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Editorial Dan Popoviciu

Pentru c

ţial

ţ

ţia de pre

ţie credibil

ţii c
ă tot e la modă subiectul

Geoană, îmi reamintesc de campania
preziden ă din 2009. În cea de a doua
parte a anului trecut, Cozmin Gu ă scotea
pe pia ă volumul „Un ospiciu numit
România”. Printre altele, autorul sugerează
că Mircea Geoană, candidatul PSD la
func

ăsat bătut de Traian Băsescu în
c e l e b r a c o n f r u n t a r e t e l e v i z a t ă
p r e m e r g ă t o a r e v o t u l u i d e c i s i v.
Argumentul? Geoană a fost solicitat de
staful de campanie să vină la televiziune cu
o oră înainte de începerea confruntării,
pentru a pune la cale o strategie prin care
să găsească o explica ă vizitei

făcute de candidat mogulului Vântu. Staful
avea informa ă Geoană fusese urmărit,
fotografiat

ă ă Băsescu va încerca să-l
nimicească invocând acest episod. Or,
candidatul PSD s-a prezentat la
confruntarea televizată, cu exact un minut
înainte de intrarea în emisie. Ceea ce
sugerează Gu ă este evident: blat!

De la această întâmplare putem
specula la infinit pe tema unui blat naţional
pus la cale şi respectat cu sfinţenie de
întreaga clasă politică. Fie sau nu
campanie electorală, mesajul opoziţiei este
transmis pe ton belicos şi se bazează, în
principal, pe expunerea gradului alarmant

de corupţie al puterii. La rândul ei, puterea
declară că duce lupte eroice pe frontul
bătăliei anticorupţie. Pleacă unii, vin alţii,
mesajul se înscrie în aceiaşi parametri, iar
victoriile împotriva corupţiei tind spre zero.
Opoziţia ajunsă la putere nu găseşte nici un
vinovat demn de a fi „trimis la ţepele din
Piaţa Victoriei”, ca să citez dintr-un celebru
fost opozant. Odată ajunşi la ciolan, printr-o
ciudată empatie, se acoperă unii pe alţii,
precum pisica rahatul în nisip. O fi blat?

Un caz ciudat mi se pare şi prestaţia
mass media. Cele două televiziuni ale
mogulilor, declarativ, sunt „pe faţă” anti-
putere. Băsescu şi PDL le înjură de oricâte
ori au ocazia, întărind această impresie.

Dar, stilul inchiziţional, de tribunal al
poporului, practicat în emisiunile anti-
putere ale celor două medii, mă tem că nu
produce decât efectul invers decât cel
(oare?) scontat, de nimicire a puterii.
Moderatoarele isterice trase cu cheia spre
o singură direcţ ie, neacceptarea
contraargumentelor celor acuzaţi ,
inferioritatea numerică din studio a celor din
urmă, nu fac decât ca în mintea
telespectatorilor normali acuzaţii să devină
victime. Şi să atragă simpatii. Sunt convins
dealtfel că acest gen de abordare a făcut ca
mare parte din nehotărâţi să voteze cu
Băsescu în turul doi al prezidenţialelor din
2009. O fi şi aici, tot blat?

ş

şedinte al României în 2009
s-ar fi l

şi filmat în timpul vizitei din seara
precedent şi c

ş

Blatul naţional

La sfâr ţinut la Re ţa o
conferinţ

ţa, sal

ţa prin u

ţile sfinţilor, din istorie, dar a f ţa
personal

ţe
ţa oamenilor pe acel Dumnezeu blând ţeleg

ţ ţi,
bancuri despre comuni

ţi cu diplome
ţit furând. Puric a mai povestit: „Am fost la o

m
ţie!

Fundurile femeilor noastre ortodoxe sunt artileria noastr

ţei, prezent
ţii, destul de numero

ţii deconcentrate ale
statului, directori, scriitori, arti

ţime de intelectuali re ţeni care nu au fost acolo. Fie c

ţii deloc, dar râsetele voioase, aplauzele
ţiile au r

ţ ţat de la microfon c
ţile lui pe care credincio

ţi s-au epuizat cât ai clipi, la fel cum s-a
întâmplat

ţele lui Puric.
Acesta este Dan Puric

ţiei de a deveni profet. Poate c
ţa lui, dar -

ţia
îmi spune c

ţ
ţii

etc. Nu cu moa ţin de
copil ţine un discurs pravoslavnic, care ne
întoarce cu faţa spre trecut. Pentru el computerele, Uniunea
European ţ

ţ

şitul s şi

şi
şi scena şi culoarul dintre rânduri şi holul de la intrare,

ca s şa l

şi întâmpl
şi incursiuni prin via

şi întâmpl
şi de umor. Dan Puric are talent.

El aduce în fa şi în
ştile bunicii sau din basmele românilor, care se plimba printre

muritori, împreun şi f
şte s şi cu sfin
şti, despre actuala putere, nu se sfieşte s

şi, pe cei acoperi şi medalii deşarte, pe
cei care s-au îmbog

şi cu fundurile spre orizont. Atunci am avut o revela

şi a globaliz ş. Nu l-au aplaudat
numai babele credincioase, ci toat şi

şi preo şi. Subliniez, elita prezent
şefi de institu

şti etc., pentru c şi, cunosc o
mul şi

şi
ova şi eu, pentru c

şi râsul este contaminant.
Dup

şii le pot cump şi
autografe. Peste o sut

şi a doua zi, la Caransebeş, cum s-a întâmplat la toate
conferin

şi sunt sigur c
şi s

şi afacerea cu vânzarea volu
melor îi merge bine. Mai cred c

şterea neîncrederii în liderii politici, odat şterea
derutei oamenilor într-un mediu tulbure şi ostil, succesul lui Puric va
deveni tot mai mare. Cât de mare? Nu am de unde s ştiu, îns

şi s

şi, odat

şte sfinte şi cu paparude, ritualuri primitive, care

şi, Uniunea European

şi nu cred c

ăptămânii trecute, actorul Dan Puric a
ă cu titlul „Despre martiri”. Evenimentul a avut loc în sala Lira a

Liceului de Artă din Re ă care s-a dovedit neîncăpătoare,
publicul ocupând

ă asculte conferin ăsată deschisă.

Dan Puric a vorbit despre martiri, a prezentat pilde ări
extrase din vie ăcut

ă, povestind întâmplări din copilărie, precum ări
recente, pline de tâlc, pline de triste

ător, din
pove

ă cu Sfântul Petru, ăceau fapte bune, îi întăreau în
credin ă. Puric nu se sfie ă spună bancuri cu Dumnezeu

ă
spună dracu’, să spunăc c... de femeie, când povestea o cere, să îi
condamne pe orgoli

ă
ănăstire în Moldova. Sute de babe stăteau prosternate, cu capetele

în pământ

ă împotriva
FMI ării!” Succesul lui Puric a fost uria

ă elita culturală a Re ă în
sală. Desigur ă în
sală, profesori, profesori universitari,

ă, totu
ă au avut altă

treabă, fie că nu au vrut să vină. Pe de altă parte, e posibil ca unii să fi
aplaudat mai încet sau al

ăbufnit în sală. Recunosc, am râs ă imaginea
era hazlie

ă conferin ă Dan Puric a anun ă în hol se
găsesc căr ăra. Vor primi

ă de căr

ă vom mai auzi despre el. Mă
întreb dacă va reu ă reziste tenta ă
oratorul este sincer în credin

ă, odată cu adâncirea crizei economice,
odată cu cre ă cu cre

ă ă intui
ă foarte mare. Sper că nu atât de mare încât să-l înghită.

Pot fi de acord cu faptul că Puric este un orator talentat, că este
capabil să entuziasmeze lumea, să o bucure ă-i dea încredere, că
Cineva veghează pentru ca, până la urmă, românilor să le fie bine, însă
modernizarea României se va face, totu ă cu dezvoltarea
economiei, a învă ământului, a cercetării, cu tehnologie informatică
avansată, cu aparatură modernă, cu autostrăzi, cu spitale, cu iriga

ăria omenirii. Dan Puric

ă, globalizarea, sunt pericole care amenin ă fibra autentică a
poporului român. La urma urmei, totu ă este un
club select, alcătuit din ări dezvoltate, cu sisteme politice democratice,

ă ne-ar fi fost mai bine în afara acestui club, chiar dacă nu ne
merge excelent în interiorul lui.

Dan Puric vorbeşte despre salvarea României

Un mare orator, cu faţa spre trecut
Matei Mircioane

60 de poliţişti şi jandarmi au descins ieri
dimineaţă pentru perchiziţii în zona Oraviţa şi
localităţile limitrofe, în cadrul a ceea ce se
numeşte, spectaculos, ”Operaţ iunea
Revanşa”. Autorităţile acţionează în contextul
activităţilor de combatere a fenomenului
contrabandei cu ţigări provenite din Serbia, la
nivelul BCCO Timişoara - Serviciul de
Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-
Severin. Operaţiunea, cu sonoritate a la
filmele lui Sergiu Nicolaescu, are ca obiect
documentarea activităţi lor unui grup
infracţional organizat, format în cea mai mare
parte din persoane domiciliate în zona Oraviţa,
implicat în astfel de activităţi ilegale.
Activitatea infracţională consta în principal în
introducerea de ţigări în ţară în special prin

Punctul de Frontieră Naidăş a unor ţigări
achiziţionate din Serbia şi distribuirea
acestora pe piaţa neagră, în cea mai mare
parte pe raza judeţelor Caraş-Severin şi Timiş.

În acelaşi timp gruparea infracţională şi-a
cristalizat şi poziţia în lumea interlopă din
zonă, poliţiştii susţinând că dispun de date
certe privind implicarea în activităţi cu violenţă.

Descinderile de ieri s-au produs în baza
probelor obţinute, din dispoziţia procurorului
DIICOT - Biroul Teritorial Caraş-Severin,
poliţiştii BCCO Timişoara - SCCO Caraş-
Severin, cu sprijinul SIPI Caraş-Severin, IPJ
Caraş-Severin, IJJ Caraş-Severin şi Grupării
Mobile de Jandarmi ”Glad Voievod” Timişoara,
în locaţii utilizate de zece suspecţi, pe raza
oraşului Oraviţa şi a unor localităţi limitrofe.

După finalizarea perchiziţiilor, cei zece au fost
conduşi pentru audieri la sediul DIICOT-Biroul
Teritorial Caraş-Severin .

În această cauză se efectuează cercetări
sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
constituire în grup infracţional organizat,
sprijinire a unui grup infracţional organizat şi
contrabandă.

Traficul cu ţigări în zona de frontieră a
Caraş-Severinului a luat o amploare
comparabilă cu activităţile din perioada
celebrului embargo la carburanţi, atunci când
Clisura Dunării devenise un El Dorado, un
paradis al infracţionalităţii. Situaţia nu convine
deloc autorităţilor, mai ales că eforturile
României pentru aderarea la Spaţiul
Schengen sunt în toi. (DanApostolescu)

Perchiziţii în forţă la Oraviţa

S.C. Normarom Industrie

Str. Bro ţa
judeţul Cara

ştenilor, nr. 59 Oravi
ş-Severin

Produce:

Tel. 0255-572822
Fax 0255-571765

cherestea, semifabricate

şi panouri din lemn masiv

de fag, uscate şi aburite
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Casa de Cultură a Studenţilor din Reşiţa a lansat miercuri, 9 noiembrie, publicaţia „Case

tradiţionale din Banat” Numărul de şomeri înregistraţi în Caraş-Severin este de 13 465 de

persoane

Consiliul Local
ţarea unei noi linii de gard

ţii, la spitalele de categoria a 4-a.

Moldova Nouă a hotărât
înfiin ă, la Spitalul
Oră

ă îndeplinească
criteriile minime impuse de Ministerul
Sănătă

şenesc din localitate, la specialitatea
chirurgie, pentru ca unitatea s

Ambasadoru l Croa ţ ie i l a
Bucure ţa Sa Andrea
Gustovic Ercegovac efectueaz

ţile Iabalcea, Cara

şti, Excelen

şova, Nermet
şi Clocotici, din Caraş-Severin.

