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E.ON Gaz a sistat furnizarea de gaz către centrala oraşului

Reşiţa a rămas, din nou, fără încălzire

Abonaţii la sistemul centralizat de încălzire
din Reşiţa au rămas din nou fără încălzire şi fără
apă caldă, începând de marţi, 25 octombrie, a.c.
Oprirea furniz ării de agent termic către
apartamentele, şcolile şi instituţiile racordate la
CET 2010 este cauzată de faptul că E.ON Gaz a
sistat furnizarea de combustibil către centrală,
până ce aceasta nu îşi va plăti datoriile. Conform
sistemului de plată propus de E.ON Gaz, adică
achitarea la zi a gazului consumat, plus achitarea
consumului estimat pe două săptămâni în avans,
CET 2010 ar avea nevoie de aproximativ un
milion de lei, pentru următoarele două luni. Banii
aceştia ar trebui achitaţi de către Primăria Reşiţa,

din bugetul Consiliului Local, ori aceste lichidităţi
nu se află la dispoziţia Primăriei, a declarat
primarul Mihai Stepanescu.
Primăria şi Consiliul Local Reşiţa încearcă să
găsească surse de finanţare pentru plata
încălzirii în sistem centralizat, pe o perioadă de
două luni, cu speranţa că până atunci se va
realiza un nou sistem de încălzire, prin
amenajarea a opt centrale, în tot atâtea puncte
termice urbane. Pentru a plăti gazul şi a nu lăsa
populaţia în frig, primarul Stepanescu a solicitat
sprijinul Consiliului Judeţean şi al Prefecturii
Caraş-Severin. Primarul a declarat că a primit
promisiuni de la preşedintele Frunzăverde şi de
la prefectul Ţunea că se vor găsi fonduri
guvernamentale pentru plata gazului. Totuşi,
acest lucru nu se va putea întâmpla decât după
prima săptămână din noiembrie, când se vor face
realocările sumelor defalcate de la bugetul de
stat. Până atunci, singura alternativă sunt
hainele groase şi speranţa că gerurile se vor
amâna până mai la iarnă. În şcoli, dascălii au
început deja să utilizeze calorifere electrice
pentru încălzirea claselor.
Între timp, consilierii au căzut de acord să
aloce 10 milioane de lei, din credite
rambursabile, pentru amenajarea mult lăudatelor
microcentrale de cartier. Licita ţia pentru
atribuirea lucrărilor a fost organizată deja de
aproximativ o lună, însă a fost blocată de două ori

Ziua Armatei, f@r@... armat@
La Reşiţa a fost marcată marţi, 25 octombrie,
Ziua Armatei, în Parcul Tricolorului din municipiu. Ca
de fiecare dată, în condiţiile în care în Caraş-Severin,
cu foarte mici excepţii, nu mai există nicio unitate
militară, onorul către prefectul judeţului, Octavian
Ţunea, l-au dat mai mult cei din Ministerul de Interne,
jandarmii, poliţiştii şi cei de la ISU. S-a aflat acolo,
însă şi o grupă de ostaşi, în frunte cu comandantul
Centrului Militar Judeţean, lt.col. Ion Pasăre, care a
şi vorbit despre semnificaţia momentului.
Serviciul religios de pomenire a Eroilor Neamului
a fost susţinut de un sobor de preoţi în frunte cu
protopopul Reşiţei, Cătălin Mirişan, apoi oficialităţile
prezente, în frunte cu Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului judeţean şi fost ministru al Apărării,
au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor.

Editorial

Dan Popoviciu

Regele Mihai a împlinit 90 de
ani. Prilej de a repune pe tapet rolul
monarhiei în dezvoltarea modernă a
României dar şi a oportunităţii
revenirii ţării noastre la acest statut.
Pe această temă am scris un
editorial în 10 mai, pe care îl voi
relua în cele ce urmează, adăugînd
doar două idei legate de cele
întîmplate marţi, 25 octombrie.
Prima ar fi că Regele a fost aniversat
în Parlament tocmai de reprezentanţii USL, urmaşi ideologici ai celor
ce l-au forţat să abdice în 1947. A
doua idee ar fi că preşedintele
Traian Băsescu a ratat ocazia de a fi
elegant. Iată în continuare ce scriam
despre acest subiect cu ocazia zilei
de 10 mai: „Cei care judecă acest
lucru prin prisma datelor din istoria

Matei Mircioane
de contestaţiile unor firme. Abia vinerea trecută
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
a emis soluţia privind a doua contestaţie şi
lucrarea poate fi atribuită firmei câştigătoare.
Subiectul a fost viu discutat în şedinţa de Consiliu
Local Reşiţa de marţi 25 octombrie, deoarece
câţiva consilieri au ridicat problema dacă
microcentralele vor mai fi utile la sfârşitul lunii
decembrie, având în vedere că, în condiţiile în
care CET-ul va avea sincope în asigurarea
încălzirii, mulţi abonaţi s-ar putea debranşa.
Conform evidenţelor de la CET 2010, în prezent
mai sunt branşate la sistemul centralizat 3621 de
apartamente. În cele din urmă s-a ajuns la
concluzia că soluţia cu microcentralele este,
totuşi, cea mai bună. Şi specialiştii de la CET
2010 dau asigurări că prin punerea în funcţiune a
microcentralelor, distanţa de la surs ă la
consumator se va scurta foarte mult şi pierderile
de căldură, pe conductele de transport, vor fi mult
mai mici. Astfel sistemul va deveni rentabil. Tot în
speranţa rentabilizării sistemului, serviciul de
producere şi distribuţie a energiei termice la
Reşiţa va fi scos la licitaţie în data de 22
noiembrie a.c. Primarul Mihai Stepanescu afirmă
că astfel este posibil ca serviciul să fie preluat de
o firmă privată, însă acest lucru nu este
obligatoriu, deoarece la licitaţie se poate
prezenta şi CET 2010, o societate a Consiliului
Local Reşiţa, cu experienţă în domeniu.

Vizita Ambasadorului Germaniei la Bucure}ti,
Excelen]a Sa Andreas von Mettenheim, la Re}i]a
Ambasadorul Germaniei la Bucureşti,
Andreas von Mettenheim, s-a aflat ieri, la prima
sa vizită la Reşiţa. Aici a fost primit de către
prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian
Ţunea, şi vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Ionesie Ghiorghioni.
„Investiţiile germane, la ora actuală, au fost
reduse puternic, dar, dacă trecem de criza
economică şi financiară, sunt convins că
acestea vor lua, din nou, avânt. Oricum,
situaţia fiscală din România este esenţial mai
bună decât cea din Grecia sau Italia. Iar în
Caraş-Severin, media investiţiilor germane o
depăşeşte pe cea de la nivel naţional”, a
declarat, cu acest prilej, Excelenţa Sa Andreas
von Mettenheim.
După o prezentare succintă a potenţialului
judeţului Caraş-Severin, de către prefectul
Octavian Ţunea, Ambasadorul Germaniei la
Bucureşti a subliniat importanţa readucerii
limbii germane în atenţia tinerilor, a elevilor.
„Sunt impresionat de câţi tineri vorbesc
limbi străine în România, dar am observat o
retragere dinspre limba germană. De aceea,
ne dorim să o readucem în preferinţele şi
preocupările elevilor”, a precizat Excelenţa Sa
Andreas von Mettenheim. La rândul său,
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Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Ajutor pe baza
propriei răspunderi
Primăria ne informează
....pag. 2-3

Agenţii imobiliare
....pag. 2-3
Sprijinirea activităţii
instanţelor de judecată
Acte doveditoare pentru
solicitarea ajutorului
pentru încălzire
Principalele acte din
Monitorul Oficial
...pag. 4
Open Days 2011
Contract european
standard pentru
comerţul transfrontalier
...pag. 5

vicepreşedintele Consiliului Judeţean CaraşSeverin, Ionesie Ghiorghioni, a subliniat buna
convieţuire cu etnicii germani, dar şi cu toate
celelalte 17 etnii prezente în Caraş-Severin.
Ambasadorul Germaniei la Bucureşti şi-a
Anunţuri,
arătat interesul şi pentru staţiunea Băile
Herculane: „Staţiunea Băile Herculane va intra
publicitate
într-un proces de reabilitare şi modernizare,
conform unui proiect derulat de către Ministerul
...pag. 6-7
Dezvoltării şi Turismului. Sper ca, în scurt timp,
staţiunea Băile Herculane să redevină aceeaşi
Trecerea de la ora de vară la
perlă a turismului chiar internaţional, aşa cum a ora de iarnă, în anul 2011, va
fost odată”, spune prefectul judeţului Caraşavea loc în noapte dintre 29 şi
Severin, Octavian Ţunea. (Dan Apostolescu)

30 octombrie. Adică în ultima
duminică din luna octombrie a
anului. Va fi ziua cea mai lungă
din anul 2011.
Practic, ora 4
va deveni ora 3 în
acea noapte. Mai
precis, ceasul se
dă înapoi cu o oră.

Demnitate regală sau băşcălie republicană?
recentă sunt categoric împotrivă.
Perioada comunistă i-a convins fără
tăgadă de faptul că o astfel de
organizare statală ar fi perimată.
Argumentele cele mai vehiculate
sunt însă penibile şi pot fi uşor
asimilate maşinăriei de propagandă
comunistă: sclavia pe ogoarele
boierilor, trenul cu vagoane pline de
aur şi tablouri de patrimoniu cu care
ar fi fugit Mihai din ţară, imensele
sume de bani ce ar costa întreţinerea Casei Regale într-un huzur de
neînchipuit etc. Această atitudine a
fost cu brio reprezentată de
politrucul Ion Iliescu la începutul
anilor 90. Vă mai amintiţi probabil
cum, tătucul FSN înfiera cu mînie
proletară dorinţa exprimată de Mihai
de a reveni în ţară odată cu schim-

civica

barea regimului de la Bucureşti. Nu
sunt convins că era doar exprimarea
urii viscerale a comuniştilor de eşalon doi faţă de cei ce reprezentau o
altfel de ideologie.
De ce cred că România ar fi avut
o altă soartă dacă regele ar fi revenit
pe tron? Am fi intrat într-un club
select, dominat de onoare,
încredere, respectarea cuvântului
dat. Regele nu trebuie să mintă
frumos din patru în patru ani pentru
a fi reales. De aici şi lejeritatea în a
impune premierului numit
respectarea unor principii de
guvernare sănătoase, în slujba
dezvoltării naţiei. Cei doi nu fac
parte dintr-o gaşcă politică şi nu sunt
uniţi în devalizarea resurselor
naţionale pentru a umple puşculiţa

electorală. Nu pot fi fraţi în mocirla
politicianismului pentru a nu-şi
pierde scaunele. Scaun are doar
premierul. Regele are tron.
Bineînţeles că se poate invoca drept
contraargument ipotetica lipsă a
bunei credinţe din partea
monarhului. Avem însă exemplele
monarhiilor din Europa, al căror
nivel de conduită şi de dezvoltare
sunt edificatoare. Pot fi de acord cu
cei care afirmă că nici monarhia nu
este forma perfectă de conducere a
unei naţiuni. De aici însă, intrăm pe
tărâmul teoretic al formelor de
organizare statală ce poate suporta
argumente pro şi contra. Până una
alta, bazele României moderne au
fost puse de regi şi nu de preşedinţi”.

S.C. Normarom Industrie
Str. Broştenilor, nr. 59 Oraviţa
judeţul Caraş-Severin

Produce:
cherestea, semifabricate
şi panouri din lemn masiv
de fag, uscate şi aburite

Tel. 0255-572822
Fax 0255-571765

5 949994 960103

Din data de întâi noiembrie, a.c
populaţia Re şi ţei va pl ăti o
gigacalorie produsă la CET 2010,
cu 282,07 lei. Preţul real este de 431
de lei / Gcal, însă diferenţa va fi
suportată de la bugetul local.

Padocurile de câini de la Reşiţa
au revenit în administrarea Primăriei,
din cauză că asociaţiile pentru
protecţia animalelor s-au declarat
neputinioase în a le administra cu
banii primiţi de la Consiliul Local.

