentru învăţământ,
România) Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport
ştiinţă, tineret şi sport
Ioan Mocioalcă (PSD+PC) Comisia pentru apărare,
Ioan Tabugan (PNL) Comisia pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a ordine publică şi siguranţă naţională
Ionuţ Chisăliţă (PSD+PC) Comisia pentru muncă şi
Camerei Deputaţilor
protecţie socială

Anunturi
,

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

aspirator (50 lei), combină
muzicală (50 lei), sistem audio
5+1 (50 lei), drujbă (100 € neg.)
Schimb căpriori din lemn cu Tel. 0742-377640.
scânduri. Tel. 0255-230696.
Ofer documentaţie pt creşteVând pătuţ de lemn cu rea ciupercilor Champignon şi
saltea pentru copii, 350 lei. Tel. Pleurotus. Tel. 0722-619119.
0766-709981.
Vând pătuţ bebe din lemn
natur cu gratii şi saltea. Preţ 150
lei. Tel. 0355-801049.
Vând Dacia 1992, 400 €. Tel.
Vând parfumuri originale 0743-154798.
Versace, Gucci, Christian Dior,
Vând Dacia 1410 pentru piese
etc. Preţ 100 lei. Tel. 0728- schimb, maşina este în stare de
371702 sau 0744-628437.
funcţionare. Tel. 0355-809615.
Vând foarte ieftin cameră
Vând Dacia break an 1993
video Panasonic M1 SVHS, caroserie cn, preţ 600 €. Tel.
casetă mare cu defecţiune mică 0745-628294.
+ geantă. Tel. 0722-619119.
Vând joc Play Station 2, cu 2
joystickuri şi cu cip, nefolosit.
Tel. 0729-133187.
Vând GPS Navigator Sony
Urgent cu contract î n
NV-U93T, diagonala ecran Germania, trei persoane pentru
mare 4,8 ţoli 122 mm, 300 €, supraveghere seră. Utilităţi,
nou. Tel. 0723-610400.
asigurări gratuit, 1.200 € net
Vând cărţi beletristică vechi lunar. Tel. 0733-633185.
şi noi,preţ neg.Tel.0723-092582
Execut acoperişe, zidării,
Vând televizoare color (pen- renovări apartamente, gresie,
tru 100-400 lei neg.), calculator faianţe. Tel. 0743-907757.
Pentium 3 complet (250 lei),
Transport marfă cu Dacia
pereche boxe 60 W (100 lei), break. Tel. 0745-628294.

Diverse

Auto-Moto-Velo

Imobiliare
Vând casă în Iaz, jud. CaraşSeverin, 1.200 mp cu grădină şi
gaz. Preţ 35.000 € neg. Tel.
0788-361829.
Vând casă în com. Măureni,
4 camere, grădină şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.
Vând în Gătaia grădină (loc
de casă). Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Închiriez casă în zona Triaj,
mobilată, toate utilităţile (apă,
gaz, curent, cablu). Tel. 0745571052, 0355-405268.
Ofer spre închiriere spaţiu
comercial în Bocşa Română,
200 mp, cu posibilitate divizare,
dotat cu toate utilităţile. Tel.
0729-133187.
Ofer spre închiriere în
Bocşa, spaţiu pentru depozitare
sau producţie, 180 mp, dotat cu
toate utilităţile, acces camion.
Tel. 0723-689971.

-1ºC
-7ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 29 Decembrie

Un abonament costă:
20,0 lei .................. 6 luni
40,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente
sunaţi la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

Vineri/26 Decembrie

Timişoara

Sâmb@t@/27 Decembrie

Timişoara
Caransebeş

-2ºC
-7ºC

Reşiţa
Oraviţa

Timişoara
Caransebeş

-2ºC
-6ºC

-2ºC
-6ºC

Reşiţa
Oraviţa

-2ºC
-8ºC

-1ºC
-7ºC

Marţi, 30 Decembrie

Miercuri, 31 Dec.

Matrimoniale
Doamnă serioasă, 45 de ani,
vorbesc limba italiană, licenţiată, doresc să cunosc un bărbat
italian serios pentru o relaţie de
durată. Tel. 0742-401489.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
- decembrie

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări - felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada - decembrie

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Duminic@/28 Decembrie
Timişoara

Caransebeş

0ºC
-7ºC

-1ºC
-7ºC

Reşiţa
Oraviţa

-1ºC
-7ºC

Vând urgent garsonieră în
Reşiţa, cu sau fără mobilă
22.000 € neg. Tel. 0747-617306
Vând casă în Oraviţa, bună
pt. privatizare, preţ 37.000 €.
Tel.0721-714156, 0255-210558
Vând garsonieră Al. Tineretului etaj 7/9, fără îmbunătăţiri.
Preţ 22.000 €. Contact:
liliana_calugaru@yahoo.com
Telefon 0728-884435.
Vând în Gătaia, în centru,
casă 2 camere, bucătărie, baie,
hol, şpais + o clădire cu 3
încăperi în curte, garaj, anexe,
grădină 1.520 mp. Front stradal
20 m sau schimb cu apartament
în Reşiţa, 2 camere. Tel. 0256410590, 0747-832171.
Vând apartament cărămidă
arsă, 160 mp, 4 camere + living,
2 băi, 2 balcoane, bucătărie,
cămară, garaj, pivniţă, et. 1 din
4, Reşiţa. Tel. 0770-751533.
Teren agricol în comuna
Târnova. Preţ negociabil. Tel.
0727-869557.

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

Oferte-Cereri
de Serviciu

Joi/25 Decembrie

Anunturi
,

-2ºC
-8ºC

+1ºC
-8ºC

Vineri, 2 Ianuarie

Reşiţa

-1ºC
-7ºC

Oraviţa +2ºC
-8ºC

0ºC
-8ºC

-1ºC
-7ºC

Joi, 1 Ianuarie

Caransebeş

-1ºC
-7ºC

Sâmbătă, 3 Ian.

Duminică, 4 Ian.

Reşiţa

+1ºC/-7ºC

+1ºC/-7ºC

+3ºC/-7ºC

+4ºC/-7ºC

+3ºC/-7ºC

+4ºC/-6ºC

+5ºC/-6ºC

Timişoara

+1ºC/-7ºC

0ºC/-7ºC

+2ºC/-7ºC

+3ºC/-7ºC

+3ºC/-7ºC

+4ºC/-7ºC

+4ºC/-7ºC

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 144 privind exercitarea profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a
profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
(M.O. nr. 785/24.11.2008)
l Ordinul nr. 695 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a
cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de
cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în
Registrul cumpărătorilor (M.O. nr. 786/25.11.2008)
l O.u.G. nr. 154 pentru modificarea şi completarea
O.u.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale pro-

tejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr. 407/2006 (M.O. nr. 787/25.11.2008)
l Ordinul nr. 670 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind aprobarea listei ocoalelor silvice care
asigură la cerere, pe bază de contract. servicii silvice
pentru proprietarii de fond forestier persoane fizice şi
juridice care nu şi-au constituit ocoale silvice private
(M.O. nr. 788/25.11.2008)
l Legea nr. 296 pentru modificarea şi completarea
Legii învăţământului nr. 84/1995 şi completarea Legii
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
(M.O. nr. 789/25.11.2008)

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Nume
Adresa

O.u.G. nr. 167 pentru modificarea Legii nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul
universitar de doctorat (M.O. nr. 789/25.11.2008)
l O.u.G. nr. 159 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat (M.O. nr. 792/26.11.2008)
l O.u.G. nr. 160 privind modificarea art. 2 din O.u.G.
nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal,
zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi
sistematizării teritoriului (M.O. nr. 792/26.11.2008)

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Decembrie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Agenţia Naţională de Reglementare în Energie a decis să menţină
nemodificat preţul gazelor naturale
furnizate consumatorilor captivi,
inclusiv celor casnici, pentru primul
trimestru al anului 2009.

