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Reşiţa protestează de peste zece zile împotiva Puterii

Protestatarii nu cedează!

Matei Mircioane
Miercuri 25 ianuarie, la Reşiţa s-a intrat în cea de-a zecea zi de
proteste neîntrerupte împotriva Preşdintelui, a Guvernului şi a
partidelor aflate la guvernare. După toate probabilităţile, aceste
manifestaţii de protest din centrul civic al municipiului se arată cele mai
prelungite din istoria postdecembristă a oraşului, poate chiar cele mai
de durată din toată istoria oraşului. Reamintim că în anul 1996
protestele muncitorilor de la Reşiţa, la care s-au alăturat toate
categoriile sociale, au durat nouă zile, protestele din stradă încetând în
urma negocierii unui protocol semnat între sindicate şi reprezentanţii
Guvernului respectiv, cu primul ministru de atunci, Nicolae Văcăroiu,
prin care Guvernul se angaja să sprijine realizarea unor investiţii în
indusdtria reşiţeană.

Prefectural
În prezent manifestanţii reşiţeni, la fel ca alte mii de manifestanţi din
Bucureşti, Timişoara, Arad, Cluj, Constanţa, Iaşi, Sibiu, Târgu Mureş,
din aproape toate oraşele mari ale ţării, protestează împotriva Puterii
ca urmare a unor revendicări economice, dar şi politice. Oamenii acuză
sărăcia, diminuarea veniturilor ca urmare a unor măsuri de austeritate,
precum şi derapajele de la democraţie, de care sunt acuzaţi
Preşedintele Traian Băsescu, Guvernul şi Parlamentul, controlat de
Puterea reprezentată în primul rând de către Partidul Democrat Liberal, împreună cu UNPR şi cu UDMR. Momentul de vârf al
protestelor de la Reşiţa, de până în prezent, s-a consumat joi, 19
ianuarie, când în stradă au fost prezenţi în jur de 5 - 600 de protestatari.
În ziua de joi, alături de revoluţionari, sindicalişti, profesori, funcţionari,
medici etc., în piaţa din centrul Reşiţei au protestat şi reprezentanţii
PSD şi PC. În aceeaşi zi, aproximativ 400 de membri ai PNL din CaraşSeverin au plecat la Bucureşti, pentru un marş de protest, la care au
participat peste 10 000 de liberali din toată ţara.
După acel moment, numărul manifestanţilor a scăzut în fiecare zi,
ajungându-se ca luni 23 ianuarie, în stradă să fie mai puţin de 100 de
protestatari. În plus, ca urmare a unui zvon, în sensul că reprezentanţii
sindicatelor şi ai revoluţionarilor au semnat un protocol, prin care se
înţelegeau cu Puterea, au apărut şi disensiuni între protestatari. În
protocol era prevăzut că Puterea va acorda din nou indemnizaţii
luptătorilor în revoluţie şi va promova Legea lustraţiei, iar revoluţionarii
şi sindicatele vor renunţa la proteste. Până în prezent, însă, niciuna
dintre părţi nu şi-a asumat în mod oficial acel protocol.
În ziua de marţi, 24 ianuarie, numărul protestatarilor din piaţa
reşiţeană a crescut din nou la aproape 200, aceştia fiind susţinuţi şi de
către sindicatul cadrelor militare disponibilizate şi în rezervă.
În tot timpul protestelor manifestanţii au scandat şi împotriva Puterii
locale, în special împotriva preşedintelui Consiliului Judeţean CaraşSeverin, Sorin Frunzăverde, şi a prefectului de caraş-Severin,
Octavian Ţunea.
(continuare în pagina 2)

„A}tept de 35 de ani s@ citesc la Cenaclul Semenicul!”

Editorial

Am urmărit discursul domnului Traian
Băsescu cu atenţie, cu o mică doză de
speranţă şi, pe măsură ce minutele
treceau, cu multă amărăciune. Şeful
statului a venit cu aceleaşi vechi proiecte,
în ţepenite prin mocirla intereselor
politicianiste. Că am stabilizat, că am
reformat, că am modernizat. Ce, domnule
preşedinte? Ce am modernizat în toată
cloaca socială şi instituţională ce ne
înconjoară? Să luăm ministerele şi
instituţiile statului la rând ar fi un demers
lung, plicticos şi în van. Doar câteva
exemple. Au fost disponibilizaţi două sute
de mii de bugetari iar, celor rămaşi li s-au
redus salariile. Frumos, dacă spui că ai

poeme cu parfum de Bârzava. Şi atunci, ca şi
acum, Cenaclul „Semenicul” era o grupare de
lucru care merită toată admiraţia. Participau
scriitori valoroşi şi entuziaşti, era o atmosferă
unică. Au trecut 35 de ani şi iată-mă din nou
aici, stăpânit de aceeaşi emoţie”. Piesa de
teatru „Romică şi Julen” prezintă o poveste de
dragoste din lumea ţiganilor, cu accente
satirice şi umoristice. Piesa a stârnit unele
controverse printre cenaclişti, deoarece unii
au apreciat scenariul, alţii l-au acuzat de lipsă
de teatralitate şi de un accent prea mare pus
pe descrierea unor imagini, alţii au acuzat
textul că se pliază pe un subiect la modă.
În schimb, fragmentele din cele două
romane, citite de Gheorghe Secheşan, s-au
bucurat de aprecierile tuturor celor prezenţi.
Poetul Iacob Roman a spus că textele lui
Secheşan nu epuizează subiectele, ci propun
o temă de reflecţie pentru cititor, care are la
dispoziţie mai multe registre de interpretare.
Poetul Nicolae Sârbu şi-a declarat admiraţia
faţă de verbul autorului, de prospeţimea