Primăria ne informează
Primarul municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu ţinând cont de gradul
de informatizare actual şi de faptul că majoritatea dintre noi avem un gadget cu funcţie de internet wireless (telefon, tabletă, laptop) cu care se poate
accesa site-urile de socializare sau orice informaţie virtuală dorită, anunţă
că împătimiţii navigării pe Internet vor avea ocazia să stea pe web, gratuit
chiar sub cerul liber, utilizând internetul wireless. Acest lucru va fi posibil
începând cu data de 22 octombrie 2011. Zonele cu astfel de “dotare“ vor fi:
Parcul Tricolorului
Parcul Siderurgistului
Centru Civic
Parcul Traian Vuia (bloc 800)
Parcul Cărăşana
Parcul Copilului

Reprezentanţi ai Asociaţiei „Viitor pentru
România” din Elveţia s-au aflat în aceste
zile la Caransebeş, pentru observarea
stadiului lucrărilor la cel de-al treilea atelier,
de mecanică agricolă şi tâmpl ărie,
amenajat la Grupul Şcolar Forestier.

Primul parc eolian
din vestul ]@rii

Cluburile Rotaract şi Interact Reşiţa
împreună cu Primăria municipiului au
continuat campania de ecologizare a
izvoarelor recondiţionate de clubul
Rotary Reşiţa în anul 2008, aflate pe
raza oraşului.

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134

La Oraviţa a fost inaugurat
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
primul parc eolian operaţional din
PUTEŢI PUBLICA
vestul ţării, rezultat al colaborării
dintre EuroCape New Energy
Limited Monaco şi LC Business SRL
Timişoara. Valoarea investi ţiei
depăşeşte 15 milioane de euro, o
treime din această sumă fiind
ob ţinut ă din fonduri europene
UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
Direcţia de Întreţinere şi Repararea Patrimoniului a început din data de atrase prin Programul Operaţional
18.10.2011, montarea în oraş, a 10 mese cu tablă de şah pentru ocuparea Sectorial Creşterea Competitivităţii
Vând garsonieră în Lunca la
timpului liber a iubitorilor acestui sport. Montarea meselor se va realiza în Economice.
Piaţa Mică. 27 mp, et. 2, cameră,
Tăierea panglicii inaugurale a
zonele cu trafic intens, zone cu obiectiv de interes public, precum şi în
baie, hol, 7500 €, urgent. Tel. 0766zonele cu persoane ce au vârsta medie ridicată. Zonele vizate sunt: Parcul fost urmată de pornirea unei turbine
603190.
Vând
cas
ţa,
5
camere,
ă
în
Re
şi
Cărăşana; Str. Ioan Poptelecan - Moroasa; Bd. A.I. Cuza nr. 23-25; Parc de şi prezentarea conceptului, după gaz, apă, baie. Str. Rândul III nr. 36.
Vând apartament 2 camere,
ţii
au
fost
invitaţi
s
care
participan
ă
copii - Blocul funcţionarilor (Lunca Pomostului); Parcul Copiilor; Parcul
Moroasa 1, parter înalt, 2 băi noi,
Preţ 35.000 €. Tel. 0769-862016.
şit
sărbătorească
această
reu
ă
în
Tricolorului; Parcul Pensionarilor; Parcul Siderurgistului precum şi la
Vând în Reşiţa, Micro 1, aparta- dec, parţial renovată, 60 mp, grăcadrul unei recepţii organizate la
intersecţia străzii Făgăraşului cu str. Rarău.
ment 3 camere, etaj 1, mobilat, dină, parcare, zonă superbă,19.500
Teatrul din Oraviţa.
centrală termică, termopane, utilat, € Tel. 0766-603190.
Vând teren centru bulevard între
amenajat. Tel. 0733-732120, 0763BCR şi Alpha Bank, 430 mp. Tel.
971077. (RR)
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, pentru acest sezon rece, se acordă
Vând casă la Tirol, nr. 85, cu 0766-603190.
doar pe baza cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului,
Vând apartament 4 camere
toate materialele pentru renovare
privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, nefiind necesară
plus 0.5 ha teren arabil lângă sat, decomandate, et. 3/4, zonă bună.
prezentarea actelor doveditoare, conform O.u.G. nr. 70/2011.
Preţ negociabil. Tel. 0769-648614. â
9.000 €. Tel. 0746-246654. (RR)
Actele doveditoare vor fi solicitate doar la efectuarea anchetelor
Vând apartament 2 camere conţa
pe
Vând
casă
cu
etaj
în
Oravi
sociale, moment în care beneficiarul are obligaţia să prezinte toate
str. Emanuil Gojdu nr. 50, 9 camere, fort 1 îmbunătăţit, Lunca Pomosdocumentele necesare.
2 terase, verandă, 2 pivniţe, 1 garaj, tului, 27.000 € negociabil. Tel. 0766Persoanele care depun cererile şi declaraţiile pe propria răspundere în
apă, canalizare, suprafaţa construi- 593862.
perioada 1 noiembrie - 18 noiembrie 2011 beneficiază de dreptul stabilit pe
Schimb apartament 2 camere
tă şi grădina 495 mp, 60.000 €. Tel.
toată perioada sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2011-31 martie 2012.
conf. 1 decomandat cu similar 3
0255-571910. (RR)
Preluarea cererilor se va efectua începând cu data de 01.11.2011 la
Vând la Oţelu Roşu, în zona camere plus diferenţă, fără îmbunăServiciul Public ,,Direcţia de Asistenţă Socială,, cu sediul în Reşiţa, strada
Tineretului bl.2, etaj 1 ap. 8, garso- tăţiri. Tel. 0734-138459.
Libertăţii nr. 18-22 (lângă Romtelecom respectiv Poşta Veche), la parter.
Vând apartament 2 camere zonieră cu 2 camere, etaj 1, complet
renovată, termopane, uşă metalică, na piaţa Intim la parter, gresie, faianparchet, nefolosită, 6.000 € neg. Tel. ţă, termopane, uşi schimbate, ideal
pentru privatizare.Tel. 0748-029291
0736-382220, 0255-530327. (RR)
În cursul săptămânii trecute, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean
Vând casă Bozovici, 1500 mp,
ţa,
5
Vând
casă
cu
etaj
în
Re
şi
Arad, a avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR
Parcul eolian de la Oraviţa are o
Vest). În cadrul acestei şedinţe, primul punct de pe ordinea de zi a vizat capacitate de 9 MW şi cuprinde în camere, beci, bucătărie, garaj, teren intravilan, 381 mp construcţie,
alegerea noului preşedinte şi a noului vicepreşedinte al Consiliului pentru prezent 6 turbine de câte 1,5 MW încălzire centrală. Preţ acceptabil. preţ neg., urgent. Tel. 0763-030700.
Cumpăr teren în Ţerova ofer 5
Dezvoltare Regională Vest. Astfel, noul preşedinte al Consiliului pentru fiecare, fiind intrat în funcţiune în Tel. 0728-501895.
Vând casă cu mansardă în €/mp. Tel. 0742-113858.
Dezvoltare Regională Vest este domnul Nicolae Ioţcu - preşedinte al luna iulie a anului curent. Acesta
Vând în Reşiţa, zona Govândari,
Consiliului Judeţean Arad, iar domnul Sorin Frunzăverde - preşedinte al este doar prima parte a unui proiect Câlnic, construcţie nouă, grădină,
Consiliului Judeţean Caraş-Severin - este noul vicepreşedinte al consiliu- de investiţii în valoare totală de 47 curte, posibilitate de plată şi în rate. apartament 2 camere, etaj 2/4, cenlui. Alte puncte de de ordinea de zi care au fost supuse dezbaterii membrilor milioane euro, proiect care presu- Preţ neg. Tel. 0729-105565.
trală termică, termopane, faianţă,
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest au vizat: aprobarea raportului pune construirea a încă 7 turbine de
Vând apartament 2 camere, gresie, uşă metalică, izolaţie termide activitate al CDR Vest, precum şi al ADR Vest pentru perioada ianuarie - câte 2,5 MW fiecare în următorii 2 conf. 1, îmbunătăţit, Micro 2, 51 mp. că, mobilat şi utilat, loc de parcare
iunie 2011, prezentarea propunerii de înfiinţare a unei organizaţii care să se ani, fiind deja concesionate în acest Tel. 0770-445699.
plătit la acest apartament, 25.000 €
ocupe cu managementul locaţiilor de afaceri, precum şi vizarea acordurilor sens 15 hectare de teren.
Vând apartament 2 camere, neg. Tel. 0728-813340. (RR)
de parteneriat pe care ADR Vest le-a încheiat cu organizaţiile cu care
Parcul de la Oraviţa este doar conf. 2, Moroasa 2. Preţ 20.000 €.
Vând casă mobilată în Grădicolaborează. De asemenea, în cadrul şedinţei a fost discutat stadiul de unul din numeroasele proiecte ale Tel. 0737-209807.
nari, lângă unitatea de grăniceri cu
implementare al Regio - Programul Operaţional Regional în Regiunea EuroCape, grupul având un
Vând apartament 3 camere, grădină de 3.500 mp, 28.000 US$.
Vest, iar membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest li s-a portofoliu de circa 2.000 MW în
confort
1, etaj 1, zona Trandafirul. Preţul include şi 2.5 ha de teren
prezentat stadiul diferitelor proiecte pe care le implementează ADR Vest, diverse stadii de dezvoltare, precum
arabil. Tel. 0355-422363. (RR)
cum ar fi: clusterul regional „Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor - IT&C şi numeroase parcuri finalizate în Tel. 0255-253973, 0355-801140.
Vând casă în comuna Mehadia,
Vând
cas
ă
în
Câlnic,
3
camere
+
- Regiunea Vest, România”, precum şi clusterul regional „Automotivest”. Franţa şi Polonia.
Caraş-Severin, compusă din 3
dependinţe. Tel. 0747-133278.
De asemenea, au mai fost realizate informări referitoare la activitatea de
Judeţul Caraş-Severin este o
Închiriez garsonieră pe termen camere, bucătărie, curte mare, apă
internaţionalizare desfăşurată de ADR Vest.
zon ă foarte prielnică pentru
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional exploatarea energiei eoliene, iar în lung, 75 €/lună. Tel. 0767-711906, şi canal, grădină mare, anexe,
31.000 €. Tel. 0767-470450. (RR)
deliberativ al Regiunii Vest. El a fost constituit odată cu semnarea planurile de viitor se vorbeşte 0725-164670.
Vând în Oraviţa apartament 4
Persoană fizică, vând garsonieConvenţiei de Asociere a celor patru judeţe din regiune, convenţie care a despre atingerea unei capacităţi
fost semnată de către cei 16 membri ai acestuia. CDR Vest este constituit şi instalate de 400 MW, prin investiţii ră 30 mp, et. 2, cu îmbunătăţiri, camere, neamenajat, 2 balcoane, 2
funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii Vest, în scopul totale de ordinul miliardelor de euro, liberă, Govândari. Preţ 10.800 €. băi, etaj 3. Tel. 0741-016338. (RR)
coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile realizate de firme diferite, pentru Tel. 0770-746033, 0741-166573.
Vând teren 800 mp în Reşiţa cu
de dezvoltare regională. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este construirea unor parcuri eoliene.
Vând/schimb casă + curte 70 mp ieşire spre Caransebeş la km 1, 15
alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al Astfel, ţara noastră va fi cu un pas toate utilităţile, la zece minute de €/mp. Tel. 0746-773282. (RR)
fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din mai aproape de realizarea strategiei centrul Capitalei cu staţiunea Băile
Vând în Reşi ţa, Moroasa,
fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un Uniunii Europene, prin care se cere Herculane. E-mail: viola.ghemulet apartament 2 camere, termopane,
vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii ca 25% din energia electrică @libero.it
climă, centrală, 21.000 €. Tel. 0355sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către produsă în România să provină din
Vând garsonieră urgent, pe 409985, 0727-199030. (RR)
preşedinţii consiliilor judeţene.
surse regenerabile.
Vând casă în Cuptoare casă 3
Aleea Tineretului în Reşiţa, cu
multiple îmbunătăţiri, preţ negocia- camere, 20.000 €. Tel. 0786Săptămâna politică locală
Săptămâna politică locală
606571. (RR)
bil. Tel. 0766-584699.
Vând în Reşiţa garsonieră cu 1
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală pe gaz, curte, cameră, bucătărie, baie cu vană, pe
garaj, intrare auto din stradă în Aleea Gugu nr.1, et. 2, îmbunătăţiri,
Racolările de aleşi locali - în speţă primari din judeţ - formaţiuni politice. L-am întrebat pe deputatul Ioan curte, grădină, anexe, suprafaţă 540 preţ 13.500 € neg. Tel. 0355au debutat deja în acest an preelectoral. Semnalul îl dă, Tabugan ce a adus la Sicheviţa, acolo unde a fost votat mp. Preţ neg. Tel. 0744-615904.
405288, 0731-173122. (RR)
se pare, UNPR Caraş-Severin, care a transmis, recent, de 500 de oameni, ţinând seama că, în cele şase sate
Vând apartament 3 camere etaj
Vând în Reşiţa garsonieră 25
printr-un comunicat de presă, că primarul comunei ale comunei, 64 de familii nu au curent electric, iar 36 de mp, în Blocul Funcţionarilor, et. 1, 3 în Reşiţa, Valea Domanului, cu
Sicheviţa, Petru Jurca, ales în această funcţie pe listele copii învaţă la lămpaş”, a declarat Petru Jurca.
parţial renovată. Preţ 8500 €. Tel. centrală proprie, 2 băi, 40.000 €. Tel.
PNL, a trecut la Uniunea Naţională pentru Progresul
Deputatul Ion Tabugan, preşedintele UNPR, a fost
0727-721625, 0255-571828. (RR)
0744-592037.
României. Jurcă, însă, nu recunoaşte acest lucru. atacat dur cu puţin timp în urmă, de secretarul PNL
Vând casă în Gătaia, str. TranVând
apartament
3
camere
Primarul liberal admite faptul că purtat mai multe discuţii Caraş-Severin, Iustina Turnea, care l-a acuzat că ar
pe această temă cu deputatul UNPR Ioan Tabugan, dar racola oameni cu mici şi bere, pentru a-i determina să decomandate, confort 1, etaj 1/4, dafirilor 148, 2 camere, bucătărie,
că nu s-a concretizat nimic. Primul ales al comunei se alăture şi să voteze cu formaţiunea sa, iar pe primari zonă foarte frumoasă şi liniştită, 2 hol, cămară de lemne, cămară de
Sicheviţa susţine că singurul carnet de partid pe care îl i-ar ademeni cu promisiunea alocării de fonduri. balcoane, 2 grupuri sanitare, cen- alimente, bucătărie de vară, apă
deţine şi îl recunoaşte este cel al PNL.
Oricum, spunea atunci Turnea, dacă primarul de la trală termică, bloc izolat termic, ter- curentă, teren total 1650 mp, 18.000
„Nu ştiu nimic despre ce s-a scris în comunicatul de Sicheviţa va pleca, nu are decât, pentru că PNL îi va mopane, uşă metalică, loc parcare, € neg. Tel. 0746-987781, 0256scara este foarte frumoasă, a fost 410674 (la ultimul după ora 20). (rr)
presă. Atâta timp cât sunt membru al acestui partid, nu găsi înlocuitor în scurt timp.
Vând la Şemlacu Mare, la 7 km
(Dan Apostolescu) premiată de către primar ca fiind cea
voi candida niciodată pe listele UNPR sau a altei
mai frumoasă scară din oraş. Tel. de Gătaia, casă la şosea, aproape
l Mai multe servicii publice şi direcţii ale Primăriei municipiului Reşiţa, răspândite în trei locaţii vor fi
de gară, renovată, izolată termic,
0741-773979.
concentrate in clădirea cunoscută sub denumirea de Poşta veche, din apropierea Universalului
Schimb garsonieră confort 1 cu grădină cu pomi, vie, 12.000 € neg.
a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , o f e r Tel. 0256-410641. (RR)
Vechi l La Hotelul Roman din staţiunea Băile Herculane va avea loc miercuri, 2 noiembrie, şedinţa
Vând în Reşiţa, Lunca Bârzavei,
diferenţă. Tel. 0729-099159.
Consiliului Consultativ al Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei l Comuna Cornereva a primit
Vând garsonieră Reşiţa Mociur, apartament 3 camere, mobilat,
recent aprobarea pentru proiectul care prevede realizarea canalizării în comună prin Agenţia
spaţioasă, 40 mp, balcon, et. 1, centrală termică, 30.000 € neg. Tel.
Fondului de Mediu l
0740-099663. (RR)
urgent, 11500 €. Tel. 0766-603190.
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Imobiliare