ă
astăzi, joi 10 noiembrie o vizită în
localită

În comuna a fost deschis
ţi, 8 noiembrie, o expoziţie de

pictur
ţie plastic

ţa a Uniunii Arti

Berzasca ă,
mar

ă, cu lucrări realizate în Tabăra de
crea ă, organizată în această
vară, de Filiala Re

ă de Ion Bobeică.
şi ştilor

Plastici, coordonat

Ca o surpriză pentru vechii meseriaşi care cultivă
inerente nostalgii/regrete, dar şi pentru mulţi alţii, s-a
făcut un simpozion al unei reputate activităţi a industriei
reşiţene: concepţia hidroagregatelor. O primă sesiune,
dintr-o serie care va urma. Plăcută surpriză, iar pe
parcursul desfăşurării remarcabilului eveniment, şi
elevată şi - pare-se - eficientă. Cum semnează
Directorul executiv ing. Oct. Megheleş, „Reşiţa celor
mai buni ingineri proiectanţi din hidroenergetica
românească şi-a regăsit identitatea şi se numeşte
HYDRO-ENGINEERING.” Găzduită cu eleganţă şi
generozitate de Universitatea „Eftimie Murgu”,
întâlnirea cu o sferă selectă şi cuprinzătoare de invitaţi
din toată ţara, inclusiv cu studenţi, a avut parte de
condiţii de prezentare şi logistică deja adecvate la
lumea bună, de care aparţinem în tot mai mare măsură.
Condiţii de susţinere a comunicărilor tehnico-ştiinţifice -
up to date - dar şi cele ale amenajărilor, ale ospitalităţii
de la primul pas în foaierul expoziţional, ale unei
inspirate expoziţii, sistematizarea elaborată a
programului… au vădit elementele unei organizări, la
rândul ei, up to date. Două zile de lucru memorabile,
fără a socoti cu o seară mai devreme recepţia festivă.

N-ar fi fost suficient, dar a fost (şi) atmosfera indusă
din capul locului prin discursurile de deschidere,
începute, la invitaţia moderatorului lucrărilor Oct.
Megheleş, de acela al Rectorului Universităţii „E. M.”
prof. dr. ing. D. Frunzăverde, distinsa şi eminenta gazdă
a simpozionului. Pe lângă frumoasele cuvinte obişnuite
de întâmpinare, Doamna Rector a făcut şi o necesară şi
interesantă prezentare a universităţii, în contextul
implicării în perspectivele oferite prin chiar comunicările
programate acum, ale gândirii HY-E; desigur, şi al
multor altor disponibilităţi, specifice învăţământului
superior. Universităţile tehnice din Timişoara şi
Bucureşti erau, desigur, prezente la rândul lor în
prezidiu. Atmosfera indusă, cum spuneam, s-a păstrat
de-a lungul întregii întâlniri. Sărbătorească, fără
festivism, profesională şi profesionistă, fără false
elitisme, eficientă şi comunicativă, cu atât mai mult cu
cât prietenească. E drept, mulţi participanţi erau
cunoştinţe mai vechi, dar asta poate uneori dăuna. (N-a
fost nici pe departe cazul).

Comunicările s-au constituit într-un curs scurt de
proiectare şi cercetare a maşinilor hidraulice, electrice,
al echipamentelor de reglaj şi automatizare ale
acestora, a instalaţiilor de ulei sub presiune şi a vanelor
de obturare a aducţiunilor. Prezentarea era de natură
să stârnească invidia… retrospectivă a unor colegi care
la vremea lor n-au apucat dotările computerizate
actuale, în schimb au satisfacţia că timpul nu trece
degeaba. (Într-o vreme… aşa părea). Eleganta „mapă”
cu documentele simpozionului face dovada celor
afirmate şi ele pot fi consultate cu folos de orice
tehnician. Cursul acesta scurt are vocaţia, văzut cumva
din afară, să fie util multora: beneficiari, sistemul
energetic naţional, viitorul (vorbă mare!), nouă înşine şi,
de bună seamă, nu (le) putem prevedea (pe) toate.

A fost numit THINK-HYDRO.com 2011. Va conti-
nua, în cicluri repetate, să fie-ntr-un ceas bun! Scriam
undeva că asta s-a instituit ca o vocaţie a industriei
reşiţene, să gândească în termeni de „construcţia M.
H.”. Cu repercusiuni, efecte, în largi planuri - nici nu
trebuie să le anticipăm, ci, iată, să ne vedem de ce ştim
şi de treabă. Remontarea potenţialului, menţionată în
invitaţie, e de bun augur.

Conjuncturile omeneşti, incluzând temporizări şi
nepotriviri, au făcut să se suprapună aproape două
evenimente importante şi oarecum înrudite. Unul este
cel care a prilejuit aceste fugare impresii, de mai sus, iar
celălalt este lansarea monografiei institutului devenit
azi HY-E, intitulată O cometă în industria reşiţeană -
Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru
Echipamente Hidroenergetice, 1966-1991, de I. Voia &
colaboratorii, ed. Politehnica Timişoara, 2011. S-au
suprapus în spaţiu, acelaşi loc primitor găzduindu-le, şi
în timp s-au situat la câteva zile distanţă. Ele, ambele
întâmplări, vor transmite câte ceva, fiecare în felul său,
anilor următori. Se va vedea, de bună seamă, de către
cei cu mintea trează. Conjuncturile omeneşti,
spuneam, dar poate că, văzând apropierea lor, şi unele
conjuncturi astrale să-şi fi spus cuvântul, convocate la
întâlnirea unor comete ale căror cicluri semnează un
destin, acela al industriei acestor locuri. Nu putem şti, e
o altă poveste. Ea urmează de-acum încolo. Un rol
important îl va juca gândirea, cea tehnică şi nu numai.

Anton Georgesc, Senior HYE

ANUNŢ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

1.

2.
REŞIŢA:

CARANSEBEŞ:

BOZOVICI:

OŢELU-ROŞU:

GLIMBOCA:

BOCŞA

3.

4.

5.

Sediu: Reşiţa, Bd.A.I.CUZA, nr. 40, judeţ Caraş-Severin;
Cod de identificare fiscală: 3228438
Banca: Trezoreria Reşiţa, cont trezorerie: RO75 TREZ 1812 3610

120X XXXX
Telefon: 0255 502244, 0255 502231; fax: 0255 502244;
E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com

În calitate de autoritate contractantă organizează în data de
22.11.2011 - în conformitate cu prevederile O.U.G. 30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, modificată prin O.U.G. nr.
152/2008, respectiv O.U.G. 20/2009 şi O.U.G. 96/2009, Ordinul nr.
275/13.11.2009 pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de închiriere şi
repartizare de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor spaţii
locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate şi
principiilor statuate de O.U.G. 34/2006 modificată şi completată privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii - o procedură de
atribuire a unui contract de servicii prin „cerere de ofertă”, având ca obiect
„închirierea de spaţii locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor
militare în activitate”.

Ofertele dumneavoastră vor fi depuse la registratura autorităţii
contractante sau transmise prin poştă la sediul acesteia din Reşiţa, b.dul
A.I. Cuza nr. 40, cod poştal 320088, până la data de 21.11.2011, ora 16.00
în plicuri sigilate şi marcate în mod vizibil cu menţiunea „Ofertă servicii
închiriere”.

Condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească imobilele
contractate sunt cele prevăzute de Legea 114/1996 republicată, fiind
admise excepţii doar pentru mediul rural.

Cantitatea şi locaţia spaţiilor locative solicitate:

1-APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
2-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
3-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
4-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
5-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
6-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
7-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
8-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
9-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

1-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
2-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
3-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

1-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
2-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
3-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

1-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

1-APARTAMENT CU 3 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
:

1-APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

Data, locul şi ora deschiderii ofertelor: la sediul autorităţii contrac
tante din Reşiţa, b dulA.I. Cuza nr. 40, data: 22.11.2011, ora 11,00.

Compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţie şi modul de obţinere: Compartimentul Marketing şiAchiziţii,
din cadrul I.P.J. Caraş-Severin, în urma unei cereri scrise începând cu
data de 10.11.2011.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255 502244,
0255 502231; fax 0255 502244; 0255 210349.

ŞEFUL INSPECTORATULUI Comisar şef de poliţie
dr. STOLOJESCU GRIGORE

- - -

-
-

-
- - -

�

�

�

�

�

Gândirea tehnic@ î}i spune cuvântul
THINK-HYDRO.com, Re}i]a 2-4 XI 2011

În perioada 10-25.11.2011 poliţi
ţii registrului Auto Român, vor fi prezenţi

pe întreg teritoriul judeţului Cara
ţiuni având ca scop reducerea

cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu
consecinţe grave, produse pe fondul defecţiunilor
tehnice ale vehiculelor.

Pe parcursul controalelor se vor avea în vedere
starea tehnic

ţie, jantele, anvelopele,
ţionarea instalaţiei de

iluminare/semnalizare), verificarea concordanţei
num

ţinerea inspecţiei tehnice periodice
ţ ţii decât pe timp

de ceaţ

ţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificat
ţa de urgenţ

ţia pe drumurile publice, introducându-se
obligativitatea dot

ţionate, precum

ţionate cu unul dintre simbolurile „M+S”, „M.S.”,
„MS” sau „M&S”, f

ţa de urgenţ
ţia pe drumurile publice, republicat

ţionarea conducerii
autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu
z ţ

ţile axei/axelor de tracţiune
sau f ţi lanţuri sau alte
echipamente antiderapante omologate, nef

ţionat
ţiuni (de la 9 la 20

puncte-amend
ţiunea contravenţional ţit

ştii rutieri împreun

ş-Severin în vederea
desf şur

şasiul,
emisiile poluante, dar şi func

şi
folosirea luminilor de cea

şi
ale remorcilor acestora”.

Conform Directivei men şi a
Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi
acceptate ca anvelope de iarn

şi complet

şi al autovehiculului de transport
persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel
al conduc

şi 1.340 lei), iar
sanc şi de m

ă
cu reprezentan

ă ării unei ac

ă a vehiculelor (se vor verifica sistemul de
frânare, sistemul de direc

ărului de locuri din certificatul de înmatriculare, cu
cel existent în autovehicul, verificarea fixării scaunelor
din autovehicul, în cazul transportului rutier de
persoane, de

ă în alte condi
ă.

Având în vedere că în ultima perioadă sunt tot mai
frecvente solicitările persoanelor fizice sau juridice
referitoare la reglementările legate de dotarea
autovehiculelor cu anvelope de iarnă, vă informăm că
prin Ordonan ă
Ordonan ă a Guvernului 195/2002 privind
circula

ării cu anvelope de iarnă, care au fost
definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: ,,anvelope
omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului

din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor

ă, acestea trebuie să fie
inscrip

ără a include în această categorie
anvelopele marcate numai ,,all seasons”.

Ordonan ă a Guvernului nr. 195/2002
privind circula ă, cu
modificările ările ulterioare, prevede, la art.
102, alin(1), pct. 28, sanc

ăpadă, ghea ă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu
anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de
transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai
mare de 3,5 tone

ătorului auto, fără ca acestea să fie echipate
cu anvelope de iarnă pe ro

ără a avea montate pe aceste ro
ăcându-se

referire la o anumită perioadă a anului.
Amenda pentru fapta men ă mai sus este

prevăzută în clasa a IV-a de sanc
ă, respectiv între 603

ă este înso ă ăsura
retragerii certificatului de înmatriculare.

USL-Alian]a PSD-PC - 50 la sut@

Săptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Autovehicule la control

Organizaţiile c
ţit în

proporţie de 50 - 50 la sut

ţ i .
Candidaturi certe au fost stabilite
pentru 67 de loca-lit ţi ale
judeţului, urmând ca pentru opt s

ţa .
Candidaturile sunt împ ţite pe
jum

ţi cu PSD, vor avea
dou ţa r

ţinut de USL
c h i a r d a c

ţine c
ţie în cadrul USL,

pentru c ţi la primar
stabiliţi vor merge cu viceprimarii,
chiar dac

ără
ăr

ă
candidaturile la alegerile locale de
anul viitor. Iustina Turnea,
secretarul coordonator al PNL
Cara

ături de pre

ă
ă

fie realizate sondaje de opinie iar
două comune vor intra la arbitraj,
anume Goruia

ă aceste candidaturi sunt
cele mai credibile, a declarat

Iustina Turnea. Iar la UNPR nu va
pleca nici un om de la noi, nici
p r imaru l de la Sichev i

ăr-
ătate, adică noi avem 34

ă primării. La Re ămâne
de văzut, dar ce

ă actualul primar, Mihai
Stepa-nescu, va fi sus

ă v a c a n d i d a
independent.”

Marcel Vela sus ă nu va
exista o competi

ă acei candida

ă sunt de la PSD sau
invers.

şene ale
PNL şi PSD şi-au împ

ş-Severin a prezentat re-cent
presei, al şedintele
filialei, Marcel Vela, ”harta”
acestor candidaturi negociate cu
parteneri i social-democra

şi Brebu. ”Noi
credem c

şi
PSD, la fel, 34 de candidaturi. Cei
de la PC, alia

şi
ştim de pe acum

este c

(DanApostolescu)

Liga Studenţilor din Universitatea "Eftimie Murgu",
Re ţa, organizeaz

t
.