textelor, afirmând că Gheorghe Secheşan „are
cuvintele la el”, reuşind să surprindă o realitate
personală, pe alocuri melancolică, pe alocuri
sarcastică, dramatică sau umoristică, trecând
cu măiestrie dintr-un registru în altul. Poetul
Costel Stancu a caracterizat textele lui
Secheşan ca fiind mici drame, care nasc mari
întâmplări.
(continuare în pagina 2)

Discursul preşedintelui
făcut toate astea pentru stabilitate
economică şi pentru a scăpa ţara de la
colaps. Numai că, disponibilizaţii, în mare
parte, sunt acele persoane ce ar fi putut să
fie angajate, conform schemei de
personal. Mai pe şleau, au fost
disponibilizate locurile prev ăzute în
schema de personal, dar niciodată
ocupate cu vreun angajat. Partea
dureroasă vine din tăierile salariale. N-a
contat că bugetarii îşi antamaseră anumite
cheltuieli pe termen lung, bazându-se pe
securitatea salariului anual. Nu, s-a tăiat cu
sânge rece. Şi nu a fost destul. Curtea de
Conturi a descoperit că bugetarii primiseră
nişte bani ilegal şi trebuie să-i restituie

până la ultimul leu. Bani prevăzuţi prin
contractele de muncă, oficializate de
instituţiile statului. Dar, când e vorba de
pălmaşi, ciocul mic! Ei să plătească
reformele şi austeritatea. N-a pomenit
nimic domnul preşedinte despre averile
nesimţite ale şefilor din sectorul bugetar.
De ce? Poate pentru că toţi şefii instituţiilor
de stat sunt numiţi politic, în urma unui
simulacru de examen? Îi dau dreptate
marinarului când spune că toţi cei ce fac
parte din clasa politică sunt o apă şi-un
pământ. Aici nu-l contrazic, dar îmi permit
să-l întreb de ce nu a reu şit s ă
modernizeze şi acest segment al luptei
anticorupţie, antişpagă? A evitat cu
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Şedinţa Colegiului

Prozatorul Gheorghe Secheşan, la Reşiţa

Invitatul Cenaclului „Semenicul”, în seara
de joi, 12 ianuarie, a fost prozatorul, istoricul şi
criticul literar Gheorghe Secheşan,
conferenţiar dr. la Universitatea de Vest din
Timişoara. Gheorghe Secheşan s-a născut la
Orşova, a copilărit în Valea Almăjului, şi a făcut
mai mulţi ani de şcoală la Reşiţa. A absolvit
facultatea de Filologie la Timişoara, oraş în
care trăieşte astăzi. S-a afirmat în domeniul
criticii şi istoriografiei literare, a publicat mai
multe romane, este membru al Uniunii
Scriitorilor.
Gheorghe Secheşan a citit fragmente din
mai multe texte încă nepublicate. Este vorba
de piesa de teatru „Romică şi Julen”, precum şi
de romanele „Căderea înapoi” şi „Minunatele
întâmplări ale vajnicului brigadier Marinică”.
Înainte de a începe lectura textelor, autorul a
declarat: „Mi-am dorit de 35 de ani să citesc în
Cenaclul „Semenicul”. Am participat pe atunci
la şedinţele de cenaclu, eram elev de liceu, şi
îmi amintesc că şi în acea vreme aici se aflau
Gheorghe Jurma şi Olga Neagu. Am citit nişte

civica
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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
eleganţă acest subiect, dar a recunoscut
că i-a lipsit comunicarea cu poporul. Să-i
comunice ce? Lasă, băi profesore, trăieşte
tu cu zece milioane, că până la şeful de la...
nu-mi bat tunurile. Sau, mamaie, ţi-am luat
două milioane de la pensie, dar promit că la
alegeri îţi dau un salam şi-un kil de zahăr
dacă ne alegi ttot pe noi. M-aş fi aşteptat ca
Traian Băsescu, cel care se arogă ca un tip
călit pe mările şi oceanele lumii, să fi luat
bisturiul şi să extirpe puroiul din politica şi
societatea românească. N-a făcut-o nici
măcar declarativ. Cred că tocmai am
asistat la momentul în care barca vajnicului
comandant a început să ia apă la pupa.