Termenul de depunere a ofertelor
pentru prima fază a procesului de
selectare a societăţii de administrare a
Fondului Proprietatea a fost prelungit
de la 15 la 22 ianuarie 2009, la cererea
consultantului financiar.

Elevii au intrat în vacanţa de
iarnă, cursurile semestrului întâi
urmând să fie reluate în 5 ianuarie
2009 şi să se încheie în 30 ianuarie,
când va începe vacanţa intersemestrială de o săptămână.

Autoriza]iile de construire vor avea caracter public
Autorizaţia de construire şi anexele acesteia au
caracter public şi se pun la dispoziţia publicului
spre informare, pe pagina proprie de web a
autorităţii administraţiei publice locale emitente
sau prin afişare la sediul acesteia, după caz,
potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă aprobată în
şedinţa de ieri a Guvernului.
Noile reglementări modifică şi completează
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, care urmăreşte armonizarea legislaţiei naţionale, specifice autorizării executării lucrărilor de construcţii, cu legislaţia comunitară şi legislaţia română pentru protecţia mediului care transpune directivele europene în domeniu
Actul normativ înlocuieşte sintagma „proiect”
cu sintagma „documentaţie tehnică - D.T.” şi redefineşte termenul „autorizaţie”. Astfel, autorizaţia de
construire constituie actul final de autoritate al
administraţiei publice locale pe baza căruia este
permisă executarea lucrărilor de construcţii, corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la
amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea
şi postulizarea (dezafectarea, demontarea şi
demolarea) construcţiilor.
Autorizaţia de construire se emite după
parcurgerea următoarelor etape:
l Emiterea certificatului de urbanism, urmare a
cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii depusă de solicitant;
l Evaluarea iniţială a investiţiei şi stabilirea
necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra

mediului de către autoritatea competentă pentru
protecţia mediului;
l Notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice locale cu privire la menţinerea
cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, în situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului;
l Emiterea avizelor şi acordurilor stabilite prin
certificatul de urbanism;
l Emiterea actului administrativ al autorităţii
competente pentru protecţia mediului, după caz;
l Elaborarea documentaţiei tehnice D.T.;
l Depunerea documentaţiei pentru autorizarea
executării lucrărilor de construcţii la autoritatea
administraţiei publice locale competente;
l Emiterea autorizaţiei de construire.
Actul normativ mai prevede că măsurile specifice pentru protecţia mediului stabilite prin actul
administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului vor fi avute în vedere la elaborarea
documentaţiei tehnice D.T. şi nu pot fi modificate
prin procedura de autorizare ori prin autorizaţia de
construire.
În situaţia în care o investiţie urmează să se
realizeze etapizat sau să se amplaseze pe terenuri
aflate în raza teritorială a mai multor unităţi
administrativ-teritoriale învecinate, evaluarea
efectelor asupra mediului se realizează pentru
întreaga investiţie.
Guvernul Romaniei, 05.12.2008

Locuinţele ANL, destinate tinerilor,
vor putea fi cumpărate după 3 ani de
închiriere neîntreruptă şi, în acest
sens, vor putea fi ipotecate, în scopul
obţinerii unui credit bancar, potrivit
O.u.G. nr. 215/2008.

Componen]a noului Guvern al României
Prim ministru - Emil Boc (PDL)
Viceprim-ministru - Dan Nica (PSD+PC)
Ministrul Finanţelor Publice - Gheorghe Pogea (PDL)
Ministrul Administraţiei şi Internelor - Gabriel Oprea (PSD+PC)
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii - Radu Berceanu (PDL)
Ministrul Afacerilor Externe - Cristian Diaconescu (PSD+PC)
Ministrul Economiei - Adriean Videanu (PDL)
Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Ecaterina Andronescu (PSD+PC)
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei - Vasile Blaga (PDL)
Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Marian Sârbu (PSD+PC)
Ministrul Apărării Naţionale - Mihai Stănişoară (PDL)
Ministrul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti - Cătălin Predoiu (PSD+PC)
Ministrul Agriculturii, Pădurilor Şi Dezvoltării Rurale - Ilie Sârbu (PSD+PC)
Ministrul Turismului - Elena Udrea (PDL)
Ministrul Sănătăţii Publice - Ion Bazac (PSD+PC)
Ministrul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional - Theodor Paleologu (PDL)
Ministrul Mediului - Nicolae Nemirschi (PSD+PC)
Ministrul Tineretului şi Sportului - Monica Iacob Ridzi (PDL)
MinistrulIMM-urilor,ComerţuluişiMediuluideAfaceri-ConstantinNiţă(PSD+PC)
Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - Gabriel Sandu (PDL)
Ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul - Victor Ponta (PSD+PC)
Guvernul României, 23.12.2008