ţiile de turism din Re ţa
pentru a- ţi toţi
cei interesaţi de turism.

Se organizeaz
p

, . - ,
,

şi
şi Afilon and Fiii Tours, în data de 11-12

noiembrie 2011, activitatea "Târgul de urism",
începând cu ora 10:00 în aula UEM

Sunt invitate toate agen şi
şi prezenta ofertele turistice. Sunt invita

ă, în parteneriat cu Tourism &
Advertising

ă o tombolă cu premii surpriză.
Persoană de contact: reşedinte Bosânceanu

Alina tel 0730 583051 e-mail: ligastudentiloruem@
yahoo.com web: www.ligauem.ro

Liga Studenţilor din Universitatea "Eftimie Murgu",
Re ţa, organizeaz

-

ţa pentru a
-

ţi toţi cei interesaţi de activitatea de
voluntariat: elevi ai scoliilor Re ţene, studenţi ai UEM,

p
, ,

,

şi

şi 15:00.
Sunt invitate toate ONG-urile din Reşi şi

prezenta activitatea pe care o desf şoar

şi
şi nu numai.

Persoan şedinte: Bosânceanu
Alina tel. 0730-583051 e-mail: ligastudentiloruem@
yahoo.com web: www.ligauem.ro

ă, în parteneriat cu Grupul Local de
Tineret “ARCUS”, în data de 10 noiembrie 2011, activi
tatea "Târgul de voluntariat", între orele 10:00

ă ă, de aseme
nea sunt invita

ă de contact re

Târgul de urismt Târgul de voluntariat

Agenţia Naţional
ţii topul

celor mai la bugetul de
stat, printre care, pe locul patru se
g ţa, cu o datorie de
65 de milioane de lei.

ă de Administrare
Fiscală (ANAF) a dat publicită

ăse

mari datornici

şte UCM Reşi



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 3 camere decoman-
dat, 120 mp, situat în Re ţa, Colonia
Oltului, et. 1, în imobil compus din 4
apartamente. Central

ţ ţiu comun 100
mp. Preţ 42.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 3 camere semideco-
mandat, et. 1/4, situat în Re ţa, P-ţa
Trandafirul, plus garaj. Preţ 35.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 120 mp situat în
Re ţa, B-dul Republicii. Preţ 57.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa centru, compus
ţiu

comercial, la etaj 3 apartamente a câte 2
camere, 3 b

ţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţi

curent, gaz, canalizare. Preţ 50.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând garsonier
ţa, str. Rar

ţ 13.500 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere confort 3,
et. 1/4, situat în Re ţa, cartier Lunca
Pomostului. Preţ 12.500 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 2 camere, Lunca

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

Vând apartament 2 camere, semideco-
mandat, 40 mp, gresie, faianţ

ţa,
Aleea Gladiolelor. Bloc termoizolat la
exterior. Preţ 17.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 4 camere, etaj 8, 120
mp, dot ţie: central

ţ
ţa, P-ţa 1 Decembrie, poziţie ultra-

central ţ 43.000 € u Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ţa, Blocul 800.
Preţ 7.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, 3 balcoane, 2 b ţial
termopane, bloc construit în anul 1984, etaj
3/4, situat în Re ţa, zona Lunca
Pomostului. Preţ 36.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţa, zona

Muncitoresc, la strada principal ţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţa, lâng

ţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 5 camere,
buc ţ

ţie ultracentral ţ
85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 10 camere, curte
foarte mic ţie ultracentral ţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774

Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, P-ţa Re ţa Sud. Preţ 65.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 112 mp situat în
Re ţa, zona Lunca Pomostului. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774

Cump

ţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principal Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

Pomostului. P ţ 43.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilit ţile trase (ap )
situat în Re ţa, B-dul Timi ţ 27
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate în staţiu
nea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Închiriez cas
ţa 700, de

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

şi

şi

şi

şa Montan

şi

şi

şi utilat,
pentru o perioad

şi

şi
şor negociabil.

Vând garaj situat în Reşi

şi

şi

şi şcoala general

şi

şi

şi şi

şi

şini, în
Reşi

şi
re

şi şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km
de Reşi

şoara lâng

ă, termopane, podele
laminate, pivni ă, pod, spa

ă în Oravi ă
din parter 120 mp amenajat ca spa

ăi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces din 2
străzi cu sens unic. Pre

ă în Boc ă, compusă
din 6 camere, baie, bucătărie, utilită

ă 32 mp, et. 2/4, situată
în Re ău, balcon închis,
bucătărie mobilată, baie cu cadă, cameră
de zi, podele laminate, centrală termică,
termopane. Pre

Pomostului, complet mobilat
ă de minim un an. Pre

ă

ă, termopane,
centrală termică, etaj 2/4, situat în Re

ări de excep ă, termopa-
ne, gresie, faian ă, podele laminate, situat
în Re

ă. Pre

ăi, centrală, par

ă 2 camere, baie, bucătărie, la
curte comună, situată în Re

ă. Pre

ă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Re ă ă nr.
2. Pre

ă în Re
ătărie, baie, singur în curte, suprafa ă

de teren 800 mp, pozi ă. Pre

ă în Re
ă, pozi ă. Pre

ăr casă 2-3 camere, singur în
curte, cu posibilitate parcare 2-3 ma

ă.

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ă ă, curent, gaz

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

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

-

a

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
u

Cas

Vând teren la intrare în

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecoman-
dat, utilit ţi, central

ţii 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

ţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilit ţi,
termopan, central

ţie electric

ţionat, aparta-
mentul necesit ţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zon cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţile sunt în zon ţ 7 €/mp.

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţile
sunt în zon ţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa - Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilit ţile sunt în zon

ţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebe-

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

ă intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

ă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină du

ă de vacan ă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă 1932 mp total,
547 mp construi ă 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, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă,
suprafa ă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investi

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

ă ă,
gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

şi inte-
rior noi, baie şi buc. renovat ş-
chetat, instala

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

şului, 1.325 mp, zon ştit
şi sunt construite case, drum,

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia clientului,
studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite de
agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş

Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i
ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!

ţ ţ ţ
ţ ţ

ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare

3

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

lei
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 910 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9

10 - 9 Noiembrie 2011Octombrie10 - 9 Noiembrie 2011Octombrie

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

31 . ‘ 170,6212
1 nov. ‘ 173,5895
2 nov. ‘ 175,6866
3 nov. ‘ 176,1782
4 nov. ‘ 177,5502
7 nov. ‘ 180,1111
8 nov. ‘ 182,1783
9 nov. ‘

oct 11
11
11
11
11
11
11
11 182,0118
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Ministerul Justiţiei iniţiază lucrările de elaborare a Codului insolvenţei Câştigul salarial mediu nominal brut a fost, în luna septembrie, de 2.017 lei, cu 12 lei
mai mult faţă de luna anterioară Se înfiinţează Fondul de garantare a pensiilor private Mai mult de jumătate dintre români nu au folosit niciodată Internetul

Salariile din
sectorul public şi pensiile vor fi îngheţate pentru anul 2012 la nivelul lunii decembrie 2011 Numărul salariaţilor activi din România, la finele lunii octombrie, era
de aproximativ cinci milioane

Termenul de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de a fost redus de la 5 zile la 2 zile lucrătoare de la data înregistrăriisediu social

Taxa pe valoarea ad ţate din fonduri europene va fi cheltuialăugată (TVA) la proiectele finan ă eligibilă ă
începând cu contractele din anul 2012, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată miercuri, 9 noiembrie

şi va putea fi decontat

� Guvernul României - Norma metodologic din 2011, de
aplicare a prevederilor O u G nr. 70/2011 privind m

şcolar pentru anul 2011 (M.O. nr.
679/23.09.2011)

şi
Internelor" (M.O. nr. 683/27.09.2011)

şedintelui şi a vicepreşedintelui
Cur

şi
Sportului nr. 5339/2011 privind acordarea acreditarii pentru
nivelul de invatamant "liceal", profilul "tehnic", domeniul
"mecanica", calificarea profesionala "tehnician prelucrari la
cald", domeniul "electric", calificarea profesionala "tehnician

electrician electronist auto", domeniul "productie media", cali
ficarea profesionala "tehnician operator procesare text/ima
gine", nivelul "postliceal", domeniul "mecanica", calificarea
profesionala "tehnician operator masini cu comanda
numerica", din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de
stat Grup Scolar Industrial "General Magheru" din municipiul
Ramnicu Valcea (M.O. nr. 684/27.09.2011)

şi plasamentelor, precum şi
determinarea şi utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare
(M.O. nr. 684/27.09.2011)

ă
ăsurile de

protec ă

ă ă ământ preuniversitar de
stat, finan

ării Hotararii
Parlamentului României nr. 25/2008 privind numirea
consilierilor de conturi, a pre

ării, Tineretului

. . .
ţie social în perioada sezonului rece (M.O. nr.

678/23.09.2011)
H.G. nr. 926/2011 pentru completarea H.G. nr. 1.395/2010

privind finanţarea unit ţilor de înv ţ
ţate din bugetele locale, pe baza standardelor de

cost pe elev/pre

H.G. nr. 919/2011 privind declasificarea H.G. nr.
01365/2002 pentru aprobarea "Listei cuprinzând categoriile
de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare,
elaborate sau deţinute de Ministerul Administraţiei

Hotararea Parlamentului României nr. 15/2011 privind
constatarea lipsei de efecte a rectific

ţii de Conturi (M.O. nr. 684/27.09.2011)
Ordinul Ministerului Justitiei nr. 1903/2011 privind conditii-

le de forma necesare pt valabilitatea dispozitiilor testamentare
privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse
de clientii institutiilor de credit (M.O. nr. 684/27.09.2011)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

-
-

Banca Nationala a României - Regulamentul 11/2011
privind clasificarea creditelor

H.G. nr. 927/2011 privind Programul guvernamental de
sprijin pentru pensionari "Cosul de solidaritate" (M.O. nr.
685/27.09.2011)

�

�

�

�

�

�

�

Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale a actualizat două
ghiduri destinate românilor care
lucrează în spaţiul european:

în Italia şi Ghidul
lucrătorului român în Spania.

Ghidul
lucrătorului român

Banca Naţională a
României a redus prognoza
de pentru 2011 de la
4,6% la 3,3 %, iar pentru
2012 prognoza a fost
redusă de la 3,5% la 3%.

inflaţie

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

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz
ţile de picnic desf

ţilor
administrativ-teritoriale.

Art. 2. - Scopul prezentei legi este de
prevenire, reducere

ţiei, generat de practicarea
inadecvat ţilor de picnic.

Art. 3. - În înţelesul prezentei legi, termenii
ţiunile de mai jos au urm ţie:
a) activitate de picnic - orice activitate de

recreere desf
ţilor administrativ-

teritoriale, de una sau mai multe persoane

ţinând domeniului public sau privat al
statului ţilor administrativ-
teritoriale, dotate cu utilit ţi ţi pentru
desf ţilor de picnic

ţile de picnic, cu excepţia aprinderii
focului, sunt permise.

Art. 4. - (1) Desf ţilor de
picnic pe domeniul public sau privat al statului

ţilor administrativ-teritoriale, cu
excepţia zonelor prev

ţie de la prevederile alin.(1),
desf ţilor de picnic este permis

ţiile organiz

ţii de picnic are
urm ţii:

a) s

ţiilor în vigoare referitoare la urbanism,
silvicultur ţia mediului;

b) s
ţie

minim

ţii
de picnic, dup

ţii de picnic,
indicând orarul de funcţionare;

e) s

ţionate corespunz

-

-
ţii, cu excepţia celor cu caracter temporar;

h) s

ţiei comunitare;
i) s

-
-

ţii
detaliate de aranjament, organizare ţi,
precum ţiile necesare;

l) s
ţii de picnic, precum ţiunile aplica-

bile în cazul constat

ţii:
a) s -

ţiile,
împrejmuirile sau orice alte amenaj

-
ţionate corespunz

-
ţ

-
ţii de picnic corespunz

ţilor fiziologice doar locurile special
amenajate;

i) s
ţ ţ

ţii de picnic în apele curg
ţ

ţ
ţii de picnic se colecteaz

ţii de picnic în lacuri, pârâuri sau râuri
aflate în vecin

ţile locale, viaţa s ţi

vizitatori;
p) s ţig

ţiei în
vigoare.

Art. 7.- (1) Urm -
ţii ţioneaz

.u. .

