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Se lucrează la modernizarea sistemului centralizat de încălzire

Matei Mircioane

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Reşiţa şi greaua moştenire

Reşiţa duce în spate un sistem de încălzire învechit şi cu pierderi,
are o linie de tramvai care nu poate fi folosită şi două parcuri industriale,
din care, cel puţin unul este degeaba. Afirmaţia aparţine lui Mihai
Stepanescu, primarul Reşiţei, care , într-o conferinţă de presă,
organizată marţi, 22 noiembrie, a prezentat câteva din dificultăţile prin
care trece oraşul.
Primarul a mai declarat: „Sistemul centralizat de încălzire pe care lam moştenit grevează bugetul municipiului, deoarece cheltuim sume
uriaşe pentru al menţine în viaţă. Era inevitabil ca el să dispară, însă
trebuia neapărat să punem ceva în loc, fiindcă nu putem lăsa elevii în
şcoli îngheţate şi 3000 de apartamente, cu aproximativ 10.000 de
locuitori, în apartamente neâncălzite. Mai există şi instituţiile statului,
care şi ele sunt racordate la sistemul centralizat. De aceea ne-am
orientat spre varianta cu centrale de cartier, recomandată de

specialişti”.
Stepanescu a precizat că amenajarea microcentralelor în cele opt
puncte termice din Reşiţa decurge conform graficului şi se speră ca
până în data de 23 decembrie, centralele să funcţioneze. În prezent se
lucrează la toate cele opt microcentrale. Au fost refăcute acoperişurile
şi s-au turnat fundaţiile pe care vor fi instalate instalaţiile de încălzire.
Conform specialiştilor, centralele vor furniza agentrul termic în
apropierea punctelor de consum şi astfel se vor elimina pierderile pe
reţeaua de transport a apei calde. Din păcate noul sistem nu va acoperi
toate zonele din Reşiţa şi aproximativ 200 de apartamente vor rămâne
în afara noului sistem, cu microcentrale de cartier. Pentru aceştia încă
se caută soluţii.
„În sistemul vechi, centralizat, de încălzire, pierderile cantitative de
apă sunt cuprinse între 50 şi 70 la sută. O pierdere enormă, care este
suportată de către toţi cetăţenii oraşului. Cu acest sistem funcţionăm şi
în prezent, dar, nu mai putem continua mult timp să plătim aceste
pierderi. În prezent ne străduim să facem rost de bani, să plătim
furnizorul de gaz, pentru ca, totuşi, sistemul vechi să asigure încălzirea
abonaţilor până când vom pune în funcţiune microcentralele”, a spus
Stepanescu. Reamintim că ultima variantă a proiectului, cea finală,
este prevăzută amenajarea microcentralelor în opt puncte termice,
situate în zonele: Romanilor, Fântânilor, Molizilor, Constructorilor,
Rarău, Mărghitaş, Crizantemei şi Calea Timişoarei.
În legătură cu linia de tramavai, primarul a spus că în actualele
condiţii ea nu poate fi folosită, din cauză că pune în pericol siguranţa
călătorilor. Însă, după declararea falimentului societăţii Prescom, firma
RO A Tir Spedition, cu sediul mamă în Austria, va putea achiziţiona
garniturile de tramvai şi va putea efectua reparaţiile necesare pentru ca
tramvaiele să circule din nou în Reşiţa. Conform unor calcule efectuate
deja în urmă cu un an, când a fost realizat şi un studiu de trafic pentru
Reşiţa, înlocuirea căii de rulare costă peste 40 de milioane de euro, dar
şi reparaţiile şi întreţinerea liniei este destul de costisitoare. Pe de altă
parte, primarul a mai subliniat o dată inutilitatea Parcului Industrial de la
kilometrul 7, care a înghiţit peste 7 milioane de lei şi care nu prezintă
atractivitate pentru investitori. De altfel, Consiliul Local Reşiţa, în
şedinţa de marţi, 22 noiembrie, a revocat hotărârea prin care punea la
dispoziţia Direcţiei de Sănătate Publică un teren de două hectare
pentru construirea unui Spital Municipal de Urgenţă, la km 7, din cauză
că proiectul a fost abandonat.

La Reşiţa funcţionează de ieri noua Staţie de Tratare a Apei
Reşiţa are, de ieri, apă potabilă de calitate
mai bună la robinete. şi asta datorită faptului
că testele pentru noua Staţie de Tratare a Apei
Potabile din Reşiţa au fost finalizate, după cum
a anunţat SC Aquacaraş SA, beneficiarul
obiectivului. O anumită perioadă de timp s-a
făcut o serie de teste privind calitatea apei.
Primele teste au fost negative, dar acum
specialiştii sunt în măsură să afirme că totul e
în regulă din acest punct de vedere. Rezultatele obţinute la analizele de laborator pentru
apa tratată sunt foarte bune, susţin surse din
conducerea Aquacaraş iar staţia a început să
funcţioneze de ieri, 23 noiembrie, de la ora 8.
Dar, spun aceiaşi specialişti, având în vede-

Editorial

civica

Dan Popoviciu

re trecerea la noul flux de tratare, este posibil să
apară temporar o colorare mai intensă a apei
furnizate. Laboratorul Central al SC Aquacaraş
SA va preleva, însă, probe de apă de pe reţelele
Municipiului Reşiţa la fiecare două ore, până la
normalizarea situaţiei. Aquacaraş solicită, în
acest context, înţelegerea cetăţenilor Reşiţei
faţă de această situaţie, având în vedere că
acest eveniment reprezintă finalizarea
Contractului de lucrări nr. 2 - adică darea în
funcţiune a noii Staţii de Tratare a Apei,
reabilitată şi modernizată prin Măsura ISPA.
Efectele trecerii pe noua Staţie de Tratare a
Apei se vor resimţi în cartierele Stavila, Lend,
Marginea, Muncitoresc, Centrul Civic şi Valea

Domanului în circa trei ore de la pornire iar în
cartierele Govândari, Câlnic, Moroasa I,
Moroasa II, Valea Ţerovei, Calea Timişorii în
cinci-şase ore de la începerea manevrelor.
”Reamintim cu această ocazie că noul
agent dezinfectant folosit la Staţia de Tratare a
Apei reprezintă o noutate la nivel naţional,
arată Adriana Almăjan, reponsabil Aquacaraş
pentru relaţia cu mass-media, în municipiu
folosindu-se acest agent dezinfectant atât în
etapa de preoxidare cât şi la dezinfecţia finală.
Mulţumim, de asemenea, tuturor cetăţenilor
Municipiului Reşiţa pentru înţelegerea de care
au dat dovadă pe toată perioada implementării
Măsuri ISPA.” (Dan Apostolescu)
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S.C. Normarom Industrie
Str. Broştenilor, nr. 59 Oraviţa
judeţul Caraş-Severin

Produce:
cherestea, semifabricate
şi panouri din lemn masiv
de fag, uscate şi aburite
Tel. 0255-572822
Fax 0255-571765

Vă chem la grevă fiscală!

Eşti un cetăţean onest al acestei ţări. În fiecare început
de an sau de lună mergi cuminte la ghişeele mamei lor de
impozite pentru a-ţi aduce obolul la bugetul de stat. Nu
contează pe ce ţi se ia impozit. Nemernicii cocoţaţi pe te
miri ce funcţii administrative au nevoie de bani. Pentru a-şi
acoperi salariile nesimţite primite de pe ruinele miilor de
societăţi de stat ce stau la limita falimentului. M-am săturat
să mai plătesc impozite de pe urma cărora nu primesc
nimic. Exemple? Cine le mai ia în seamă? Cu toţii plătim,
lunar, obolul la CAS. În traducere liberă, bani care ar trebui
să ne asigure un tratament corespunzător în spitalele care
au mai rămas după minunata reformă a ministeriabilului de
la sănătate. Presupunem că eşti un specimen viguros care
nu a prea avut de a face cu bolile dar, după vreo cîteva zeci

de ani de viaţă şi de cotizaţii, ajungi să te trimită Cel de Sus
pe patul de suferinţă. Aici, şoc! Ţi se face o listă cu toate
cele necesare tratamentului. De la seringi şi faşă, la
medicamentaţie. Plus atenţiile datorate medicilor şi
asistentelor. Rămâi fără chenzina pe două trei luni, după o
viaţă de cotizaţii la CAS. Îi pasă cuiva că fără aceşti bani
copiii tăi rămân fără gustarea de la grădi sau de la şcoală?
Aiurea! Îţi permiţi să câştigi peste cât prevede Guvernul?
Dă, domnule, dublu la stat, că de aia se face politică în ţara
asta.
Plăteşti impozit pe autoturism. Pentru ce? Doar pentru
că îl ai. Sau, pentru nesimţirea de a-ţi fi permis
achiziţionarea unei maşinării fără de care nu prea poţi trăi
în 2011. Mergi cu el pe şoselele patriei şi descoperi că ţi s-

au dus rulmenţii, telescoapele, capetele de bară, din cauza
gropilor de pe asfalt, ceva mai dese decât miliţienii ce te
aşteaptă la cap de pod să te prindă că treci de linia
continuă, chiar dacă pe acolo mai trecuseră vreo trei vaci şi
vreun cal rătăcit.
Şi exemplele pot continua. Ne sărăcesc portofelul întrun ritm mult mai accentuat decât îl putem noi umple prin
ocupaţiuni oneste. Şi-atunci, domnilor, avem două
alternative: ori ne facem hoţi, ori facem grevă fiscală.
Numai politicieni, vă rog frumos, nu!
P.S. Orice pleonasm apărut în mod involuntar, fireşte,
în acest editorial nu are nicio legătură cu gropile din asfalt
şi din buget!

5 949994 960103

Senatul a aprobat, luni,
21 noiembrie, o propunere
legislativă privind declararea
municipiului Caransebeş
“Oraş - martir al Revoluţiei
din Decembrie 1989″.

Amfiteatrul Liceului Teoretic „Mircea
Eliade” Reşiţa a găzduit miercuri, 23
noiembrie, concertul intitulat
„Speranţe… măcar din sunete”, în
care au evoluta violonistul Liviu Fuldea
şi pianistul Cristian Roşoaga.
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Diverse