l Vechimea maşinilor care vor intra în Programul Rabla a fost redusă la 10 ani l Programul naţional privind evaluarea
stării de sănătate a populaţiei, prelungit până la 31 ianuarie 2009 l România are un deficit comercial de 17,2 miliarde euro,
în primele nouă luni din 2008, faţă de 15 miliarde euro în perioada similară din 2007 l Cetăţenii români aflaţi temporar în
străinătate îşi vor putea reînnoi paşapoartele expirate prin cerere depusă direct la misiunile consulare, procedura
obţinerii paşaportului prin procură fiind desfiinţată l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 260 privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de
teren sau inundaţiilor (M.O. nr. 757/10.11.2008)
l Legea nr. 261 privind modificarea şi completarea
art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
(M.O. nr. 757/10.11.2008)
l Ordinul nr. 5.742 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului privind Calendarul mişcării personalului
didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul
şcolar 2009-2010 (M.O. nr. 757/10.11.2008)
l Legea nr. 222 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (M.O. nr. 758/10.11.2008)
l O.u.G. nr. 151 pentru modificarea şi completarea
O.G. nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2008 personalului din învăţământ (M.O.
nr. 759/11.11.2008)
l Ordinul nr. 2.815/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cetăţeniei române de către unele
persoane (M.O. nr. 760/11.11.2008)
l Ordinul nr. 1.352 al ministrului transporturilor pentru
modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor
conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
1.892/2006 (M.O. nr. 761/11.11.2008)
l H.G. nr. 1.387 privind sprijinul direct al statului prin
acordarea de subvenţii pentru producţia anului 2008
producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul
creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor
agricole, precum şi pentru modificarea p ăr ţii
introductive a art. 4 din Normele metodologice de
aplicare a prevederilor O.u.G nr. 108/2001 privind
exploataţiile agricole, aprobate prin H.G. nr. 49/2002
(M.O. nr. 763/12.11.2008)
l Ordinul nr. 2.862/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cetăţeniei române de către unele
persoane (M.O. nr. 763/12.11.2008)
l Ordinul nr. 3.274 al ministrului economiei şi finanţelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea
datei plăţii salariilor la instituţiile publice (M.O. nr.
763/12.11.2008)
l Legea nr. 266 - Legea farmaciei (M.O. nr.
765/13.11.2008)
O.u.G. nr. 148 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii (M.O. nr. 765/13.11.2008)
l Legea nr. 262 pentru modificarea alin. (5) şi (6) ale
art. 7 din O.u.G. nr. 4/2005 privind recalcularea
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pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem
al asigurărilor sociale de stat (M.O. nr. 767/14.11.2008)
l O.u.G. nr. 147 pentru modificarea şi completarea
Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 (M.O. nr.
765/13.11.2008)
l Legea nr. 264 pentru modificarea O.u.G. nr. 28/1999
privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr.
767/14.11.2008)
l H.G. nr. 1.413 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de
muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de
cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior
datei de 1 aprilie 2001
l Ordinul nr. 3.282 al ministrului economiei şi finanţelor pentru modificarea şi completarea Procedurii de
selectare a societăţilor profesionale civile de avocaţi
din România sau din străinătate, specializate în litigii
internaţionale, de încheiere şi derulare a contractului
de asistenţă şi reprezentare juridică a României sau a
altor instituţii publice în faţa Curţii de Arbitraj
Internaţionale a Centrului Internaţional pentru
Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii,
aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi
finanţelor nr. 668/2007 (M.O. nr. 767/14.11.2008)
l Legea nr. 269 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de
tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din
România (M.O. nr. 768/14.11.2008)
l Legea nr. 270 pentru modificarea Legii nr. 17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (M.O.
nr. 768/14.11.2008)
l Ordinul nr. 5.869 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului pentru modalitatea de aplicare a unor
prevederi ale O.G. nr. 15/2008 privind creşterile
salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din
învăţământ (M.O. nr. 768/14.11.2008)
l O.u.G. nr. 153 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (M.O. nr.
769/14.11.2008)
l Ordinul nr. 1.862 al ministrului sănătăţii publice
privind stabilirea specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice în care pot solicita confirmarea în
rezidenţiat medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care
ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenţi
universitari în instituţii de învăţământ superior medical,
medico-dentar şi farmaceutic la discipline didactice
care nu au corespondent în nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru
reţeaua de asistenţă medicală (M.O. 770/17.11.2008)
l Ordinul nr. 2.013 al ministrului afacerilor externe

privind Lista statelor pentru ai căror cetăţeni este
necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea
vizelor de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul
României (M.O. nr. 770/17.11.2008)
l Ordinul nr. 2.398 al ministrului culturii şi cultelor
privind reorganizarea activit ă ţii de atestare a
specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în
domeniul protejării monumentelor istorice şi pentru
aprobarea normelor metodologice privind atestarea
acestora (M.O. nr. 771/17.11.2008)
l Legea nr. 263 privind sistemul de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor (M.O. nr.
775/19.11.2008)
l H.G. nr. 1.449 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a O.u.G. nr.
67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile
destinate finanţării politicii agricole comune alocate de
la Comunitatea (M.O. nr. 775/19.11.2008)
l H.G. nr. 1.417 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Variantă
de ocolire Timişoara-Sud” (M.O. nr. 777/20.11.2008)
l O.u.G. nr. 155 pentru modificarea Legii nr. 142/1999
privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
(M.O. nr. 778/20.11.2008)
l O.u.G. nr. 156 pt. modificarea şi completarea Legii
învăţământului nr. 84/1995 (M.O. nr. 778/20.11.2008)
l Circulara nr. 37 a Băncii Naţionale a României
privind punerea în circulaţie a unei noi bancnote cu
valoarea nominală de 10 lei, reproiectată (M.O. nr.
778/20.11.2008)
l Legea nr. 298 privind reţinerea datelor generate sau
prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului sau de reţele publice
de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice (M.O. nr. 780/21.11.2008)
l O.u.G. nr. 168 pentru completarea art. 10 din O.u.G.
nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop
a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi
profesional de stat (M.O. nr. 780/21.11.2008)
l H.G. nr. 1.454 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de
punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu
pentru persoane (M.O. nr. 783/24.11.2008)
l O.u.G. nr. 158 pt. modificarea şi completarea titlului
XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005
privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (M.O. 784/24.11.2008)
l O.u.G. nr. 166 pentru modificarea art. 16 lit. a) din
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.
36/1995 (M.O. nr. 789/25.11.2008)

Parlamentul European a votat, în a doua lectură
bugetul UE pentru 2009. Bugetul general al UE pentru
2009 va fi de aproximativ 116,09 miliarde Euro sub
forma creditelor de plată (0,89% din PIB-ul UE) şi
aprox. 133 miliarde Euro (1,03% din PIB-ul UE) credite
de angajament.

Deputaţii francezi au adoptat proiectul de lege
vizând reformarea audiovizualului public. Acesta
prevede în principal suprimarea publicităţii de la
France Television şi numirea conducerii
televiziunilor şi radioului publice prin decret, în
Consiliul de Miniştri.

Centrul de Comandă a Zborului Cosmic
din Rusia a declarat vineri că staţia
spaţială internaţională a reuşit să-şi ridice
orbita cu circa 800 m. Acum orbita staţiei
spaţiale internaţionale se află la circa 354
km de Terra.

Implementarea transfrontalier@ la nivel european a
normelor legate de siguran]a rutier@
Parlamentul a votat o nouă propunere de
directivă menită să faciliteze aplicarea transfrontalieră a reglementărilor din domeniul siguranţei rutiere. În momentul de faţă, conducătorii
auto care comit infracţiuni într-un alt stat membru
decât cel de reşedinţă deseori evită să plătească
amenzile impuse. Viteza excesivă, ebrietate la
volan, nefolosirea centurii de siguranţă,
ignorarea culorii roşu la semafor sunt câteva din
contravenţiile prevăzute în directivă.
Raportul elaborat de Ines Ayala Sender (PSE,
Spania), a fost adoptat cu 594 voturi pentru, 35
împotrivă şi 40 abţineri.