ţiilor
ţiunilor prev

ţii G ţionale de Mediu,
autorit ţile administraţiei publice locale

ţiei si Internelor, conform competen-
ţelor stabilite prin lege.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau
în termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal de constatare a
contravenţiei ori, dup -

ţile prev
ţioneaz

ţiei.
(4) Autorit ţile prev

ţiile
prev

ţiile referitoare la contravenţii
prev -

ţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobat

ţiile prezentei legi se comple-
teaz ţiile
privind protecţia mediului, silvicultura,
reciclarea de

ă
activită ă

ă

ării de
sănătate a popula

ă a activită

ătoarea semnifica

ă ă pe domeniul public sau
privat al statului ă

ăuturi
ă caz, aprinderea sau

nu a focului;
b) zone special amenajate - zonele

apar
ă
ă ă

ă ă
ă;

c) zone indicate - zonele din parcurile
ădurile aflate în intravilanul ora

ă

ă ă

ă
ăzute la art. 3 lit. b)

ă.
(2) Prin excep
ă ă ă

ăzute la art. 3 lit. b)
ării de evenimente

ocazionale, autorizate potrivit legii.
Art. 5. - Administratorul zonelor special

amenajate
ă ă

ătoarele obliga
ă asigure amenajarea zonei în care se

desfă ă activitatea de picnic cu respectarea
dispozi

ă
ă amenajeze zona în care se desfă ă

activitatea de picnic asigurând o interven
ă asupra naturii;

c) să solicite delimitarea

ă
ă caz;

d) să delimiteze zonele special amenajate
ătoare

în vederea desfă ării activită

ă amenajeze în zonele prevăzute la art.
3 lit.b)

ă asigure dotarea acestor zone cu
containere destinate colectării selective a
de ător,
precum

ă a de ă
corespunzător

ă, cu
exemplificarea tipurilor de de

ă nu permită efectuarea de defri ări sau
modificări ale cursurilor de apă pentru
amenajarea zonei;

g) să nu permită ridicarea în perimetrul zo

nelor ce fac obiectul prezentei legi de construc

ă organizeze serviciul de verificare
zilnică a zonelor în care se desfă ă
activitatea de picnic, atât a celor amenajate
special, cât

ătate a
acestora, pentru a se asigura că niciun fel de
prejudiciu nu este adus mediului înconjurător.
Verificarea zilnică a zonelor de picnic se
realizează cu ajutorul poli

ă asigure serviciul de salubritate în
vederea ridicării de

ă delimiteze ă marcheze în mod co
respunzător zona destinată parcării autovehi
culelor în cazul zonelor special amenajate
pentru picnic, dacă geografia acestora permite;

k) să afi ător cu ilustra
ă

ă afi ă
ă

ării nerespectării acestora;
m) să organizeze puncte de informare a

publicului care să cuprindă panouri cu harta
zonei în care se desfă ă activitatea de
picnic, reguli, numere de telefon utile;

n) să realizeze ă doteze corespunzător
pichete de stingere a incendiilor.

Art. 6. - Persoanele fizice care desfă ă
activitatea de picnic au următoarele obliga

ă nu distrugă sau să nu degradeze pa
nourile informative, indicatoarele, construc

ări aflate în
perimetrul zonelor prevăzute la art. 3 lit. b)

ă arunce de

ă depună selectiv, de
ător

categoriei de de
ă;

d) să aprindă focul doar în locurile special a
menajate ă-l supravegheze în permanen ă;

e) să respecte orarul de desfă
ă ător zonei respective;

f) să lase locul în care au desfă
ăsit;

g) să parcheze autovehiculele doar în
zonele special amenajate în acest scop;

h) să folosească pentru satisfacerea
necesită

ă nu folosească produse de igienă
personală la o distan ă mai de mică de 30 m fa ă
de cursurile de apă;

j) să nu spele obiectele care au deservit
activită ătoare
învecinate sau la o distan ă mai mică de 30 m
fa ă de cursurile de apă. Apa uzată rezultată în
urma activită ă

ă
ă nu verse apa uzată rezultată in urma

activită
ătate;

l) să nu hrănească animalele sălbatice;
m) să nu îndepărteze, să nu rănească sau

să nu distrugă plantele, animalele, rocile sau
orice alte elemente ale cadrului natural

ă nu posteze semne sau mesaje;
o) să păstreze lini ă nu deranjeze

comunită ălbatică sau al

ă nu arunce ări, chibrituri sau orice
alte obiecte aprinse în alte locuri decât cele
special amenajate;

r) să respecte ordinea publică

ătoarele fapte constituie con
traven ă după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu
amendă de la 10. 000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. a), cu
amenda de la 100 lei la 500 lei.

c) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. b), cu
amendă de la 200 lei la 2.000 potrivit
prevederilor art. 51 alin. (1) lit. a) din O G nr.
78/2000 privind regimul de ă în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283
din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări

ări prin Legea nr. 426/2001, cu
modificările ările ulterioare;

d) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c), cu
amendă de la 100 lei la 500 lei, potrivit
prevederilor art. 26 alin. (1)lit. a) din Hotărârea
Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor

ă în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu
modificările ările ulterioare;

e) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. d), f),
o) ă de la 300 lei la 3.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. h)-j),
cu amendă de la 100 lei la 200 lei;

g) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. k)-n),
cu amendă de la 200 lei la 400 lei.

(2) Constatarea contraven
ăzute la alin. (1) se fac de către

reprezentan ărzii Na
ă

ătre personalul împuternicit al Ministerului
Administra

ă caz, de la data comu
nicării acestuia, jumătate din minimul amenzii
prevăzute la alin. (1). Autorită ăzute la
alin. (2) men ă această posibilitatea în
procesul-verbal de constatare a contraven

ă ăzute la alin. (2) au, de
asemenea, dreptul:

a) să inspecteze zonele în care se
desfă ă activitatea de picnic;

b) să verifice datele cu caracter personal ale
persoanelor care desfă ă activitatea picnic;

c) să evacueze din zona în care se
desfă ă activitatea de picnic pe cei care
încalcă una sau mai multe dintre obliga

ăzute la art. 6.
Art. 8. - Dispozi
ăzute la art. 7 se completează cu preve

derile Ordonan
ă cu

modificări ări prin Legea nr. 180/
2002, cu modificările ările ulteriore.

Art. 9. - Dispozi
ă în mod corespunzător cu dispozi

şurate pe domeniul
public sau privat al statului şi/sau unit

şi eliminare a impactului
negativ asupra mediului, asupra st

şi
no

şurat
şi/sau unit

şi
care presupune consumul de b şi/sau
alimente, precum şi, dup

şi/sau al unit
şi facilit

şurarea activit şi în care
aprinderea focului este permis

şi
p şelor, indicate
în planul de zonare al parcului, în care
activit

şurarea activit

şi/sau al unit
şi c)

este interzis

şurarea activit
şi în alte zone decât cele prev
şi c) doar în condi

şi al zonelor indicate pentru
desf şurarea activit

şoar

şi protec
şoar

şi încadrarea în
planurile urbanistice sau de amenajare a
teritoriului, a zonelor special destinate activit

şi
zonele indicate prin marcarea corespunz

şur

şi c) locuri speciale pentru aprinderea
focului şi s

şeurilor, inscrip
şi cu toalete ecologice. Punctele pentru

colectarea selectiv şeurilor se marcheaz
şi au afişate, în mod obligatoriu,

regulile privind colectarea selectiv
şeuri;

f) s ş

şoar

şi a celor indicate, precum şi a
zonelor aflate în imediata vecin

şeurilor colectate selectiv;
j) s şi s

şeze un plan cuprinz
şi facilit

şi explica
şeze regulile privind desf şurarea

activit şi sanc

şoar

şi s

şoar

şi c);
b) s şeurile doar în locurile

special amenajate;
c) s şeurile de ambala

je în containerele inscrip
şeuri, în conformitate cu

regulile privind colectarea selectiv

şi s
şurare a acti

vit
şurat

activitatea de picnic aşa cum l-au g

şi se
împr ştie pe sol;

k) s

şi/sau
construit;

n) s
ştea şi s

şi bunele
moravuri, conform prevederilor legisla

şi se sanc

şeurilor, publicat

şi
complet

şi complet

şi a deşeurilor de ambalaje,
publicat

şi complet

şi p) cu amend

şi aplicarea
sanc

şi
personalul împuternicit al acestora, precum şi
de c

şoar

şoar

şoar

şi complet
şi complet

şeurilor şi turismul cuprinse în alte
acte normative în vigoare.

L privind desfă ăţii de picnicege şurarea activit

Preşedintele Traian Băsescu a
promulgat Legea privind declararea zilei de
23 august

şi a zilei de
21 decembrie

.

Ziua Comemorării Victimelor
Fascismului şi Comunismului

Ziua Memoriei Victimelor
Comunismului în România

În Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 787 din data de 7
noiembrie 2011 a fost publicat Ordinul
preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 894/2011
privind aplicarea prevederilor art. XI
din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011
pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
precum şi pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale.

Ordinul se aplică pentru obligaţiile
de plată, reprezentând contribuţii de
asigurări sociale de sănătate datorate
de către persoanele fizice, altele decât
cele pentru care colectarea veniturilor
se face deANAF.

Facilităţile prevăzute de actul
normativ se acordă de către casele de
asigurări sociale de sănătate judeţene
şi a municipiului Bucureşti, de Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa
Asigurărilor de Sănătate a Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor şi
Turismului, pentru obligaţiile de plată
stabilite de fiecare dintre acestea.

În temeiul art. XI din OG nr.
30/2011, se stabileşte că, pentru
obligaţiile de plată accesorii aferente
obligaţiilor de plată principale
menţionate anterior, restante la data
de 31 august 2011, se acorda
următoarele facilitaţi

anularea penalităţilor de întârzie-
re, precum şi anularea unei cote de
50% din majorările de întârziere
aferente acestor obligaţii de plată
principale, dacă obligaţiile de plată
principale şi dobânzile aferente
acestora sunt stinse prin plată sau
compensare până la data de 31
decembrie 2011;

reducerea cu 50% a penalităţilor
de întârziere, precum şi reducerea cu
50% a unei cote de 50% din majorările
de întârziere aferente acestor obligaţii
de plată principale, dacă obligaţiile
principale şi dobânzile aferente aces-
tora sunt stinse prin plată sau compen-
sare până la data de 30 iunie 2012.

Actul normativ precizează că prin
obligaţii de plată principale restante la
data de 31 august 2011 se înţelege
obligaţiile de plată care sunt men-
ţionate în declaraţiile contribuabilului
depuse până la data de 31 august
2011 şi decizii de impunere emise şi
comunicate contribuabilului până la
această dată.

Prin dobânzi aferente obligaţiilor
principale înţelege şi cota de 50% din
majorările de întârziere reprezentând
componenta de dobândă a acestora.

Majorările de întârziere pentru
care se acorda facilităţile prevăzute de
actul normativ sunt cele datorate
pentru perioada 1 ianuarie 2006-30
iunie 2010.

8 noiembrie 2011 - juridice.ro

:
�

�

Senatul a adoptat propunerea legislativ ţii de picnic, prin împlinirea termenului de adoptare tacita.
Camerei Deputaţilor este forul decizional

ă privind desfă ăşurarea activit Facilit@]i fiscale

| |10 - 16 Noiembrie 2011 PRISMA

Biroul Permanent al Camerei a decis, miercuri, 9 noiem-
brie, prelungirea cu 15 zile a termenului de dezbatere a
proiectului de lege care prevede posibilitatea ca

fără bacalaureat să poată urma cursurile
universitare, pentru a evita adoptarea tacită a acestuia. Forul
decizional în privinţa acestui act normativ este Senatul.

absolvenţii
de liceu
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Cancelarul german, Angela Merkel, a respins ideea organizării unui

referendum în Germania asupra politicii europene AIEAspune în ultimul raport publicat că are "motive serioase de îngrijorare cu privire la posibilele dimensiuni
militare ale programului nuclear al Iranului"

ările din zona euro
amână până în decembrie consolidarea Fondului European de Stabilitate Financiară

Banca Centrală Europeană (BCE) a redus rata dobânzii de politică monetară cu un sfert de punct procentual, până la 1,25% Guvernele Rusiei şi Georgiei au
ajuns la un compromis ce deschide calea admiterii Moscovei în Organizaţia Mondială a Comerţului A murit legenda boxului, Joe Frazier

Comisia Europeană înfiinţează, la Florenţa,
un Centru pentru Pluralism şi Libertate în

în cadrul Centrului de Studii
Aprofundate Robert Schuman al Institutului
Universitar European (IUE), acordând un grant
de 600.000 de euro în acest scop.