Cumpăr grâu şi porumb la preţul
de 75 bani/kg şi baloţi de paie sau
de lucernă. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Butin vacă gestantă în
luna a 6-a. Tel. 0722-663415. (RR)
Vând o pereche de cai,
armăsari, cu căruţă la 3000 €
negociabil. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând colţar de bucătărie, 2
scaune, masă care se desface, din
stejar masiv la 550 lei. Tel. 0355425973, 0729-022526. (RR)
Vând instant la 300 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând convector la 350 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând o butelie la 100 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând 2 saltele de pat , stare
impecabilă la 150 lei amândouă. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând 2 cuptoare de fontă, mari,
pt. încălzit şi preparat mâncarea.Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând combină frigorifică
Gorenje cu 2 motoare la 600 lei
negociabil. Tel. 0745-004975. (RR)
Vând garnitură pluşată, compusă din covertură, 2 huse de fotolii si 2
feţe de pernă. Tel. 0729-876548 sau
0255-240038. (RR)
Vând geam termopan aproape
nou la 650 lei. Tel. 0728-813340. (rr)
Vând săniuţă în stare impecabilă. Tel. 0728-813340. (RR)
Cumpăr calorifere din fontă,
indiferent de numărul de elemenţi.
Ofer preţ bun. Tel. 0728-813340. (rr)
Vând în Orşova 2 vaci rasa
Holstein la 2000 €. Tel. 0720725826. (RR)
Vând purcei la 100 lei bucata.
Tel. 0748-539006. (RR)
Vând în Sasca cal semimuran,
bun de lucru, are hamuri. Tel. 0734068742. (RR)
Vând în Sasca 2 căruţe la preţuri
negociabile. Tel. 0734-068742.(RR)
Vând cabină de duş cu hidromasaj la 900 lei negociabil. Tel. 0770352702. (RR)
Vând stabilizator de căldură la
100 lei. Tel. 0770-352702. (RR)
Vând în comuna Constantin
Daicoviciu un porc (femelă) de 1 an,
120 kg, la 800 lei. Tel. 0733-647998.
Vând mânză de 3 ani la 1600 lei
negociabil. Tel. 0721-147604. (RR)
Vând maşină de spălat, stare
foarte bună la 50 lei. Tel. 0721147604. (RR)
Vând viţel de 5 luni la 1500 lei
negociabil. Tel. 0255-219563 (după
ora 20:00). (RR)
Cumpăr maşină de spălat automată cu încărcare verticală. Tel.
0740-068548. (RR)
Vând colţar extensibil la 900 lei.
Tel. 0355-426704, 0752-030888.(rr)
Vând porci de 150 şi 160 kg la
preţul de 8 lei/kg. Tel. 0762-375456.
Vând gâşte la 30 lei bucata. Tel.
0762-375456. (RR)
Cumpăr staţie emisie-recepţie la
200 lei. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând butelie aproape plină,
aragaz şi ceasul de gaz la 150 lei.
Tel. 0757-612642. (RR)
Vând telefon Samsung Galaxy
Fit, cu Android 2.2.1, estetic şi functional 10/10, cumpărat din Germanos de aprox. două luni, sau schimb
cu Wave, Desire, LG Optimus black.
Preţ 500 lei. Tel. 0762-948833.
Vând 25 bucăţi monitoare crt flat
ecran plat 19 inch la bucată 60 lei
sau en-gros toate 1000 lei. Tel.
0770-915251.
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Vând monitor crt ecran plat 19
inch 50 lei şi calculator P3 120 lei.
Tel. 0764-335767.
Vând 4 monitoare lcd de 19 inch
280 lei bucata sau 4 bucăţi la 900 lei.
Tel. 0764-335767.
Vând laptop Toshiba A200-A23,
memorie 2 GB, procesor Intel Core
Duo, harddisc de 350 GB cu 7200
rotaţii, bluetooth, unitate dvd-rwf,
stare impecabilă, cu XP-Profesional
instalat + garanţie 1 an. Preţ 1200
lei. Tel. 0720-832114.
Vând saltea ortopedică 2,0 x 0,9
m, cu 1350 lei negociabil, vechime 8
luni. Stare impecabilă, cu garanţie 1
an. Tel. 0720-832114.
Vând în Anina maşină de spălat
vase Bosch 150 €, maşină de haine
120 €, un dulap cu 2 uşi 60 €, skiuri şi
cl ăpari diferite mărimi, pre ţuri
negociabile. Tel. 0749-044785.
Cumpăr în Reşiţa calorifere din
fontă, bune şi defecte. Asigur
transportul. Tel. 0728-813340.
Vând set canapea 3 2 1 noi din
piele eco preţ 1500 lei. Tel. 0746254661.
Vând geamuri duble de lemn.
Tel. 0768-957162.
Vând casetofon de maşină
marca Sony cu dulap de 10 tedeuri
audio cu telecomandă, original şi un
tidipleier de maşină marca Clatronic, ambele în stare perfectă de
funcţionare. Tel. 0723-894929.
Vând colţar imitaţie piele nou
stare impecabilă nefolosit. Preţ
1100 lei. Tel. 0720-531205.
Vând barcă gonflabilă pentru 2
persoane, are vâsle divers colorată,
300 lei. Tel. 0771-654432.
Vând canoe gonflabilă pentru 3
persoane + compartiment bagaje,
are cca 4 m, are vâsle, pompă de
umflat, 1200 lei. Tel. 0771-654432.
Vând barcă rusească din cauciuc, vâsle, motor electric la 12 V, 2
viteze, se pot vinde şi separat, 1800
lei. Tel. 0771-654432.
Vând hot ă nouă, electrică,
neagră, marca Faber, 60/50, trei
viteze, 400 lei. Tel. 0771-654432.
Vând hotă din tablă zincată, 60/60,
50 lei. Tel. 0771-654432.
Vând scutece adulţi Serenity,
mărime medie preţ negociabil. Tel.
0733-091703.
Canistre 20 kg, butoi de tablă
200 kg, căruţă cu roţi de lemn, război de ţesut, 4 costume bărbăteşti,
aspirator rusesc, sorb italian de tras
apă din fântână cu ţeavă, colecţie
ziare anii 50, oale de pământ din
1877, aragaz electric nou. Tel. 0255232955.
Vând procesor Intel Pentium 4
1800 Mhz, placă video Nvidia
Geforce FX 5200 - 128 MRAM 256
M preţ 100 €. Tel. 0721-039835.
Vând în Reşiţa scaun maşină
copii şi cărucior bebe. Tel. 0770390845.
Vând în Anina maşină de spălat
automată, maşină de spălat vase,
măsuţă sufragerie, dulap cu 2 uşi.
Tel. 0764-577893.
Vând skiuri între 50-100 lei şi
clăpari cu 50 lei perechea. Tel.
0749-044785.
Vând şi ofer solutii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722500884.
Vând tub bas aprope nou
Blaupunkt + staţie Blaupunkt, se
aude f. clar, preţ 150 €. Tel. 0727145623.
Vând laptop Siemens Fujitsu,
stare bună, nu merge cd romul, în
rest merge bine, preţ 150 € fix. Tel.
0727-145623.

Ziua Economistului a
fost sărbătorită miercuri, 23
noiembrie, la Universitatea
„Eftimie Murgu” din Reşiţa
printr-o serie de manifestări
cu caracter academic.

Policlinica din Moldova
Nouă va deveni una dintre
cele mai moderne unităţi
medicale din Caraş-Severin
în urma unei investiţii de
2.500.000 de euro.

Anunturi
,

Vând palincă de Zalău, amestec
mere şi prune, naturală, preţ 25
lei/litru. Tel. 0745-391600.
Vând stupi cu podisor, capac
acoperit cu tablă şi fund antivarroa
110 lei, rame tei 1,3 lei preţ final. Tel.
0768-331715, 0732-452930.
Vând ieftin aragaz electric 4
ochiuri cu cuptor, stare foarte bună,
la 220 V. Tel. 072446598.
Vând mobilă bucătărie completă
Cleopatra, nouă în cutie, cumpărată
recent de la Dedeman, cu certificat
garanţie, preţ 650 lei. Tel. 0755230806.
Vând parchet stratificat 15mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.
Vând drujbă, stare bună de
funcţionare cu excepţia lanţului, preţ
300 lei. Tel. 0753-650865.
Vând cositoare Carpatina, comuna Brebu, preţ 600 € negociabil.
Tel. 0746-645924.
Vând aragaz electric, aspirator,
3 costume de haine noi, căruţ de
lemn, sorb de tras apa din fântână şi
colecţie de ziare vechi (1960). Preţ
negociabil. Tel. 0255-232955.
Vând ţeavă metalică, 30 cm, 6 m
înălţime, grosime de 2,5 cm. Tel.
0768-957162.
Vând furtun de 600 m. Tel. 0768957162.
Vând mobilă compusă din:
recameu cu saltea ortopedică, 3
dulapuri şi masă extensibilă cu 4
scaune tapiţate. Preţ 600 lei. Tel.
0355-801535, 0770-389708.
Vând 2 porci de 130 şi 150 kg.
Tel. 0728-639603 şi 0725-843474.
Vând canapea, căruţ bebe….
Vând telefon mobil marca
Siemens A50, stare foarte bună. Tel.
0757-106324.
Vând 2 biblioteci mari, pline cu
cărţi. Tel. 0255-253973, 0355801140.
Vând cabină de duş, model cu
palmier, nouă. Tel. 0355-801126.
Vând corp de bibliotecă mică,
măsuţă tv, garniş furnir nuc de 5 m.
Tel. 0355-801126.
Vând maşină de cusut, pălării,
călcător de gaz. Tel. 0255-257476.
Vând play station orice model şi
jocuri originale play station, preţuri
negociabile. Tel. 0721-798604.
Vând play station portabil PSP +
card la 320 lei sau schimb cu
telefon. Tel. 0721-798604.
Vând centrală termică marca
Ariston cu senzori defecţi. Tel. 0752951705.
Vând mobilă combinată, stare
foarte bună, 450 lei negociabil. Tel.
0355-801535, 0770-389708.
Vând calculator Pentium 4, carcasă neagră, cu monitor, complet.
Preţ 400 lei. Tel. 0757-612642.
Vând calculator Pentium IV, preţ
300 lei şi Pentium III, preţ 200 lei,
toate complete, cu monitoare. Tel.
0757-612642.
Vând tv Universum diag. 51, cu
telecomandă, carcasă plastic, preţ
150 lei. Tel. 0757-612642.
Cumpăr televizoare bune şi
defecte, carcasă plastic. Tel. 0757612642.
Vând brad mare 2 m, din plastic,
dotat cu peste 100 globuri albastre,
albe şi roşii, instalaţie electrică ş.a.,
200 lei neg. Tel. 0355-803014,
0746-020211.
Vând tv Sport aproape nou, preţ
200 lei neg. Tel. 0355-803014,
0746-020211.
Vând în Reşiţa 1 geam termopan alb în 3 canate, stare excelentă,
600 lei. Tel. 0740-520382.