Ignorarea de către conducătorii auto a plăţii
amenzilor dintr-un alt stat membru nu numai contribuie la nesiguranţa rutieră, dar discriminează
rezidenţii care comit infracţiuni similare , dar care
plătesc penalizările. Obiectivul UE este de a
reduce cu 50% numărul victimelor decedate în
accidente până în 2010.
Conform studiilor efectuate, ponderea străinilor în accidente rutiere este mai mare decât participarea acestora la traficul naţional. Obiectivul
directivei este de a reduce în mod substanţial numărul încălcărilor comise pe străzile europene.
Potrivit raportoarei Ines Ayala Sender (PSE,
Spania), sancţiunile impuse pentru încălcările
realizate pe teritoriul unui alt stat membru sunt,
de obicei, fără efect. "Această impunitate relativă
poate submina obiectivele siguranţei rutiere,
deoarece conducătorii auto sunt tentaţi să nu
respecte prevederile naţionale ale traficului rutier
când se află într-un alt stat membru, din cauza
lipsei sancţiunilor."
Propunerea de directivă intenţionează să
reglementeze implementarea transfrontalieră a

infracţiunilor de exces de viteză, conducere în
stare de ebrietate, nefolosirea centurii de siguranţă şi nerespectarea culorii roşii a semaforului.
Potrivit studiului de evaluare a impactului
efectuat în 2007, 30% din decesele survenite în
urma accidentelor rutiere sunt cauzate de viteza
excesivă, 25% din cauza consumului de alcool la
volan, 17% din cauza nefolosirii centurii de siguranţă, iar aproximativ 4% din cauza nerespectării
culorii roşii a semaforului. Cu alte cuvinte, 75%
din decesele survenite în urma accidentelor
rutiere sunt cauzate de infracţiunile menţionate în
directivă.
Prin adoptare acestei legislaţii, se va contribui
la o mai bună siguranţă rutieră, sunt de părere
deputaţii europeni. Obiectivul UE este de a
reduce cu 50% numărul victimelor decedate în
accidente până în 2010. Conform Comisiei,
numărul mediu de decese în Uniunea Europeană
în 2007 se ridica la 83 de decese la un milion de
locuitori, iar media scăderii numărului de decese
în perioada 2001-2007 a fost doar de 20%.
Propunerea actuală se concentrează numai
pe contravenţiile care, în general, au un caracter
relativ minor. Propunerea ar trebui extinsă pentru
a facilita aplicarea sancţiunilor în cazul accidentelor în care sunt implicaţi conducători auto şi
care au ca rezultat răniri grave sau daune semnificative. De aceea, potrivit europarlamentarilor,
în viitor Comisia ar trebui să se concentreze pe
facilitarea execuţiei transfrontaliere a sancţiunilor
pentru contravenţiile rutiere, în special a celor
legate de accidente rutiere grave.
Propunerea legislativă prevede crearea unui
sistem electronic pentru schimbul de informaţii
între statele membre. Aceste reţele electronice
comunitare securizate vor permite schimbul de
informaţii în condiţii de siguranţă şi cu asigurarea
confidenţialităţii datelor transmise. Numărul de
înregistrare al maşinii şi datele personale vor fi
transmise spre a fi verificate. În urma verificării
efectuate în statul membru în care autovehiculul
este înregistrat, autoritatea naţională competentă va transmite notificarea de infracţiune posesorului autovehiculului, cu solicitarea plăţii amenzii
aferente.
Eficacitatea acestei directive este legată de
informarea participanţilor la trafic cu privire la normele în vigoare în fiecare stat membru, această
informare consolidând latura preventivă a directivei. Astfel statele membre se asigură că normele de limitare a vitezei sunt afişate sub formă
de panouri la fiecare dintre punctele de trecere a
frontierei lor pe cale rutieră iar Comisia Europeană pune la dispoziţie pe website-ul său un
rezumat al normelor din domeniul de aplicare al
prezentei directive, în vigoare în statele membre.
REF.: 20081216IPR44859

Majoritatea lucr@torilor europeni se
vor angaja în viitor în sectorul
serviciilor, potrivit unui raport
Până în anul 2020, trei din patru europeni vor lucra în sectorul
serviciilor, în domenii precum asigurările, asistenţa medicală,
comerţul şi educaţia, se arată într-un nou raport privind viitorul
pieţei europene a muncii.
Potrivit aceleiaşi surse, va creşte numărul locurilor de muncă
pentru ocuparea cărora va fi nevoie de studii superioare. De
asemenea, candidaţii vor trebui să facă dovada unor competenţe
profesionale avansate, pe lângă cele generale (spirit analitic,
abilităţi de comunicare, cunoştinţe informatice şi capacitatea de a
lucra în echipă). În acelaşi timp, va creşte cererea de locuri de
muncă pentru care fie nu este nevoie de pregătire, fie se solicită un
număr redus de competenţe.
Liderii europeni au solicitat întocmirea acestui raport din
dorinţa de a pregăti lucrătorii pentru locurile de muncă ale viitorului
şi de a evita o parte dintre discrepanţele întâlnite astăzi. În prezent,
multe sectoare se confruntă cu dificultăţi în ocuparea unor posturi
în Europa, în special a celor care necesită competenţe profesionale de înalt nivel. De asemenea, se întâlneşte destul de des situaţia
în care persoane cu un nivel educaţional ridicat ocupă posturi de
calificare inferioară, ceea ce denotă că, uneori, cunoştinţele sunt
mai puţin importante decât diversitatea competenţelor.
Comisia Europeană a elaborat planuri menite să permită o monitorizare mai atentă a pieţei muncii, în contextul crizei economice
actuale, precum şi actualizarea regulată a evoluţiilor anticipate.
Alte propuneri prevăd promovarea consilierii profesionale şi a
mobilităţii lucrătorilor şi ameliorarea gradului de informare cu
privire la piaţa globală a muncii, prin menţinerea de contacte cu
organizaţii internaţionale şi ţări precum SUA, Canada şi China. În
anul 2009 se va înfiinţa un grup de experţi care va avea misiunea
de a sprijini aceste demersuri.
Piaţa europeană a muncii se află într-o permanentă schimbare,
datorată noilor tehnologii, globalizării, îmbătrânirii populaţiei şi
trecerii către o economie cu emisii reduse de carbon. De
asemenea, se continuă tendinţa de deplasare dinspre agricultură
şi industria tradiţională către servicii şi crearea de locuri de muncă
bazate pe cunoaştere. Capacitatea de adaptare a lucrătorilor este
determinantă pentru creşterea economică şi armonia socială.
Pentru perioada 2006-2020 se preconizează crearea, în UE, a
aproximativ 20 de milioane de locuri de muncă. În acelaşi timp, se
aşteaptă ocuparea altor 80 de milioane de locuri de muncă, pe
măsură ce exponenţii generaţiei „baby boom” se pensionează iar
procentajul populaţiei apte de muncă scade. Lipsa resurselor
umane se va face resimţită chiar şi în sectoare care pierd locuri de
muncă. Previziunile sunt greu de realizat din cauza crizei
economice, iar cifrele s-ar putea schimba.
Comisia Europeană are în vedere şi un plan de accelerare a
cooperării între ţările europene în domeniul reorganizării educaţiei
şi formării profesionale.

l Rusia este interesată de propunerea statului Nicaragua de a participa la proiectul construirii unui canal care să lege
oceanele Atlantic şi Pacific l Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 7 iunie 2009. În România, urmează să fie aleşi 33
de eurodeputaţi l Guvernul belgian şi-a prezentat, vineri, demisia regelui Albert al II-lea l Slovacia va adopta moneda euro
la 1 ianuariei 2009 l Organizaţia ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) va diminua producţia de carburant până la
stabilizarea preţului acestuia l Administraţia de la Washington a acordat industriei auto americane un împrumut de 17,4
miliarde de dolari pentru a o ajuta să evite falimentul l