Ajutor pe baza propriei r@spunderi

Consiliul pentru Dezvoltare Regional@ Vest

Au început racol@rile de primari în Cara}-Severin

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

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

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând apartament 3 camere decomandat, 120 mp, situat în Reşiţa, Colonia
Oltului, et. 1, în imobil compus din 4
apartamente. Centrală, termopane, podele
laminate, pivniţă, pod, spaţiu comun 100
mp. Preţ 42.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, et. 1/4, situat în Reşiţa, P-ţa
Trandafirul, plus garaj. Preţ 35.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 120 mp situat în
Reşiţa, B-dul Republicii. Preţ 57.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Oraviţa centru, compusă
din parter 120 mp amenajat ca spaţiu
comercial, la etaj 3 apartamente a câte 2
camere, 3 băi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces din 2
străzi cu sens unic. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Bocşa Montană, compusă
din 6 camere, baie, bucătărie, utilităţi
curent, gaz, canalizare. Preţ 50.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând garsonieră 32 mp, et. 2/4, situată
în Reşiţa, str. Rarău, balcon închis,
bucătărie mobilată, baie cu cadă, cameră
de zi, podele laminate, centrală termică,
termopane. Preţ 13.500 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere confort 3,
et. 1/4, situat în Reşiţa, cartier Lunca
Pomostului. Preţ 12.500 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez apartament 2 camere, Lunca
Pomostului, complet mobilat şi utilat,
pentru o perioadă de minim un an. Preţ 180
€ lunar plus utilităţile. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, 40 mp, gresie, faianţă, termopane,
centrală termică, etaj 2/4, situat în Reşiţa,
Aleea Gladiolelor. Bloc termoizolat la
exterior. Preţ 17.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 4 camere, etaj 8, 120
mp, dotări de excepţie: centrală, termopane, gresie, faianţă, podele laminate, situat
în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie, poziţie ultracentrală. Preţ 43.000 € uşor negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând garaj situat în Reşiţa, Blocul 800.
Preţ 7.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.

Vând apartament 3 camere, decomandat, 3 balcoane, 2 băi, centrală, parţial
termopane, bloc construit în anul 1984, etaj
3/4, situat în Re şi ţa, zona Lunca
Pomostului. Preţ 36.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 2 camere, baie, bucătărie, la
curte comună, situată în Reşiţa, zona
Muncitoresc, la strada principală. Preţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Reşiţa, lângă şcoala generală nr.
2. Preţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 5 camere,
bucătărie, baie, singur în curte, suprafaţă
de teren 800 mp, poziţie ultracentrală. Preţ
85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere, curte
foarte mică, poziţie ultracentrală. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud. Preţ 65.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp situat în
Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Cumpăr casă 2-3 camere, singur în
curte, cu posibilitate parcare 2-3 maşini, în
Reşiţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principală. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa, Lunca
Pomostului. Preţ 43.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilităţile trase (apă, curent, gaz)
situat în Reşiţa, B-dul Timişoarei. Preţ 27
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la 4 km
de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez casă 100 mp plus curte 160 mp
situate în Timişoara lângă Piaţa 700, de
preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

17 oct. ‘11
18 oct. ‘11
19 oct. ‘11
20 oct. ‘11
21 oct. ‘11
24 oct. ‘11
25 oct. ‘11
26 oct. ‘11

169,6256
169,5049
169,7947
164,3261
163,9925
165,5857
165,1724
171,0652

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06

USD 26 Septembrie - 26 Octombrie 2011 EURO

lei
4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 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, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 19.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condiţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Cet ă ţenii sunt obligaţi s ă furnizeze
recenzorilor răspunsuri pentru toate câmpurile
din formularele de la recensământ, inclusiv
codul numeric personal, precizează Institutul
Naţional de Statistică (INS) într-un document
oficial.

Suprafeţele acoperite cu păduri ale României s-au redus,
în ultimii ani, sub media europeană, avertizează proiectul de
lege privind modificarea Codului Silvic. România mai are o
suprafaţă împădurită de numai 6,4 milioane de hectare, ceea
ce reprezintă 27 la sută din suprafaţa ţării. Media europeană
este de 32 la sută.

Camera Deputaţilor a adoptat tacit propunerea
legislativă de modificare a legii ANI care stipulează că
demnitarii care deţin sub 3% acţiuni la o firmă nu sunt
obligaţi să declare contractele cu statul. Camera
Deputaţilor este primul for sesizat cu acest proiect de
lege, Senatul fiind cameră decizională.

Zece reguli noi pentru sprijinirea activit@]ii instan]elor de judecat@ }i a justi]iabililor
Noile reguli privind avizarea tehnică a
expertizei judiciare efectuate de experţii
judiciari în specializarea topografie,
cadastru şi geodezie facilitează activitatea
judecătorilor şi vine în sprijinul justiţiabilului.
Aprobat prin Ordinul comun al ministrului
justiţiei şi al directorului general al Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară(ANCPI), Regulamentul - întocmit
şi cu sprijinul Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România (UNJR) - are ca scop
rezolvarea problemelor apărute în practică
referitoare la procedura intabulării în cartea
funciară, în situaţia în care expertiza
judiciară dispusă nu a fost avizată de oficiul
teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară.
La acest moment, în astfel de situaţii este
necesară întocmirea de către o persoană
autorizată a unei noi documentaţii cadastrale, fapt ce conduce la creşterea duratei şi a
costurilor aferente efectuării formalităţilor de
înregistrare imobiliară.Prin noul Regulament
publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea 1, nr. 715, din 11 octombrie 2011 este
îmbunătăţită procedura, cu efect direct
înscrierea cu celeritate în cartea funciară a
drepturilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti, fără a mai fi necesară întocmirea unei
noi documentaţii cadastrale şi fără cheltuieli
suplimentare pentru persoanele interesate.
Regulamentul privind avizarea tehnică a
expertizelor judiciare efectuate de experţii
judiciari în specializarea topografie,
cadastru şi geodezie conţine 10 articole, în
care sunt precizate definiţii, proceduri,
răspunderi, precum şi care sunt datele şi
documentele pe care experţii judiciari le pot
solicita OCPI sau biroului teritorial, cu
scutirea plăţii tarifelor.
Concret, potrivit art. 7 alineat 1 din
Regulament, avizarea tehnică a expertizei
judiciare este scutită de plata tarifelor. În
alineatul 2 al aceluiaşi articol se prevede că
experţii judiciari pot solicita OCPI sau
biroului teritorial, în baza documentelor din
care rezultă numirea acestora şi

identificarea imobilului care face obiectul
expertizei, cu scutire de la plata tarifelor,
următoarele date şi documente:
a) coordonatele punctelor aflate pe limita
de proprietate pentru imobilele înregistrate
în sistemul informatic de cadastru şi carte
funciară pentru imobilul în cauză, precum şi
pentru cele limitrofe imobilului în cauză;
b) planul de încadrare în zonă;
c) extrasul de plan parcelar recepţionat
de OCPI teritorial sau, după caz, extrasul de
plan cadastral de carte funciară;
d) extrasul de carte funciară pentru
informare, dacă imobilul este înscris în
cartea funciară;
e) copii ale actelor care au stat la baza
înscrierii în cartea funciară a imobilelor în
cauză;
f) extras de pe ortofotoplan, pentru
imobilul în cauză, precum şi pentru cele
limitrofe imobilului în cauză;
g) copii ale altor documente necesare şi
în strânsă legătură cu efectuarea expertizei
judiciare, nominalizate de către expert.
Prin imobil, în sensul Regulamentului, se
înţelege una sau mai multe parcele
alăturate, cu sau fără construcţii, de pe
teritoriul unei unităţi administrativ teritoriale,
indiferent de categoria de folosinţă,
aparţinând unui proprietar sau mai multor
proprietari, în cazul coproprietăţii. Imobilul
se identifică printr-un număr cadastral unic şi
se înscrie într-o carte funciară.
Regulamentul precizează şi cine este
responsabil pentru corectitudinea întocmirii
planului de amplasament şi delimitare a
imobilului şi pentru corespondenţa lui cu
realitatea din teren. Potrivit art. 3 alineat 3 din
Regulament, responsabilitatea revine
expertului judiciar, acesta având obligaţia să
execute măsurătorile la faţa locului.
Avizarea tehnică a expertizei judiciare
constă în recepţia tehnică a planului de
amplasament şi delimitare a imobilului ce
face obiectul expertizei şi se acordă în
conformitate cu prevederile art. 9 alin 3 lit e)