5 949994 960103

Prim@ria Re}i]a ne informeaz@
Refacerea faţadelor distruse ale clădirilor devine o obligaţie a
tuturor locatarilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii 153/2011 privind
măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Actul
normativ prevede că toţi proprietarii de imobile au obligaţia să
reabiliteze faţadele acestora.
Acolo unde nivelul de degradare pune în pericol viaţa şi sănătatea
populaţiei, reabilitarea faţadelor trebuie făcută de urgenţă, iar în
celelalte cazuri, reabilitarea faţadelor trebuie făcută în 12 luni de la
primirea notificării făcută de către municipalitate. Legea prevede că în
trei luni de la intrarea sa în vigoare potrivit cap. VII, art.33, autorităţile
locale trebuie să facă o bază de date cu toate blocurile şi starea lor
actuală - dacă sunt sau nu reabilitate. În baza legii, autorităţile locale
pot amenda pe cei care nu respectă această obligaţie cu sume
cuprinse între 2.000 şi 8.000 de lei. Singura facilitate asigurată de
Guvernul României este subvenţionarea totală a dobânzii în cazul în
care se apelează la un credit bancar pentru executarea lucrărilor de
reabilitare a faţadelor.
Prin excepţie, autorităţile locale pot asigura, preluarea integrală a
cheltuielilor aferente lucrărilor pentru proprietarii de locuinţe aflaţi în
imposibilitate de a asigura sumele care le revin, ca măsură de protecţie
socială, în limita fondurilor anuale alocate pentru această destinaţie,
dacă fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de
familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, dacă sunt
bani din colectare taxe şi impozite locale sau rectificare bugetară a
Consiliului Judeţean. Sunt exceptate de la prevederile acestei legi
clădirile expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic,
clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare şi clădirile clasate ca
monumente istorice.
În urma verificărilor efectuate în data de 16 ianuarie 2012 au fost
vizate într-o primă fază imobile adiacente arterelor principale de
circulaţie ce creează un aspect inestetic, prin nivelul de degradare a
sistemului de închidere perimetrală, pun in pericol sănătatea, viaţa,
integritatea fizică si siguranţa populaţiei sau afectează cadrul urban
construit şi a spaţiilor publice urbane.
Facem apel pe acestă cale către toţi cetăţenii municipiului Reşiţa
să ia toate măsurile ce se impun pentru a respecta prevederile actului
normativ mai sus menţionat.
Municipiul Reşiţa, reprezentat de domnul Primar Mihai Stepanescu, a primit ieri, 19 ianuarie 2012, la ora 10:00, vizita unei delegaţii
formată din reprezentanţi din Olanda, Turcia, Germania şi Suedia în
cadrul proiectului „Young People and Local Politics”, proiect finanţat de
către Uniunea Europeană în cadrul programului Grundtvig Learning
Partnership. Partener în cadrul acestui proiect este S.C. New Hope
S.R.L. reprezentată de dna. Jamina Leghezeu.

Protestatarii nu cedează!(continuare din pagina 1)
De remarcat ar mai fi că la nivel naţional, în
Bucureşti, dar şi în alte oraşe, politicienii nu au fost
bine primiţi la proteste, chiar şi lideri ai opoziţiei fiind
huiduiţi şi alungaţi dintre manifestanţi. În schimb, la
Reşiţa, politicienii Opoziţiei nu au avut neplăceri.
Este adevărat că ei şi-au făcut simţită prezenţa, în
mod semnificativ, numai într-o singură zi respectiv,
joi 19 ianuarie. În aceeaşi măsură este de remarcat
faptul că protestatarii se dovedesc perseverenţi,
însă numărul lor nu a depăşit în niciun moment
câteva sute de oameni. Cu siguranţă acest lucru nu
este determinat de frică, deoarece, vrând nevrând,
până şi Puterea a fost obligată să recunoască faptul
că nemulţumirile cetăţenilor sunt justificate. Cea mai
plauzibilă explicaţie vine tot din piaţa publică. Mulţi
cetăţeni şi-au pierdut încrederea în întreaga clasă
politică şi nu mai cred că schimbarea Puterii ar crea o
situaţie mai favorabilă şi le-ar aduce un trai mai bun.
Miercuri seara, preşedintele Traian Băsescu s-a
adresat românilor şi, comparând România cu o
navă, a spus că în vremuri de criză un comandant
nu-şi abandonează vasul, ci îl conduce spre ţintă,
deci nu se gândeşte să-şi dea demisia. Băsecu a
recunoscut că a greşit în ceea ce priveşte Legea

Prozatorul Gheorghe Seche}an
(continuare din pagina 1)

Menţionăm că fragmentul din romanul
„Căderea înapoi”, din capitolul „La buiezi”,
relevă aspecte dramatice, care par desprinse
din copilăria autorului, iar capitolul „Brigadierul
Marinică şi îngerii” din romanul „Minunatele
întâmplări...”, prezintă viaţa unui „erou” din
vremea comunismului, într-o lume populată cu
îngeri. La finalul întâlnirii, Gheorghe Secheşan
a afirmat că i-a plăcut întâlnirea de la Cenaclul
„Semenicul”, s-a declarat încântat de atenţia
auditoriului, cât şi de observaţiile critice. „Mă
bucur atât de laude, cât şi de critici. Sunt foarte
mulţumit că am ales să fiu astăzi cu
dumneavoastră aici, la Cenaclul „Semenicul”
din Reşiţa, cu atât mai mult cu cât la Timişoara
nu mai există cenacluri de lucru. În general, la
cenaclurile din Timişoara se prezintă cărţi
publicate, sunt mai degrabă lansări sau
prezentări de carte, la care toată lumea laudă
textele. Vă mulţumesc, am regăsit aici o
atmosferă extraordinară”.

sănătăţii şi în cazul Raed Arafat, dar a mai afirmat că
toate reformele realizate de Guvernul Boc au fost
necesare şi că le va susţine în continuare, cu scopul
de a moderniza ţara. Preşedintele a refuzat eticheta
de dictator, susţinând că este un negociator, care se
implică în acţiunile Guvernului, pentru a mişca
lucrurile din loc spre binele României.