Zboruri turistice subspaţiale la doar 95.000 de dolari
Concurenţa în turismul spaţial se
intensifică. Dacă în urma cu aproximativ
două luni, cei de la Virgin Galactic îşi
dezvăluiau programul de turism,
Compania XCOR Aerospace, al cărei
sediu se află la Mojave (California), şi-a
prezentat marţi noua navetă botezată
"Lynx". Aceasta este de mărimea unui
avion cu reacţie de clasă mică şi se
poate autopropulsa până la limita atmosferei, efectuând până la patru astfel de
zboruri de câte 30 de minute, pe zi.
Naveta Lynx are două locuri, pasagerul
călătorind alături de pilot. Primul pilot
care va realiza aceste zboruri comerciale este fostul astronaut, colonelul în
retragere Rick Searfoss, care este şi
pilotul de încercare al navetei.
Într-o conferinţă de presă organizată
la Beverly Hills, compania XCOR a
anunţat că a încheiat un acord exclusiv
de comercializare a serviciilor sale cu

agenţia de turism RocketShip Tours, un transportul de marfă" le-a spus care va transporta şase pasageri într-o
care a asigurat deja 22 de cereri de re- Searfoss celor prezenţi, aluzie directă la cabină de lux, unde vor putea expezervare. Primul client al acestui program naveta celor de la Virgin Galactic, nacetă rimenta 5 minute de imponderabilitate.
turistic este omul de afaceri danez Per
Wimmer, 40 de ani, un pasionat al
spaţiului care a plătit cei 95.000 de dolari
necesari pentru a se îmbarca în ceea ce
a descris drept "aventura vieţii".
Naveta Lynx atinge o viteză ascensională de Mach 2 şi o altitudine de
61.000 de metri, permiţând experimentarea senzaţiei de imponderabilitate şi
oferind o perspectivă "extraterestră"
asupra Pământului, fapt ce nu poate fi
oferit de un simplu zbor la bordul unui
avion comercial ce urcă până la plafonul
de 12.000 de metri.
"Accelerarea, imponderabilitate, şi
priveliştea vor oferi o experienţă care
este din altă lume. Şi cea mai bună parte
din această experienţă, veţi călătorii în
faţă, ca un co-pilot, în loc de în spate, ca
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Agenţia matrimonială ADRIANA - Timişoara

S.C. Magister Imobiliare

Asigurăm cele mai bune servicii de intermediere între persoanele
singure interesate de o relaţie stabilă şi serioasă cu perspective
de căsătorie în FRANŢA şi ITALIA.
Alegerea unei agenţii matrimoniale vă schimbă în mod radical viaţa.
CE MAI AŞTEPŢI? VINO ŞI TU, UNDEVA, CINEVA TE AŞTEAPTĂ CA
SĂ-ŞI ÎNTEMEIEZE O FAMILIE ALĂTURI DE TINE !!!
Info: 0256-207.279, 0723-257.815
Ne deplasăm la Reşiţa pentru înscrieri.
ITALIAN 30 ani, 175/72, celibatar, muncitor, vesel, simpatic, situaţie materială stabilă, doresc să cunosc o d-şoară maxim 30
ani, simpatică, agreabilă, cu principii sănătoase de viaţă pentru o relaţie de durată cu
perspective de căsătorie. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.
ITALIAN 34 ani, 172/70, celibatar, studii
superioare (informatică), şaten cu ochii
verzi, calm romantic, fidel doresc să cunosc
o d-şoara max. 30 ani, care îşi doreşte o
relaţie serioasă cu finalitate de căsătorie.
Info prin agenţia matrimoniala ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 37 ani, 181/74, celibatar, afacere proprie (fabrică de pielărie), simpatic,
agreabil, dinamic, serios, caută să cunoască d-şoară maxim 35 ani, înaltă, delicată,
graţioasă, cu principii sănătoase de viaţă.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN 38 ani,175/80, celibatar, parţial nevăzător, dar autonom, cu casă proprie,
simpatic, agreabil, vesel dinamic, descurcăreţ, doresc să cunosc o d-şoară (dar care
poate avea şi un copil), chiar cu un handicap fizic, care îşi doreşte să fie iubită şi respectată, pt. a forma un cuplu unit şi durabil.
Info prin agenţia MATRIMONIALĂ adriana
la tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 39 ani, 175/82, celibatar, simpatic, ochii albaştri, director de bancă, foarte bine poziţionat, serios, romantic, doreşte
să cunoască d-şoară maxim 37 ani, instruită, serioasă, agreabilă, scop matrimonial.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 40 ani,178/75, celibatar, studii
superioare, serios, liniştit, realizat pe toate
planurile, doresc să cunosc o d-şoară maxim 35 ani, serioasă, delicată, cu care să
împărtăsesc sentimente reale şi alături de
care să formez o familie. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 49 ani, 174/70, divorţat, fără
copii, stabilit în Timişoara şi cu afaceri la

Reşiţa, stabil, rafinat, foarte manierat, plăcut, prezenţă foarte agreabilă, doresc să
cunosc max. 40 ani, aspect foarte tineresc,
modernă, feminină, educată, cu intenţii serioase de a forma un cuplu stabil şi durabil.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 51 ani,168/63,divorţat, optimă
poziţie socio-economică, educat, rafinat,
prietenos, doresc să cunosc max. 40 ani,
(chiar şi cu un copil mic), pozitivă, afectuoasă, sensibilă, decisă şi intenţionată de a
forma un cuplu solid. Pot oferi şi posibilitatea de a lucra la firma mea. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA, la tel. 0256207.279 sau 0723-257.815.
FRANCEZ 39 ani, 168/65, celibatar, firmă agricolă, muncitor, stabil, serios, înţelegător, flexibil doresc să cunosc maxim 38
ani (chiar şi cu un copil), modestă, naturală,
chiar şi de la sat, dar cu intenţii serioase de
a contrui o familie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la tel. 0256-207.279
sau 0723-257.815.
FRANCEZ 40 ani, 180/78, divorţat,
foarte simpatic, şaten/ochii verzi, situaţie
economică deosebită, firmă agricolă,
generos, educat, manierat, doresc să
cunosc maxim 38 ani, înaltă, delicată,
modestă dar cu bune intenţii de a formă o
familie. Info prin agenţia matrimonială
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723257.815.
FRANCEZ, 43 ani, 178/82, celibatar,
simpatic, foarte activ, stabil, serios, caută
să cunoască o d-şoară modestă, chiar de la
sat, familistă, care doreşte să formeze o
familie. Info prin agenţia matrimonială
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723257.815.
ITALIAN, 46 ani, 185/85, celibatar, medic, poziţie socio-economică elevată, inteligent, rafinat, modern estrovertit, doreşte să
cunoască d-şoară maxim 35 ani, înaltă, cu
valori morale şi educaţie aleasă, pt. căsătorie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la tel.0256-207279 sau 0723-257815

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.12.2008

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând apartament 4 camere conf. 1
decomandat, et. 3/4, centrală zona
centru. Preţ 85.000 €. Tel. 221529, 0724302616
Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuvă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompe Adaste, descărcare gravitaţională, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în oraş. Preţ neg. Tel. 221529,
0724-302616
Vând apartament 3 camere, conf. 1
semideomandat, et. 6/10, îmbunătăţit,
parţial mobilat, zona Govândari. Preţ
45.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă în Reşiţa, zona Baia
Comunală, compusă din 6 camere, 2
băi, 2 terase, garaj. Preţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
100.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă veche, front stradal 20 mp
+ curte şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistriţei. Preţ 79.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp

teren aferent. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Preţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
ÎNCHIRIERI
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat
şi utilat complet. Preţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere hală depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Luncă.
Preţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616.