Banii pentru plata
persoanelor implicate în
activitatea de recensământ
a populaţiei şi locuinţelor, de
anul acesta, au intrat în contul
Prefecturii Caraş-Severin.
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Auto-Moto-Velo
Vând Mazda 121, decapotabilă,
1,3 benzină, an 1994, 4 uşi,
închidere centralizat ă, geamuri
electrice, înmatriculată. Preţ 1250 €
neg. Tel. 0729-828735.
Vând Audi A4 B5, 1995, înmatriculat, motor 1800 cmc, benzină,
220.000 km cu istoric service,
geamuri, oglinzi, trapă - electrice,
stare foarte bună din toate punctele
de vedere, discuri şi plăcuţe noi,
cauciucuri iarnă şi vară, preţ 2400 €
negociabil. Tel. 0730-341316.
Vând BMW 520 înmatriculat,
stare perfectă de funcţionare şi
optica f. bună, preţ 4050 € taxe la zi.
Tel. 0737-252591.
Vând microbuz Renault Master
marfă 2007, 68.000 km, arată şi
funcţionează impecabil, preţ 9350 €
neg. nr. Spania, taxa 450 €. Tel.
0737-252591.
Vând scuter Malaguti din 2005
în Reşiţa, cu acte în regulă, RAR,
ITP, trebuie doar scoase nr.
primărie, preţ 350 €. Tel. 0755230806.
Vând sau schimb Renault
Espace, turbo diesel, cu nr.
Bulgaria, 7 locuri, 1300 €. Tel. 0755485664.
Vând minicross 125 cmc, stare
foarte bun ă de func ţionare,
cauciucuri enduro, preţ 350 €. Tel.
0753-650865.
Vând convenabil 2 buc ă ţi
cauciucuri puţin uzate pentru Tico
155/80/12. Tel. 0746-888595, 0770600270.
Vând motocicletă Honda CBR
F3 1996 100 cp, stare impecabilă,
1 4 5 0
€ .
E m a i l
virgil34ro@yahoo.com tel. 0723727892.
Vând Iveco Daily cu 3 locuri şi
ladă, a.f. 1990, înscris, preţ 3500 €
neg.; Ford Escort înscris, acte la zi,
preţ 1000 €; rulotă cu pat, aragaz,
dulapuri, chiuvetă, stare impecabilă,
preţ 1000 € neg. Tel. 0760-924747.
Vând piese pentru orice fel de
maşină. Tel. 0760-924747.
Vând Ford Tranzit dubă, 3 locuri,
înscrisă, preţ 1500 € neg. Tel. 0760924747.
Vând Citroen Evasion 7 locuri,
înscris, preţ 3000 € neg şi în rate cu
acte prin notariat. Tel. 0760-924747.
Închiriez garaj pe strada
Făgăraşului. Preţ 180 lei/lună. Tel.
0721-798604.
Vând Opel Cadet cu 4 uşi,
înscris pe România, cu acte la zi.
Preţ 450 €. Tel. 0760-924747.
Dezmembrez Fiat Brava, 1,4 cm
cubi, 12 V, an 1966, stare bună de
funcţionare. Tel. 0726-453486.
Vând sau schimb în Timişoara
microbus marfă VW T4, 1,9 diesel,
an 1997, înmatriculat 10 zile în
România la preţul de 3590 €. Tel.
0723-200661.
Vând diferite piese de schimb
pentru Dacia 1300. Tel. 0752951705.
Vând urgent maşină Vw Cady,
an fabricaţie 2006, capacitate cilindrică 1900 TDI, 5 locuri, ABS, ESP,
oglinzi electrice încălzite, geamuri
electrice, climă, sistem audio, distribuţie recent schimbată, stare de
funcţionare foarte bună, culoare
verde deschis. Preţ negociabil. Tel.
0737-441342, 0771-379168, 0736086511
Caut pentru închiriere un garaj
pe perioada de iarnă, zona Lunca
Bârzavei. Tel. 0723-318304. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
b-dul Muncii, bloc 5, etaj 1, centrală,
confort 1, 2 balcoane, izolat. Tel:
0255-253973, 0355-801140.
Primesc elevă în gazdă. Rog
seriozitate. Tel. 0721-465512.
Vând apartament cu 2 camere,
2 băi, balcon, centrală, gresie,
termopane, 71 mp, preţ negociabil.
Tel. 0744-770174.
Vând apartament cu 2 camere,
confort 1, 51 mp, Micro 2, preţ
negociabil. Tel. 0770-445699.
Vând în comuna Târnova teren
agricol, jumătate de lanţ, preţ neg. şi
convenabil. Tel. 0770-445699.
Vând casă din cărămidă arsă,
compusă din: 3 camere, baie,
bucătărie, hol, terasă mare, cu gaze
naturale, centrală termică, apă,
canalizare, magazie de lemne, coteţ
de păsări, garaj la stradă, utilată
complet. Preţ negociabil după criză.
Tel. 0752-951705.
Vând apartament cu 3 camere,
bulevardul Republicii, nr. 1, bloc 1,
etaj 1, preţ 33.000 € negociabil. Tel.
0721-333926.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală, preţ acceptabil.
Tel. 0722-501895.
Vând apartament cu 2 camere,
amenajat, etaj 3/4, 65 mp, gaz,
termopane, în spate la universitate,
32.000 € neg. Tel. 0745-466751.
Închiriez casă mobilată în zona
Triaj, toate utilităţile, unei persoane
sau unei familii tinere care să aibă
grijă de casă şi grădină şi să-şi
achite cheltuielile (gaz, curent, apă).
Tel. 0745-571052.
Vând sau schimb cu auto diesel
2800 mp grădină intabulată în
Bocşa II, limitrofă cu intravilan
pretabilă la orice fel de construcţii,
1,5 €/mp. Tel. 0743- 738531.
Vând apartament 2 camere,
Moroasa 2, 18.000 € neg. Tel. 0748275177.
Vând casă 3 camere, jud. Timiş,
cu grădină 3000 mp, 8000 €. Tel.
0748-275177.
Vând apartament cu 2 camere
decomandate, centrală, Moroasa 1,
aer condi ţionat, termopane la
20.000 €. Tel. 0355-409985, 0727199030. (RR)
Vând căsuţă de lemn în Ferova,
1400 mp teren, zona vilelor, loc
liniştit şi plăcut la 20.000 €. Tel.
0730-116375. (RR)
Vând în Caransebeş garsonieră, strada Ţarinei, bloc 6, etaj 1,
17.000 € negociabil. Tel. 0355401982. (RR)
Vând casă în Gătaia, strada
Trandafirilor, numărul 148, 2 camere, bucătărie, hol, cămară lemne,
cămară alimente, bucătărie de vară,
21.000 € negociabil. Telefon: 0746987781, 0256-410674. (RR)
Vând în Oţelu Roşu apartament
şi garaj în centrul civic la 27.000 €
negociabil. Tel. 0355-404841. (RR)
Închiriez urgent apartament 2
camere mobilat. Tel. 0765-386323.
Vând casă în Goruia la nr. 178, 3
camere, baie, bucătărie, 2 coridoare, curte betonată, apă, grajd,
pivniţă, cocină de porci, grădină
1.100 mp, 17.800 € neg. Tel. 0255234536, 0727-751324. (RR)
Vând în zona Intim, Reşiţa, 2
camere de cămin îmbunătăţite,
termopane, gresie, înc ălzire,
ocupabil imediat, 13.000 €. Tel.
0727-045017. (RR)

l ÎPS Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului a primit titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Reşiţa l Primăriile din Clisura Dunării sunt interesate în pregătirea unor noi
ghizi şi agenţi de turism l Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a primit titlul de “Personalitate a Blocului Naţional Sindical” l Sediul
social UCM Reşiţa a fost mutat la Bucureşti l Reşiţenii îşi vor putea plăti online impozitele şi taxele locale, utilizând cardul bancar l Conferinţă despre Patrimoniul
Banatului, la Vârşeţ, în perioada 17-19 noiembrie l Expoziţie - Nicolae Ungar, vineri 18 noiembrie, ora 18, la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa l
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

14 nov. ‘11
15 nov. ‘11
16 nov. ‘11
17 nov. ‘11
18 nov. ‘11
21 nov. ‘11
22 nov. ‘11
23 nov. ‘11

181.4646
182.0924
183.6932
182,6572
179,4004
177,5592
175,6129
176,5955

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

USD 24 Octombrie - 23 Noiembrie 2011 EURO

24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23

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

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 19.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condiţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Persoanele care sunt pensionate pe caz de boală ar putea
fi reîncadrate în câmpul muncii, dacă starea lor de sănătate se
îmbunătăţeşte, potrivit unei propuneri legislative de pe ordinea
de zi a Senatului ce mai prevede şi limitarea valabilităţii
documentelor medicale, dar şi introbucerea TBC-ului pe lista
bolilor pentru care va acorda pensia de invaliditate.

Conducătorii auto pot achita tariful de
utilizare a drumurilor naţionale din România şi
la cele 47 de agenţii informatizate disponibile la
nivel naţional în cadrul Companiei Naţionale
Poşta Română S.A., a anunţat, la începutul
săptămânii, compania printr-un comunicat.

Prim@ria Re}i]a ne informeaz@
Primăria municipiului Reşiţa anunţă deschiderea perioadei de
depunere a actelor necesare completării dosarelor pentru repartizarea
locuinţelor sociale pentru tineri din fondul locativ de stat în vederea stabilirii
listelor de priorităţi pe anul 2012.
Preluarea actelor se face la sediul serviciului public Direcţia Publică
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa,
blocul 800, etaj I, camera, 3119 între orele 08.00 - 12.00. Termenul limită de
depunere a documentaţiei este 16 decembrie 2011.
În urma Hotărârii nr. 249 din 06.07.2011 a Consiliului Local, primarul
municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu a înmânat în cursul zilei de ieri,
13.11.2011 cu ocazia sfinţirii Bisericii „Schimbarea la Faţă” din Govândari,
Înaltpreasfinţiei Sale Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Liviu Streza, titlul de
„Cetăţean de onoare” al municipiului Reşiţa în semn de omagiu pentru
contribuţia marcantă adusă comunităţii locale în domeniul culturii şi religiei
dar şi pentru colaborarea în decursul celor 10 ani de activitate desfăşurată
în domeniul civic prin susţinerea şi construirea în judeţ şi în Reşiţa a mai
multor biserici.
În baza ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009, Primă-ria
Reşiţa va organiza în perioada 2-16 decembrie 2011, inventarierea anuală
a patrimoniului Consiliului Local al municipiului Reşiţa.
Pentru desfăşurarea activităţii mai sus menţionate, se va constitui o
comisie centrală de inventariere şi mai multe subcomisii. Rezultatele
inventarierii precum şi concluziile şi propunerile comisiei centrale vor fi
consemnate într-un proces verbal.
În data de 13.11.2011, la sediul primăriei, Primarul municipiului Reşiţa
Mihai Stepanescu a primit pe excelenţa sa Jean-Hubert Lebet,
Ambasadorul Elveţiei în România. Cu acest prilej, Primarul municipiu-lui
Reşiţa a prezentat oportunităţile de care dispune municipiul nostru,
respectiv zonele industriale şi turistice ale municipiului. Totodată, au avut
loc discuţii şi pe tema realizării unei înfrăţiri între municipiul Reşiţa şi un
oraş similar din Elveţia, pentru realizarea unor proiecte comune în
domeniul turismului, sportului şi protejarea mediului.
Ambasadorul Elveţiei, Excelenţa Sa Jean Hubert-Lebet a reiterat
posibilitatea de conlucrare între sectorul privat din Elveţia şi municipalitatea reşiţeană prin prisma atragerii de investitori la Reşiţa, dat fiind faptul
că oferta pentru parcul industrial este una deosebit de atractivă.
Mai mult, domnul ambasador a declarat că Reşiţa este primul oraş
vizitat din România după instalarea în funcţia de ambasador şi a dat
asigurări că va transmite firmelor private din Elveţia oportunităţile de care
dispune municipiul Reşiţa, în vederea realizării unor parteneriate viabile
care să conducă la investiţii în oraşul nostru.

Săptămâna politică locală

UNPR vrea singură în alegeri
Prezent la Deva, la sfîrşitul săptămînii trecute, în calitate de
coordonator al Zonei de Vest a UNPR, preşedintele Organizaţiei Judeţene
Caraş-Severin a Uniunii Naţionale pentru Progresul României, deputatul
Ion Tabugan, a declarat, la finalul reuniunii, că partidul din care face parte
şi-a demonstrat forţa de a merge singur în alegerile de anul viitor.
"Uniunea Naţională pentru Progresul României este singurul partid
care poate vorbi despre responsabilitate, a declarat Ion Tabugan, iar
această responsabilitate vine chiar din istoria acestei regiuni istorice. Vom
merge singuri în alegeri, pe propriile picioare. Poporul român va distinge
între demagogie şi populism. Ne-am propus să obţinem 10% din voturi, dar
sînt convins că vom depăşi acest procent cu uşurinţă. Pentru prima dată cel
care va fi primul, va câştiga în colegiul său parlamentar.” Liderul progresist
a reafirmat că pilonii UNPR sunt interesul naţional şi dialogul social.
Aprobarea, de către Parlament, a proiectul de lege iniţiat de UNPR, care
prevede taxarea averilor mari şi foarte mari va aduce bani la bugetul de
stat, bani care ar putea fi folosiţi pentru plata şi indexarea pensiilor.
Parlamentarii UNPR vor vota legea. O parte din acele venituri vor putea
face posibilă încă de anul viitor indexarea pensiilor cu rata inflaţiei, a mai
declarat Ion Tabugan. (Dan Apostolescu)

O fa]@ nou@ pentru centrul civic din Caransebe}
Matei Mircioane
Centrul civic al municipiului Caransebeş
va avea o nouă faţă, până de sărbătorile de
iarnă de la sfârşitul acestui an. În prezent se
lucrează la reamenajarea străzii Episcopiei,
de-a lungul căreia au fost deja amplasate
opt fântâni, cu sculpturi realizate de artistul
Eugen Petri, au fost puse pavele noi şi stâlpi
de iluminat. Primarul Marcel Vela ne-a
declarat: „Conform proiectului, lucrarea
trebuie să fie terminată până înainte de
Crăciun. Finanţarea pentru reamenajarea centrului civic a fost realizată din
bugetul local, suma totală fiind de 390.000 de lei”.
În paralel se lucrează la finalizarea „Arcului Unităţii Spiritual Creştine”,
situat între Catedrala Episcopală şi biserica romano catolică, din
apropierea Primăriei. „Lucrăm şi ziua şi noaptea la acest nou simbol al
municipiului, pentru că vrem ca inaugurarea arcului să o facem de Ziua
Naţională a României, în 1 Decembrie”, a spus Marcel Vela.
Consiliul Local al muncipiului Caranse-beş a votat extinderea
modernizării centrului civic, care, anul viitor va aloca bani pentru a se
realiza unirea străzii Episcopiei, cu Parcul Dragalina, circulaţia maşinilor
urmând să fie deviată pe lângă parc. „Astfel, vom realiza o alee pietonală,
de la Arcul Unităţii Spiritual Creştine, până în Parcul Dragalina, ceea ce va
crea o frumoasă zonă de promenadă pentru cetăţenii oraşului, dar şi pentru
cei care ne vizitează”, a declarat Marcel Vela.
De menţionat este şi faptul că, săptămâna trecută, pe cupola
Catedralei Episcopale din Caransebeş a fost montată o cruce placată cu
aur, în valoare de 15.000 €.
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Ministrul Mediului şi Pădurilor a declarat că „Ministerul
Mediului şi Pădurilor a iniţiat recent un proiect legislativ de
modificare a Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor.
Prin acest act ne propunem ca pădurile virgine şi cvasivirgine,
identificate până în prezent, să fie zonate în tipul funcţional I de
protecţie, categoria funcţională păduri virgine”.