"Sportul în viaţa mea"
Şcoala cu cls. I-VIII nr. 7 Reşiţa organizează concurs şi
simpozion naţional pe teme sportive cu titlul „Sportul în viaţa
mea”. Manifestarea este adresată elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ, precum şi din cluburile sportive din ţară. Manifestarea are o vechime de 4 ani, primele 3
ediţii derulându-se sub denumirea „Educaţia fizică şi sportul,
între curricular şi extracurricular în contextul şcolii europene”.
Este o acţiune dedicată sportului, sub mai multe aspecte. Prin
secţiunile sale, participanţii sunt provocaţi să prezinte aspecte ale activităţii sportive văzute din mai multe perspective.
Este vorba despre activitatea sportivă de masă, care implică
toţi elevii din şcoli, şi sportul de performanţă, practicat de un
număr mult mai mic de persoane. Acţiunea „Sportul în viaţa
mea” doreşte să fie o reflectare a sportului din punctul de
vedere al elevilor şi al cadrelor didactice. Elevii sunt provocaţi
să expună imaginea lor despre sport din punct de vedere
artistic - prin desene; literar - prin eseuri; jurnalistic - prin reportaje sportive sau interviuri luate unor sportivi de performanţă. Cadrele didactice sunt invitate să susţină lucrări de
specialitate sau comunicări ştiinţifice în cadrul simpozionului.
Data desfăşurării manifestării: 24 - 25 februarie 2011
Termen limită pentru primirea materialelor: 15 februarie
2011. Diplomele şi CD-ul cu lucrări vor fi trimise până la data
de 1 aprilie 2011.

{edin]a Colegiului Prefectural
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 26 ianuarie a.c., ora 11,00, la sediul Palatului
Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:
1. Raport privind activitatea desfăşurată de către Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, în anul 2011.
Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Caraş3. Informare privind activitatea desfăşurată de Registrul Auto Român, Reprezentanţa CS, în anul 2011.
Severin, în anul 2011.
2. Raport privind activitatea desfăşurată de către
4. Diverse.

l Sezonul de vânătoarea la mistreţi şi iepuri, pe fondurile gestionate de Asociaţiile Judeţene ale
Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din Caraş-Severin şi Timiş, se va încheia marţi 31 ianuarie l Poeta
de expresie sârbă, Liubiţa Raichici va fi sărbătorită, joi, 26 ianuarie, de la ora 18, la Palatul Cultural
din Reşiţa, printr-un spectacol aniversar intitulat „Prietenilor mei în dar” l Centrul şcolar pentru
educaţie incluzivă „Primăvara” din Reşiţa a găzduit luni, 23 ianuarie, o manifestare prilejuită de
împlinirea a 19 ani de existenţă ai instituţiei l Persoanele fizice din Reşiţa pot achita restanţele la
taxe şi impozite, fără penalizări, până la sfârşitul lunii februarie l Oraviţa a câştigat un proiect
european, de peste un milion de lei, pentru reabilitare a reţelei de apă şi captare din zona Lacul Mare
l La Băile Herculane va fi iniţiat un proiect-pilot de dezvoltare integrată l

Printre subiectele discutate au fost: problema încrederii românilor
în autorităţile locale şi instituţiile publice, mândria de a fi român, politici
locale, dar şi problema drogurilor şi a alcoolului în rândul tinerilor.
Coordonatorii partenerilor din proiect prezenţi la întâlnire au fost:
din Olanda dl. Henri BRAAKENBURG, din Turcia dl. Filiz ŐNER, din
Germania dna. Claudia VON DER WALL şi din Suedia dl. Fransson
BENGT. Din partea Municipiului Reşiţa au participat angajaţi din cadrul
serviciilor şi direcţiilor cu atribuţii şi responsabilităţi ce vizează tematicile abordate în cadrul întâlnirii (Poliţia Locală, Direcţia Juridică, Asistenţă Socială, Proiecte Europene şi Relaţii Internaţionale, Investiţii.).
Schimb casă Triaj, str. Ciprian
În urma acestei întâlniri s-au pus bazele unor posibile viitoare
parteneriate între Municipiul Reşiţa şi oraşe din Olanda, Turcia, Porumbescu 90, cu apartament 3
camere. Tel. 0745-538772.
Germania, Suedia.