Mass-media

Opinia publ ică niponă este
împărţită privitor la participarea
Japoniei, alături de SUA, la discuţiile
pentru un acord de

, cu 38.7 la sută
susţinere şi 36.1 procente împotrivă.

liber schimb
Trans-Pacific

Coaliţia aflată la putere în
s-a angajat să reducă impozitele

cu şase miliarde euro până în 2014,
reducere ce vizează în principal
veniturile mici şi mijlocii, a anunţat la
Berlin cancelarulAngela Merkel.

Germa-
nia

Recent, Europa a făcut un pas
important în istoria sa prin plasarea pe
orbită la 23 000 de kilometri a primilor
doi sateliţi operaţionali Galileo, din Kou-
rou, Guyana Franceză, cu o rachetă de
lansare Soyuz. Europa se află acum cu
un pas mai aproape de a avea propriul
sistem inteligent de navigaţie prin
satelit care va aduce numeroase
beneficii economiilor şi vieţilor noastre
de zi cu zi. Industria europeană se află
în cea mai bună poziţie pentru a
beneficia de pe urma programului
Galileo, oferind întreprinderilor şi
cetăţenilor acces direct la un semnal de
navigaţie prin satelit generat în Europa.

Din 2014, noua constelaţie va oferi
posibilitatea furnizării unor servicii îm-
bunătăţite începând cu o navigaţie mai
precisă pentru automobile, o gestiona-
re eficientă a transportului rutier, servicii
de căutare şi salvare, tranzacţii
bancare mai sigure, precum şi furnizare
fiabilă de energie electrică, toate pu-
ternic dependente, pentru o funcţionare
eficientă, de tehnologii de navigaţie prin
satelit. Impactul economic total este
estimat la aproximativ 90 de miliarde
EUR pentru următorii 20 de ani.

Programul Galileo instituie un
sistem global de navigaţie prin satelit
îmbunătăţit care oferă servicii de
poziţionare globală garantate, de înaltă
precizie. Acesta va oferi, începând din
2014, trei servicii: serviciul cu acces
liber (gratuit), un serviciu public
reglementat (PRS) şi serviciul caută-şi-
salvează. Serviciile suplimentare care
vor urma vor include un serviciu
comercial şi un serviciu de salvgardare
a vieţii pentru o rată mai mare a mediei
fluxului de date şi o acurateţe mai mare
a datelor autentificate.

Actuala lansarea constituie primul
pas concret către realizarea întregii
constelaţii care va duce la furnizarea de
servicii esenţiale din 2014. Cei doi

sateliţi, care transportă cele mai precise
ceasuri atomice Maser construite
vreodată cu o precizie de o secundă la
trei milioane de ani arată că validarea
viitoarei constelaţii de 30 de sateliţi
poate fi acum accelerată.

Galileo este interoperabil şi
compatibil cu GPS.

Fără îndoială, sistemul european
de navigaţie prin satelit este pe cale să
devină operaţional şi, prin urmare,
atenţia trebuie să se îndrepte acum
către furnizarea de servicii în beneficiul
cetăţenilor şi economiei europene, în
conformitate cu strategia „Europa
2020” a Comisiei. Sistemul sprijină
multe sectoare ale economiei europene
prin intermediul serviciilor oferite:
reţelele de electricitate, companiile de
administrare a flotelor, tranzacţiile
financiare, industria vapoarelor,
operaţiunile de salvare, misiunile de
menţinere a păcii, toate acestea
beneficiind de serviciul cu acces liber şi
gratuit, de serviciul reglementat public
şi de serviciul caută-şi-salvează.

În plus, programul Galileo asigură
competenţa europeană într-un dome-
niu tehnologic care devine critic, inclu-
zând sectoare precum distribuţia elec-
tricităţii şi reţelele de telecomunicaţii.
Sistemul instituit în cadrul programului
Galileo este aşteptat să genereze 90 de
miliarde EUR de-a lungul unei perioade
de 20 de ani, sub forma unor venituri
suplimentare pentru industrie, precum
şi a avantajelor publice şi sociale.

EGNOS (Serviciul european geo-
staţionar mixt de navigare) este siste-
mul european regional de amplificare
pentru semnalele GPS. El este precur-
sorul sistemului Galileo. Serviciul
EGNOS cu acces liber, este operaţional
din octombrie 2009, iar Comisia a
lansat recent serviciul EGNOS
„siguranţa vieţii” în domeniul aviaţiei.

Galileo: un sistem global de
navigaţie prin satelit îmbunătăţit
pentru Europa

Galileo este aşteptat să asigure
venituri suplimentare de 90 de
miliarde EUR pentru industrie
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Reforma PAC
- o agricultur@ mai corect@, mai ecologic@ }i mai eficient@ -

Planul UE prevede modernizarea agriculturii UE, astfel
încât aceasta să garanteze securitatea alimentară, protecţia
mediului şi dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.

să simplifice acordarea ajutoarelor, să le direcţioneze mai
bine şi mai corect -

să îi ajute pe agricultori să facă faţă schimbărilor rapide
intervenite la nivelul preţurilor şi al cererii

să aloce 30% din subvenţiile PAC fermelor care folosesc
practici ecologice

să orienteze mai bine cercetarea şi inovarea

să consolideze poziţia agricultorilor

să susţină protecţia mediului

să îi atragă pe agricultorii tineri

să promoveze dezvoltarea rurală şi antreprenoriatul

să prevină deşertificarea

să reducă birocraţia -

Reformarea politicii agricole comune (PAC) după 2013 are
scopul de a-i sprijini pe agricultori să se adapteze la nevoile unei
pieţe în schimbare şi să garanteze durabilitatea lanţului alimentar.

Propunerile vizează utilizarea eficientă a fondurilor, încura-
jându-i pe agricultori să devină mai competitivi. Consumatorii ar
beneficia astfel de alimente de calitate la preţuri corecte.

Măsurile îşi propun:

limitând ajutorul de bază acordat anual
agricultorilor activi la 300 000 de euro pe fermă şi distribuind
fondurile mai echitabil între agricultori, regiuni şi ţările UE

- accelerând
acordarea sprijinului pe durata crizelor economice

- sprijinind astfel diversificarea culturilor, între-
ţinerea pajiştilor permanente şi conservarea peisajelor naturale

- dublând
fondurile acordate cercetării şi inovării, adaptând cercetarea la
nevoile agricultorilor şi accelerând transpunerea în practică a
cunoştinţelor dobândite în laborator

- sprijinind organi-
zaţiile din domeniul agricol şi promovând stabilirea unor raporturi
directe cu consumatorii, prin reducerea numărului de intermediari

- transformând combaterea
schimbărilor climatice şi utilizarea eficientă a resurselor în
priorităţile principale ale zonelor rurale

- sprijinindu-i pe cei sub 40
de ani pe durata primilor cinci ani de activitate

-
finanţând, de exemplu, proiecte mici cu sume de până la 70.000
de euro pe o perioadă de 5 ani

- alocând fonduri suplimentare
agricultorilor din zone cu handicapuri naturale

simplificând reglementările, în special
pentru micii agricultori, care ar urma să primească anual sume
forfetare cuprinse între 500 şi 1000 de euro pe fermă.

Datorită reformelor anterioare, bugetul alocat politicii agricole
comune a scăzut de la 75% la 41% din bugetul total al Uniunii.
Noile propuneri ar conduce la o mai bună direcţionare a fondurilor
şi la o utilizare mai eficientă a acestora.

Propunerile ar urma să intre în vigoare în 2014, după aproba-
rea de către Parlamentul European şi Consiliul de miniştri al UE.
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Europa lanseaz@ primii s@i sateli]i pentru
sistemul inteligent de naviga]ie

"Astronau]ii" voluntari s-au întors acas@ dup@ misiunea simulat@ pe Marte
"Astronauţii" voluntari s-au întors acasă după

misiunea simulată pe Marte

Misiune pe Marte

O simulare valoroasă

ESA a organizat şi în prealabil studii
privind izolarea

După ce au petrecut aproape un an şi jumătate izolaţi de
restul lumii, într-o misiune simulată pe Marte, şase astronauţi
voluntari s-au "întors" acasă pe Pământ.

Trapa navei spaţiale, care este de fapt o unitate izolată
adăpostită de Institutul rus pentru Probleme Biomedicale de la
Moscova, a fost deschisă pe 04 noiembrie, pentru prima dată
din iunie 2010, când echipajul de şase persoane a pornit în
misiunea simulată de 520 de zile spre Planeta Roşie şi înapoi.

Proiectul Mars500 este realizat de ESA şi de Institutul rus
pentru Probleme Biomedicale. Experimentul, care a costat 15
milioane dolari, a avut ca scop simularea unei misiuni pe
Marte, de la început până la sfârşit.

Cercetătorii speră să utilizeze datele colectate pentru a
înţelege mai bine provocările fizice şi psihologice care vor sta
în faţa astronauţilor în misiuni spaţiale reale.

"Durata experimentului Mars500 este unică, nu a existat
niciodată o izolare atât de îndelungată până acum, astfel încât
datele colectate sunt unice", a spus Christer Fuglesang, care
conduce divizia de ştiinţe şi aplicaţii la Direcţia misiunilor
spaţiale umane şi operaţiuni laAgenţia Spaţială Europeană.

Pe parcursul a 17 luni, membrii echipajului au efectuat
experimente şi chiar au realizat simulări ale mersului pe
suprafaţa Planetei Roşii. Participanţii şi-au monitorizat
sănătatea şi au colectat date prin scanări ale creierului şi
corpului pe parcursul misiunii.

"Oamenii de ştiinţă au subliniat deja importanţa
investigaţiilor lor pentru probleme medicale terestre," a
declarat Patrik Sundblad, un specialist în ştiinţele vieţii umane
de la ESA. "Da, echipajul poate supravieţui izolării inevitabile
unei misiuni pe Marte şi înapoi. Din punct de vedere psihologic
o putem face".

Dar asta nu înseamnă că nu vor fi probleme de-a lungul
drum, a mai spus Sundblad. Prin atenta monitorizare a

participanţilor la Mars500 pe tot parcursul călătoriei lor,
cercetătorii pot determina când astronauţii parcurg
momentele cele mai dificile şi să elaboreze modalităţi prin
care controlorii de misiune îi vor putea ajuta pe astronauţi să
facă faţă.

"Ei au avut suişuri şi coborâşuri, dar acestea au fost de
aşteptat", a spus Sundblad. "August a fost punctul de minim: a
fost faza cea mai monotonă a misiunii, prietenii şi familiile lor
au fost în vacanţă şi nu au trimis mesaje atât de multe, şi nu au
fost, de asemenea, mici variaţii în produsele alimentare".
Acest tip de oboseală, în al treilea trimestru al unei misiuni
lungi, este ceva ce psihologii au studiat înainte.

Arhitecţii proiectului Mars500 spun că experimentul a
depăşit toate aşteptările.

"Până în prezent, a fost foarte bine", a
spus Fuglesang. "Nu am avut nici un fel de
criză în interior. Dacă priveşti datele cu
atenţie, starea de spirit oscilează în sus şi
în jos, dar, de fapt, au avut performanţe
extrem de bune. A mers chiar mai bine
decât am putut spera. Eu sunt uimit".

Echipajul Mars500 este format din
inginerul francez Romain Charles,
inginerul italian Diego Urbina, fiziologul rus
Alexandr Smoleevski, chirurgul rus
Sukhrob Kamolov, inginerului rus Alexey
Sitev şi instructorul astronaut chinez Wang
Yue.

Va dura aproximativ un an înainte ca
oamenii de ştiinţă să parcurgă toate datele
şi să tragă concluzii.

Acestea au inclus ISEMSI în 1990,
desfăşurat la Bergen, Norvegia, care a

constat din şase subiecţi de sex masculin şi a durat 30 de zile
şi EXEMSI, în 1992 la Köln, Germania, care a constat din trei
bărbaţi şi o femeie şi a durat 60 de zile.

În plus, o mare parte a expertizei în studiile de izolare a fost
efectuată de către Institutul pentru Probleme Biomedicale
(IBMP) din Moscova, cu care ESAa derulat în comun proiectul
Mars500.

IBMP a organizat un studiu privind izolarea pe o durată de
un an în 1967-1968.

ESA a participat împreună cu IBMP la mai multe studii
recente, în 1994 şi 1999. În 2004, IBMP a luat în considerare
utilizarea instalaţiilor sale pentru o simulare a unui profil
complet pentru o misiune Marţiană (adică 520-700 de zile de
izolare) şi a invitat ESAsă participe la program.

În 4 noiembrie, s-au desfăşurat
la Belgrad lucrările Summit-ului
Iniţiativei Central Europene (ICE),
sub preşedinţia sârbă a ICE.