duse solide si semisolide: 2/0; Şofer autocamion: 1/0; Sudor manual cu arc electric: 1/0;

MOLDOVA NOUĂ: Vânzător: 5/0; Muncitor necalificat la ambalat produse: 5/0;
Asistent medical generalist: 1/0; Muncitor necalificat in industria confecţiilor: 50/0;
REŞIŢA (locuri disponibile/locuri pentru absolvenţi): Agent comercial: 1/1; Agent de Croitor: 49/0;
ORAVIŢA: Asistent personal al persoanei cu handicap: 9/0; Muncitor necalificat la
asigurare: 0/10; Agent reclama publicitara: 1/0; Agent securitate: 1/0; Agent vânzări: 0/1;
Ajutor ospătar: 0/2; Asistent medical generalist: 14/1; Brancardier: 3/0; Bucătar: 1/2; asamblarea, montarea pieselor: 29/0; Agent vânzări: 1/0; Asistent medical generalist:
Coafor: 1/0; Confecţioner-asamblor articole din textile: 10/0; Consilier: 1/0; Croitor- 1/0; Consultant in informatica: 1/0; Muncitor necalificat in silvicultura: 1/0; Îngrijitoare la
confecţioner îmbrăcăminte după comanda: 64/18; Director tehnic: 1/0; Director unitati de ocrotire sociala: 1/0;
instituţie: 2/0; Dulgher: 0/8; Electrician auto: 0/1; Electrician de întreţinere si reparaţii:
OŢELU ROŞU: Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţa,
1/7; Electrician in construcţii: 0/3; Electromecanic auto: 0/1; Electronist depanator utilaje gresie, parchet: 9/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 7/0;
calcul: 0/1; Fierar betonist: 0/10; Forjor manual: 0/2; Frezor universal: 3/0; Ghipsar: 0/10; Bucătar: 1/0; Laborant chimist: 1/0; Lucrător comercial: 1/0; Funcţionar economic: 1/0;
Inginer ecolog: 0/1; Inginer hidroenergetica: 1/1; Îngrijitoare la unităţi de ocrotire: 1/0; Agent vânzări: 1/0; Asistent maternal: 1/0; Şofer de autoturisme si camionete: 1/0;
Inspector asigurări: 0/1; Inspector de concurenta: 1/0; Instalator apa, canal: 5/0;
TOTAL GENERAL: 763
Instalator ventilare si condiţionare apa: 5/0; Laborant chimist: 0/1; Laborant in ocrotirea
sănătăţii: 1/0; Lăcătuş construcţii metalice: 14/0; Lăcătuş mecanic: 17/18; Lăcătuş
Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
mecanic de întreţinere si reparaţii: 2/1; Lucrător comercial: 4/17; Manager : 0/1; Mecanic
Denumirea: Mansarde sediul Parchetului
auto: 0/4; Modelier lemn: 1/1; Muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de
de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin
praf si granule: 50/0; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţa,
Locaţie: Reşiţa Sud
gresie, parchet: 26/15; Muncitor necalificat in industria confecţiilor: 31/4; Muncitor Beneficiar: Parchetului de pe lângă
necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 1/0; Ospătar: 5/11; Oţelar: 1/1; Patiser: Tribunalul Caraş-Severin
1/0; Pregătitor materiale de şarje: 1/0; Proiectant inginer electrotehnic: 0/1; Registrator Proiectant: Case S.A. Reşiţa
medical: 1/0; Şofer de autoturisme si camionete: 2/0; Spălător vehicule: 1/0; Strungar la Constructor: Consproiect S.R.L. Reşiţa
maşini de alezat: 2/0; Strungar la strung carusel: 2/3; Strungar la strung paralel: 2/2; Data începerii construcţiei: 02.06.2008
Strungar universal: 3/2; Subinginer proiectant mecanic: 1/0; Sudor: 15/17; Sudor Data finalizării construcţiei: 02.12.2008
manual cu arc electric: 7/6; Tehnician constructor: 0/2; Tâmplar universal: 0/5; Tinichigiu
carosier: 1/2; Turnător formator: 2/1; Vânzător: 0/1; Vânzător de ziare: 3/0; Vopsitor auto:
1/3; Zidar rosar-tencuitor: 2/20; Zugrav-vopsitor: 0/10;
ANINA: Lucrător comercial: 1/0;
BĂILE HERCULANE: Medic rezident: 0/1; Muncitor necalificat la întreţinere
drumuri, şosele, poduri, baraje: 2/0; Lucrător comercial: 1/0; Vânzător: 0/0 + 1 persoane
peste 45 de ani;
BOCŞA: Asistent medical generalist: 1/0; Medic rezident: 1/0; Şofer autocamion:
1/0;
BOZOVICI: Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţa,
gresie, parchet: 1/0; Inginer de cercetare in silvicultura: 1/0;
CARANSEBEŞ: Reprezentant comercial: 1/0; Agent de dezvoltare: 20/0; Ambalator
manual: 3/0; Electrician de întreţinere si reparaţii: 1/0; Muncitor necalificat la ambalat pro-
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Drumul cel mai uşor spre casa ta!
intermedieri în orice tranzacţie imobiliară

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

consultanţă imobiliară pentru a face cea mai bună alegere

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

dispunem de un program performant de baze de date
care ne permite metode moderne de prezentare a ofertelor

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!

rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor, sprijin şi
consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit
asistenţă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de
intabulări şi orice litigii imobiliare
proiectare şi avize pentru construcţii şi amenajări
lucrări de cadastru şi topografie
Banat Expert colaborează cu experţi topografi, jurişti,
arhitecţi, evaluatori, asiguratori
Tel. 0355-404462, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Vând 2 camere cămin, îmbunătăţiri,
etaj 1, uşă metalică, convector preţ 12.000
€. Tel 0355-404462, 0771-344840
Vând garsonieră Micro 4 etaj 3, preţ
17.500 €. Tel 0355-404462, 0771-344840
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Centru,
decomandat, spaţiu mare 75 mp, bucătărie
mare. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 2 camere Moroasa,
bloc de cărămidă, confort 1,semidecomandat, centrală, mobilat, preţ 36.000 € neg.
Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 1
decomandat, suprafaţă mare 80 mp,
termopane, instalaţii noi, 35.000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Micro 1,
etaj 4, preţ bun 30.000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Micro 2,
confort 1, semidecomandat, centrală, uşă
metalică, boxă, preţ 33.000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 2,
bloc 4 etaje, Micro 4, etaj 1, preţ 32500 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând ap. 2 camere, conf. 3, et.3, termopane, îmbunătăţiri, modificări, preţ 23.500
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apart. 2 camere, conf. 2, zonă
Luncă, etaj 3, podele laminate, 27.000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, centrală, termopane, balcon modificat, preţ 32.000
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând ieftin apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, bloc 4 etaje, 2
balcoane, Micro 2, preţ 31.000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 1
decomandat, centrală, boxă intabulată,
baie nou amenajată, preţ 30.000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apart. 3 camere, conf. 1 decomandat, Micro 4, poziţie bună, etaj 3, bloc 4
etaje, centrala, termopane, preţ 46.000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, bloc 4
etaje, Micro 2, bucătărie modificată,
38.000 €. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, semidecomandat, podele laminate, mobilat nou, renovat nou, preţ 43.000
€. Tel 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, bucătărie
modificată, tavan fals, preţ negociabil. Tel
0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, Luncă,
confort 1, mobilat, bucătărie mare, utilat,
centrală, balcon închis, 42.000 €. Tel 0355404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere confort 1
decomandat, Moroasa, multiple modificări,
termopane, centrală, izolaţie, mobilat, etaj
3 din 4, preţ bun, 45.000 €. Tel. 0355404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, confort 1,
etaj 1, bloc 4 etaje,Micro 3. 38.000 € negociabil. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, Micro 3
confort 1, etaj 2, spaţios, centrală, îmbună-