Anunturi
,
Imobiliare

Ca urmare a apariţiei în mass media a unor figuri politice, consider
că în perioadă de criză economică, mult mai benefice comunităţii, sunt
soluţiile legale, comparativ cu afirmaţii şi critici la adresa primăriei, cu
diferite supoziţii, presupuneri, etc, pentru a distrage atenţia asupra
problemelor reale iar cei răspunzători şi cu putere decizională politică,
să fie absolviţi.
Toate investiţiile în curs de implementare pe raza municipiului
Reşiţa sunt demarate pe baza unor studii legale de fezabilitate
întocmite în urma parcurgerii procedurilor legale de achiziţie publică şi
aprobate de Consiliul Local, conform prevederilor art. 36 alin. 4 lit. d din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. Investiţiile menţionate,
cuprind şi proiectele de reabilitare parte carosabilă, trotuare,
amenajare locuri de parcare şi străzi în municipiul Reşiţa şi cel de
transformare a celor 8 puncte termice în centrale termice de zonă.
Toate studiile de fezabilitate cât şi valorile acestora, au fost cuprinse
în Bugetul Local, aprobat de Consiliul Local în şedinţe publice, aceasta
constituind condiţie primordială a demarării procedurilor de achiziţie
publică şi execuţie a lucrărilor.
Le recomandăm celor care nu se pricep să înveţe, să se informeze
ori dacă ştiu soluţii alternative, să le precizeze administraţiei locale.
PRIMAR, Mihai STEPANESCU
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Vând casă etaj pe Valea Domanului, preţ conv. Tel. 0730-251300.
Închiriez apartament 2 camere
complet utilat şi mobilat, lângă cinematograful Dacia, pe termen lung,
cu 140 €/ lună + garanţie 140 €. Tel.
0720-026801.
Vând ap. 1 cameră, bucătărie,
baie, hol, et. 2 din 4, complet mobilat, centrală termică, instalaţie Cu,
izolat termic, geamuri termopane,
gresie, faianţă, podele laminate, uşi
noi de interior, uşă de metal, cabină
de duş, frigider, aragaz, hotă, maşină de spălat, televizor lcd, calculator. Preţ 19800 €. Tel. 0745-130202.
Vând urgent două terenuri pe
Valea Ţerovei 1390 mp, 1155 mp la
200m de stradă, incluse în intravilanul Reşiţei conform PUG/2011.
Tel. 0752-619374.
Vând casă Zorlenţul Mare, preţ
cu pământ, trebuie renovată, preţ
11.000 €. Tel. 0728-510783, 0767939262.

Anunturi
,

Vând apartament 3 camere
Lunc ă, et. 3/4, decomandat,
complet renovat, 90 mp, 46.000 €.
Tel. 0720-666652.
Vând teren plat, 960 mp,
ultracentral Băile-Herculane, toate
utilităţile în zonă. Preţ negociabil.
Acte la zi. Tel. 0720-026801.
Vând teren 17.000 mp, la şosea
internaţională E70, intravilan Mehadia, FS 60 m, curent prin zonă. Preţ
negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând urgent grădină de 1400
mp în Sosdea, preţ f bun. Tel. 0740088315.
Vând teren plat 20.000 mp, la
300 m de sosea internaţională la 6
km de Băile-Herculane, curent în
zonă. Tel. 0720-026801.
Vând urgent casă în Bocşa
Montană, situată la drumul principal,
casa e compusă din 2 clădiri, ideală
pentru 2 familii, dispune şi de un
spaţiu comercial. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0255-552020 sau 0748-051170.
Vând apartament 2 camere la
Intim, etaj 2/4, faianţă, podele,
centrală, izolaţie, termopane, etc.,
mobilat, utilat, loc parcare.24.000 €.
Tel. 0728-813340.

Vând teren 3000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane. Preţ negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând urgent apartament 2
camere Govândari, complet renovat, mobilat, utilat, etaj 2/4, parcare.
24.500 € neg Tel. 0740-520382.
Închiriez spaţiu comercial în Reşiţa, la Sala Polivalentă, suprafaţa
95 mp, centrală pe gaz, două intrări,
grup sanitar, vad bun, 4 locuri de
parcare în faţă. Tel. 0741-104423.
Vând casă 3 camere, 2 bucătării, baie modernă, cămară, alte
anexe, curte, grădină 540 mp. Casa
arată foarte bine, îngrijită. Doresc şi
schimb cu 2 sau 3 camere confort 1
+ diferenţă. Tel. 0748-119444.
Vând urgent 2 camere confort 1,
centrală termică, 2 balcoane,
complet mobilat şi utilat, Micro 1.
Preţ 20.900 €. Tel. 0748-119444.
Vând casă centru, 3 camere/
mansardă, 2 băi, bucătărie, grădină,
loc pt. maşină, cu posibilitate de
privatizare. Preţ 130.000 € negociabil. Tel. 0744-393939.
Schimb ap. 2 camere conf. 1
fără îmbunătăţiri cu ap. 3 camere
plus diferenţă preţ, în Micro 3-4. Tel.
0734-136459.

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

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

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

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

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

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

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

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

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.

VÂNZĂRI
Vând pensiune compusă din 5 camere,
4 săli, salon 40 locuri, suprafaţă construită
350 mp, curte 1000 mp, situată în ReşiţaCuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând spaţiu comercial de 120 mp situat
în Reşiţa, b-dul Republicii. Preţ 52.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4, centrală,
termopane, laminate, mobilat parţial, situat
în Reşiţa, Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, central ă, aer
condiţionat, etaj 4/4, situat în Reşiţa, Calea
Caransebeşului. Preţ 38.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere
decomandat, centrală termică, termopane,
podele laminate, etaj 4/4, situat în Reşiţa
Sud. Preţ 38.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
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 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 apartament 2 camere confort 3,
et. 1/4, situat în Reşiţa, cartier Lunca
Pomostului. Preţ 12.500 €. Tel. 0255221529, 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 39.000 € uşor negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând garaj situat în Reşiţa, Blocul 800.
ÎNCHIRIERI
Preţ 7.000 €. Tel. 0255-221529, 0720Închiriez casă 100 mp plus curte 160 mp
038774.
situate în Timişoara lângă Piaţa 700, de
Vând apartament 3 camere, decoman- preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
dat, 3 balcoane, 2 băi, centrală, parţial 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
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17 ian. ‘12
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20 ian. ‘12
23 ian. ‘12
24 ian. ‘12
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179,0054
178,4656

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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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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Curtea Constituţională a
României a decis că Legea
privind comasarea alegerilor
parlamentare cu cele locale
în 2012 este neconstituţională,
admiţând sesizarea USL.