şi ale art. 13 alin 3 lit h) din Regulamentul de
avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de
specilitate din domeniul cadastrului, al
geodeziei, al topografiei al fotogrammetriei
şi al cartografiei, aprobat prin ordinul
directorului general al ANCPI nr. 108/2010.
Planul de amplasament este însoţit de
următoarele documente:
a) memoriul tehnic, prin care se descrie
lucrarea efectuată;
b) planul de încadrare în zonă, în care
este individualizat imobilul;
c) Extrasul de carte funciară pentru
informare, dacă imobilul este înregistrat în
cartea frunciară;
d) Copia adresei, a încheierii instanţei de
judecată sau, după caz, a altor documente
din care rezultă numirea expertului şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei
Planul de amplasament şi delimitare a
imobilului se întocmeşte în numărul de
exemplare necesar comunicării către părţile
din proces, plus un exemplar pentru instanţă
şi unul pentru oficiul teritorial, conform art. 6
alin. 4 din Regulament.
În vederea efectuării înscrierii în sistemul
integrat de cadastru şi carte funciară
conform Legii nr 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a
imobilului care a făcut obiectul litigiului în
care s-a dispus expertiza judiciară, planul de
amplasament şi delimitare a imobilului
pentru care s-a admis recepţia în condiţiile
prezentului regulament ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii
judecătoreşti irevocabile. Potrivit art. 10 din
Regulament, atribuirea numărului cadastral
se face de către OCPI, după verificarea
corespondenţei cu realitatea din teren, dacă
situaţia tehnico-juridică a imobilului nu a fost
modificată prin înregistrări ulterioare avizării
tehnice a expertizei judiciare.
Menţionăm că Regulamentul va intra în
vigoare după 90 de zile de la publicarea lui în
Monitorul Oficial.
Ministerul Justiţiei,14 octombrie 2011

Acte doveditoare pentru
solicitarea ajutorului pentru
înc@lzirea locuin]ei
Referitor la unele reportaje distribuite pe
canalele TV, privind actele doveditoare pentru
solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei,
menţionăm următoarele:
Potrivit art. 14 alin. (1) din OuG nr. 70/2011
”ajutorul pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la
art.8, 9 și 11 alin.(1) se acordă pe bază de cerere
şi declaraţie pe propria răspundere privind
componenţa familiei şi veniturile acesteia”. Prin
urmare, în acest sezon rece, nu se solicită acte
doveditoare. Acestea vor fi solicitate la
efectuarea anchetei sociale, moment la care vor
fi prezentate de beneficiar toate documentele
necesare care constituie baza aprobării
dreptului şi menţinerii acestuia.
Înţelegem îngrijorarea manifestată de
autorităţile administraţiei publice locale şi
apreciem că, acestea ar putea solicita, pentru
lămurirea unor aspecte, acte cum ar fi: copia
actului de identitate al titularului ajutorului,
documentul care să ateste calitatea în care
deţine locuinţa, împuternicirea din partea
proprietarului (dacă este cazul), calitatea în care
solicită ajutorul (pentru familia proprie sau
pentru o altă persoană cum ar fi copilul peste 16
ani sau adultul lipsit de discernământ).
Neprezentarea acestor documente însă nu
poate conduce, sub nicio formă, la neacordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
Înca o dată menţionăm că atât OuG nr.
70/2011, cât şi normele metodologice de
aplicare aprobate prin HG nr. 920/2011, cu
modificările ulterioare, nu prevăd prezentarea
sau solicitarea de documente doveditoare.
În ceea ce priveşte alte documente
doveditoare acestea vor fi solicitate NUMAI LA
EFECTUAREAANCHETELOR SOCIALE.
Este de menţionat, în atentia solicitanţilor
ajutorului pentru încălzirea locuinţei, faptul că
sunt rugaţi să declare corect şi conform cu
realitatea atât componenţa familiei, cât şi
veniturile realizate şi bunurile deţinute fiind deja
ştiut că declararea în fals conduce la aplicarea
de sancţiuni conform Codului penal.
Direcţia Politici Publice şi Comunicare

l Între 20 şi 31 octombrie se desfăşoară recensământul populaţiei şi locuinţelor l O nouă misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI), Uniunii Europene şi Băncii
Mondiale se află în România în perioada 25 octombrie - 7 noiembrie 2011, pentru evaluarea politicilor bugetare l Exporturile totale ale României pe primele opt luni ale
anului 2011 înregistrează o valoare de 29,2 md euro, iar valoarea importurilor este de 35,4 md euro l Energia electrică se va scumpi estimativ cu 2,5%, în anul 2012,
ca urmare a acordării unui sprijin guvernamental pentru producătorii de energie electrică din sursă regenerabilă l Statul nu va finanţa specializările care nu ţin cont de
necesitatea existentă pe piaţa muncii, iar acolo unde există performanţă finanţarea va fi mai mare, a declarat la Reşiţa, ministrul educaţiei, Daniel Funeriu l Guvernul
a aprobat un proiect de lege ce introduce pedepse mai aspre în cazul agresării verbale sau fizice a personalului din sistemul sanitar aflat în exerciţiul funcţiunii l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative
de interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 823/2011 privind modificarea şi
completarea Hotararii Guvernului nr. 870/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
O.u.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc (M.O. nr. 616/31.08.2011)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5218/2011 privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2012 (M.O.
nr. 617/31.08.2011)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5219/2011 privind organizarea şi
desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii
clasei a VIII-a în anul şcolar 2011-2012 (M.O. nr.
617/31.08.2011)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5220/2011 privind organizarea şi
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pt.
anul şcolar 2012-2013 (M.O. nr. 617/31.08.2011)
l Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.
182/2011 privind modificarea şi completarea Normelor
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor
şi reformei administrative nr. 353/2007 (M.O. nr.
618/31.08.2011)
l Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 164/2011 privind unele masuri de
informare a consumatorilor de către societăţile
financiare bancare şi nebancare (M.O. nr.
620/01.09.2011)
l H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii
publice (M.O. nr. 621/01.09.2011)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 27/2011
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a
unei monede din argint dedicate aniversarii a 125 de
ani de la naşterea lui Nicolae Tonitza (M.O. nr.
622/01.09.2011)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 28/2011
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
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Naţionale a României valabil în luna septembrie 2011
(M.O. nr. 622/01.09.2011)
l Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 165/2011 pentru stabilirea condiţiilor
privind cantitatea neta pe care trebuie sa le
îndeplinească operatorii economici care produc sau
comercializează pâine pe teritoriul României (M.O. nr.
622/01.09.2011)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Ghidul din 2011,
de finanţare a Programului privind refacerea siturilor
contaminate istoric (M.O. nr. 624/02.09.2011)
l O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere (M.O.
nr. 625/02.09.2011)
l O.u.G. nr. 69/2011 pentru modificarea O.G. nr.
36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinţă
pentru energia termică furnizată populaţiei prin
sisteme centralizate (M.O. nr. 625/02.09.2011)
l O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul
evaluării bunurilor (M.O. nr. 628/02.09.2011)
l O.u.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie
socială în perioada sezonului rece (M.O. nr.
629/02.09.2011)
l Consiliul Concurenţei - Regulamentul din 2011,
privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor de către Consiliul Concurentei (M.O. nr.
631/05.09.2011)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Procedura din
2011, de înregistrare în sistemul comunitar de
management de mediu şi audit - EMAS (M.O. nr.
633/05.09.2011)
l Consiliul de Mediere - Regulamentul din 2011,
privind normele de organizare a Consiliului de mediere
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în
conformitate cu legislaţia în domeniu şi reglementările
în domeniul medierii (M.O. nr. 634/06.09.2011)
l O.u.G. nr. 71/2011 pentru modificarea unor acte
normative în vederea eliminării prevederilor referitoare
la acordarea de stimulente pentru personalul din
sectorul bugetar (M.O. nr. 637/06.09.2011)

Miniştrii de finanţe din G20 s-au întâlnit recent la Paris
pentru a pregăti summitului G20 de la Cannes, 3 şi 4
noiembrie. La finalul reuniunii au anunţat adoptarea unui
dispozitiv destinat să reducă riscul reprezentat de
posibilitatea unui eşec al marilor bănci în lume, document
ce va fi prezentat şefilor de stat la Cannes.

Comisia Europeană a cerut încă o dată statelor
membre să pună în aplicare o interdicţie privind
coteţele neîmbunătăţite pentru găini ouătoare care
intră în vigoare la 1 ianuarie 2012 şi a avertizat că va
adopta măsuri împotriva celor care nu respectă
legislaţia UE relevantă.

Agenţia Intenţională de Rating Moody's a redus
perspectivele pentru sistemul bancar din Rusia la
negativ, spunând că băncile ruseşti se pot confrunta
cu reducerea lichidităţilor sub nivelul minim stabilit de
către autorităţile de reglementare în cazul în care se
agravează criza datoriilor din Europa.

OPEN DAYS 2011
S@pt@mâna european@ a regiunilor }i ora}elor
Cea de-a noua ediţie a Săptămânii europene a regiunilor şi oraşelor, OPEN DAYS
2011, s-a desfăşurat la Bruxelles în perioada
10-13 octombrie, în prezenţa preşedintelui
Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a
preşedintei Comitetului Regiunilor, Mercedes
Bresso şi a comisarului european pentru
politica regională, Johannes Hahn. Coorganizat de Comisie şi de Comitetul
Regiunilor, evenimentul a reunit peste 6 000
de parteneri regionali şi locali din peste 200 de
regiuni ale UE şi din opt ţări din afara UE.
Evenimentul a reprezentat prima ocazie de a
discuta propunerile Comisiei privind o nouă
abordare a politicii de coeziune a UE.
Comisia Europeană, organ executiv al
Uniunii Europene, independent de statele
membre, cu rol de întocmire a proiectelor de
legi şi de a monitoriza aplicarea acestora, a
prezentat de curând o revizuire majoră a
politicii şi a pus bazele unui impact sporit al
investiţiilor UE, bazându-se pe sprijinul activ
al regiunilor şi oraşelor pentru a prezenta
traduceri concrete ale obiectivelor UE pentru
creştere economică şi locuri de muncă în
investiţii şi proiecte inteligente.”
Mercedes Bresso, preşedinta Comitetului
Regiunilor - organism complementar celor trei
instituţii comunitare (Consiliul, Comisia,
Parlamentul,) cu rol de a prezenta punctele de
vedere locale şi regionale cu privire la
legislaţia UE, a precizat că: „Ediţia din acest
an a OPEN DAYS nu ar fi putut veni la un
moment mai potrivit, fiind prima ocazie de a
discuta pachetul legislativ privind viitorul
politicii regionale. În aceste vremuri de criză,
trebuie să ne asigurăm că fiecare euro cheltuit
la nivelul UE are un impact real pe teren şi
întăreşte sentimentul de solidaritate al cetăţenilor. Vom analiza cu atenţie propunerile
Comisiei în această privinţă şi vom vedea în
ce fel acestea ar putea fi îmbunătăţite în
interesul regiunilor şi oraşelor Europei.”
Sub titlul „Investind în viitorul Europei:
regiuni şi oraşe care realizează o creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii”,

peste 100 de seminarii s-au concentrat
asupra a trei axe tematice:
l Europa 2020: în cadrul seminarilor s-a
prezentat şi discutat modul în care politica de
coeziune şi regiunile şi oraşele contribuie la o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii.
l O mai bună aplicare: dezbaterile axate pe
modalităţile de îmbunătăţire a aplicării politicii
de coeziune, de exemplu prin „cadrul strategic comun” care cuprinde toate fondurile UE
cu impact teritorial între 2014 şi 2020.
l Aspectul geografic: discuţiile axate pe
strategii teritoriale integrate pentru regiuni,
oraşe, zone transfrontaliere şi macroregionale. În afara seminarilor de la Bruxelles, au fost
planificate alte 253 de evenimente locale sub
genericul „Europa în regiunea/oraşul mea/
meu” între septembrie şi noiembrie în toate
cele 27 de state membre ale UE, precum şi în
Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Islanda, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elveţia şi Turcia.
Printre punctele de atracţie de la OPEN
DAYS s-au numărat:
l Sesiunea de deschidere: discursuri de
bun venit susţinute de Danuta Hübner, preşedinta comisiei REGI a Parlamentului European, Johannes Hahn şi Mercedes Bresso,
Jerzy Buzek, preşedintele Parlamentului European, José Manuel Barroso, preşedintele
Comisiei Europene şi Elżbieta Bieńkowska,
ministrul pentru dezvoltare regională din
l Reuniunea comisiilor REGI şi COTER,
pentru discutarea unor propunerile legislative
axate pe dimensiunea teritorială a politicii de
coeziune după 2013.
l Sesiune specială de plen, clădirea
Charlemagne.
Având în vedere politica de coeziune 2014
- 2020, strategiile teritoriale, sprijinul activ al
regiunilor şi oraşelor pentru creştere economică şi locuri de muncă în investiţii şi proiecte
inteligente, piloni pe care îşi pun bazele UE,
nu ne rămâne decât să sperăm la un viitor mai
bun, mai liniştit, în care interesul comun va
prima.
Marius Bălean