Derog@ri de la dispozi]iile Ghidului de finan]are a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
na]ional
Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2.692/2011
pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de
finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor
nr. 772/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr. 801, din 11 noiembrie 2011.
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 177.090
din 10 noiembrie 2011 al Administraţiei Fondului pentru
Mediu, în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1. Pentru anul 2011 se aprobă următoarele derogări
de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului şi pădurilor nr. 772/2011, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 10 februarie
2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) prin derogare de la dispoziţiile art. 7 alin. (6), utilizarea
tichetului valoric se face până la data de 12 decembrie 2011
inclusiv;
b) prin derogare de la dispoziţiile art. 7 alin. (7),
neutilizarea tichetului valoric până cel mai târziu la data de 12
decembrie 2011 atrage decăderea proprietarului din dreptul
de a beneficia de prima de casare;
c) prin derogare de la dispoziţiile art. 25 alin. (6),
contractual este valabil până la data de 31 decembrie 2011;
d) prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (9), ultima
cerere de decontare din cadrul Programului de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional se poate depune cel mai târziu
la data de 15 decembrie 2011, iar decontarea se efectuează
până la data de 23 decembrie 2011 inclusiv;
e) prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (11) şi ale art.
39 alin. (11), în cazul în care achiziţionarea autovehiculului
nou nu se realizează din culpă exclusivă a producătorului
validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului înscris, în
maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie 2011,
posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui
preţ se va scădea contravaloarea tichetului valoric.
Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
15 Noiembrie 2011, AvocatNet.ro

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se va acorda pentru fiecare
copil provenit dintr-o sarcină gemelară,
de tripleţi sau multipleţi, născut între 1
ianuarie 2006 şi 17 iunie 2009, a hotărât
Curtea de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).
Decizia ICCJ este definitivă şi irevocabilă.
Astfel, ICCJ a decis ca indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, prevăzută
de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea creşterii copilului, cu modificările
şi completările ulterioare, să se acorde
pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină
gemelară, de tripleţi sau multipleţi, în
cuantum de:
l 800 lei pentru perioada 1 ianuarie
2006 - 31 decembrie 2006;
l 600 lei pentru perioada 1 ianuarie
2007 - 31 decembrie 2008;
l 600 lei sau, opţional, 85% din media
veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai
mult de 4.000 de lei pentru perioada 1
ianuarie 2009 - 17 iunie 2009.
Accizele la motorină vor creşte de la
1 ianuarie 2012 cu 4,4%, de la 358
euro/tonă la 374 euro/tonă, respectiv de
la 302,51 euro/1.000 litri la 316,03
euro/1.000 litri, conform documentului de
poziţie aferent negocierilor de aderare la
Uniunea Europeană, menţionat într-un
raport al Ministerului Finanţelor Publice.
Documentul prevede menţinerea şi în
anul 2012 a nivelului accizelor aplicate în
anul 2011 pentru sortimentele de cafea,
respectiv cafea verde -153 euro/tonă,
cafea prăjită, inclusiv cu înlocuitori - 225
euro/tonă, cafea solubilă: 900 euro/tonă.
Pentru 2012, MFP estimează încasări
din accize, pentru toate produsele la care
se aplică această taxă, de 21,18 miliarde
de lei, respectiv 10,8% din totalul
încasărilor la buget. Agerpres

l Rata anuală a inflaţiei a crescut uşor în octombrie la 3,55%, de la 3,45%, nivel consemnat în luna
septembrie a acestui an, potrivit INS l Legea care interzice cămătăria a fost promulgată l Comisia
Naţională de Prognoză preconizează că salariul real va creşte în 2012 cu 0,8% faţă de 2011,
conform variantei de toamnă a prognozei pe termen mediu 2011-2015 l Guvernul a sistat acordarea
de subvenţii pentru construirea de locuinţe-proprietate personală, printr-o ordonanţă de urgenţă
adoptată în 9 noiembrie l Guvernul a aprobat, în şedinţa de guvern din 16 noiembrie, rectificarea
bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2011 l Ministerul Afacerilor
Externe, în parteneriat cu Ambasada SUA la Bucureşti, continuă campania de informare „Viză pentru
SUA”. Lansarea oficială a campaniei din acest an a avut loc marţi, 22 noiembrie l Străinii deţin în
prezent peste 700.000 de hectare de teren agricol în România, ceea ce reprezintă 8,5% din
suprafaţă arabilă a ţării, a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale l Senatorii au aprobat, ca primă cameră sesizată, o propunere legislativă care
reglementează organizarea de cabinete medicale şi stomatologice în unităţi de învăţământ public
sau privat l Deficitul de cont curent este estimat la 4,7 la sută din PIB (6,435 miliarde euro), în 2012,
în scădere faţă de prognoza anterioară de 4,8 la sută din PIB (6,715 miliarde euro), conform variantei
de toamnă a Prognozei pe termen mediu 2011-2015, publicată de Comisia Naţională de Prognoză l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative
de interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale
nr. 198/2011 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii, padurilor şi dezvoltarii
rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor
privind testarea şi inregistrarea soiurilor de legume
(M.O. nr. 685/27.09.2011)
l Hotararea Consiliului de Mediere nr. 2570/2011
privind modificarea şi completarea Regulamentului de
organizare şi functionare a Consiliului de mediere,
aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr.
5/2007 (M.O. nr. 686/28.09.2011)
l Ordinul Autorităţii Nationale pt. Regl. şi Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 509/2011 privind formularea
criteriilor de calificare şi selectie (M.O. 687/28.09.2011)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Instructiuni 5/2011 privind ocuparea posturilor
didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul
anului scolar 2011-2012 (M.O. nr. 693/30.09.2011)
l O.u.G. nr. 80/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civila (M.O. nr. 694/30.09.2011)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 32/2011
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii
Nationale a României (M.O. nr. 695/30.09.2011)
l H.G. nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializarilor/programelor de
studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant
superior, a domeniilor şi programelor de studii
universitare acreditate sau autorizate sa functioneze

provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a
numarului de credite de studii transferabile pentru
fiecare program de studii universitare, forma de
invatamant sau limba de predare, precum şi a
numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati
(M.O. nr. 697/01.10.2011)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei
Sociale nr. 2204/2011 privind stabilirea valorii sumei
lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de
cresa pentru semestrul II al anului 2011 (M.O. nr.
697/01.10.2011)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei
Sociale nr. 2205/2011 pentru stabilirea valorii nominale
indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al
anului 2011 (M.O. nr. 697/01.10.2011)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului - Norma metodologica din 2011 pentru
vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii
emise de institutiile de invatamant superior din
România (M.O. nr. 702/05.10.2011)
l Guvernul României - Norma metodologica din 2011
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind
prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de
substante dopante cu grad mare de risc (M.O. nr.
704/05.10.2011)
l Circulara B.N.R. nr. 31/2011 privind punerea în
circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint
dedicate aniversarii a 450 de ani de la tiparirea
Evangheliei în limba română (M.O. nr. 708/07.10.2011)

La finalul unor intense consultări politice, menite să
asigure consensul şi o majoritate parlamentară,
guvernul fostului comisar european Mario Monti îi
succede celui condus de Silvio Berlusconi, cel mai
longeviv premier italian din perioada postbelică, care
şi-a prezentat oficial demisia, sâmbătă, 12 noiembrie.

Noul guvern de uniune naţională din Grecia, condus
de fostul vicepreşedinte al Băncii Centrale Europene,
Lucas Papademos, are în componenţă reprezentanţi ai
principalelor două formaţiuni politice din Grecia - socialiştii, care au guvernat în ultimii doi ani, şi conservatorii dar şi ai unei formaţiuni mai mici de extremă dreapta.

Liderul separatist transnistrean Igor Smirnov şi
premierul moldovean Vlad Filat au semnat la începutul
săptămânii, un document prin care stabilesc reluarea
negocierilor în formatul 5+2 pe 30 noiembrie - 1 decembrie, la Vilnius, Lituania. Discuţiile 5+2 implică Moldova,
Transnistria, Rusia, Ucraina, OSCE, SUA şi UE.

Întreprinderi mici într-o lume mare
- un nou parteneriat pentru sprijinirea IMM-urilor Întreprinderile europene mici şi
mijlocii (IMM-uri) ar trebui să beneficieze
într-o mai mare măsură de pieţele
emergente cu creştere rapidă, cum ar fi
China, India, Rusia sau în regiuni precum
Asia de Sud-est şi America Latină.
Aceasta este problema esenţială pentru
depăşirea crizei abordată în comunicarea Comisiei Europene „Întreprinderi
mici într-o lume mare - un nou parteneriat
pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea
valorificării oportunităţilor globale”,
prezentată recent. Numai 13 % din IMMurile din UE sunt active la nivel internaţional în afara UE prin comerţ, investiţii
sau alte forme de cooperare cu parteneri
străini. Prin urmare, Comisia este în curs
de a stabili o strategie mai coerentă şi mai
eficientă a UE pentru sprijinirea IMMurilor pe pieţele internaţionale. Aceasta sar putea realiza prin consolidarea
serviciilor de sprijinire a întreprinderilor,
îmbunătăţirea coordonării şi utilizării
resurselor existente, inclusiv Reţeaua
întreprinderilor europene. Astfel, IMMurile au un acces mai bun la informaţii mai
relevante şi asistenţă în eforturile lor de a
pătrunde pe noi pieţe şi de a căuta
partenerii locali potriviţi.
Context
IMM-urile se confruntă cu obstacole
specifice la intrarea pe piaţa mondială, nu
în ultimul rând legate de accesul la
informaţii cu privire la piaţă, localizarea
clienţilor potenţiali şi găsirea partenerilor
adecvaţi. Ele se confruntă, de asemenea,
cu aspecte mai complexe, precum conformarea la legislaţia străină, de exemplu
la norme obligatorii de drept contractual,
reglementări vamale, standarde şi reglementări tehnice, gestionarea transferului
de tehnologie şi protejarea drepturilor de
proprietate intelectuală sau industrială. În
ceea ce priveşte confruntarea cu astfel
de probleme, IMM-urile sunt, în general,
mai puţin bine echipate cu expertiză
internă şi resurse financiare sau umane
decât întreprinderile mari.
Cele 23 de milioane de IMM-uri ale
Europei reprezintă două treimi din
locurile de muncă în sectorul privat şi
aproximativ 80 % din noile locuri de
muncă în ultimii cinci ani au fost create de
IMM-uri. Sectoare precum utilajele şi
echipamentele sau produsele chimice
din Brazilia sau cel energetic în India au
permis deja întreprinderilor din UE să
obţină rezultate semnificative şi ar putea