tăţiri, uşi înlocuite, mobilat, preţ 40.000 €.
Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apart. 3 camere, Micro 4, conf. 1,
decomandat, etaj 3, Micro 4, 2 bai, 46.000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând urgent apart. 3 camere, conf. 1,
Micro 3, centrală, mobilat, preţ 36.000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 4 camere, Micro 4,
etaj 3, 55.000 €. Tel. 0355-404463,
0771344840
Vând apartament 4 camere, Centru,
decomandat, 2 băi, parter, amenajat,
modificat, izolaţie exterioară, poziţie bună,
merita văzut 50.000 €. Tel. 0355-404462,
0771344840
VÂNZARE CASĂ
Vând casă mare, zona Centru, stradă
bună, parter si etaj, 4 camere, 2 băi, 2
bucătării, 200 mp locuibili, grădină 650 mp,
terasă, garaj, centrală, 128.000 € neg. Tel.
0355-404462, 0771344840, 0728625813
Vând casă Muncitoresc, 7 camere, 250
mp locuibili, 500 mp teren, 2 bucătării, 2
băi, 2 centrale, plan drept, lângă Bulevard,
79.000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840
ÎNCHIRIERE
Ofer spre închiriere apartament 2
camere, mobilat şi utilat, 130 €. Tel. 0355404462 0770344840
Ofer spre închiriere garsoniera mobilată zonă bună preţ 90 €. Tel. 0355-404462
0771344840
Ofer spre închiriere apartament 3
camere, complet mobilat şi utilat, centrală,
termopane, 200 €. Tel 0355-404462,
0771344840
Închiriez spaţiu comercial Govândari la
bulevard 35 mp, termopane, vitrină, 200 €.
Tel 0355-404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial centru, 50
mp, amenajat, poziţie bună. Tel 0355404462, 0771344840
Închiriez spaţiu ultracentral, 40 mp,
amenajat, vitrină, preţ negociabil. Tel 0355404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial amenajat, 60
mp, pt. birouri, zona Luncă, la bulevard, 3
încăperi. Tel 0355-404462, 0771344840
Vând spaţiu comercial Govândari, vad
comercial, 136 mp, alarmă, amenajat, grup
sanitar, preţ bun. Tel 0355-404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial, zona centrală, alarma 116 mp, preţ 400 €. Tel 0355404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial, lâng ă
universitate, 40 mp, nou amenajat, parcare
200 €. Tel 0355-404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial, aproape de
centru, la bulevard, 40 mp, termopane,
centrală, amenajat, intrare separată, preţ
bun. Tel 0355-404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial, 100 mp,
Govândari, vitrină, vad comercial, super
amenajat, Tel 0355-404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial 140 mp,
aproape de centru, etaj 1, 300 €. Tel 0355404462, 0771344840
Închiriez spaţiu comercial, zona centru,
50 mp, termopane, vitrina, 2 încăperi, grup
sanitar, amenajat, 400 €. Tel 0355-404462,
0771344840
Închiriez spaţiu comercial, 15 mp
pentru birouri, zona Luncă, la bulevard,
150 €. Tel 0355-404462, 0771344840

Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!
Vizitaţi-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 lângă Poştă şi profitaţi de gama
de servicii oferite de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro
Vând apartament 2 camere, zona Spar,
VÂNZARE GARSONIERE
Vând gars. Mociur, convector, gaz, apă confort 1, semidecomandat, et. 4/4, termocaldă, perete exterior izolat, baie mare, 28 pane, uşă metalica la intrare, fără alte îmbunătăţiri, preţ 35.000 €, cod anunţ 00109.
mp, preţ 17.500 € neg. cod anunţ 00020.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând garsonieră Constructorilor, uşă
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
metalică, 27 mp, preţ 14.500 € neg. cod
confort 2, semidecomandat, 65 mp, et. 1/4,
anunţ 00323.
Vând garsonieră,Albăstrelelor, etaj 3/4, centrală termică, gresie, faianţă, parchet
uşă metalică, termopane, convector, ins- de fag, fără îmbunătăţiri, preţ 47.000 €
negociabil, cod anunţ 00302.
tant, preţ 20.000 € neg. cod anunţ 00151.
Vând apartament 3 camere, Reşiţa
Vând garsonieră, Căminelor, etaj 2/4,
geam termopan, uşă metalică, gresie, fa- Sud, confort 1, decomandat, et. 1/10, centrală termică, fără alte îmbunătăţiri, preţ
ianţă, preţ 7.500 € neg. cod anunţ 00195.
Vând gars. Mociur, etaj 4/4, 38 mp, îm- 90.000 € negociabil, cod anunţ 00303.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 2,
bunătăţită, preţ 12.500 €, cod anunţ 00308.
Vând garsonieră, Govândari, etaj 2/4, semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbună36 mp, îmbunătăţită, mobilată, preţ 22.000 tăţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
€, cod anunţ 00218
Vând gars. Tineretului, etaj 5/10, 30mp, semidecomandat, 95 mp, et. 1/10, recent
renovat, preţ 66.000 € neg. cod 00319.
îmbunătăţită, preţ 22.500 €, cod 00295.
Vând apartament 3 camere, GovânVând gars. B-dul Rev. din Decembrie,
etaj 3/4, 37 mp, podele laminate, termopa- dari, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
parter/10, centrală termică, uşă metalică,
ne, preţ 25.000 € neg. cod anunţ 00226.
Vând gars. Mociur, etaj 1/4, 37,57 mp, preţ 46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
îmbunătăţită, nemobilată, centrală, termopane, preţ 24.000 € neg. cod anunţ 00262. semidecomandat, et. 4/4, fără îmbunătăţiri, preţ 44.000 € neg. cod anunţ 00284.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Luncă,
Vând ap. 2 camere, 55 mp, conf. 1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 9/10, confort 1, semidecomandat, parter/2, cenîmbunătăţit, termopane, centrală, uşi inte- trală termică, bloc de cărămidă, parchet,
rioare schimbate, preţ 33.000€,cod 00364 preţ 70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând ap. 3 camere, Moroasa, conf. 2,
Vând apartament 2 camere, 60 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân- semidecomandat, et. 3/4, centrală termică,
dari, etaj 4/9, fără îmbunătăţiri, preţ 35.000 preţ 40.500 € negociabil, cod anunţ 00276.
Vând apart.3 camere, Luncă, confort 1,
€, cod anunţ 00293.
Vând ap. 2 camere, 50 mp, conf. 2, se- semidecomandat, et. 1/2, centrală termică,
midecomandat, zona Govândari, etaj 3/4, uşă metalică, termopane, bloc de cărăcomplet renovat, preţ 41.000 €, cod 00294. midă, preţ 51.000 € neg. cod anunţ 00257.
Vând ap. 3 camere, Reşiţa Sud, conf.1,
Vând apartament 2 camere, confort 3,
îmbunătăţit, decomandat, zona Govân- decomandat, 113 mp, et. 10/10, centrală
dari, etaj 2/4, îmbunătăţit, termopane, preţ termică, 2 băi, 2 balcoane, uşă metalică,
termopane, preţ 75.000 € neg. cod 00250.
27.000 €, cod anunţ 00363.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân- semidecomandat, 78 mp, et. 4/4, centrală
dari, etaj 9/10, fără îmbunătăţit, preţ termică, gresie, faianţă, uşă metalică, termopane, bucătărie complet mobilată şi uti30.000 €, cod anunţ 00298.
Vând ap. 2 camere, 65 mp, conf. 1, de- lată preţ 80.000 € neg. cod anunţ 00242.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
comandat, zona Govândari, etaj 4/4, îmbusemidecomandat, 67 mp, et. 2/10, centrală
nătăţit, preţ 43.000 €, cod anunţ 00332.
Vând apartament 2 camere zona termică, gresie, faianţă, podele laminate,
Govândari, et. 9/10, confort 2, semide- preţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând ap. 3 camere, Muncii, conf. 2, decomandat, termopane, te îmbunătăţiri, preţ
comandat, 64 mp, et. 1/10, centrală termi33.000 €, cod anunţ 00260.
Vând apartament 2 camere zona Go- că, gresie, faianţă, uşă metalică, termopavândari, parter/4, 60mp, conf.1, semideco- ne, preţ 53.000 € neg. cod anunţ 00047.
Vând apartament 3 camere, Muncii,
mandat, centrală termică, îmbunătăţiri,
preţ 40.000 € negociabil, cod anunţ 00252. confort 1, semidecomandat, 82 mp + boxă,
Vând ap. 2 camere, Molizilor, et. 1/4, et. 2/4, centrală termică, gresie, faianţă,
conf. 2, semidecomandat, centrală termi- uşă metalică, termopane, parchet din lemn
că, termopane, uşă metalică, mobilat, masiv stejar, recent renovat, 2 băi, preţ
utilat, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00251. 70.000 € negociabil, cod anunţ 00104.
Vând apartament 2 camere zona GoVând apartament 3 camere, confort 1,
vândari, parter/4, confort 1, decomandat, decomandat, etaj 8/8, Govândari, 83. 74
centrală termică, fără alte îmbunătăţiri, mp, termopane, centrală, 2 balcoane
preţ 43.000 € negociabil, cod anunţ 00244. închise, mobilat, tavane false, preţ 49.000
Vând apartament 2 camere zona € negociabil, cod anunţ 00165
Centru, et. 7/10, fără îmbunătăţiri, lift nou,
VÂNZARE APART. 4 CAMERE
preţ 46.500 €, cod anunţ 00249.
Vând apartament 4 camere, GovânVând apartament 2 camere zona dari, Făgăraşului, et. 3/4, 2 băi, 2 balcoane,
Govândari, et. 2/4, fără îmbunătăţiri, preţ izolat, termopane, centrala, preţ 55.000 €
34.000 € negociabil, cod anunţ 00248.
negociabil, cod anunţ 00256.
Vând apartament 2 camere zona GoVând ap. 4 camere, parter, Gara Sud,
vândari, aleea Nuferilor, parter/4, 47 mp, pretabil privatizare, uşă metalica, uşi inteimobilul are sarcini, termopane, centrala, rioare schimbate, izolat, termopane, cenpreţ 31.000 € negociabil, cod anunţ 00228. trala, preţ 70.000 € neg. cod anunţ 00052.
Vând apartament 2 camere zona
Vând apartament 4 camere, Calea TiGovândari, et. 4/4, baie, bucătărie, balcon, mişorii, etaj 2/4, 2 balcoane, 2 băi, centrageam termopan balcon si baie, centrala, lă, termopane, parchet, necesita renovare,
bloc acoperit, lambriuri pe hol, uşă lemn, preţ 65.000 € neg. cod anunţ 00208
preţ 31.500 €, cod anunţ 00076.
Vând apartament 4 camere, confort 1,
Vând ap. 2 camere, Centru, confort 1, decomandat, 115 mp, etaj 8/8, centrală, 2
decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoane, băi, Centrul Civic, renovat, bucătărie
centrală termică, gresie, faianţă, parchet, mobilată, preţ 95.000 € neg. cod anunţ
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00034. 00254.
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Cazierul judiciar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Sed dui. Sed dui odio,
euismod id, ullamcorper vel, elementum sed, lacus. Etiam non
purus vel libero varius tristique. Proin a nibh eget eros aliquet
aliquet. Fusce interdum risus convallis dui. Suspendisse potenti.
Integer tincidunt rhoncus lacus. Donec faucibus, purus non
aliquet vulputate, libero leo interdum odio, quis lacinia nulla eros
eu eros. Maecenas dapibus, est in scelerisque fermentum, elit
massa consequat quam, et vulputate erat ligula at erat. Ut porta
vehicula massa.
Ut auctor pede at odio. Pellentesque at enim. Proin sit amet
lorem. Proin porttitor mi non purus. Praesent eget metus id est
consectetur sollicitudin. Suspendisse cursus orci sed risus.
Pellentesque et dui sed lectus pulvinar sodales. Cras sit amet
arcu in ipsum fringilla fringilla. Proin fringilla. Sed risus orci,
tempus ut, congue ac, euismod euismod, justo.
Curabitur nec dui. Phasellus ut nisl. In ac eros. Ut velit.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Ut pellentesque dictum urna.
Nulla malesuada, nulla sed rhoncus facilisis, mi elit tincidunt nisi,

id fringilla tortor erat ut ipsum. Proin ultricies nibh eu metus.
Curabitur ornare. Nullam eu mi et nunc cursus iaculis. Aliquam
erat volutpat. In posuere auctor massa. Nam facilisis, nulla vel
vulputate euismod, libero nibh fringilla ipsum, id commodo dui dui
id orci. Sed molestie, mi sit amet mollis dignissim, sapien mauris
dapibus tellus, sit amet convallis turpis metus sit amet quam.
Donec leo dui, ultrices cursus, sagittis nec, pretium a, orci. Vestibulum magna metus, mattis eu, egestas ut, convallis ac, lorem.
Phasellus venenatis, purus sed feugiat posuere, nisi tortor
vehicula tortor, eget adipiscing urna lectus vitae turpis. Vivamus
sagittis rhoncus diam. Aenean eros diam, volutpat et, ullamcorper
vel, rutrum in, velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin metus. Pellentesque volutpat nunc nec est.
Nulla hendrerit lectus ac lorem. Proin euismod. Fusce suscipit
ultricies neque. Cras dictum quam vitae nisl. Sed ultricies, lacus
sed fermentum viverra, risus nunc tincidunt mauris, sit amet faucibus lorem neque pharetra libero. Aenean vulputate nisl at dui.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Sed dui. Sed dui odio, euismod id, ullamcorper vel, elementum
sed, lacus. Etiam non purus vel libero varius tristique. Proin a nibh
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