Combaterea schimb@rilor climatice
La 10 octombrie, miniştrii mediului au
ajuns la un acord cu privire la poziţia UE
pentru discuţiile la nivel internaţional deosebit
de importante pe tema schimbărilor climatice,
care se vor desfăşura la Durban, Africa de
Sud, la sfârşitul lunii noiembrie.
Uniunea Europeană solicită elaborarea
unui instrument unic, cu caracter juridic
obligatoriu, vizând atenuarea încălzirii
globale. Cu toate acestea, UE este deschisă
şi la opţiunea de a prelungi, pentru o perioadă
de tranziţie limitată, actualul protocol de la
Kyoto, care urmează să expire în 2012.
Protocolul din 1997 de la Kyoto stabileşte
niveluri de emisii de dioxid de carbon numai
pentru ţările industrializate, în timp ce UE
doreşte un rezultat care să implice toate
marile economii. UE consideră că reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră la nivel
mondial este necesară pentru a preveni efec-

tele cele mai grave ale schimbărilor climatice.
UE se află de mult timp în centrul
eforturilor internaţionale de combatere a
schimbărilor climatice. De exemplu, în
prezent, UE este în curs de punere în aplicare
a angajamentului său unilateral de reducere a
emisiilor sale, până în 2020, cu cel puţin 20%
faţă de nivelul acestora din 1990. În plus, UE
s-a oferit să ridice nivelul acestei reduceri la
30% până în 2020, ca parte a unui acord
global privind schimbările climatice, cu
condiţia ca alte ţări să se angajeze să
contribuie cu partea care le revine.
Discuţiile de la Durban din cadrul ONU cea de a 17-a Conferinţă a părţilor la
Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice (CCONUSC) - se vor
desfăşura în perioada 28 noiembrie - 9
decembrie 2011.

Un contract european standard
pentru a facilita comer]ul
transfrontalier
Aplicarea unui set comun de norme opţionale în
materie de vânzare ar facilita comerţul transfrontalier,
ar reduce costurile pentru întreprinderi şi, în acelaşi
timp, le-ar oferi consumatorilor un grad mai ridicat de
protecţie şi o gamă mai largă de produse şi servicii.
În ultimii 20 ani, piaţa unică europeană a generat
numeroase avantaje, printre care reducerea
preţurilor la călătoriile cu avionul şi la serviciile de
roaming. Cu toate acestea, există încă bariere în
calea comerţului transfrontalier, cum ar fi diferenţele
între legislaţiile naţionale în materie de vânzări.
Comercianţii descurajaţi de procedurile
complicate şi costisitoare pe care trebuie să le
îndeplinească pentru a se adapta la aceste diferenţe
pierd anual contracte în valoare de cel puţin 26 de
miliarde de euro.
Contractul european de vânzare-cumpărare ar
înlătura aceste bariere, facilitând comerţul
transfrontalier şi oferindu-le consumatorilor o gamă
mai largă de produse, preţuri mai mici şi un grad
ridicat de protecţie peste tot în UE.
De exemplu, în cazul în care ar primi un produs
defect, clienţii ar avea la îndemână mai multe soluţii:
rezilierea contractului şi recuperarea banilor,
înlocuirea ori repararea produsului sau solicitarea
unei reduceri de preţ.
La aceste soluţii ar putea recurge şi consumatorii
care descarcă de pe internet (contra cost) muzică,
filme, software şi alte produse digitale.
În prezent, 44% dintre europeni declară că nu fac
cumpărături în străinătate întrucât nu sunt siguri de
drepturile de care beneficiază.
Stimularea comerţului
Noile norme nu ar înlocui legislaţia naţională deşi
statele membre pot opta pentru transpunerea lor la
nivel naţional. Însă le-ar permite agenţilor comerciali
să propună un contract opţional pentru vânzări în alte
ţări din UE. Contractul ar fi aplicabil doar dacă este
propus de vânzător şi acceptat de cumpărător.
Comercianţii care oferă un astfel de contract
comun de vânzare nu ar mai fi nevoiţi să se adapteze
la alte sisteme naţionale, ceea ce le-ar micşora
costurile.
În prezent, firmele care doresc să vândă în alte
ţări din UE trebuie să se adapteze la până la 26 de
legislaţii naţionale diferite în materie de drept
contractual. Cheltuielile cu consultanţa juridică şi
traducerea şi adaptarea contractelor se ridică, în
medie, la 10 000 de euro pentru fiecare piaţă.
Schimbările necesare pe site-ul firmei pot costa, în
medie, alţi 3 000 de euro.
Potrivit unui sondaj, 71% din întreprinderile
europene ar alege să utilizeze un contract european
unic pentru toate vânzările către consumatorii din alte
ţări ale UE, dacă acesta ar fi disponibil.
Etapele următoare
Propunerea trebuie aprobată de statele membre
şi de Parlamentul European, care şi-a manifestat
deja sprijinul în cadrul unui vot organizat în prima
parte a acestui an.

Francois Hollande a câştigat
convingător turul doi al alegerilor
primare ale Partidului Socialist
împotriva lui Martine Aubry şi va
încerca să-i readucă pe socialişti la
Elysee, după alegerile din aprilie
viitor, când îl va întâlnii, cel mai
probabil, pe actualul preşedinte,
Nicolas Sarkozy.
Socialiştii nu au câştigat
alegerile în Franţa de la Francois
Mitterrand, în 1988.
Secretarul general al ONU, Ban
Ki-moon, a anunţat că va convoca o
reuniune a liderilor cipriot-grec şi
cipriot-turc la 30 octombrie la New
York pentru a se avansa spre un
acord privind reunificarea Ciprului,
divizat din 1974.
Emisari ai Cvartetului pentru
Orientul Mijlociu se vor întâlni separat cu oficialii israelieni şi palestinieni, în Ierusalim, în cursul acestei
luni pentru a încerca să pună bazele
reluării discuţiilor israeliano-palestiniene,a declarat purtătorul de cuvânt
al Departamentului de Stat al SUA.
Preşedintele Taiwanului a
sugerat că insula ar trebui să ia în
considerare semnarea unui tratat de
pace cu China în următorii zece ani,
care să încheie în mod oficial un
război civil început în anul 1949.
China revendică suveranitatea
asupra Taiwanului, chiar dacă insula
s-a autoguvernat de la sfârşitul de
facto al războiului civil, în urmă cu 62
ani, când naţionaliştii chinezi,
înfrânţi de către comunişti, au fugit
peste îngusta Strâmtoarea Taiwan.

Alegerile pentru funcţia de
preşedinte al Republicii Moldova se
vor desfăşura la 18 noiembrie.
Pentru alegerea preşedintelui
sunt necesare voturile a 3/5 din
numărul de deputaţi, adică 61.
Legea prevede că, dacă niciun
candidat nu acumulează numărul
necesar de voturi, se organizează
alegeri repetate, iar, dacă nici în
acest caz nu este ales preşedintele,
parlamentul urmează să fie dizolvat
şi să fie anunţate alegeri parlamentare anticipate, scenariu care s-au
repetate de două ori în ultimii doi ani
jumătate.

l În câteva zile, în lume vor fi 7 miliarde de oameni, potrivit ONU l UE şi Rusia au convenit condiţiile pentru o eventuală aderare a Moscovei la OMC l Preşedintele
Barack Obama a anunţat plecarea ultimilor circa 39.000 de soldaţi americani încă staţionaţi în Irak până la sfârşitul anului l Preşedintele Argentinei, Cristina Kirchner, a
fost realeasă din primul tur pentru un al doilea mandat de patru ani l Papa Benedict XVI şi-a anunţat decizia de a decreta "un an al credinţei" începând din 11 octombrie
2012, când se vor împlini 50 de ani de la Conciliul Vatican II, şi se va încheia la 24 noiembrie 2013 l Comisia Europeană propune o legislaţie europeană comună
opţională în materie de vânzare în vederea stimulării comerţului şi a creşterii opţiunilor de care dispun consumatorii l În perioada Campionatului European de fotbal
2012, organizat de Ucraina şi Polonia, oficialii de la Varşovia au decis să reintroducă controlul la graniţă l

Centrală solară

Prima centrală solară, care poate funcţiona şi
noaptea, a fost oficial deschisă
În 4 octombrie, Regele Spaniei Juan Carlos I şi Alteţa Sa
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prinţul moştenitor din
Abu Dhabi, Comandant adjunct al Forţelor Armate din Emiratele Arabe Unite, au inaugurat oficial noua centrală electrică
solară Gemasolar în Fuentes Andaluzia (Sevilla), Spania,

prima centrală electrică termosolară din lume care poate
asigura alimentarea regulată cu energie, 24 de ore din 24.
Centrala a fost proiectată de Torresol Energy, un joint
venture între o firmă spaniolă şi una din Dubai.
Funcţionarea neîntreruptă este posibilă datorită sistemului de depozitare a energiei termice în sare topită, o tehnologie
inovatoare de transfer de căldură, care ajută la evitarea
fluctuaţiilor în alimentarea cu energie, asigurând producerea
de electricitate timp de 15 ore fără lumina soarelui.
Diego Ramirez, director de producţie de energie la
Torresol, a declarat că se aşteaptă ca instalaţia să
funcţioneze, în medie anuală, 20 de ore pe zi.
Gemasolar, un turn înconjurat de 26500 de oglinzi pe o
suprafaţă de 185 hectare, este o centrală heliostatică solară
(un cuptor solar) care foloseşte oglinzi care concentrează
căldura solară pe două rezervoare de sare.
Temperaturi de peste 500 grade Celsius topesc sarea,
aducând apa în stare de fierbere, aburul supraîncălzit presurizat acţionând o turbină de 19.9 MW, capabilă de a furniza
energie electrică pentru 27500 locuinţe, în sudul Spaniei.
Se estimează că producţia de energie electrică anuală
(GWh/an) va evita emisia în atmosferă a 30.000 de tone de

CO2 pe an, care ar rezulta într-o instalaţie termică convenţională care arde 89.000 de tone de lignit sau echivalentul a
217.000 de barili de petrol.
Proiectul Gemasolar a fost finanţat cu 171 de milioane de
euro de mai multe instituţii financiare europene şi Banca
Europeană de Investiţii.
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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