fi date multe alte exemple. Pentru a
netezi calea întreprinderilor, Europa
trebuie să stimuleze procesul de
internaţionalizare a acestora şi să ofere
sprijinul necesar pentru IMM-uri la
lansarea la nivel internaţional.
Această nouă strategie a UE
stabileşte următoarele acţiuni:
l Consolidarea ofertei de servicii de
sprijin existente asupra pieţelor prioritare;
l Îmbunătăţirea structurii de guvernanţă a Reţelei întreprinderilor europene
pentru a permite o mai bună colaborare
cu organizaţiile gazdă şi părţile interesate
l Consolidarea coerenţei schemelor de
sprijin la nivelul UE pentru a le spori
impactul; în prezent, la nivel naţional,
există peste 300 de programe de sprijin
care se concentrează adesea doar
asupra unei singure regiuni în creştere, în
condiţiile în care, între timp, noi regiuni de
creştere şi-au făcut apariţia.
l Promovarea reţelelor şi grupurilor
pentru internaţionalizarea IMM-urilor;
l Organizarea colaborării paneuropene în pieţele prioritare pentru a valorifica
la maximum fondurile publice cheltuite;
l Crearea unui portal unic virtual de
informaţii pentru IMM-uri care doresc să
facă afaceri dincolo de frontierele UE;
l O mai bună mobilizare a politicilor existente ale UE pentru a accelera creşterea internaţională a IMM-urilor europene.
Eforturile viitoare ar trebui să se concentreze asupra modului în care furnizorii
de servicii existenţi pot coopera mai
eficient, adesea peste frontierele naţionale, şi asupra modului în care se pot
administra stimulente pentru realizarea
acestui obiectiv. O „cartografiere” cuprinzătoare a ofertei europene de servicii de
sprijin va constitui baza acestui proces.
Toate instituţiile UE şi părţile interesate
relevante din rândul IMM-urilor, în
parteneriat, vor fi implicate în punerea în
aplicare a acestei strategii şi ar trebui să
adere la priorităţile şi principiile directoare
stabilite în această comunicare atunci
când plănuiesc noi activităţi de sprijinire a
internaţionalizării IMM-urilor, atât pe
termen scurt, cât şi pe termen lung.
Statele membre sunt încurajate să
adopte o abordare similară şi să lucreze
în strânsă colaborare cu Comisia la
întărirea mediului de sprijin pentru
creşterea internaţională a IMM-urilor
europene.
(Comisia europeană IP/11/1318)

UE ac]ioneaz@ pentru reducerea
incendiilor aprinse de la ]ig@ri
Ţigările lăsate nesupravegheate reprezintă una dintre
cauzele principale ale incendiilor soldate cu decese în
Europa. Dovezile arată că numărul de decese poate fi
redus cu peste 40 % prin introducerea ţigărilor cu
„capacitate redusă de incendiere” (CRC). Aceasta
înseamnă ţigarete care se sting automat când sunt lăsate
nesupravegheate şi care, în consecinţă, sunt mai puţin
susceptibile să provoace un incendiu. Această măsură de
siguranţă este deja practicată în unele ţări ale lumii (SUA,
Canada, Australia) şi în UE, în Finlanda, din aprilie 2010.
Începând din 17 noiembrie 2011, odată cu publicarea
noilor standarde de siguranţă în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, toate ţigările vândute în Europa vor trebui să
fie conforme cu aceste măsuri. Autorităţile naţionale vor
avea rolul de a controla punerea în aplicare a acestei noi
măsuri de siguranţă împotriva incendiilor.
Protejarea cetăţenilor împotriva pericolului de
incendiu
Date din statele membre care acoperă perioada din
2003 până în 2008 arată că, în UE, din cauza ţigărilor se
produc peste 30 000 de incendii în fiecare an, cu peste 1
000 de decese şi peste 4 000 de vătămări. Experienţa din
Finlanda, unde numărul de victime ale incendiilor declanşate de la ţigări a scăzut cu 43 %, sugerează că aproape
500 de vieţi ar putea fi salvate în UE în fiecare an.
Trebuie subliniat faptul că tutunul reprezintă cel mai
important risc pentru sănătate evitabil în Europa, care se
estimează că provoacă moartea a peste jumătate de
milion de oameni în UE în fiecare an. Comisia îşi reafirmă
angajamentul faţă de o „Europă fără fum de ţigară” şi
abordează această chestiune prin intermediul campaniei
sale actuale la nivelul UE Ex-fumătorii sunt de neoprit.
Noile standarde de siguranţă: cum funcţionează
Schimbarea solicitată în conformitate cu noile
standarde se referă la reducerea capacităţii de
incendiere, care reprezintă capacitatea unei ţigări lăsate
nesupravegheate de a declanşa un incendiu. Fabricanţii
de hârtie pentru ţigări şi-au schimbat producţia de hârtie
în sensul introducerii a două inele din hârtie mai groasă în
două puncte de-a lungul ţigării. Dacă ţigara este lăsată
nesupravegheată, tutunul care arde ajunge la unul dintre
aceste inele şi ar trebui atunci să se stingă pentru că inelul
restrânge alimentarea cu aer/oxigen. O ţigară CRC
reduce timpul de ardere, micşorând astfel şansa de a
aprinde mobila, lenjeria de pat sau alte materiale.
Context
Noile standarde au fost întocmite în conformitate cu
Directiva privind siguranţa generală a produselor, care
obligă producătorii să introducă pe piaţă doar produse
sigure. În 2008, Comisia Europeană a definit cerinţele de
siguranţă, după discuţii cu statele membre, industriile
hârtiei şi tutunului şi ONG-urile, şi apoi a invitat Comitetul
European pentru Standardizare (CEN) să dezvolte
standardele relevante pe care autorităţile naţionale le vor
utiliza pentru a evalua respectarea normelor de siguranţă
împotriva incendiilor.
(Comisia Europeană IP/11/1342)

Germania caută lucrători calificaţi din
Grecia, Spania şi Portugalia.
În anii 1960, Germania a recrutat
milioane de muncitori necalificaţi din
Turcia pentru a ajuta la reconstrucţia ţării
după al doilea război mondial.
Acum, accentul se pune pe profesionişti
talentaţi. Asociaţia germană a inginerilor
estimează că Germania are 80.000 locuri
de muncă în inginerie care trebuie să fie
completate; Asociaţia medicilor estimează
că spitalele din ţară necesită mai mult de
12.000 de medici iar Guvernul a spus că în
acest an există un deficit de 66.000 de
specialişti în tehnologia informaţiei.
Preşedintele palestinian Mahmoud
Abbas are programată o întâlnire cu
liderul Hamas, Khaled Mashal, la Cairo,
pentru a pune la punct detaliile privind
aplicarea acordului încheiat la 27 aprilie
între Fatah şi Hamas, parafat la 3 mai de
ansamblul mişcărilor palestiniene şi care
prevede constituirea unui guvern de
uniune naţională însărcinat să organizeze
alegeri legislative şi prezidenţiale în 2012.
Un eventual acord nu este agreat de
Israel şi SUA el putând avea consecinţe
grave pentru Autoritatea Palestiniană, atât
în termeni de securitate, precum şi în
transferul de fonduri.
SUA este unul dintre principalii
donatori, având investite mai mult de 3.5
miliarde dolari, după ce Autoritatea a fost
înfiinţată în mijlocul anilor 1990.
Marele Consiliu Afgan cunoscut ca
Loya Jirga, a aprobat un parteneriat
strategic cu Statele Unite, care este acum
în curs de negociere între cele două ţări,
dar cu unele condiţii în schimbul prezenţei
de baze militare americane după termenul
limită pentru retragerea americană, 2014.

O sondă spaţială rusească, care urma
să coboare pe una din lunile lui Marte, dar a
rămas blocată pe orbită în jurul Pământului,
ar putea arde în atmosfera noastră în luna
ianuarie, a declarat şeful Agenţiei Spaţiale
Ruse. În cazul în care oamenii de ştiinţă nu
reuşesc să redirecţioneze sonda spre
Marte, aceasta va arde în atmosfera
terestră şi nu prezintă un pericol pentru
oamenii de pe pământ, a mai spus el,
referindu-se, în special, la combustibilul
toxic care se găseşte la bordul sondei.
"Există 7.5 tone metrice de combustibil în
rezervoarele de aluminiu la bord. Nu avem
îndoieli că acestea vor exploda [şi distruge
sonda] la reintrare. Este foarte puţin
probabil ca părţi ale sale să ajungă pe sol.
Nu am nici o îndoială că ea va arde complet
la reintrarea în atmosfera Pământului".

l Premierul rus, Vladimir Putin, va fi propus, în mod oficial, candidat la alegerile prezidenţiale ce vor avea loc în 2012, în Rusia, în cadrul Congresului Partidului Rusia
Unită ce va fi organizat pe data de 27 noiembrie l Institutul European de Drept din Viena îşi începe activitatea l Operaţiunile CIA din Liban au fost grav perturbate după
ce Hezbollah a identificat şi capturat recent un număr de spioni americani l În acest an, Săptămâna Europeană pentru reducerea deşeurilor (SERD), un proiect sprijinit
de Comisia Europeană, se desfăşoară în perioada 19-27 noiembrie l Factorii de decizie trebuie să facă mai mult pentru a ajuta şcolile să combată rezultatele slabe la
matematică şi ştiinţe, arată două rapoarte prezentate de Comisia Europeană l Statele membre UE au ajuns la o înţelegere care va permite prelungirea cu încă doi ani,
pentru 2012 şi 2013, a Programul european de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate (PEAD), finanţat din fonduri europene l
Preşedintele Barack Obama a prezentat planurile de întârire a prezenţei militare americane în regiunea Asia-Pacific în timpul recentei vizite în Australia l

NASA trimite pe Marte cel mai
avansat laborator mobil

Cel mai avansat laborator mobil robotizat dezvoltat de
NASA, care va examina una dintre zonele cele mai interesante de pe Marte, se află în faza finală de pregătirile pentru
lansarea de pe coasta Floridei în spaţiu, pe 26 noiembrie.
Misiunea Laboratorul Ştiinţific Marţian va transporta

Curiosity, un rover cu o capacitate ştiinţifică mai mare decât
oricare alt laborator trimis vreodată pe o altă planetă.
Acesta se va aşeza în interiorul un crater uriaş şi va utiliza
instrumentele sale foarte avansate, inclusiv camere şi lasere,
pentru a afla mai multe despre mediul planetei, deschizând
calea pentru misiuni umane.
Doug McCuistion, director al programului de explorare
marţiană de la Nasa, a spus: "Construcţia laboratorului a folosit noile cunoştinţe dobândite în misiunile recente pe Marte".
Programat să aterizeze pe planeta roşie în august 2012,
roverul va examina craterul Gale în timpul unei misiuni care va
dura aproape doi ani.
Curiosity va investiga dacă condiţiile de mediu au fost
vreodată favorabile pentru dezvoltarea vieţii microbiene şi sau conservat dovezi ale acestor condiţii.
John Grotzinger, om de ştiinţă implicat în proiectul
Laboratorul Ştiinţific Marţian de la Institutul de Tehnologie din
California, Pasadena, a declarat: "Gale ne oferă o ocazie
excelentă de a testa mai multe medii potenţial locuibile şi
contextul pentru a înţelege înregistrarea unei foarte lungi
evoluţii a mediului timpuriu al planetei. Porţiunea din crater în
care va ateriza Curiosity are un con aluvionar format, probabil,
de sedimentele transportate de apă. Straturile de la baza
muntelui conţin argile şi sulfaţi, ambele formându-se în apă".
Curiosity este de două ori mai lung şi de cinci ori mai greu
decât anterioarele rovere, Spirit şi Opportunity. El va
transporta un set de 10 instrumente ştiinţifice cu o greutate de
15 ori mai mare decât sarcinile utile al predecesorii săi.