Temele centrale de discuţie din
cadrul summit-ului au vizat, printre
altele, criza economică globală şi
impactul acesteia asupra regiunii,
cooperarea şi competitivitatea în
zona ICE, precum şi integrarea
europeană pentru creşterea
competitivităţii statelor.

Summit-ul s-a încheiat cu
preluarea Preşedinţiei Iniţiativei
Central-Europene de către Ucraina.

Iniţiativa Central Europeană
(ICE) este o formă flexibilă de coo-
perare regională care reuneşte 18
state membre: 9 state membre UE
Austria, Bulgaria, Cehia, Italia, Polo-
nia, România, Slovacia, Slovenia,
Ungaria şi 9 state ne-membre UE
Albania, Belarus, Bosnia şi Herţego-
vina, Croaţia, R. Macedonia, R. Mol-
dova, Muntenegru, Serbia, Ucraina.

Prima reuniune oficială în
formatul 5+2 pentru reglementarea
problemei transnistrene va avea loc
la Vilnius în perioada 30 noiembrie -
1 decembrie, după o întrerupere de
aproape şase ani.

Decizia de reluare a negocierilor
oficiale, întrerupte la începutul anu-
lui 2006, a fost luată la Moscova la
22 septembrie. Participanţii la între-
vederea din capitala Rusiei au con-
venit ca prima întrevedere oficială în
formatul "5+2" să fie dedicată discu-
ţiilor privind principiile şi procedurile
procesului de negocieri oficiale.

Pre

-

şedintele Barack Obama va
prezenta preocupările sale cu
privire la moneda Chinei în timpul în
tâlnirii cu liderul chinez Hu Jintao la
summitul APEC din acest weekend,
în Hawaii, a declarat CasaAlbă.

SUA insistă pentru slăbirea
controlului Beijingului asupra
cursului yuan-ului.
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Preşedintele polonez Bronislaw Komo-
rowski l-a însărcinat oficial pe Donald
Tusk, premierul la final de mandat, cu
formarea noului guvern, în urma victoriei
obţinute de partidul liberal Platforma Civică
în alegerile legislative din 9 octombrie.



Vând biciclet

Kitt bass auto puternic subwofer
Kicker solo baric dual america 2400
wats + sta

şin

şon metis, pre

şi combin

şi c

ă fitness nouă. Pre

ăr ma ă de spălat
automată până în 250 lei urgent.
Tel. 0721-402146.

Vând pat recamier cu saltea
relaxa 1,3 x 2 m, mobilă combinată,
masă cu 4 scaune. Tel. 0770-
389708

Vând câine Bi

ă
muzicală. Tel. 0761-705767.

Vând calculator Pentium 4 cu
monitor, carcasă neagră. Pre

ătă

ă, 350 lei. Tel. 0355-
805986.

Vând butelie aragaz, pre

ă). Tel. 0355-
805986.

Vând stative pentru magazin.
Tel. 0749-486188.

Vând casă de marcat pentru
magazin. Tel. 0749-486188.

Vând canapea pentru 2 persoa-
ne, extensibilă ăru

ţ
fix 100 lei. Tel. 0745-457678.

ţie Kicker 1500 rms zx.1 +
condensator dietz 50 farazi 650 €
aproape noi. Tel. 0726-661037.

Cump

.
ţ

150 € negociabil sau ceva la
schimb. Tel. 0761-705767.

Vând telefon

ţ 400
lei. Tel. 0757-612642.

Vând calculator Pentium 3,
îmbun ţit, cu monitor, preţ 200 lei.
Tel. 0757-612642.

Vând televizor color marca
Universum, diagonala 51 cm, preţ
150 lei. Tel. 0757-612642.

Vând aragaz, 3 ochiuri, stare
foarte bun

ţ 100
lei. Tel. 0355-805986.

Vând 2 balansoare din lemn,
150 lei (amândou

ţ pt. copil mic.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Vând în Re ţa recameu cu
saltea, mas

ţate, dulap cu 2 u

ţelu Ro

ţe, 50 lei. Tel. 0355-401982. (rr)
Cump -

Vând în Re ţa pene de dun

-

ţ avantajos. Tel.
0727-660442. (RR)

Vând 5 borma

ţelu -
rr

ţa rochie de mirea-
s

ţesut cu toate accesoriile,
1.500 €; 2 c ţe cu roţi cu obad

.
ţe, 300 lei/pereche; motor pt.

funicular, benzinar, cu manivel

şi

şi, 2
corpuri de dulap stil vitrin

şu 1 fereastr

şu, 5 lei/l; sob

şin

şi

ştere cântar metalic
de 500 kg, 1.000 lei. Tel. 0721-
508932. (RR)

Vând aspirator în stare foarte
bun

şini, 80-150 lei;
combin şi 3 perechi
de boxe; c ş Pechinez ameste
cat cu Bichon. Tel. 0761-705767. ( )

şi

ă extensibilă cu 4
scaune tapi

ă sau
bibliotecă, toate la 600 lei neg. Tel.
0355-801535, 0770-389708. (RR)

Vând în O ă
în 3 canate cu geamuri cu tot, 150
lei/buc; 150 l vin ro ă
Vesta pentru gătit, 500 lei; lustră cu
5 bra

ăr ma ă de spălat auto
mată cu încărcare verticală. Tel.
0740-068548. (RR)

ă, 10
lei/kg. Tel. 0255-214747. (RR)

Vând în Pe

ă, fără sac, 2000 W, 1 an vechi
me, 100 lei. Tel. 0742-364440. (RR)

Vând la Câlnic 2 butelii, 250 lei
ambele. Tel. 233111 (RR)

Vând armăsar, 3.400 lei neg. Tel.
0740-145324. (RR)

Cumpăr oi la pre

ă muzicală JVC
ă

Vând în Re
ă, 300 lei. Tel. 0728-260018. (RR)

Vând pentru muzeu sau lucru
război de

ăru ă,
300 €/buc; 2 perechi loitre noi pt
căru

ă, 2
pistoane, 800 lei. Tel. 0746-656847.

Vând în Târnova viţel de 1 an

ţa colţar de sufra-
gerie extensibil, 1000 lei; mobil

ţa central

-
rr

ţar, 650 lei; video
Grunding, 100 lei; cd player, 100 lei;
cuptor cu microunde profesional,
100 lei; expresor de cafea, 100 lei;
rochie mireas

rr
ţic

. rr

.

ţa 1 geam termo-
pan alb în 3 canate, stare excelent

ţea de 3 luni,
1.200 lei neg. Tel. 0763-391788. (rr)

şi 2
luni, 1.000 lei; juninc şi 4
luni, gestant

şi

şi bocanci
de schi, 80 lei perechea. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Reşi
şi ap

ş mobil

şi porumb,
18 lei m

ş vi

şi

ş vi

ă de 1 an
ă în 5 luni, 1.800 lei; 2

iepe negre, 2.000 lei. Tel. 0769-
350899. (RR)

Vând în Re
ă

dormitor completă, 1.400 lei; mobilă
tineret, 1.000 lei; schiuri

ă pe gaz
Beretta 31 KW pentru căldură ă
caldă cu tiraj natural, 500 lei; telefon
LG 520 digital, 200 lei; Nokia C1 si
gilat, 250 lei. Tel. 0729-824413. ( )

Vând în Caransebe ă
tineret, 750 lei; col

ă, 650 lei. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând în Măureni grâu
ăsura. Tel. 0255-526023. ( )

Vând în Caransebe ă la 2
luni, 1.000 lei. Tel. 0724-278489 ( )

Cumpăr la Forotic 100 de oi. Tel.
0743-022488

Vând la Forotic cartofi, 1 leu/kg;
porci 70-100 kg, 8 lei/kg. Tel. 0743-
022488. (RR)

Vând în Re
ă,

600 lei. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând la Moceri

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

B

ţar

ărbat, 52 ani, nefumător,
doresc să cunosc o femeie între 50-
60 ani din ora ă. Rog
seriozitate. Tel. 0743-231762.

ş sau de la

Matrimoniale

Vând mas

şi

şu computer
PIV, cu monitor, boxe, tastatur

şi discotec
şi monitoare,

stative, microfoane. Tel. 0255-
215422, 0726-323378. (RR)

Vând în Reşi
şcat

şin

ş iap şie,
600 kg, 6 ani, cu mânz de 2 s

şi

şi

şu, 1.000 lei. Tel. 0731-191130.
Vând în Timiş c

şi

şa 8 purcei de 10
s

şa porumb şi
grâu, 70 bani/kg; balo

şa. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Iaşi 2 vaci, 4.000 lei;

iap
şi

şin

şa 2000 buc.

ş, aparat
de sudur

şin

şi cl
şin

şi granule marmur

şi cd. Tel. 0729-
801374.

şi 2,0 x 0,90 m, cu 200 lei
amândou

şi
şi

defecte, plata pe loc. Tel. 0740-
520382.

ă de tenis aproape
nouă, 400 lei; PlayStation portabil
cu 3 jocuri, 300 lei. Tel. 0722-
125684. (RR)

Vând în Re

ă,
licen ă Windows, 100 €; laptop PIII
IBM, 60 €. Tel. 0255-530361, 0735-
060187. (RR)

Vând urgent sta ă
Dinacord pentru voce ă,
completă, cu boxe

ă de 2 ani,
foarte frumoasă, ro ă, 1.600 lei
neg; ma ă de spălat Privileg, 500
lei neg. Tel. 0721-147604. (RR)

Vând pavele din beton 50 x 50
cm, 10/buc. Tel. 0255-215422. (RR)

Vând porci 140 kg, 75-80 lei/kg
viu; grăsun, 300 lei perechea. Tel.
0746-150166. (RR)

Vând în Timi ă culoare ro
ăptă

mâni, 4.500 lei. Tel. 0741-456202.
Vând în Re ătu

ă neagră
de 2 ani, 1.800 lei neg; 2 porci, 125
respectiv 130 kg; vi

ărucior handica
pa

ăl

ă de 6 ani neagră. Tel.
0761-364228. (RR)

Vând în Boc
ăptămâni, 250 lei perechea; moară

de cereale făcută nouă, de mare
capacitate, din tablă groasă, cu cio
cane, 400 lei neg. Tel. 0740-770047.

Cumpăr în Boc

ă, 12 lei balotul adus la
Boc

ă, 2.000 lei. Tel. 0786-841552 ( )
Vând în Re ă de 2 ani,

1.600 lei neg; ma ă de spălat
Privileg, 500 lei. Tel. 0721-147604.

Vând în Boc ă
veche marca Leu, 0,8 lei/buc. Tel.
0741-227700. (RR)

Vând în Clopodia, Timi
ă, stare foarte bună, 1.000

lei. Tel. 0769-322685. (RR)
Vând birou Forelle pentru

calculator, stare impecabilă, maro,
dimensiuni 120x60, 150 lei. Tel.
0722-619119.

Vând ma ă de cusut marcă
germană. Tel. 0772-902001.

Vând set canapea 3 2 1 din piele
eco noi pre

ăpari de diferite
mărimi, ma ă de spălat vase, 2
geamuri termopane 115 pe 125. Tel.
0764-577893.

Vând tabletă 1 ghz procesor,
512 ram, 4 gb hdd.Tel. 0766-860854

Monument funerar mozaic
ciment ă cu placă
marmură, la doar 350 lei sau monu
ment marmură cu sculptură calitate
la doar 1500 lei. Tel. 0766-860854.

Vând mini tastatura bluetooth
nouă, merge aproape la orice smart
phone. Pachetul con

ărcare

ă, cu XP-Profesional
instalat + garan

ă. Stare impecabilă, cu
garan

ărăm calorifere bune

ţa covor persan
aproape nou 3x2, 200 lei. Tel. 0355-
807563. (RR)

Vând în Oţelu Ro

ţ

ţie profesional

ţa o mânz

-

ţa p ţ din Germa-
nia pentru copii, 150 lei. Tel. 0255-
218141. (RR)

Vând în Re ţa o mânz

ţea de 3 luni, alb
cu ro

-
ţi adus din Italia, 300 €. Tel. 0760-

388820. (RR)
Vând în Re ţa tuburi pentru zidit

fântâni, 1 m diametrul interior, 500
mm în ţime, 70 lei/buc. Tel. 0755-
776028. (RR)

Vând iap

-

ţi dreptunghiu-
lari de lucern

rr
ţa o mânz

ţigl

ţ 1500 lei. Tel. 0746-
254661.

Vând skiuri

-

-
ţine: tastatura,

cablu de înc

Vând laptop Toshiba A200-A23,
memorie 2 GB, procesor Intel Core
Duo, harddisc de 350 GB cu 7200
rotaţii, bluetooth, unitate dvd-rwf,
stare impecabil

ţie 1 an. Preţ 1200
lei. Tel. 0720-832114.