Decretul de revocare a lui
Teodor Baconschi din funcţia de
ministru al Afacerilor Externe,
precum şi cel de numire pe aceeaşi
funcţie a lui Cristian Diaconescu au
fost publicate în Monitorul Oficial.

Ministerul Sănătăţii va organiza
în data de 25 martie 2012, un nou
concurs de intrare în Rezidenţiat
pentru posturile şi locurile rămase
neocupate în sesiunea 20 noiembrie
2011, pentru domeniul medicină.

Tichetele de c@l@torie pentru pensionari
În legătură cu tichetele de călătorie, cu reducere de 50%, pentru pensionari,
Ministerul Muncii vine cu următoarele clarificări:
l Toţi cei aproximativ 4.537.000 de pensionari, aflaţi în evidenţa Casei Naţionale de
Pensii Publice, precum şi cei aflaţi în evidenţa Caselor Sectoriale de Pensii, vor primi
ca şi în anii precedenţi tichetele de călătorie, cu 50 % reducere din costul acestora
(tichetului de călătorie); Acesta este un drept pe care Ministerul Muncii îl respectă şi îl
acordă pensionarilor în continuare;
l Pensionarii vor primi documentele de călătorie cu reducere de 50 la sută, cel mai
târziu în luna februarie;
l Reamintim că prin adoptarea Ordonanţei de Guvern nr. 8/2011, modalitatea de
emitere şi transmitere a documentelor de călătorie acordate pensionarilor s-a
modificat. Astfel, fiecare pensionar urma să primească un card, o legitimaţie de
transport personalizată cu numele şi codul numeric personal al fiecărui beneficiar
l Din cauza contextului economic actual, termenul de aplicare a O.G. nr. 8/2011 a
fost prorogat până la data de 31.12.2012;
l În aceste condiţii, a fost nevoie de noi demersuri pentru emiterea documentelor de
călătorie şi asigurarea transmiterii acestora ca şi până în anii precedenţi, respectiv
taloane de călătorii, tipărite de Casa Naţională de Pensii Publice şi distribuite odată cu
drepturile de pensie;
l Întrucât O.u.G. nr. 120/2011 a fost publicată pe data de 28 decembrie 2011, iar
procedura de actualizare a bazelor de date, de procurare a hârtiei speciale şi de
tipărire a documentelor de călătorie este comple-xă, pensionarii vor primi aceste
documente cel mai târziu în februarie, odată cu plata drepturilor aferente acestei luni.
Îi asigurăm pe pensionari că facem eforturi să asigurăm transmiterea acestor drepturi.