Un stâlp ce se extinde până la 2,1 metri deasupra solului
oferă înălţimea, pentru camere şi un instrument laser,
necesară pentru a studia obiectivele de la distanţă.
Instrumente analitice din interiorul roverului vor determina
compoziţia probelor de sol şi rocă obţinute cu ajutorul unui
braţ pe care se găsesc un burghiu şi o cupă.
Alte instrumente vor analiza mediul înconjurător, inclusiv
condiţiile meteorologice şi radiaţiile naturale, care vor afecta
viitoarele misiuni umane.
Roverul este acum aşezat în partea de sus a unei rachete
Atlas V, în aşteptarea lansării de la Cape Canaveral.
Dacă vremea sau de alţi factori decalează data stabilită,
cei de la NASA au mai multe oportunităţi de lansare până la 18
decembrie.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând aragaz cu 4 ochiuri, nou,
sârbesc, preţ 350 lei negociabil. Tel.
0355-808617, 0721-423021. (RR)
Vând staţie profesională
Dinacord pentru voci şi discotecă,
completă, cu boxe şi monitoare,
stative, microfoane etc. Tel. 0726323378. (RR)
Vând pavele din beton, preţ 10
lei bucata. Tel. 0726-323378. (RR)
Vând mânză neagră de 2 ani.
Preţ 1800 lei negociabil. Tel. 0731191130. (RR)
Vând 2 porci de 130 şi 125 kg.
Preţ 80 lei/kg negociabil. Tel. 0731191130. (RR)
Vând 3 cuptoare de încălzit, la
100 lei bucata. Tel. 0731-191130 (rr)
Vând viţea de 3 luni, alb cu roşu,
preţ 1000 lei. Tel. 0731-191130. (rr)
Vând 2 pături de lână la 100 lei
amândouă. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Sacu porc la 120 kg cu
80 lei/kg . Tel. 0761-690834. (RR)
Vând centrală termică Beretta
Exclusive pentru căldură şi apă
caldă cu tiraj natural, foarte bună.
Preţ 100 €. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând convector pe gaz Lampart
cu tiraj, economic, foarte bun pentru
bloc şi casă. Preţ 400 lei. Tel. 0729824413. (RR)
Vând Nokia C1, are toate
dotările, nou, în cutie. Preţ 50 €. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând telefon LG 520, toate
dotările, digital, cu touch, nou. Preţ
50 €. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Anina costum popular
de damă la 200 €. Tel. 0729-876548
sau 0255-240038. (RR)
Vând în Anina goblen Cina cea
de Taină la preţul de 400 €. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

Vând în Anina televizor Samsung şi Panasonic, stare foarte
bună, color, la 200 lei bucata. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând în Anina candelabru cu 12
becuri. Preţ negociabil. Tel. 0729876548 sau 0255-240038. (RR)
Vând în Anina 2 bucăţi de plapume de o persoană din lână naturală
de oaie. Preţ 150 lei bucata. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând în Anina 2 paltoane gen
Alain Delone, unul de bărbat şi
celalalt de femeie, foarte frumoase,
aproape noi, preţ negociabil. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând mobilă de dormitor completă la 1400 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând colţar extensibil la 1000
lei.Tel. 0355-426704, 0752-030888.
Vând schiuri, plăci de zăpadă
bocanci de schi. Preţul este între 80
şi 150 lei perechea. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Orşova viţică de 18 luni,
de reproducţie, rasa Holstein, la 850
€ negociabil. Tel. 0720-725826 (RR)
Vând 12 oi gestante. Preţ 500
lei. Tel. 0720-725826. (RR)
Vând purcei cu 200 lei perechea. Tel. 0748-539006. (RR)
Vând schiuri. Preţ 80 lei negociabil. Tel. 0355-415185, 0355801274, 0786-483218. (RR)
Vând blană naturală pentru
femei, marime 44-46 la 130 lei
negociabil. Tel. 0355-415185, 0355801274, 0786-483218. (RR)
Vând glob roşu ceruit pentru
cameră de copii. Preţ 30 lei. Tel.
0355-415185, 0355-801274, 0786483218. (RR)
Vând covor de 2,5 pe 3,5 metri la
preţul de 150 lei negociabil. Tel.
0355-415185, 0355-801274, 0786483218. (RR)

ANUNŢ DE LICITAŢIE
“S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea A7 Parter,
jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C. EXTENSIV
COMPANY SRL cu sediul în Reşiţa, str. Valiugului nr. 2B, jud. CaraşSeverin, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a
următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
l Imobil situat în Reşiţa, str. Văliugului, nr. 2B, zona industrială
Marginea, jud. Caraş-Severin, înscris în C.F. nr. 4877 Reşiţa Montană,
RM 103/3, nr. cadastral 3110, compus din: teren în suprafaţă de 2830,48
mp; Birouri, magazie, anexa socială, hală reparaţii auto; grup social
dormitoare - preţ evaluare 501.608 euro.
l Imobil situat în Reşiţa, str. Văliugului, nr. 2B, Zona industrială
Marginea, jud. Caraş-Severin, înscris în C.F. nr. 4877 Reşiţa Montană,
RM 103/3, nr. cadastral 3109, compus din: teren în suprafaţă de 9824,69
mp; hală industrială; şopron cu platformă betonată - preţ evaluare
737.134 euro.
l Teren situat în localitatea Ţerova, jud. Caraş-Severin, în C.F. nr. 609
Ţerova, nr. topografic 174, în suprafaţă de 11.510 mp - preţ evaluare
59.175 euro.
l 59 Bunuri mobile constând în: utilaje prelucrare lemn, echipament
hala industriala, etc. (lista completă a bunurilor mobile şi preţul de
evaluare se pot consulta la sediul lichidatorului judiciar).
l stoc marfă constând în: furnir paltin 9.371 mp - evaluat 9.465 euro;
doage stejar 3,8 mc - evaluat 5.320 euro; frize 15,4 mc - evaluat 3.850
euro; europaleţi 257 buc - evaluat 1.157 euro; furnir de cireş 301 mp evaluat 325 euro.
Preţurile nu conţin TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 29.11.2011 la ora 15.00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de marţi la
aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L
din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Caraş-Severin.
Rapoartele de evaluare în ce priveşte bunurile pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar. Toţi cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor scoase la vânzare sunt obligaţi să inştiinţeze lichidatorul
judiciar cu cel putin 5 zile înainte de data licitaţiei.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin incepând cu data publicării anunţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468."
LICHIDATOR JUDICIAR
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L Cons. Jr. Sabo Diana
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,
Vând aspirator, stare foarte bună. Preţ 100 lei. Tel. 0742-364440.
Vând chiuvetă de baie cu dulăpior la preţul de 180 lei negociabil.
Tel. 0355-415185, 0355-801274,
0786-483218. (RR)
Vând cabină de duş, de 80/80,
toate dotările, nouă, preţ 650 lei. Tel.
0770-352602. (RR)
Vând 10 tone de porumb, miere
de albine polifloră (10 lei), miere de
salcâm (15 lei). Peste 100 kg de
miere transport gratuit (în judeţ). Tel.
0744-781365, 0731-250521. (RR)
Vând 6 scaune tapiţate, masive,
noi, pentru living. Preţ 200 lei bucata. Tel. 0740-016519, 0355-802435.
Vând circular cu moară pt. măcinat grăunţe la animale. Preţ 600 lei.
Tel. 0740-016519, 0355-802435.
Vând balansoar la preţul de 250
lei. Tel. 0740-016519, 0355-802435
Vând suport de flori din ţeavă la
preţul de 100 lei. Tel. 0740-016519,
0355-802435. (RR)
Vând frigider Zanussi la preţul
de 300 lei. Tel. 0740-016519, 0355802435. (RR)
Vând masă de 12 persoane,
extensibilă, la preţul de 50 lei. Tel.
0740-016519, 0355-802435. (RR)
Vând covată pentru opărit porcii
din tabla zincată. Preţ 200 lei. Tel.
0740-016519, 0355-802435. (RR)
Vând masă de tenis aproape
nouă. Preţ 400 lei. Tel. 0722-125684
Vând în Caransebeş cuptor cu
microunde la preţul de 100 lei. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând în Caransebeş un colţar la
preţul de 650 lei. Tel. 0756-040911.
Vând în Caransebeş mobilă de
tineret la preţul de 750 lei negociabil.
Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Caransebeş video
Grunding la preţul de 100 lei. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând în Caransebeş cd player la
100 lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând expresor de cafea la 100
lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Caransebeş rochie de
mireasă la preţul de 650 lei. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând 2 sobe de teracotă, folosite, le vând complet, cu uşi, cu tot,
stare foarte bună. Preţ 500 lei bucata. Tel. 0255-216888, 0766-343889.
Vând în Ruginosu o cositoare
Husqvarna, taie iarba foarte mărunt,
coseşte fânul, stare foarte bună de
func ţionare, garanţie pân ă în
29.03.2013. Preţ informativ 800 lei.
Tel. 0720-919098, 0736-142391.(rr)
Vând cărţi foarte vechi: revista
Familia (din 1897 până în 1898) şi
revista Flacăra (1963), cartonate la
tipografie. Tel. 0720-919098 sau
0736-142391. (RR)
Vând in Gherteniş un grăsun de
100 kg. Tel. 0745-027095. (RR)
Vând cositoare de tractoare cu
discuri mari şi mici, greble de fân,
instalaţii de ierbicidat, diverse utilaje
agricole second-hand. Tel. 0730804745. (RR)
Vând o caruţă cu roţi de cauciuc
pe rulmenţi, 0 km rulaţi, preţ 800 lei
negociabil. Tel. 0742-904583. (RR)
Vând canapea cu două fotolii,
stare excepţională, 800 lei negociabil. Tel. 0355-411035, 0770515940, 0721-315910. (RR)
Vând o mânză de 2 ani, roşie,
1600 lei neg. Tel. 0721-147604 (RR)
Vând maşină de spălat, stare
foarte bună, 500 lei. Tel. 0721147604. (RR)
Vând în Târnova un viţel de 1 an
şi 2 luni la preţul de 1800 lei, junincă
gestantă în 5 luni la preţul de 1800
lei şi 2 iepe negre la 2000 lei (amândouă). Tel. 0769-350899. (RR)
Vând în Gătaia 2 vaci la 3500 lei.
Tel. 0722-703390, 0255-410470.
Vând mobilă de tineret la 1000
lei. Tel. 0355-426704, 0752-030888
Vând mobilă compusă din
recameu şi saltea ortopedică, cu 3
dulapuri şi o masă extensibilă cu 4
scaune tapiţate la 600 lei. Tel. 0355801535, 0770-389708. (RR)
Vând în Vârcerova orgă la 300 €
negociabil. Tel. 0731-102096. (RR)
Vând în Vârcerova moară de

Anunturi
,

măcinat porumb si faină la 150 €
negociabil. Tel. 0731-102096. (RR)
Vând în Orşova 2 vaci rasa
Holstein, una gestantă în luna a 8-a
la 1200 € si cealaltă care are 19 luni
la 850 €. Tel. 0720-725826. (RR)
Vând în Doman cazan de ţuică
din aramă, capacitate 120 l, preţ 500
€ negociabil. Tel. 0255-233418,
0726-719668. (RR)
Vând în Doman cuptor de încălzit la gaz sau butelie. Preţ 200 lei.
Tel. 0255-233418, 0726-719668.(rr)
Vând 3 inele de aur, lanţ de aur
cu cruciuliţă şi cercei cu pietre
albastre şi albe. Tel. 0355-803014,
0746-020211. (RR)
Vând schiuri la 90 lei negociabil.
Tel. 0355-415185, 0786-483218.(rr)
Vând computer Pentium 4, stare
perfectă de funcţionare la 100 €. Tel.
0735-060187, 0255-530361. (RR)
Vând laptop IBM, Pentium 3 la
60 € negociabil. Tel. 0735-060187,
0255-530361. (RR)
Vând în Sacu porc la 120 kg cu 8
lei/kg. Tel. 0720-102259. (RR)
Vând convector pe gaz Lampart
cu tiraj, economic, cu tiraj forţat,
foarte bun pentru bloc şi casă. Preţ
400 lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând telefon LG 520, toate
dotările, digital, cu touch, nou. Preţ
50 €. Tel: 0729-824413. (RR)
Vând telefoane Samsung GT
3010, toate dotările, noi în cutie la
250 lei bucata. Tel. 0729-824413.
Vând în Bocşa 8 purcei de 30 de
kg cu 400 lei perechea negociabil.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Bocşa moară de cereale
din tablă groasă făcută la uzină, 300
kg/h, preţ 400 lei negociabil. Tel.
0740-770047. (RR)