Diverse

Vând mp4 i-Pod 80 GB, 320 lei;
cameră foto Samsung, 220 lei şi
combină muzicală, cd, radio, casetofon Philips, 150 lei sau schimb cu
telefon. Tel. 0721-798604.
Vând joc Sony Play Station
portabil PSP + card + joc, preţ 320
lei sau schimb cu telefon; jocuri
originale, Play Station 2, PSP, PS3,
20 lei bucata. Tel. 0721-414951.
Vând colţar bucătărie folosit 2
ani, preţ 800 lei, 2 fotolii scoică 200
lei, birou de şcoală 60 lei, carpetă
persană 30 lei. Tel. 0721-155683.
Vând jocuri Sony Play Station 1
sau 2, cu sau fără cip, manete, card,
jocuri. Preţ 85 lei sau schimb cu
telefon. Tel. 0721-414951.
Vând în Doman cazan de ţuică
de 120 kg, cu răcitor, 550 €; 30003500 buc. cărămidă arsă, 0.50
lei/buc; cuptor de încălzit cu gaz sau
butelie, 100 € neg. Tel. 0255233418, 0726-719668. (RR)
Vând unitate centrală PIV
funcţională, cu tastatură şi mouse,
350 lei; laptop PIII IMB, 250 lei. Tel.
0735-060187. (RR)
Vând în Reşiţa strung unguresc
mic, 600 €; frigidere, aragaze, 350 400 lei. Tel. 0771-387519, 0727245233. (RR)
Vând în Anina tv color Samsung
şi Panasonic, 300 lei/buc; costum
popular de damă, 200 €; candelabre
cu 2, 8 şi 12 becuri; 2 plapume de 1
persoană cu lână naturală de oaie,
150 lei/buc; garnitură plu şat ă
compusă din cuvertură, 2 huse de
fotolii şi 2 feţe de perină, 200 lei;
palton damă mărimea 44 şi palton
bărbaţi mărimea 50-52, din piele
întoarsă, îmblănite. Tel. 0729876548, 0255-240038. (RR)
Vând cărucior handicapaţi nou
adus din Italia, 300 €. Tel. 0760388820. (RR)
Vând în Gătaia vacă 3 ani, 2.800
lei. Tel. 0722-703390, 0256410470. (RR)
Vând în Ezeriş purcei de 6
săptămâni, 250 lei perechea. Tel.
0729-113724. (RR)
Vând în Oţelu Roşu 3 ferestre în
3 canate cu geamuri cu tot, 150
lei/buc; lustră cu 5 braţe, 50 lei; 2
sobe de cameră pe lemne, 500
lei/buc; sobă Vesta pentru gătit, 500
lei. Tel. 0355-401982. (RR)
Vând în Reşiţa convector pe gaz
LP 80 cu tiraj forţat din comerţ, omologat ISCIR, 400 lei neg; centrală pe
gaz Beretta 31 KW pentru căldură şi
apă caldă cu tiraj normal, 500 lei;
boiler cazan pentru apă caldă pe
lemne sau gaz, 300 lei; telefon LG
520 digital, 250 lei; Nokia C1 sigilat,
250 lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând mobilă dormitor completă,
1.400 lei; măsuţă de sufragerie cu
faianţă, 250 lei; mobilă tineret, 1.000
lei; schiuri şi bocanci de schi, 80-100
lei perechea. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând mobilă pentru tineret din
lemn masiv cu dulap spaţios, 900
lei. Tel. 0747-081224. (RR)
Vând în Reşiţa tv color sport
Neo, 200 lei; telefon Alcatel roşu cu
clapetă nou, 100 lei; caiete pt. şcoală, 0.70 lei/caiet, cantitate mai mare,
0.50 lei/buc; perdea 6 m, 120 lei. Tel.
0355-803014, 0746-020211. (RR)
Vând în Rusca Teregova iapă şi
cal de 7 ani; căruţă cu roţi de Aro.
Tel. 0726-481509. (RR)
Vând în Reşiţa covor 250x180,
150 lei; covor 200x120, 100 lei;
chiuvetă plus dulap de baie, 180 lei.
Tel. 0761-137478. (RR)
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Vând în Reşiţa canapea, 460 lei;
schiuri, 80 lei; uşă pliantă, 140 lei;
haină de blană damă 44, din Canada, 100 lei. Tel. 0786-483218. (RR)
Vând în Bocşa sau schimb cu
lemne un generator de curent adus
din Germania, sigilat. Tel. 0758957887. (RR)
Vând în Cuptoare maşină Singer de 150 ani, 500 € neg; feliator de
salam pentru alimentară, 150 € neg;
vitrină frigorifică pentru prăjituri, 150
€ neg. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând în Gătaia o pereche de
iepe, 10 respectiv 7 ani, greutate
aproximativă 6000 kg/buc, bune de
lucru, 8.000 lei. Tel. 0726-213871.
Cumpăr ma şin ă de spălat
automată cu încărcare verticală. Tel.
0740-068548. (RR)
Vând masă de tenis aproape
nouă, 400 lei; PlayStation portabil
cu 3 jocuri, 300 lei. Tel. 0722125648. (RR)
Vând armăsar de 4 ani semi
greu, 3.400 lei neg. Tel. 0740145324. (RR)
Cumpăr în Bocşa porumb şi
grâu la 0,75 lei/kg; baloţi de paie şi
lucernă. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând staţie BlueTech 200 w cu
boxe tip turn în stare foarte bună,
180 €. Tel. 0747-585716. (RR)
Vând televizor color Sony cu
diagonala mare, 400 lei; maşină de
spălat Indesit, 400 lei. Tel. 0746081232. (RR)
Vând la Ţerova vacă cu viţea,
4.000 lei cu viţea sau 3.000 lei fără
viţea. Tel. 0727-676933. (RR)
Vând pentru muzeu sau lucru
război de ţesut cu toate accesoriile,
1.500 €; 2 căruţe cu roţi cu obadă,
300 €; 2 perechi loitre noi pt. căruţe,
200 lei; motor pentru funicular,
benzinar, cu manivelă, 2 pistoane,
800 lei. Tel. 0746-656847. (RR)
Vând în Valeadeni iapă 2 ani,
1.500 lei neg. Tel. 0720-209120. (rr)
Vând în Gherteniş porc de carne
pentru sacrificat, 8 lei/kg. Tel. 0255526862, 0732-344333. (RR)
Vând 2 vaci, 4.000 lei/buc; iapă,
2.000 lei. Tel. 0727-858130. (RR)
Vând combină frigorifică
Gorenje cu 2 motoare, 600 lei neg.
Tel. 0745-004975. (RR)
Vând în Bocşa masă de circular
mare cu motor de 4 KW şi cu pânză
de 700, 1000 lei; cazan de făcut
ţuică nou de 130 l din inox alimentar,
are şi umplere laterală, 800 € fix;
polizor fix cu 2 pietre de 300, 1000
lei; compresor cu butelie de 180 l,
1000 lei; reductoare noi cu raport
1/45, 1/14, începând de la 300
lei/buc; lanţ gal nou de 1", 100 lei/m.
Tel. 0747-877713. (RR)
Vând în satul Peştere comuna
Constantin Daicoviciu, scroafă de 9
luni, 100 kg, 200 lei. Tel. 0733647998, 0754-749466. (RR)
Vând mobilă tineret, 700 lei. Tel.
0763-423458. (RR)
Vând câine Labrador de 2 luni,
100 € neg. Tel. 0744-263958. (RR)
În Reşiţa, din garnitura 3-2-1
vând urgent 2-ul, este ca 2 fotolii
mari cu ladă jos, 300 lei. Tel. 0770370103, 0744-661866. (RR)
Vând maşină de spălat automată Siemens, stare f. bună. Preţ 300
lei. Tel. 0355-408650.
Vând LG T310, telefonul este
folosit 3 luni, ca nou, factură, cutie.
Tel. 0721188151
Vând în Anina 2 geamuri termopane 125 cm pe 115 cm, aduse din
Germania, preţ 160 € amândouă şi o
maşină Bosch de spălat vase 150 €.
Tel. 0749-044785.
Bonsai Ficus în vas de ceramică, înălţime aprox. 15 cm. Preţ 120
lei. Tel. 0741-773979.
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Vând bibliotecă compusă din 3
corpuri, 500 lei. Tel. 0723-520785.
Vând laptop Toshiba A200 A23,
memorie 2 GB, procesor Intel Core
Duo, hard disc de 350 GB cu 7200
rotaţii, bluetooth, unitate dvd-rw,
stare impecabilă cu XP-Profesional
instalat + garanţie 1 an. Preţ 1200
lei. Tel. 0755-677743.
Vând Nokia 2600, liber de reţea,
nota 10/10, bateria tine 5-6 zile, vine
însoţit de încărcător original Nokia.
Preţ 60 lei. Tel. 0741-773979.
Mp3 auto Grundig s2000 radio
cd rds/eon, mp3 putere 4x50W, id3
egalizator 4 nivele, cd-changer, hdd,
control flip-down, faţ ă frontală
detaşabilă, display albastru cu roşu.
Preţ 130 lei. Tel. 0741-773979.
Vând 4 jocuri ps2 originale.Vrally3, The getaway, Xgra-extrem
racing şi Kinetic total combat. Preţ
50 lei 4 buc. Tel. 0741-773979.
Vând Siemens CF62T cu
clapetă, 2 ecrane, 65.000 culori,
MMS, EMS, GPRS, JAVA, WAP, T9,
memorie 1.6mb, bateria ţine 4 zile,
încărcător original. Preţ 60 lei. Tel.
0741-773979.
Siemens C72, ecran color,
polifonic, cameră foto/video, GPRS,
infraroşu, liber de reţea. Funcţionează impecabil. Preţ 50 lei. Tel.
0741-773979.
Vând Motorola MT3, 10/10
funcţional, 10/10 estetic, liber de
reţea, foarte rezistent la şocuri,
încărcător original. Preţ 35 lei. Tel.
0741-773979.
Nokia C7-00 alb ca nou, cu
garanţie, 950 lei, cutie, încărcător,
handsfree, memorie internă 8 GB,
cărticele, garanţie. Liber de reţea.
Preţ 950 lei. Tel. 0741-773979.
Vând Benq-Siemens S68, stare
perfectă de funcţionare. Ecran TFT,
256K colors polyphonic 64
channels, bluetooth, sunet foarte
puternic, meniu limba română,
telefonul merge doar pe Orange.
Preţ 70 lei. Tel. 0741-773979.
Vând saltea ortopedică 1200x
1900, cu 200 lei şi aragaz cu 4
ochiuri, nu afumă, 150 lei. Stare
impecabilă cu garanţie. Tel. 0755677743.
Ocazie! 2 boxe active Phonic
P8A de studio pe două căi de 320W.
Plus stative metalice solide. 1200
lei. Reşiţa. Tel. 0722-619119.
Vând calorifer electric pe ulei
Alaska ER2150, 12 elemente, 3
trepte. Stare impecabilă. Puţin folosit, 170 lei. Reşiţa. Tel. 0722-619119
Vând boxă de bass Yamaha,
80W, 50 lei. Tel. 0722-619119.
Vând orgă Yamaha PSR400
plus stativ, stare foarte bună, 5
octave, clape mari, touch response,
pedală, manual de utilizare, 450 lei.
Tel. 0722-619119.
Vând maşină de cusut electrică
Sanda nefolosită. Are toate
accesoriile originale şi instrucţiuni
de folosire. Cutia originală. 250 lei.
Tel. 0722-619119.
Vând Sony Ericsson T303,
cameră 1.3 MP, mp3, bluetooth,
liber de reţea, 9/10 estetic, 10/10
funcţional, încărcător original. Preţ
100 lei. Tel. 0741-773979.
Vând kit dual channel DDR 2,
2Gb 1Gb+1Gb, 800 Mhz, PC2-6400
stare perfectă, 90 lei. Tel. 0752936212.
Vând PlayStation 1 în stare f.
bună de funcţionare, 2 manete una
analog, discuri cu jocuri. Preţ 160 lei
negociabil. Tel. 0745-704320.
Vând orgă Elegance JC 6188,
61 keys electronic keybord în stare f.
bună de funcţionare, la preţ de 230
lei negociabil. Tel. 0745-704320.
Vând ceas Seiko mecanic
bărbătesc de colecţie, seria 977552.
Perfect funcţionabil, brăţară originală Seiko. Preţ 150 lei. Tel. 0741773979.
Vând rochie de mireasă în stare
foarte bună, culoare crem deschis,
talia 52. Preţ 200 € negociabil. Tel.
0768-834081.
Vând în Reşiţa un geam termopan 2710x1630 în 3 canate, 700 lei.
Tel. 0728-813340. (RR)
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Vând în Reşiţa canapea nouă
1400x1900, 500 lei; schiuri, 100 lei;
haină de blană naturală lungă 4446, 120 lei; haină de piele lungă
pentru dame, 200 neg. Tel. 0355415185, 0786-483218. (RR)
Vând în Caransebeş calculator
PIV, 512 mb ram, hdd 80 gb, procesor Intel 1200, placă video 64, cdrom, monitor, tastatură, mouse, 350
lei; birou, 200 lei; colţar sufragerie,
650 lei; mobilă tineret, 650 lei; video
Grundig, 100; cd player cu casetă şi
aparat radio, 100 lei; cuptor cu
microunde profesional, 100 lei;
expresor de cafea, 100 lei; rochie
mireasă, 650 lei. Tel. 0756-040911.
Vând în Oţelu Roşu 150 l vin
roşu, 5 lei/l. Tel. 0355-401982. (RR)
Vând în Baia de Aram ă,
Mehedin ţi, 80 de capre, 400
lei/pereche; baloţi de lucernă; baloţi
ovăz Tel. 0784-199887. (RR)
Vând scroafă 120 kg cu 8 purcei
de 3 săptămâni, 1.800 lei; moară de
cereale făcută nouă, de mare
capacitate, din tablă groasă, cu
ciocane. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa moară completă
cu motor, 2.500 lei neg. Tel. 0734356854. (RR)
Cumpăr 50 de oi; cereale; 2 vaci
cu viţei fătate recent. Tel. 0734356854. (RR)
Vând în Obreja cazan din aramă
pt. produs ţuică, capacitatea 100 l,
stare completă, 1.800 lei neg. Tel.
0355-404865, 0729-074287. (RR)
Cine are de dat o pisicuţă de
casă nu mai mare de 2 luni, obişnuită pe cutie. Tel. 0355-409985,
0727-199030. (RR)
Vând tăuraş 200-400 kg, 20003000 lei; vaci pentru abator, 15002500 lei. Tel. 0735-688306. (RR)
Vând în Doman cazan de ţuică
de 120 l, cu răcitor, 550 €; 3500 buc.
cărămidă arsă, 0,70 lei/buc. neg;
cuptor de încălzit pe gaz sau butelie,
300 lei neg. Tel. 0255-233418,
0726-719668. (RR)
Vând în Reşiţa o mânză de 2 ani,
foarte frumoasă, roşcată, 1.500 lei
neg; maşină de spălat, 500 lei. Tel.
0721-147604. (RR)
Vând aspiratoare Beko 1400 W,
80 lei/buc. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând junincă de 15 luni, 1.500
lei. Tel. 0763-391788. (RR)
Vând viţel de 5 luni, 1.500 lei
neg. Tel. 0255-219563 după orele
20. (RR)
Vând iepuri uriaşi germani în
vârstă de 4-5 luni, 150 lei/buc neg;
boiler electric 80 l, nou, 350 lei neg.
Tel. 0726-721708. (RR)
Vând la Orşova vacă Holstein cu
pedigree de 1 an şi 8 luni, toate actele, 800 € neg. Tel. 0720-725826. (rr)
Vând şi ofer soluţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722500884.
Vând iepuri diverse culori. Tel.
0722-207069.
Cumpăr calorifere fontă, vând
săniuţă nouă 120 lei. Tel. 0740520382.
Vând 3 dulapuri haine, 1 dulap
vitrină, pat dublu cu somiere, 2
noptiere, 4 scaune, masă lemn
masiv furnir nuc. Tel. 0723-616356.
Vând mese rezultate din lichidare restaurant. Tel. 0726-701010.
Am de vânzare un pechinez
bison, e foarte drăguţ. Tel. 0761705767.
Vând corp bibliotecă mică,
mobilă combinată, preţ neg. Tel.
0355-801126.
Vând un aspirator rusesc bun şi
ieftin, butoi de tablă de 200 l, 2
canistre 20 şi 30 l, bulă pentru taur,
căruţă din lemn, război de ţesut,
oale vechi de pământ. Vând sorb
nou italian pt. fântână, ziare vechi,
anii ’60. Tel. 0255-232955.
Vând candelabru 6 braţe şi
mobilă sufragerie living. Tel. 0771563867.
Vând urgent canapea extensibilă 2 persoane, tv color (necesită o
mică reparaţie), căruţ copil mic,
motocicletă şi bicicletă pt. copil mic.
Preţuri convenabile. Tel. 0355802548, 0749-486188.