Noile reglement@ri privind acordarea de presta]ii sociale
În legătură cu ordonanţa de urgenţă, aprobată în şedinţă de Guvern, care modifică
şi completează unele acte normative ce reglementează acordarea de prestaţii
sociale, Ministerul Muncii face următoarele precizări:
l Raportarea la Indicatorul Social de Referinţă (ISR) nu scade cuantumul prestaţiilor, ci aduce ordine în sistem. Până acum, prestaţiile sociale erau stabilite prin hotărâri
de guvern.
l Această ordonanţă de urgenţă aduce o modalitate de calcul unitară şi stabileşte
ca toate prestaţiile sociale să se raporteze la un indicator social de referinţă. ISR
reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de
asistenţă socială, suportate din bugetul de stat. Pentru anul 2012, ISR a fost stabilit la
o valoare de 500 de ron, prin legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi prin Legea cadru a Asistenţei Sociale,
292/2011.
l Indicatorul Social de Referinţă este o practică europeană. Este prima oară când
prestaţiile sociale sunt raportate la un astfel de indicator.
l Din 2012, toate prestaţiile sociale se raportează la Indicatorul Social de Referinţă,
iar pe masură ce legile subsecvente ale noului Cod al Asistenţei Sociale intră în
vigoare, actualele 54 de prestaţii vor fi reduse la 9 tipuri de alocaţii, indemnizaţii şi
facilităţi. Iată principalele modificări:
1. Venitul minim de inserţie - se instituie prin unificarea actualului venit minim
garantat, a alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a ajutorului pentru încălzirea
locuinţei. Se aplică din 2013;
2. Alocaţia de stat pentru copii - se menţine la cuantumul actual;
3. Alocaţia de plasament - se menţine la cuantumul actual;
4. Indemnizaţii, stimulente şi ajutoare creştere copil - se menţin din prestaţiile
actuale care privesc indemnizaţia pentru creşterea copiilor şi stimulent lunar (OuG. nr.
111/2010) şi cele 7 tipuri de indemnizaţii şi ajutoare care se acordă persoanelor care
au în îngrijire copii cu handicap 0-7 ani acordate în baza Legii nr. 448/2006;
5. Indemnizaţii persoane cu nevoi speciale - se instituie din 2013 la modificarea
Legii nr. 448/2006;
6. Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA - se menţine la cuantumul actual;
7. Ajutor pentru persoane refugiate - se menţine la cuantumul actual;
8. Ajutorul de urgenţă - se menţine la cuantumul actual şi va cuprinde inclusiv
ajutoarele financiare şi cele pentru tratamente în străinătate;
9. Facilităţi - se menţin la cuantumul actual, respectiv contribuţiile de asigurări de
sănătate (beneficiari de VMG şi de indemnizaţie pentru creşterea copilului), transport
persoane cu dizabilităţi,subvenţionare dobânzi credite pentru persoane cu dizabilităţi.
Beneficiarii de venit minim garantat, alocaţia de susţinere a familiei şi indemnizaţia
de creştere a copilului, care nu îşi plătesc taxele şi impozitele locale, pot fi suspendaţi
din plată pe perioadă de până la 5 luni. Reintră în plată în momentul în care fac dovada
achitării taxelor şi impozitelor locale, urmând să primească şi suma cuvenită pe perioada suspendării. Precizăm că nu sunt vizaţi beneficiarii de alocaţii de stat pt. copii.
În concluzie, noua modalitate de calcul nu duce la scăderea prestaţiilor so-ciale.
Acestea rămân la acelaşi nivel reglementat în prezent. În schimb, de acum încolo,
prestaţiile nu vor putea fi modificate, decât printr-o schimbare a Indicato-rului Social
de Referinţă. Orice modificare a Indicatorului Social de Referinţă va duce, implicit, la
modificarea în cascadă a tuturor prestaţiilor sociale. În acest fel, vom avea o imagine
corectă şi de ansamblu asupra tuturor modificărilor.

În România se organizează joi, 26 ianuarie, o licitaţie,
denumită "Epoca de Aur", în cadrul căreia se vor vinde
cadouri oferite lui Nicolae Ceauşeşcu, precum şi soţiei sale.
Autorităţile din România au organizat patru licitaţii pentru a
se vinde obiectele ce au aparţinut familiei acestuia, din care
au câştigat peste 4 miliarde de lei (1,3 milioane de dolari).

Sistemul Special al
Noi reglement@ri privind
Angaja]ilor Români în Spania aloc@rile financiare prin PNDR
Muncitorii români din Spania, care îngrijesc
vârstnici la domiciliu, nu mai plătesc de anul
acesta cotizaţii către stat. Este o degrevare
care ajută câteva sute de mii de cetăţeni
români care lucrează în servicii în Spania.
Guvernul spaniol a decis ca de la 1 ianuarie
2012, cetaţenii români care sunt îngrijitori/infirmieri la domiciliu, nu mai sunt obligaţi să plătească nicio cotizaţie către stat. Această obligaţie îi revine de acum înainte angajatorului.
Până în acest moment, legislaţia era confuză.
Nu există o reglementare clară privind obligativitatea angajatorilor de a plăti în totalitate
cotizaţiile, aşa că în cele mai multe situaţii,
îngrijitorii erau cei care plăteau cotizaţiile.
De la 1 ianuarie 2012, baza de cotizare va fi
determinată prin 15 trepte de cotizare:
l prima treaptă de salarizare este de până la
74,83 euro/lunar;
l ultima treaptă de salarizare este de peste
700,11 euro/lună;
Astfel, angajatorii care plătesc un salariu
de până la 74,83 euro/lunar, vor plăti o cotizaţie de aproximativ 15,88 euro/lunar, iar cei care
plătesc un salariu de peste 700,11 euro/lună,
vor plăti o cotizaţie de aproximativ 131,68
euro/lunar.
Ultimele date ale Institutului Naţional de
Securitate Socială Spaniol arată că 16.760 de
cetăţeni dintre cei 272.489, cotizanţi români
la sistemul spaniol de securitate socială,
lucrează, oficial, în gospodării. Neoficial, sunt
câteva sute de mii de români care îngrijesc
vârstnici în Spania, aceştia fiind preferaţi de
angajatorii spanioli în faţa altor naţionalităţi.
Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul, 24.01.2012

Guvernul a aprobat alocările financiare
actualizate pentru măsurile de dezvoltare rurală
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR) al României pentru
perioada 2007-2013. Actualizarea acestor
alocări ţine cont de cele mai recente modificări
ale PNDR aprobate de Comisia Europeană,
care prevăd posibilitatea realocării de fonduri
între măsurile din cadrul altor axe sau al
aceleeaşi axe în scopul diminuării sumelor de la
măsuri mai puţin accesate şi direcţionarea către
măsuri cu o cerere ridicată sau către noile
măsuri lansate.
Hotărârea de Guvern instituie, de asemenea, posibilitatea decontării cheltuielilor de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de
finanţare integral, în cadrul unei singure tranşe
de plată. Acest lucru se va putea face prin
excepţie de la regula privind plata proporţională
a cheltuielilor de consultanţă şi pentru managementul proiectului.
O altă modificare aprobată constă în reglementarea condiţiilor în care Grupurile de Acţiune Locală (GAL) pot obţine garanţii bancare
sau garanţii echivalente, pentru acordarea de
către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit (APDRP) a avansului de 20% aferent
costurilor de funcţionare, dobândirii de competenţe în conformitate cu noile prevederi ale
PNDR aprobate de Comisia Europeană,
asigurându-se astfel şi acestei categorii de
beneficiari condiţii de accesare a fondurilor
comunitare similare cu ale celorlalte categorii de
beneficiari ai PNDR.