Auto-Moto-Velo
Primăria oraşului Anina cumpără reductor pt. autoutilitare Roman
8135. Tel. 0255-240464. (RR)
Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari şi mici, greble de fân, instalaţii
de ierbicidat şi utilaje. Tel. 0730804745. (RR)
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
Vând Opel Astra pre-caravan,
motor 1,6 B, an 1996, termototal,
dublu air-bag, muzică MP3, cauciucuri noi, de iarnă, stare foarte bună,
înmatriculată în România, acte la zi,
preţ 2000 €. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând pompe de benzină pentru
Opel la preţul de 30 € bucata. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând remorc ă Slep pentru
maşini şi tractoare, stare bună, preţ
700 € neg. Tel. 0727-245233. (RR)
Vând maşină Fabia, înscrisă
recent, consum 4%, toate dotările,
necirculată în ţară. Preţ 3700 €
negociabil. Tel. 0727-245233. (RR)
Vând piese noi şi second-hand
de Cielo. Tel. 0727-605778. (RR)
Vând microbuz de marf ă
Renault Master, an 2001, preţ 4000
€ negociabil. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând jante de aluminiu de 14 şi
15 ţoli, preţ 600 lei setul. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Cumpăr în Caransebeş scuter
cu acte, şiţul dublu, portbagaj. Rog
seriozitate. Ofer preţul corect. Tel.
0728-068750. (RR)
Vând în Luncaviţa papuc diesel,
an fabricaţie 2004, 120.000 km,
roşu, cabină dublă, 5 locuri la 2200
€. Tel. 0722-653850. (RR)
Vând Opel Astra caravan, motor
ecotec, diesel, geamuri şi oglinzi
electrice, turelă, comenzi volan,
cutie 5 trepte, distribuţie pe lanţ,
recent adusă din Austria. Tel. 0761046768. (RR)
Vând un cauciuc de iarnă de
Dacia, nou la 150 lei. Tel. 0722379988. (RR)
Vând motor de Dacia 1310,
poate fi montat pe maşină, preţ
negociabil. Tel. 0729-282002. (RR)

Vând în Caransebeş Ford Mondeo, an fabricaţie 2002, climatronic,
încălzire în scaune, geamuri electrice, închidere cetralizată, comenzi
pe volan, înmatriculată şa 7700 €
negociabil. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând Renault Laguna 2, an
fabricaţie 2001, stare bună, motor
1,9 diesel, 120 cai, volan reglabil,
oglinzi electrice, airbag-uri, geamuri
electrice, 5 viteze, jante de aluminiu,
folii negre protectoare, climă. Preţ
4500 € neg. Tel. 0761-046768. (RR)
Vând Renault Laguna 2, an
fabricaţie 2003, full option, înmatriculat, preţ 4000 € negociabil. Tel.
0727-605778. (RR)
Vând Golf 4 din 2002, full option,
motor 1,6 , pe benzină la 4800 €. Tel.
0754-903018. (RR)
Vând în Bocşa piese de Raba,
toate la 300 € negociabil. Tel. 0740770047. (RR)
Vând cauciucuri pe 15 si pe 16
ţoli de iarnă la 50 lei bucata. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând Renault Nevada, înmatriculat, echipat cu cauciucuri de iarnă,
rulmen ţi, capeţi de bar ă noi,
verificare tehnică până în 2013. Preţ
690 €. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând Matiz din anul 2004, în
stare bună, 2000 € negociabil. Tel.
0355-804733. (RR)
Vând în Herculane Mazda din
1994, preţ 1000 € negociabil. Tel.
0744-525747, 0744-163212. (RR)
Vând BMW 320 diesel, 150 cai
putere, an 2003, toate dotările,
system de navigaţie incorporate la
6500 €. Tel. 0763-423548. (RR)
Vând în Jamu Mare tractor în
stare foarte bună, preţ negociabil.
Tel. 0742- 943871. (RR)
Vând în comuna Constantin
Daicoviciu motoscuter în stare de
funcţionare, nu am talon, nu este
înscris. Bun pentru dezmembrare si
pentru piese de schimb. Preţ 200 €.
Tel. 0733-647998. (RR)
Vând Volkswagen Golf 4, motorizare 1,6 benzină, an 2001, 105
cai putere, înmatriculat în România
în 2010, euro 4, consum acceptabil,
4200 € neg. Tel. 0762-375456. (RR)
Vând jante de aluminiu de 14 şi
15 ţoli, preţ 500 lei setul. Telefon:
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Cumpar urgent vouchere. Tel.
0762-401560.
Vând Opel Omega B Caravan
benzină pemtru piese, preţ 500 €.
Tel. 0766-701375.
Vând urgent voucher program
Rabla. Preţ neg. Tel. 0741-472226.
Vând cauciucuri C-uri pe 15 şi
16 cu 100 lei bucata şi jante de
aluminiu pe 13, 14, 15, preţul între
80-200 € setul. Tel. 0764-577893.
Vând voucher pentru programul
rabla. Tel. 0762-401560 sau 0769264492.
Vând Opel Vectra înmatriculat
România, persoană fizică, motor
1,6, an 1992, stare foarte bună, preţ
criză. Tel. 0740-861324.
De vânzare Dacia1310 la 250 €
negociabil + 2 jante aliaj 15 model
WSL, se potrivesc pe orice maşină,
la 100 €. Tel. 0255-233958.
Vând Dacia Super Nova 1,4
benzină, an 2001, stare bună, preţ
1100 € neg. Tel. 0729-828735.
Vând Volkswagen Passat an
2000 1.9 tdi 116 cp climatronic 6+1
viteze, preţ 4500 €. Tel. 0765712925.