Vând masă de 4 persoane 80 lei,
masă de 8 persoane 130 lei, geam
termopan mare 690 lei. Tel. 0728813340.
Vând combină frigorifică nouă,
cu garanţie. Tel. 0355-411682.

Auto-Moto-Velo
Primăria oraşului Anina cumpără reductor pentru autoutilitară
Roman 8135 integrală. Tel. 0255240464. (RR)
Închiriez garaj pe strada Făgăraşului, preţ 170 lei/lună. Închiriez
teren în Câlnic pentru garaj, depozit,
1000 mp cu 110 lei/lună. Tel. 0721798604.
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, pentru VW Golf 3, în
perfectă stare. Preţ 800 lei. Tel.
0741-095663, 0770-718538.
Vând în Reşiţa remorcă auto cu
2 axe pentru 1.800 kg greutate
maximă, 800 € neg; Skoda Fabia,
recent adusă, verificare tehnică
pentru 2 ani, RCA, motor 1.200 cmc,
benzinar, consum 4%, euro 4, stare
foarte bună, 3750 € neg. Tel. 0771387519, 0727-245233. (RR)
Vând Renault 21 break diesel,
an 1991, stare de funcţionare, 700
€. Tel. 0729-760716. (RR)
Vând în Anina Dacia 1310
break, an 2000, pe injecţie, culoare
gri, cauciucuri noi de iarnă, asigurare/verificare februarie 2012, 500 €
neg. Tel. 0255-240618, 0746871595. (RR)
Vând în Reşiţa, Opel Astra
Break Caravan, 1996, servo total,
turelă, multiple dotări, motor 1,6
benzină, cauciucuri noi de iarnă,
înmatriculat recent în România, acte
la zi, proprietar, 2.100 €; pompe de
benzină electrice pentru Opel, 150
lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Reşiţa Ford Mondeo
înmatriculat, an 1999, toate dotările,
2.000 € neg; Renault Master, an
2000, 4.000 € neg; cârlig de
remorcare BMW seria 3, 250 lei;
jante Al pe 14", 15", 150 €/set. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Cumpăr piese rezervă roata din
spate tractor Ferguson de 30 cp sau
un tractor Ferguson 30 pentru piese.
Tel. 0727-823662. (RR)
Vând în Dognecea Fiat Punto, 4
uşi, gri metalizat, 1.700 € neg. Tel.
0786-110296. (RR)
Vând în Oraviţa presă de balotat
pe aţă cu baloţi dreptunghiulari,
3.000 €; genţi aluminiu cu cauciucuri
pe 13, 16 şi 17. Tel. 0767-791282,
0723-918262. (RR)
Vând Jeep Suzuki Vitara, an
1994, înmatriculat în România,
3.800 € neg. Tel. 0724-392652 (RR)

În data de 31 octombrie se
împlinesc 7 ani de când a
plecat dintre noi
ing. Chirila Vrăjitor

Familia

Matrimoniale
Tânăr, drăguţ, 32 ani, doresc să
cunosc o fată serioasă din judeţ, ca
să se mute la mine şi împreună să
formăm o familie. Rog seriozitate.
Tel. 0728-412150.
Discret, aspect fizic plăcut, caut
parteneră pt. petrecerea unor clipe
intime plăcute. Tel. 0726-261409.
Bărbat de 36 de ani, caut o fată
de treabă şi înţelegătoare, nu
neapărat frumoasă ci să fie de
treabă. Tel. 0761-705767.
Bărbat 52 ani, nefumător, antialcoolic, doresc să cunosc femeie 5060 ani. Tel. 0768-501491.
Domn 48 ani, 175/75, prezentabil, manierat, antialcool, doresc
cunoştinţă cu doamnă pt. căsătorie.
Tel. 0756-986692, 0355-804182.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând tractoare second hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari şi mic, greble de fân, instalaţii
de erbicidat. Tel. 0730-804745 (RR)
Vând la Cuptoare motocositoare
pentru gazoane, nouă, 250 € neg.
Tel. 0255-233854. (RR)
Vând în Reşiţa BMW 316, an
1994, culoare vişinie, înmatriculat în
Bulgaria, 1.300 € sau la schimb cu
microbuz. Tel. 0754-886347. (RR)
Vând în Reşiţa Tico an 1996,
109.000 km la bord, 1100 €. Tel.
0770-506628, 0355-410661. (RR)
Vând motocicletă Kawasaki,
650 cmc, avariată, 850 € neg; motocultor, 350 €; Opel Zafira diesel,
3.900 €. Tel. 0766-251256. (RR)
Vând tractor U650 în stare bună
de funcţionare, 2.200 € neg. Tel.
0742-943871. (RR)
Vând în Peştere, comuna Constantin Daicoviciu, scuter Aprilia în
stare de funcţionare, neînmatriculat,
200 €. Tel. 0733-647998, 0754749466. (RR)
Vând în Reşiţa portbagaj scoică,
250 lei; portbagaj bicicletă, 60 lei;
boiler Vaillant instant electric 5 l şi 2
KW, 180 lei; cauciucuri de iarnă P14
195x65x14, 50 lei; jante Nissan
P13, 250 lei/set; genţi P16 pentru
VW sau Audi, 300 lei/set; jante P13
VW tip 2, 200 lei/set; motocicletă
Jawa pentru colecţie, 1.000 €. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând în Re şi ţa cauciucuri
175x80x14, 50 lei/buc. Tel. 0723616681. (RR)
Vând BMW 320 diesel, 150 cp,
an 2003, stare foarte bună, consum
5/100, 6.500 €. Tel. 0763-423458.
Vând Dacia 1310 break, a.f.
1996, preţ 700 € sau 2 vouchere
rabla. Tel. 0769-862016.
Cumpăr 3 vouchere rabla, ofer
1.000 lei/bucată. Tel. 0769-862016.
Vând 4 roţi noi nefolosite cu
jante pt. electrostivuitor. Import
Germania. Preţ nou 1200 €. Preţ de
criză acum doar 600 €. Rog sunaţi
după ora 19. Tel. 0255-234141.
Vând sau schimb Ford Siera
stare foarte bună de funcţionare,
înmatriculat, cu Aro camionetă sau
TV Rocar camionetă. Tel. 0733358019.
Cumpăr jante de 14 ţoli cu 5
găuri pt. Skoda Fabia. Tel. 0740088315.
Vând motoare şi piese auto
pentru o gamă largă de maşini. Tel.
0760-794243.
Vând VW Golf 2, 4+1 uşi, 1989,
negru, fără motor. Eventual piese.
Tel. 0761-254918.
Vând în Roviniţa Mare, comuna
Denta, disc pentru tractor 445,
1.000 €. Tel. 0745-998879. (RR)
Vând în Caransebeş Mazda 323
C Coupe, primul proprietar, înmatriculată, servo, volan reglabil, motor
1.4, benzinar, stare perfectă de
funcţionare, 2.500 € neg. Tel. 0756040911. (RR)
Vând în Reşiţa Renault 21
break, înmatriculat, cauciucuri
iarnă, baterie nouă, acte la zi,
verificare 2013, stare foarte bună,
800 €. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând în Bocşa piese noi sau
folosite de Rabă, de camion, de
basculă, radiator, supapă de
refulare, electromotoare şi altele.
Tel. 0740-770047. (RR)

Anunturi
,

Vând în Reşiţa Dacia 1410
combi, an 1996, acte la zi, 550 €
neg. Tel. 0745-407945. (RR)
Cumpăr în Reşiţa papuc la preţul pieţei. Tel. 0728-464954. (RR)
Vând remorcă cu frână pt. tractor; căruţă. Tel. 0761-364228. (RR)
Vând cauciucuri de iarnă P14
195x70x14, stare foarte bună, 75 lei
neg; diferite utilaje agricole, pluguri,
discuri, semănători. Tel. 0726721708. (RR)
Vând în Târnova scuter Aprilia
Scarabeo, an 2000, motor în 4 timpi,
550 € neg. Tel. 0723-663702. (RR)
Vând la Gătaia maşină Logan,
1.4 MPI, 26.000 km la bord, 4.000 €.
Tel. 0256-410641. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri noi de
iarnă 175x80x14, 195x60x15, 100
lei/buc. Tel. 0255-224242. (RR)
Vând în Lugoj Jeep Pantera, an
2003, modelul cu 7 locuri, înmatriculat, motor 2.7 TDI diesel, acte la
zi, are cuplaj greu, ideal pentru
dealuri şi vânătoare, 5.000 €. Tel.
0732-813743. (RR)
Cumpăr cauciuc de vară nou
Montana 185/65/15 pt. Logan, ofer
150 lei/buc. Tel. 0727-363779.
Vând Renault 21, break, multe
consumabile noi, stare excelentă,
850 € neg. Tel. 0740-520382.
De vânzare rulotă Burstner 740
kg, an 1991, 3 locuri, complet utilată
cu bucătărie, aragaz, frigider, chiuvetă, baie duş, wc, chiuvetă, încălzire, alimentare 12V şi 220V. Interior
şi exterior impecabile. Mai am şi altă
rulotă, marca Chateau, din 1978, în
stare foarte bună, preţ 1200 € neg.
Tel. 0746-773282, 0748-638696.