Vând saltele ortopedice: 1,20 x
1,90 m,

ţie 1 an. Tel. 0720-832114, în
Re ţa.

Cump

Auto-Moto-Velo

6

Vând Oltcit Club alb, stare foarte
bun ţinut în garaj, primul proprie-
tar. Înmatriculat, ITP. Este prima din
Cara

ţuze
Vând un set de 4 anvelope de

iarn 175/70/13

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

-
ţionare, 2.000 €. Tel.

0255-234143, 0742-353609. (RR)
Vând motociclet

ţa microbuz
Renault Master, an 2001, 4.000 €
neg; jante aluminiu pe 14", 15", 600
lei/set. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Vând în Re ţa, Opel Astra
Break Caravan, 1996, servo total,
turel

ţie, pompe servofrân

-

.

-
ţar -

-

ţi, în stare bun

ţul Vâlcea, batoz

ţioneaz -

ă,

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

ă de func

ă Kawasaki,
750 € neg; motocultor, 350 € neg;
Opel Zafira diesel an 2001, 3.900 €.
Tel. 0766-251256. (RR)

Vând în Re

ă, multiple dotări, motor 1,6
benzină, cauciucuri noi de iarnă,
înmatriculat recent în România, acte
la zi, proprietar, 2.000 €; pompe de
benzină electrice pentru Opel, 150
lei; diverse piese pentru Opel,
casete direc ă

ă. Tel. 0742-943871. (RR)
Vând remorcă slep pt ma

ă, 700 € neg;
Skoda Fabia, recent adusă, înmatri
culată, nu a circulat în ă, verifica
re tehnică pentru 2 ani, RCA, motor
1.200 cmc, benzinar, consum 4%,
euro 4, stare foarte bună, 3.700 €
neg. Tel. 0771-387519, 0727-
245233. (RR)

Vând 2 tractoare în stare foarte
bună. Tel. 0743-963498. (RR)

Vând în Caransebe

ă, 1.600 € neg.
Tel. 0721-385230. (RR)

Vând în comuna Grădi
ă de batozat

porumb, capacitate până la 500
kg/h, func ă pe motor mono
fazic

ş-Severin, cu motor şi piese
fran şti. Tel. 0722-619119.

Vând Volkswagen Golf din 1991,
benzinar, 4 uşi, 1800 cm, stare foar
te bun

şi

şi

şi
altele. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând ifron cauciucuri noi cu dis
pozitiv de buşteni şi dispozitiv palet
şi cup

şini,
tractoare, stare bun

ş Ford
Mondeo, înscris în 2009, 16 valve,
geamuri electrice, airbag, climati
zare, jante aluminiu, sistem antifurt
la ro

ştea,
jude

şi trifazic, 800 lei; motoscuter
Piaggio, 800 lei. Tel. 0727-818297.

, m rimea

Vând în Re
ă, 700 €. Tel.

0740-520382. (RR)

ă, toate
dotările, sistem de naviga

ă Aprilia în
perfectă stare de func

ă, 400
lei. Tel. 0355-807563. (RR)

Vând tractoare second hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari

ă MS,
175x70 R14 84T, 60 lei/buc. 0355-
881263. (RR)

Vând Renault 21 break diesel,
an 1991, stare de func

Vând, în Re

ă, stare bună de
func

ă cu frână pentru
tractor; căru ă cu ro

ă, 300 € neg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând în Dognecea Fiat Punto,
an 1995, motor 1,2 benzinar, 4 u

ă distribu

ă
C-uri pe 15

ă, cauciucuri en-duro 350 €,
Re

ă, 2001
septembrie, full, cauciucuri iarnă
noi. Înscris, 4 500 €. Tel. 0770-
479195

Vând două telescoape spate
Ford Fiesta 1998. Pre

ă

ăr 2 ro

ă, consumabile
schimbate, baterie nouă, 750 € neg.
Tel. 0728-813340.

Vând urgent Solenza în stare
bună de func

ă, cu
asigurare

ăr în Re

ă. Tel. 0769862016
Vând Citroen Evasion, 7 locuri,

înscris, 3000 € negociabil sau în rate
lunare cu 100 lei pe lună prin
notariat. Tel. 0760-924747

Vând în Boc
ă, de camion, de

basculă, radiator, supapă de
refulare, electromotoare

şi

Vând BMW 320 diesel, 150 cp,
an 2003, stare foarte bun

ştere, comuna Cons
tantin Daicoviciu, motoret

şi

şi mic, greble de fân, instala

şi

şi

şa foarte multe
piese de Rab

şi,
jante aluminiu, schimbat

şi pe 16 şi jante de alumi
niu pe 13, 14, 15. Tel. 0749-044785.

Motocross 125 cmc, stare foarte
bun

şi

şi, înscris
pe România, stare bun

şi verificare. Pre

şini
Vând Dacia 1300 break, an

1996, pre

şi

şa piese noi sau
folosite de Rab

şi altele.
Tel. 0740-770047. (RR)

ţa Renault 21, an
1990, stare foarte bun

ţie încor-
porat, 6.500 €.Tel. 0763-423458. (rr)

Vând în Pe -

ţionare, 400 €.
Tel. 0721-508932. (RR)

Vând în Re ţa set motor pentru
Dacia 1310, 300 lei; chiulas

ţii
de erbicidat. Tel. 0730-804745 (RR)

Vând 2 cauciucuri de iarn

ţionare, 700
€. Tel. 0729-760717. (RR)

ţa, Renault Laguna
din 2003, diesel, 3.800 € sau schimb
cu microbuz. Tel. 0727-605778 (RR)

Vând în Re ţa 4 jante aluminiu,
145 €; Volkswagen 2 cu numere de
Italia, 1.000 €. Tel. 0255-218141. (rr)

Vând în Bozovici Volkswagen
Golf 3 din 1993, 1.800 € neg. Tel.
0763-549211. (RR)

Vând Dacia 1310 cu instalaţie
de gaz omologat

ţionare, unic proprietar, 500 €.
Tel. 0755-744056. (RR)

Vând autoturism Golf 4 full,
motor 1.6, 16 valve, 4.800 €. Tel.
0754-903018. (RR)

Vând remorc
ţ ţi de electrocar.

Tel. 0761-364228. (RR)
Vând în Boc

-
ţia, acte la zi, 1.700 € neg sau
schimb cu ceva mai mare. Tel. 0786-
110296. (RR)

Vând în Anina anvelope de iarn
-

ţa. Tel. 0753-650865.
Golf 4 1.6-16v benzin

de
.

.

ţ 150 lei. Tel.
0744-790876.

Vând urgent Solenza, an 2004,
stare bun de funcţionare.Tel. 0763-
774806 sau 0762-401560. Urgent!

Cump ţi pe 12, complete
pentru Tico. Tel. 0753-102723.

Vând Renault 21 Nevada break,
an 90, înmatriculat, itp 07.2013,
cauciucuri iarn

ţionare, urgent. Tel.
0762-401560.

Vând Opel Kadett, 4 u

ţ 650 €
negociabil. Tel. 0760-924747 …plus
anunţurile cu ma

ţ 700 € sau 2 dosare
complete pentru programul Rabla.
Tel. 0769-862016

Cump ţa 3 dosare
complete pentru Rabla. Ofer 1000
lei pe bucat

ANUN PUBLICITARŢ
Prim ria oraşului Bocşa, cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,

organizează licitaţie publică deschisă, pentru vânzarea bunurior imobile,
cu destinatia curţi-construcţii, situate în intravilanul localitaţii Bocşa,
precum si a loturilor situate in Zona Soarelui - în scopul construirii de
locuinţe individuale potrivit Planului Urbanistic Zonal, după cum
urmează:

teren intravilan, situat în Bocşa, înscris în CF nr. 31629 Bocşa, nr.
cad. 31629, nr. top.1004/1/104, în suprafaţă de 250 mp, preţul de pornire
al licitaţiei va fi de 5.600 lei, la care se adaugă TVA,

teren intravilan, situat în Bocşa, înscris în CF nr. 31643 Bocşa, nr.
cad. 31643, în suprafaţă de 250 mp, preţul de pornire al licitaţiei va fi de
5.600 lei, la care se adaugă TVA,

teren intravilan, situat în Bocşa, înscris în CF nr. 32232 Bocşa, nr.
top. 1004/1/110, în suprafaţă de 250 mp, preţul de pornire al licitaţiei va fi
de 5.600 lei, la care se adaugă TVA,

lot 57 în suprafaţă de 348 mp, înscris în CF nr. 32037 Bocşa cu nr.
cad. 32037, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA,

lot 60 în suprafaţă de 311 mp, înscris în CF nr. 32071 Bocşa cu nr.
cad. 32071, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA,

lot 63 în suprafaţă de 275 mp, înscris în CF nr. 32070 Bocşa cu nr.
cad. 32070, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA,

lot 64 în suprafaţă de 266 mp, înscris în CF nr. 32076 Bocşa cu nr.
cad. 32076, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA,

lot 67 în suprafaţă de 228 mp, înscris în CF nr. 32010 Bocşa cu nr.
cad. 32010, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA,

lot 71 în suprafaţă de 133 mp, înscris în CF nr. 32023 Bocşa cu nr.
cad. 32023, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA

Licitaţia va avea loc în data de 30.11.2011 la ora 10,00 pentru
punctele 1-3 si la ora 11,00 pentru punctele 4-9, la sediul oraşului Bocşa
în sala de şedinţe.

Pasul minim de desfăşurare al licitaţiei va fi de 5 % din preţul de
pornire.

Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura Primăriei
oraşului Bocşa până în data de 29.11.2011, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oraşului Bocşa, tel. 0355-
566605 int. 109.
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Închiriez urgent apartament 2
camere mobilat. Tel. 0765-386323.

Vând cas
-

ţ

ţa, 2
camere de c ţite,
termopane, gresie, înc

ţa 2 parcele de
teren pt. construcţii, cu front stradal
la ţii în
zon

ţ
ţuri ţi, 6.000

mp. Tel. 0734-068742. (RR)
Vând în M -

ţi cu fântân
ţ

-
ţe pt. porci, gr ţuri, 38.000
€ neg. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând în Re ţa, Moroasa 1,
apartament 2 camere, termopane,
clim

rr

ţ
-

ţi,
gr

ţa, bulevardul Re-
publicii, apartament 3 camere, etaj
6, 29.500 € neg. Tel. 0721-459802.

Vând în Re ţa, Bulevardul Mun-
cii, apartament renovat cu central

-

ţa, Lunca Bârzavei,
lâng ţean, aparta-
ment 2 camere, toate facilit ţile,
29.000 €. Tel. 0727-834233. (RR)

Vând în Re ţa, Aleea Buzia

ţa.
Tel. 0255-236394. (RR)

Vând în Secu apartament f
ţiri, 60 mp, înc

ţei. Tel. 0727-605778.
Vând cas ţu

Mare, 25.000 € neg. Tel. 0744-
173298. (RR)

Vând cas

-

ţiri,
renovat

ţa confort 1 exclus
turn. Tel. 0771-449583.

ă în Goruia la nr. 178, 3
camere, baie, bucătărie, 2 coridoa
re, curte betonată, apă, grajd,
pivni ă, cocină de porci, grădină
1.100 mp, 17.800 € neg. Tel. 0255-
234536, 0727-751324. (RR)

Vând în zona Intim, Re
ămin îmbunătă

ălzire,
ocupabil imediat, 13.000 €. Tel.
0727-045017. (RR)

Vând în Re

ă, cu construc
ă, 5 €/mp negociabil. Tel. 0771-

387519, 0727-245233. (RR)
Vând teren la intrare în Sasca

Montană, în suprafa ă de 5.500 mp;
teren drept, 2 la ă

ăureni casă, toate ca
merele mobilate, 2 cur ă
în curte, vi ă de vie, flori

ădină 2 pla

ă, centrală, 21.000 €. Tel. 0355-
809321, apelabil după ora 19.00 ( )

Vând în Constantin Daicoviciu
casă compusă din 3 camere la
stradă, bucătărie, cămară, hol, curte
mare betonată, bucătărie de vară,
anexe pentru păsări

ă totală 1.700 mp, 25.000 €;
teren intravilan în Constantin Daico
viciu la ă, 1.600
mp, 3.000 €. Tel. 0721-508932 (RR)

Vând la Jamu Mare casă 3
camere, bucătărie, baie, 2 cur

ădină, 12.000 € neg. Tel. 0742-
943871. (RR)

Vând în Re

ă
proprie, etaj 2, 30.000 €. Tel. 0722-
356436. (RR)

Vând la Ilidia 2 case, mobilate,
cu grădină

ă Spitalul Jude
ă

ără
îmbunătă ălzire cu
lemne cu sobe teracotă, 12.000 €.
Tel. 0742-126105. (RR)

Caut să închiriez apartament în
centrul Re

ă în comuna Zorlen

ă mare la Secă

ă 3 camere în comuna
Cărbunari, 10.500 € neg. Tel. 0769-
427493. (RR)

Vând casă în comuna Mehadia,
Cara ă din 3 ca
mere, bucătărie, curte mare, apă

ădină mare,
anexe, 29.000 €. Tel. 0767-470450.