Matrimoniale

Am 30 de ani, caut partener
pentru prietenie şi căsătorie. Tel.
0746-507078.
Bărbat 53 ani, doresc să cunosc
o femeie între 50-60 ani, din oraş
sau de la ţară. Rog seriozitate. Tel.
0743-231762.
Fac masaj de relaxare şi erotic
doamnelor indiferent de vârstă, la
domiciliu. Eu 36 de ani, educat,
curat şi discret. Tel. 0770-496629.
Bărbat, educat, curat şi discret
ofer plăceri doamnelor şi cuplurilor
din Reşiţa. Tel. 0770-496629.
Tânără sexy şi atrăgătoare
aştept telefon la 0742-886283.
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Imobiliare
Vând casă în Câlnic, 5 camere,
parchet, teracotă, suprafaţa este de
1000 de metri pătraţi, amplasament
foarte bun. Preţul este de 53.000 €
negociabil. Tel. 0731-161558. (RR)
Vând casă în Gătaia cu 2 camere, bucătărie, baie, hol, cămară de
alimente, plus o clădire în curte cu
garaj şi anexe, grădină de 1520
metri pătraţi, preţ 32.000 € sau
schimb cu apartament în Reşiţa cu
2-3 camere. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)
Vând în Gătaia grădină de 1000
metri pătraţi, loc pentru casa sau
alte scopuri, cu 12 € metrul pătrat
negociabil. Tel. 0747-832171 sau
0256-410590. (RR)
Vând casă în Secăşeni, în
centru, casă mare. Preţ 32.000 €.
Tel. 0731-191130. (RR)
Vând 2 parcele de teren pentru
construit, cu front stradal, la şosea
asfaltată, preţ 5 € negociabil. Tel.
0727-245233. (RR)
Vând apartament în Reşiţa,
bulevardul Muncii, renovat, cu
centrală proprie, etaj 2, preţ 30.000
€ neg. Tel. 0722-356436. (RR)
Vând casă în comuna Zorlenţu
Mare, preţ 25.000 € negociabil. Tel.
0744-173298. (RR)
Vând casă în Gătaia, strada
Trandafirilor, numărul 148, 2 camere, bucătărie, hol, cămară lemne,
cămară alimente, bucătărie de vară,
18.000 € negociabil. Tel. 0746987781, 0256-410674. (RR)
Vând teren în Gătaia de 1550
metri pătraţi. Tel. 0746-987781,
0256-410674. (RR)
Vând casă în comuna Grădinari,
numărul 13, cu 30.000 de €. Tel.
0740-016519, 0355-802435. (RR)
Vând la Ilidia 2 case de vacanţă.
Tel. 0723-704632. (RR)
Vând casă la Tiganiu Mare, la
şosea asfaltată, 6 încăperi, fântână,
afumătoare, pivniţă, suprafaţa totală
(curte şi grădină) este de 1645 metri
pătraţi, preţ informativ şi negociabil
14.000 €. Tel. 0722-827728. (RR)
Vând teren intravilan, 1645 metri
pătraţi, 4000 €. Tel. 0722-827728.
Vând casă în Câlnic cu 5
camere, teracotă, 1000 metri
pătraţi, preţ informativ şi negociabil
53.000 €. Tel. 0731-161558. (RR)
Vând casă în Secăşeni, mare, în
centru la 31.000 €. Tel. 0731191130. (RR)
Vând apartament cu 3 camere,
confort 1, decomandat, etaj 2 din 4,
zona Piaţa Reşiţa Sud, preţ 45.000
€. Tel. 0757-372660. (RR)
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Caut pentru închiriere apartament cu 2-3 camere, mobilat, cu
centrală, zona Govândari. Tel.
0730-843875. (RR)
Vând în Bocşa apartament cu 3
camere pe strada Carpa ţilor,
mobilat, centrală termică, maşină
automată, tv, frigider, aragaz la
35.000 €. Tel. 0255-552733. (RR)
Vând apartament cu 2 camere,
etaj 1, toate facilităţile, în Lunca
Bârzavei, lângă Spitalul Judeţean la
29.000 €. Tel. 0727-834233. (RR)
Vând apartament în Moroasa 2,
18.000 € negociabil, izolat recent.
Tel. 0737-209807. (RR)
Vând casă mobilată în Grădinari, lângă unitate de grăniceri, cu
grădină de 3500 mp la 28.000 $
negociabil. Preţul include şi 2,5 h de
teren arabil. Tel. 0355-422363. (RR)
Vând apartament în Moroasa cu
2 camere, modernizate, 21.000 €.
Tel. 0355-809321 (după ora 19). (rr)
Vând apartament cu 4 camere,
complet renovat, cu 2 balcoane, 2
băi, în centril civic din Reşiţa, 126
mp, 42.000 €. Tel. 0727-156290. (rr)
Vând casă la Scăiuş şi o moşie.
Tel . 0355-883236. (RR)
Vând o casă în Câlnic cu 5
camere, parchet, teracotă, 1000
mp, amplasament bun, 53.000 €
negociabil. Tel. 0731-161558. (RR)
Vând casă cu 2 dormitoare,
living, 2 băi, curte partial betonată.
Casa este recent renovată, podită,
izolaţie exterioară şi interioară, zonă
liniştită, fântână în curte. Casa se
vinde complet mobilată şi utilată,
maşină de spălat haine, maşină de
spălat vase, plită ceramică cu inducţie şi cuptor electric, centrală, televizoare, etc. Preţul este negociabil.
Vindem casa pt. că noi ne mutăm
din oraş. Preţ 60.000 € neg. Tel.
0766-639707, 0731-044998.
Urgent vând apartament 2 camere semidecomandat 3/3, cărămidă, centrală, Moroasa 1, ocupabil pe
loc. Preţ 23.000 € neg. Tel. 0720006988.
Vând teren zona Bratova pt.
construcţie casă, cu utitlităţi. Tel.
0726-701010.
Vând urgent apartament 2
camere Lunca Pomostului, confort
1, decomandat, bucătărie mobilată,
îmbunătăţit, 25.000 € negociabil.
Tel. 0757-583421.
Ocazie. Vând apartament 4
camere, confort 1 decomandat, 2
băi, 2 balcoane, centrală termică,
bloc de 4 nivele, izolat pe exterior,
frumos zugrăvit, vedere la parcul
Siderurgistului, et. 2. Ocupabil
imediat, cel mai bun preţ din
Govândar. Tel. 0748-119444.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
“În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu sediul
în Reşiţa, str. Horea , bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea
la vânzare prin licitaţie publică deschisă a bunurilor apartinând debitoarei
S.C. MEZZO MUSIC S.R.L. cu sediul în Bocşa, str. Carpaţi, nr. 5, sc. 1,
ap. 6, jud. Caraş-Severin.
Stoc de piese, componente si accesorii pentru instrumente muzicale
- preţ de evaluare 6.126 Euro, exclusiv TVA.
Raportul de evaluare împreună cu lista completă a bunurilor pot fi
consultate la sediul lichidatorului judiciar.
Licitaţia publică va avea
loc în data de 29.11.2011 orele 15:00 şi se va repeta în fiecare zi de marti
la aceeaşi oră la sediul societăţii S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa,
str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, relaţii suplimentare şi
caietul de sarcini se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar.”
LICHIDATOR JUDICIAR
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L.
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Ofer spre închiriere apartament
2 camere, zona Luncă îndesire în
spatele univ., et.2. Tel. 0726-701010
Vând/schimb 115.000 mp teren
în Reşiţa pe Calea Caransebeşului
km5, la sosea, 72 ml F.S., preţ inf. 5
€/mp sau schimb cu apartament 3/4
camere în Reşiţa, Govândari. Tel.
0737-314768.
Vând urgent apartament 2
camere 19.000 € neg, piaţa Intim, 41
mp, la parter, gresie, faianţă,
termopane. Tel. 0748-029291.
Vând în Reşiţa, zona Lunca,
Blocul Funcţionarilor, garsonieră 25
mp, parţial renovată, preţ 8.500 €.
Tel. 0744-592037.
Vând teren 3800 mp, FS 20 m,
drum european, Plugova lângă
Băile-Herculane, preţ negociabil.
Tel. 0255-530757 după ora 15.
Vând apartament 3 camere în
Moroasa 2, central, termopane, etaj
1, izolat, preţ 33.000 € negociabil,
urgent. Tel. 0740-046655.
Vând apartament 3 camere,
zona Moroasa II, confort 1, semidecomandat, îmbunătăţit, termopane, centrală termică, etaj 1 din 4. Tel.
0752-099019.
Vând apartament 2 camere,
zona Intim, etaj 4/10, cu îmbunătăţiri, centrală, instalaţie cupru,
izolaţie, termopane, uşi schimbate,
gresie, cu sau fără mobilă nouă la
comandă. Tel. 0724-345374.
Vând casa Bocşa Montană,
renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
gresie, faianţă, podele laminate, termopane, centrală termică, terasă,
acces auto, curte, grădină. Tel.
0724-700792.
Schimb casă Bocsa Montană, 3
camere, cu înbunătăţiri, cu apartament Reşiţa, confort 1, 2 sau 3
camere, etaj 1-2, exclus turn. Tel.
0771-449583.
Vând casă în centru, renovată,
zonă liniştită, preţ avantajos, sau
schimb cu apartament în centru. Tel.
0744-393939.
Vând teren 17.000 mp, intravilan
comuna Mehadia, la sosea
internaţională E70, utilităţi în zonă,
la 3 km de Băile-Herculane, preţ
negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând teren plat 20.000 mp, la
300 m de sosea internaţională E70,
la 6 km de Băile-Herculane, pe malul râului Belareca, curent în zonă.
Preţ negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând teren 3000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane, zona Iedarsita, preţ neg. Tel. 0720-026801.
Vând apartament 3 camere
confort 1, utilat, Valea Domanului,
90 mp. Tel. 0728-516566.
Casă de vânzare în Oraviţa, preţ
negociabil sau schimb cu apartament sau garsonieră, plus diferenţă.
Tel. 0764-662041.
Vând garsonieră Mociur, termopane, uşă metalică, preţ 5.000 €.
Tel. 0768-521589.
Vând teren 3800 mp, FS20,
drum european Plugova lângă
Băile-Herculane, preţ negociabil.
Tel. 0255-530757.
Caut casă în Anina, apă, grădină, ofer 7-8000 €. Tel. 0722-566349.
Vând apartament 2 camere
transformat în spaţiu comercial,
central ă, termopane, renovat,
disponibil imediat, preţ negociabil
35.000 €. Tel. 0724-336226.
Vând garsonieră Al. Albăstrelelor, etaj 3, uşă metalică, termopan,
centrală. Preţ 14.500 €. Tel. 0757532345.
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Vând casă Fizes, 2 camere,
grădină 14 ari. Nu este încă finisată.
Tel. 0757-532345.
Vând casă în Bocşa Montană la
strada principală, preţ 35.000 €.
Contact adelatelechi@yahoo.com
sau tel. 0255-552020, 0748-051170
Vând 4000 mp terent pt.
constructii în Bocşa Română, preţ
15 € mp. Contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0255-552020,
0748-051170.
De vanzare apartament 2 camere, amenajat, 65 mp, gaz, termopane, în spate la Universitate, et. 3/ 4,
32.000 € neg. Tel. 0745-466751.
Închiriez urgent apartament 2
camere, mobilat, înc ălzire pe
orizontală, în spate la Billa, preţ 120
€ negociabil. Tel. 0765-386323.
Cumpăr teren în Ţerova, ofer 5
€/mp. Tel. 0742-113858.
Cumpăr teren intravilan Bratova, ofer 2 €/mp. Tel. 0742-113858.
Vând apartament în Reşiţa Calea Caransebeşului, 2 camere conf.
3 şi balcon, et. 4, preţ 16.000 € uşor
neg.Tel.0737-252591,0785-914491
Vând apart. 4 camere, zona
Moroasa 1, centrală, izolaţie podea,
pereţi, uşi, instalaţie electrică nouă,
renovat recent, zonă lini ştit ă,
grădiniţă, şcoală, staţie autobuz,
farmacie. Tel. 0731-361322.
Vând sau schimb cu casă apartament 4 camere decomandate, 2
băi, 110 mp Govândar, lângă Poştă,
preţ 43.000. Tel. 0735-646577.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, complet renovat, izolat,
zona Bd. Republicii 20, preţ 32.000
€ neg. Tel. 0746-773282, 0748638696.
Vând teren Poieniţa Bogdane pe
hotarul Reşiţa, 1 lanţ 5775 mp=15
€/mp şi 1 lanţ 5775=15 €/mp. Cele 2
lanţuri sunt unul lângă celălalt. Tel.
0255-256887 numai între orele 2022.
Ofer pentru închiriere garsonieră mobilată şi dotată în Govândari.
Tel. 0746-888595, 0770-600270.
Ofertă, ultracentral centrul civic
vând apartament 2 camere conf. 1,
decomandat 77 mp, centrală
termică, termopane, uşă met.,
balcon, boxă. Tel. 0724-465989.
Închiriez grasonieră pe termen
lung, preţ 80 €. Tel. 0727-093232.
Vând teren intravilan. Informaţii
tel. 0728-639603 şi 0725-843474.
Schimb apartament cu 3 camere. Tel. 0355-802548, 0749-486188
Vând în rate foarte ieftin sau
schimb casă la 25 km de Reşiţa. Tel
0743-231762.
Proprietar, vând apartament cu
2 camere, zona Comisariat, stradal,
etaj 3, preţ negociabil. Tel 0788219327 sau 0752-440404
Vând în Reşiţa casă cu 4
camere, utilităţi, stare bună. Tel
0745-174215, 0355-806864.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Îngrijesc copii. Tel. 0355415185, 0786-483218. (RR)
Montez parchet laminat, zugrăveli, instalaţii, sub preţul pieţei. Tel.
0767-384659.
Execut lucrări de constructii:
izolatii interioare, gletuit zugravit,
gresie faianta, laminate şi instalatii
sanitare. preturi avantajoase. va
multumesc. rog seriozitate. Tel.
0749-480994.
Executam instalatii sanitareelectrice, izolatii, zugraveli, zidari,
tencuieli, rigips, podele laminate,
faianta gresie, montam geamuri.
oferim calitate. Tel. 0740-520382.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Sonorizari nunti, botezuri,
evenimente. Arhivare pe cd sau dvd
de pe casete audio-video, benzi
mag, vinil. E-mail dorel_luca_resita
@yahoo.com tel. 0723-616268.
Jurist cu experienţă doresc colaborare cu asociaţii de proprietari în
vederea recuperării de debite restante atât de la membrii acestora,
cât şi de la alţi debitori, precum şi
pentru servicii de consultanţă în
orice altă problemă referitoare la
funcţionarea acestor asociaţii. Tel.
0762-035254.
Caut de lucru ca zidar sau orice
altceva suntem dacă e nevoie şi mai
mulţi. Tel. 0755-485664.
Execut gresie, faianţă, rigips,
scafe, podele laminate, montez uşi
int şi ext instalatii sanitare şi
electrice montez centrale izolatii din
polistiren tinci tencuiala decorativa
la preturii accesibile. Tel. 0769421706.
Montez parchet laminat, preţ 5
lei/mp. Tel. 0767-384659.
Economistă cu experienţă în
contabilitate, asigur evidenţă contabilă completă. Ofer seriozitate şi
preţuri f. bune. Tel. 0762-401560.
Consilier juridic cu o vechime de
peste 10 ani în litigii de contencios
administrativ şi fiscal, litigii de
muncă, litigii comerciale etc., ofer
servicii de consultanţă, asistenţă şi
reprezentare în faţa instanţelor de
judecată pentru societăţi comerciale, întreprinderi individuale, ong-uri,
etc. Tel. 0723-846071.
Recuperez taxa de poluare.
Rezolv înmatricularea maşinilor
second-hand fără plata taxei de
poluare. Tel. 0727-505315.
Caut să îngrijesc bătrâni sau
copii, în Reşiţa sau în străinătate.
Cunosc maghiara şi puţină
germană. Tel. 0771-109874.
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 23.11.2011
REŞIŢA: Croitor-confecţioner îmbrăcăminte, după comandă: 1;
ANINA: Inspector (referent) resurse umane: 1; Inspector gestionar:
1; Mun. nec. la demol. clădiri, zidărie, mozaic, etc.: 3; Tehnician
mentenanţă electromecanică-automatică echip. ind.: 1; Topograf: 1.
BOZOVICI: Lucrător comercial: 1;
ORAVIŢA: Casier: 1;
OTELU ROŞU: Agent comercial: 1; Pregătitor materiale de sarje: 1
TOTAL JUDEŢ: 12

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

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
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Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Noiembrie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

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

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

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

Zona platou Secu

Zona Driglovăţ

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

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

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

CONTACT:

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

Joi/24 Noiembrie

Vineri/25 Noiembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+6ºC
-4ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

+7ºC
-2ºC

Reşiţa
Oraviţa +6ºC
-2ºC

+8ºC
-1 º C

Luni, 28 Noiembrie

+8ºC
-3ºC

Sâmb@t@/26 Noiembrie

+7ºC
-1ºC

Reşiţa

+8ºC
-2ºC

Oraviţa +4ºC
-1ºC

Miercuri, 30 Nov.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+9ºC
0ºC

Caransebeş

+8ºC
+1ºC

Reşiţa

+8ºC
+1ºC

Joi, 1 Decembrie

Vineri, 2 Decembrie

+9ºC
+5ºC

Oraviţa +8ºC
+6ºC

Oraviţa +7ºC
+1ºC

+6ºC
0 ºC

Marţi, 29 Noiembrie

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/27 Noiembrie

Timişoara
Caransebeş

P

+9ºC
+6ºC

Sâmbătă, 3 Dec.

Duminică, 4 Dec.

Reşiţa

+11ºC/+3ºC

+8ºC/+2ºC

+10ºC/+4ºC

+11ºC/+5ºC

+11ºC/+4ºC

+8ºC/+2ºC

+7ºC/+4ºC

Timişoara

+10ºC/0ºC

+13ºC/+1ºC

+12ºC/0ºC

+12ºC/+2ºC

+12ºC/+1ºC

+9ºC/+3ºC

+8ºC/+6ºC