Imobiliare
Cumpăr urgent apartament 3
camere decomandate, etaj inferior,
bloc 4 etaje, maxim 28.000 €. Tel.
0747-755008.
Vând în Anina casă 2 camere
plus bucătărie, 5.000 € neg. Tel.
0255-240618, 0746-871595. (RR)
Vând apartament 2 camere
decomandat, 60 mp, parţial
îmbunătăţit, bucătărie, holul şi o
cameră mobilate. Tel. 0770-362724.
Vând apartament 2 camere, 2
băi, centrală proprie, termopane.
Preţ 29.500 €, etaj 1. Tel. 0774770174.
Vând apartament 4 camere,
decomandat, conf. 1, 102 mp, etaj 3,
izolat termic, boxă, garaj, Moroasa
2, 57.000 €. Tel. 0769-670833,
0770-496556.
Vând în comuna Ezeriş casă
sau schimb cu apartament în Reşiţa
plus diferenţa, preţ de vânzare,
45.000 € neg. Tel. 0729-113724. (rr)
Vând în Reşiţa, Moroasa 1,
apartament 3 camere, dotat cu toate
utilităţile, 26.000 €. Tel. 0770546799. (RR)
Vând apartament în Moldova
Nouă, 3 camere semi decomandat,
parter, neîmbunătăţit, 20.000 € neg.
Tel. 0729-840686, 0762-623278 (rr)
Vând la Ilidia 2 case de vacanţă,
complet utilate, 35.000 € respectiv
25.000 €. Tel. 0788-940190. (RR)
Vând în Cuptoare 2 case sau
schimb cu Arad, Timişoara. Preţ
55.000 € neg; teren 5.000 mp, acte
în regulă, 25.000 lei neg. Tel. 0255233854. (RR)
Vând în Reşiţa, B-dul Republicii,
apartament 3 camere, etaj 6, 29.500
€ neg. Tel. 0721-459802. (RR)

Anunturi
,

Vând în Reşiţa, Centrul Civic,
apartament 4 camere complet
renovat, 2 balcoane, 2 băi şi boxă, în
suprafaţă de 126 mp, 42.000 €. Tel.
0727-156290. (RR)
Vând în satul Bărbosu, comuna
Ramna, casă cu teren împrejmuit
5.800 mp, fântână de piatră, 4.700
€; 1.3/4 ha de pădure, 2.000 €. Tel.
0255-556024. (RR)
Vând casă la Secăşeni, 33.000
€. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Reşiţa, Lunca Bârzavei,
lângă spitalul judeţean apartament
2 camere, etaj 1, toate facilităţile,
29.000 €. Tel. 0727-834233. (RR)
Vând în Reşiţa, B-dul Muncii,
apartament renovat cu centrală
proprie, etaj 2, 30.000 €. Tel. 0722356436. (RR)
Vând apartament 1 cameră cu
bucătărie, baie, cămară alimente,
balcon, et. 1, situat pe Calea Caransebeşului, Reşiţa, preţ 13.000 €. Tel.
0769-275845. (RR)

Anunturi
,

Electrician, execut sau schimb
instalaţii electrice, montez sau
schimb tablouri electrice, împământări, diferite defecte electrice. Tel.
0768-451834.
Montez tapet, podele, faianţă,
gresie, izolaţii interioare, zugrăveli,
diverse lucrări. Tel. 0745-704320.
Recuperez taxa de poluare şi de
prima înmatriculare, pregătesc dosare pentru CEDO, rectific suprafeţe de teren, intabulez case, terenuri,
redactez cereri divorţ, recurs, încredinţări minori, întâmpinări, pensii de
întreţinere, litigii de muncă, anulez
procese verbale de contravenţie,
desfiinţez contracte. Tel. 0727505315.
Tânără 23 de ani serioasă,
harnică, caut urgent loc de muncă.
Rog seriozitate. Vă mulţumesc! Tel.
0733-745784.
Persoană fizică, caut croitoreasă pentru diferite piese de
îmbrăcăminte. Tel. 0745-381316.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Execut lucrări gresie, faianţă,
rigips, tencuială, tinci, instalaţie
electrică, la preţuri avantajoase. Tel.
0732-624586.
Execut instala ţii electrice,
sanitare, izolaţii, zugrăveli, tencuieli,
podele laminate, zidării, reparaţii,
faianţă, gresie, pereţi, forme rigips.
Tel. 0728-813340.
Facilitez obţinerea de diplome
meserii, coafeză. Tel. 0726-701010.
Economistă cu experienţă în
contabilitate, asigur evidenţă contabilă completă. Cel mai accesibil preţ
de pe piaţă, execuţie promptă şi
regulată. Tel. 0762-401560.
Execut lucrări de atestat, licenţă
sau dizertaţie. Preţuri foarte bune.
Tel. 0762-401560.
Caut femeie pt. îngrijit bătrână în
Austria. Se oferă contract cazare,
masă, salariu atractiv. Cerinţe:
cunoaşterea limbii germane la nivel
conversaţional. Rog seriozitate. Tel.
0770-583251.

ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.

Îngrijesc copii mici la domiciliul
22, organizează licitaţie publică deschisă conf. Legii nr. 54/2006,
acestora + menaj. Experienţă în
pentru:
Germania şi locală. Plată mică. Tel.
0770-456371.
1. concesionarea terenului înscris în CF. NR. 2883 B.R. sub nr.
Caut să închiriez volă pentru 8
top.
102/40/3/a/5/2, nr. cad., în suprafaţă de 15 mp, pe o perioadă de
ore de lucru.Tel. 0745-835557. (RR)
10 de ani.
Asociaţie de locatari căutam firmă autorizată pentru înlocuire conBunurile imobile mai sus menţionate nu sunt grevate de sarcini.
ductă apă rece în spatele blocului
- Concesionarea terenului se face în scopul amplasării unui
din nişa contorului până în pivniţă,
chioşc - construcţie provizorie, pentru activităţi comerciale.
necesită spargere beton stradal.
Tel. 0723-610400, 0770-473511.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind
Caut să îngrijesc copii. Tel.
organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se
0761-137478. (RR)
achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Caut tăbăcărie. Tel. 0256Patrimoniului Public al oraşului, la contravaloarea de 20 lei,
240467. (RR)
Caut bărbat cunoscător de
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a
bulgară, sârbă sau rusă pentru a
ofertanţilor.
lucra cu oameni din Bulgaria. Tel.
Data limita pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de
0723-537127. (RR)
depunere
a ofertelor.
Caut să îngrijesc copii. Tel.
0355-415185, 0786-483218. (RR)
Ofertele pentru concesionarea terenului vor fi transmise până la
Pensionar bărbat 56 ani din
data
de 04.11.2011, la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1
Reşiţa, caut de lucru în orice
Decembrie
1918, nr. 22, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul
domeniu. Tel. 0769-862016.
Pensionară 57 ani din Reşiţa,
interior, care vor cuprinde toate actele prevăzute în instrucţiuni şi
caut de lucru îngrijire copii, bătrâni,
dovada depunerii garanţiei de participare reprezentând 7 lei.
menajeră. Tel. 0355-408993.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor pentru concesionarea
Caut să îngrijesc bătrâni sau
terenului va fi în data de 15.11.2011, ora 10.00, la sediul Primăriei
copii, în Reşiţa sau în străinătate.
Cunosc maghiara la perfecţie şi
Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.
puţină germană. Tel. 0771-109874.
Primar jr. Patriciu Mirel Pascu
Coafeză, execut diferite coafuri
de zi, de seară, tuns, şuviţat, vopsit,
permanente, etc. Tel. 0785-441166,
0747-966761.
Prisma s.r.l. angajează
Prestez instalaţii sanitare, centrale, şi tot ce depinde de domeniul
- agent marketing
de instalaţii, gaz, orice, la preţuri
- secretar redacţie
convenabile, vă veţi convinge,
calitatea face diferenţa la mine. Tel.
Condiţii: studii adecvate.
0734-977305.
Execut instalaţii sanitare, incluSe oferă salariu minim pe economie.
siv gaz, centrale încălzire absolut tot
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro
ce depinde de sanitare, la preţuri
bune, şi la mine calitatea este mai
presus, vă veţi convinge. Pot oferi şi
facturi pe manoper ă şi d ăm
garanţie. Tel. 0734-977305.
Caut un loc de muncă în ţară sau
străinătate ca lăcătuş confecţii
REŞIŢA: Asistent medical generalist: 1; Brancardier: 1; Infirmieră:
metalice. Tel. 0734-138459.
Autorizat execut rulouri Esslin- 1; Operator calculator electronic şi reţele: 1;
ger lemn tei, plastic şi aluminiu.
CARANSEBEŞ: Funcţionar administrativ: 1; Muncitor necalificat în
Oblon mobil din lemn, vopsesc,
industria
confecţiilor: 1; Tractorist: 1;
repar şi schimb şipci de rulouri.
Reparaţii capitale, reglaje uşi, lemn
OŢELU ROŞU: Şofer de autoturisme şi camionete: 1;
şi termopan. Tel. 0256-471939,
TOTAL JUDEŢ: 8
0737-313526, 0763-842119.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 26.10.2011

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Octombrie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Investiţi la Reşi ţa!

Decizia dumneavoastră de a vă desfăşura activitatea în Municipiul REŞIŢA nu poate
decât să ne bucure şi să ne încredinţeze că ne veţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

Zona platou Secu

Zona Driglovăţ

l suprafaţă disponibilă: 2 ha
l zonă de agrement
l este pe drumul judeţean DJ

Se propune:
l un loc de joacă pentru copii
l o oglindă de apă ca element de atracţie
l un spaţiu dedicat persoanelor în vârstă
l un amfiteatru în aer liber
l un cinematograf
l alei pietonale

582B Reşiţa - Secu
Întreaga zonă se împarte pe
activităţi: belvedere, zonă de
pescuit sportiv, zone de plaja şi
alimentaţie publică, zonă tip
strand/parc de distracţie cu
specific acvatic (pe timp de iarnă
această zonă se poate amenaja
ca un patinoar natural pe zonele
cu apă mică), centru de canotaj,
zone de făcut focul, zonă cu
terenuri sportive, cazare şi
parcări aferente.

CONTACT:

Adresa:
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Municipiul Reşiţa, judeţ Caraş-Severin
Tel./fax: + 40 0255-215314
web: www.primariaresita.ro
e-mail: primar@primariaresita.ro

Joi/27 Octombrie

Vineri/28 Octombrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+15ºC
+2ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

+16ºC
+4ºC

Reşiţa
Oraviţa +11ºC
+3ºC

Caransebeş

+16ºC
+3ºC

Reşiţa

+16ºC
+1ºC

Oraviţa +12ºC
+4ºC

Marţi, 1 Noiembrie

Miercuri, 2 Nov.

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/30 Octombrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+15ºC
+3ºC

Caransebeş

+17ºC
+1ºC

Reşiţa

+13ºC
+4ºC

Joi, 3 Noiembrie

Vineri, 4 Noiembrie

+15ºC
+4ºC

Oraviţa +12ºC
+3ºC

Oraviţa +12ºC
+3ºC

+14ºC
+4ºC

+14ºC
+4ºC

Luni, 31 Octombrie

+18ºC
+1ºC

Sâmb@t@/29 Octombrie

P

+13ºC
+4ºC

Sâmbătă, 5 Nov.

Duminică, 6 Nov.

Reşiţa

+12ºC/+4ºC

+13ºC/+3ºC

+12ºC/+3ºC

+11ºC/+6ºC

+14ºC/+9ºC

+16ºC/+9ºC

+15ºC/+9ºC

Timişoara

+18ºC/+2ºC

+18ºC/+2ºC

+17ºC/+1ºC

+16ºC/+6ºC

+17ºC/+7ºC

+18ºC/+7ºC

+18ºC/+7ºC