Schimb casa cu îmbunătă
ă, Boc ă, cu

apartament Re

şi

şi

şosea asfaltat

şi utilit

şi în curtea a
doua anexe, grajd pentru vaci, cote

şi

şi porci,
suprafa

şoseaua european

şi

şi

şi livezi, 35.000 € respec
tiv 25.000 €. Tel. 0788-940190. (RR)

Vând în Reşi

şi ş,
apartament 4 camere, 45.000 € sau
la schimb cu 2 camere şi diferen

şi

şeni,
32.000 €. Tel. 0731-191130. (RR)

Vând cas

ş-Severin, compus
şi

canal, curent trifazat, gr

şa Montan
şi

Vând apartament 1 cameră cu
bucătărie, baie, cămară alimente,
balcon, et. 1, situat pe Calea
Caransebe

ă 4 camere,
bucătărie, baie, toate utilită

ădină

ă Boc ă,
renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
gresie, faian ă, podele laminate, ter
mopane, centrală termică, terasă,
curte, acces auto, grădină. Tel.
0724-700792.

ăi, 2 balcoane,
modificat, izolat interior-exterior

ă

ă în Re

ă Moroa
sa 1 parter, îmbunătă ă far
macia Fluturelu. Tel. 0761-046760.

Vând apartament 2 camere pre

ă, termopane, u
ări. Tel. 0748-

029291.
Vând urgent apartament 2 ca

mere Re
ă proprie, aer condi

ă, 24.000
€. Tel. 0757-583421.

Vând casa în Zorlen
ădină mare

cu pomi fructiferi. Tel. 0728-510783.
Vând apartament 2 camere,

îmbunătă

ă pe
Aleea Tineretului nr. 3, et. 6. Tel.
0723-130321.

Vând casă Re
ăi, încălzire centrală pe gaz, curte,

garaj, intrare auto din stradă în
curte, grădină, anexe, suprafa ă 540
mp, pre

ăi,
renovat, centrală, termopane, în
Re ării de Sud, 80 mp, se
poate ocupa imediat. Tel. 0723-
572678.

Casă de vânzare, 9.000 €
negociabil. Tel. 0255-233958.

şului, Reşi

şi

şi apartament în curte, gr şi
curte de peste 1.000 mp, pomi, vie,
30.000 € neg. sau schimb cu
apartament 2 camere etaj 1 sau 2.
Tel. 0355-425672. (RR)

Vând cas şa Montan

şi
alte utilit

şi

şi
schimbate, 2 intr

şi

şi

şi

ţa, preţ 13.000
€. Tel. 0769-275845. (RR)

Vând în Re ţa cas
ţile, are

ţ -

Vând apartament 4 camere,
conf. 1, et. 3/4, 2 b

ţi. Tel. 0769-648614.
Vând teren 700 mp + proiect

cas ţa, Triaj. Tel. 0740-
512979.

Vând urgent garsonier -
ţiri, lâng -

ţ
20.000 € neg. piaţa Intim la parter,
gresie, faianţ

-
ţa, confort 1, 2 balcoane,

central ţionat,
termopane, gresie, faianţ

ţu Mare, 3
camere, curte mare, gr

ţiri, zona Intim, preţ 26.500
€. Tel. 0724-345374.

Închiriez sau vând garsonier

ţa, 6 camere, 2
b

ţ
ţ neg. Tel. 0744-615904.

Proprietar,vând apartament 3
camere, decomandat, conf. 1, 2 b

ţa zona G

Oferte-Cereri

de Serviciu

PRISMA | 10 - 16 |Noiembrie 2011

Imobiliare
Vând apartament 2 camere,

Pia
ă, termopane, 41 mp

cu balcon. Tel. 0748-029291.
Persoană fizică, cumpăr aparta

ment 3 camere confort 1, decoman
dat, 2 băi, 2 balcoane, exclus parter
sau etaje superioare, ofer 30.000
32.000 € cash, exclus intermediari.
Tel. 0742-189475.

Cumpăr teren

ă,
bucătărie, baie cu cadă, hol, cen
trală termică, îmbunătă

ă, termopane, laminate.
Pre

ă cu etaj în Re
ătărie sau

schimb cu apartament cu 2 camere,
plus dau diferen ă. Tel. 0724-
516106

Schimb sau vând ieftin casă la
25 km de Re

ă fizică vând garsonieră
de 30 metri pătra

ătă

ă situată în centrul
Re

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală. Schimb cu
apartament cu 2 camere plus dau
diferen

ă în Boc
ă, toate utilită

ă ora 16.00)
Schimb apartament cu 3 came

re. Tel. 0749-486188.
Vând în Gătaia casă 2 camere,

decomandate, bucătărie, baie, hol
ămară de alimente, plus 1 clădire

în curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 32.000 € neg sau
schimb cu apartament 2-3 camere
în Re ătaia 1000 mp,
loc de casă, 10 €/mp neg. Tel. 0747-
832171, 0256-410590.

ţa Intim, preţ 19.000 € neg.
Gresie, faianţ

-
-

-

Ţerova, Bratova,
teren intravilan. Tel. 0742-113858.
Vând teren, km 8 Re ţa, preţ 1
€/mp. Tel. 0734-203589.

Vând apartament o camer
-

ţit, izolaţie
exterioar

ţ neg. 13.000 €. Tel. 0720-
782543, 0748-301892.

Vând cas ţa, 5
camere, garaj, baie, buc

ţ
.

ţa cu un imobil în
Re ţa. Tel. 0743-231762.

Persoan
ţi, etajul 2, cu

îmbun ţiri, în Govândari, preţ
10.800 €. Tel. 0770-746033, 0741-
166573.

Vând cas
ţei. Tel. 0355-806864, 0745-

174215, 0745-157348.
Vând cas ţa, 5

camere, baie, buc

ţa. Tel. 0722-501895
Vând apartament cu 2 camere

semidecomandat, etaj 3, în Micro 1.
Preţ 19.000 € neg.Tel. 0355-805986

Vând urgent cas
ţile. Sub preţul

pieţei. Tel. 0744-189182, 0255-
555862 (dup

-

ţa; teren în G

şi

şi

şi
şi

şi

şi

şa
Montan

şi
c

şi

Caut instalatori ap

ţ

ţa.
Tel. 0744-478467.

Pensionar, 56 ani, caut de lucru
în orice domeniu. Tel. 0769-862016.

Pensionar

-

ţe bune ţ

ă-electric. Tel.
0761-705767. (RR)

Săpăm fântâni. Tel. 0755-
776028. (RR)

Curs intensiv limba germană,
instructor licen ă germană, 60 de
ore, 3 săptămâni, certificate în
limbile română ă, Re

ă, 57 ani, caut de
lucru: îngrijire copii sau bătrâni,
menajeră. Tel. 0355-408993.

Femeie serioasă caut să îngri
jesc un copil sau o bătrână. Tel.
0748-890428.

Caut copii ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.

Doresc să îngrijesc copii la
domiciliul acestora plus menaj. Am
referin ă (

ă). Plată minimă. Tel. 0770-
456371

şi german şi

şi b

şi experien şi
german

Transport persoane din/în
Austria dulciuri, răcoritoare

ăveli, tencuieli,
zidării, izola ă, podele,
rigips, instala

ări, pun faian ă,
gresie, parchet laminat, rigips, glet,
tinci, plachez cu polistiren

Caut să îngrijesc bătrâni sau
copii, în Re ăinătate.
Cunosc maghiara ă germa
nă. Tel. 0771-109874.

Aplic gel
ă. Unghii false la numai 60 lei.

Gel pe unghii naturale la numai 40
lei. Tel. 0723-734512.

ă închiriez volă pentru 8
ore de lucru.Tel. 0745-835557. (RR)

Coafeză, execut diferite coafuri
de zi, de seară, tuns,

şi cafea
gratis. Tel 0764-037416 sau
00436763127442.

Execut zugr

şi sanitare,
etc. Tel. 0728-813340.

Execut amenaj

şi rigips,
fac forme, instala şi
sanitare, montez uşi, tencuieli etc.
Tel. 0770-765659.

şi
şi pu

şi unghii false la pre

şuvi

ţii, faianţ
ţii electrice

ţ

ţii electrice

ţa sau în str
ţin -

ţuri
de criz

Caut s

ţat, vopsit,
permanente, etc. Tel. 0785-441166,
0747-966761.

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

RE ŢA:

ŢA:

Ţ: 5

ŞI

CARANSEBEŞ:

MOLDOVANOU

Manipulant m

Sor

ărfuri: 1;

Sudor în mediu protector: 1;

ă medicală: 1;

Şofer de autoturisme şi camionete: 1;

Strungar universal: 1;

Ă:

ORAVI

TOTAL JUDE

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 09.11.2011

Anunţ
Primăria Comunei Cornereva, judeţul Caraş-Severin, organizează

concurs de recrutare în data de 12 şi 14 decembrie 2011, la sediu,
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, vacante, de referent, clasa
III, debutant în cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanei al Primăriei Comunei Cornereva.

Condiţiile de participare la concurs sunt:
Condiţii generale
cele prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul

funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare:

Condiţii specifice
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.
Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere:

Primăria Comunei Cornereva, comuna Cornereva, nr. 330, judeţul
Caraş-Severin, în termen de 20 de zile de la publicare, în Monitorul
Oficial partea a III-a. Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0788-
846375.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă în data de 12
decembrie 2011, ora 10.00, interviul în data de 14 decembrie 2011, ora
14.00 la sediul Primăriei Comunei Cornereva.

Bibliografia şi actele solicitate pentru dosarul de înscriere sunt
afişate la sediul Primăriei Comunei Cornereva, comuna Cornereva, nr.
330, judeţul Caraş-Severin.

�

�

PRIMAR
LOZICI ŞTEFAN IOAN

:

:

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARA -SEVERIN
CONSILIUL LOCAL BOC A
SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢ SOCIAL
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 3
Tel. 0355-566612, 0355-566039
COD FISCAL 15175086
NR.6297../..07.11. 2011

În baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
republicat in 2007 cu modific rile i complet rile ulterioare i a Hot rârii
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
i dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modific rile ulterioare,

cât i adresa nr 4995/.13.10/.2011 prin care a fost înstiinţat Agenţia
Naţional a Funcţionarilor Publici, Serviciul Public de Asistenţ Social
Boc a organizeaz concurs pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacanta de:

INSPECTOR clasa I grad profesional debutant în cadrul
Compartimentului Contabilitate, Salarizare i Resurse Umane al
Serviciului Public deAsistenţ Social Boc a.

Condiţii specifice:
studii superioare de lung durat absolvite cu diplom de licenţ sau

echivalent în domeniul economic sau administraţiei publice.
Concursul se organizeaz la sediul Prim riei ora ului Boc a, în data

de 12.12.2011, ora 11,00 - proba scris i în data de 14.12.2011 ora
14,00 - interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de
zile de la data public rii anunţului.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie s conţin în mod obligatoriu
documentele prev zute la art. 49 din Hot rârea Guvernului nr. 611/2008
cu modific rile ulterioare.

Condiţiile de desf urare, respectiv de participare la concurs,
conţinutul dosarului de înscriere i bibliografia stabilit sunt afi ate la
sediul Prim riei ora ului Boc a.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de
Asistenţ Social Boc a i la telefon 0355-566612 sau 0355-566039.
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢ SOCIAL BOC A
JUDEŢUL CARA -SEVERIN

anunţ :
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DIRECTOR EXECUTIV
ALINA PREDA
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Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.
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şi s
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suprafaţ

suprafeţe incinte: 11,27 ha drum de
acces între parcele

reglement

este pe drumul naţional DN 58
Re ţa - Caransebe

ă totală: 28 ha

ări urbanistice aprobate,
3 incinte

şi ş

Evidenţierea elementelor naturale - pârâul Câlnicel - prin accentuarea
importanţei lui ca element coeziv i de comuniune pentru viitorii locuitori ai
unui cartier rezidenţial.

Se propune ca idee dominant realizarea unei promenade de-a lungul
pârâului Câlnicel regularizat i dezvoltarea întregii structuri planimetrice de-a
lungul promenadei i a str zilor.
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ş
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ă

ă
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