Administrarea }i exploatarea paji}tilor
Legea nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pt. organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor a fost promulgată în luna decembrie, 2011. Aceasta susţine demersurile asociaţiilor crescătorilor de bovine, ovine şi caprine, producători de carne şi lapte pt. obţinerea unei producţii animaliere eficiente, cu respectarea condiţiilor agricole şi de mediu.
Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a organiza serviciul public
pentru menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat
al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor prezentei legi.
Pentru punerea în valoare şi folosirea optimă a pajiştilor, consiliile locale, în baza
cererilor organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale, legal
constituite, scot la licitaţie concesionarea suprafeţelor de pajişti, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, pentru o perioadă de minimum 10 ani şi o încărcătură optimă de
animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha. Legea vizează păstrarea
suprafeţelor de pajişti declarate de România ca existente în anul de referinţă, care
trebuie în continuare utilizate pentru creşterea animalelor şi producerea de furaje,
fiind catalogate ca bunuri de interes naţional.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru
menţinerea, întreţinerea şi utilizarea pajiştilor care, în prezent, elaborează Normele
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 214/2011.

l Senatul va fi convocat, pe 1 februarie, în prima sesiune ordinară din anul 2012 l Guvernul propune Parlamentului data de 1 iunie 2012 pentru punerea în
aplicare a noului Cod de procedură civilă l Anul trecut, au fost înmatriculate, în România, 80 mii de maşini noi, adică, cu 13,6% mai puţine decât în 2010 l
România, Austria, Bulgaria şi Ungaria au stabilit, la o reuniune ministerială desfăşurată la Viena, etapele următoare ale proiectului Nabucco l Plata taxei auto în
cazul autovehiculelor înmatriculate înainte de ianuarie 2007 a fost amânată cu un an l
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Preşedintele Consiliului European Herman Van Rompuy
a declarat la 16 ianuarie, în urma reuniunii sale de la Roma
cu prim-ministrul italian Mario Monti, că noul tratat privind
pactul fiscal va fi convenit la sfârşitul lunii ianuarie şi semnat
la începutul lunii martie. Mecanismul european de stabilitate
(MES) ar urma să intre în vigoare în luna iulie 2012.

Confederaţia Europeană a Sindicatelor a anunţat, la Bruxelles, că, pe
29 februarie, va fi organizată în toată
Europa o zi de acţiune sindicală
pentru a protesta faţă de noul "Pact
bugetar", propus de liderii europeni.

Preşedintele Autorităţii
Palestiniene a declarat că
discu ţiile exploratorii cu
Israel privind reluarea
negocierilor de pace s-au
încheiat fără nici un progres.

Parlamentul cere m@suri urgente pentru
reducerea la jum@tate a risipei de alimente în UE
Anual, în gospodăriile, supermarketurile, restaurantele şi de-a lungul reţelelor
alimentare de la producător la
consumator în UE sunt irosite până la
50% din alimentele consumabile şi
sănătoase, în vreme ce 79 de milioane de
cetăţeni europeni trăiesc sub limita
sărăciei, iar 16 milioane îşi primesc
mâncarea de la asociaţii caritabile.
Parlamentul European a cerut, într-o
rezoluţie adoptată recent, luarea unor
măsuri urgente pentru a înjumătăţi până
în 2025 risipa de alimente şi a permite
accesul la hran ă pentru cetă ţenii
europeni cu mijloace modeste.
Deoarece alimentele sunt irosite în
toate stadiile - de către producători,
procesatori, distribuitori şi consumatori,
deputa ţii europeni cer o strategie
coordonată, care să combine măsuri la
nivel european şi naţional, pentru a
îmbunătăţi eficienţa lanţurilor de furnizare
şi consum a alimentelor, pentru fiecare
sector şi a aborda de urgenţă problema
risipei de alimente. Dacă nu se
acţionează acum, risipa de alimente va
creşte cu 40% până în 2020, avertizează
un studiu al Comisiei Europene.
Educaţie mai bună pentru a evita
risipa
Pentru a reduce drastic până în 2025
risipa de alimente, trebuie să fie lansate
campanii de sensibilizare atât la nivel
european, cât şi naţional, pentru a
informa publicul cum să evite irosirea
alimentelor, spune rezoluţia. Statele
Membre vor trebui să introducă cursuri în
unităţile de învăţământ, care să explice
cum trebuie păstrate, gătite şi aruncate la
gunoi ali-mentele şi, de asemenea, să
facă schimb de experienţă în acest sens.
Pentru a promova ideea aplicării
principiului durabilită ţii în domeniul
resurselor de hrană, deputaţii europeni
au cerut ca anul 2014 să fie desemnat "An
european împotriva risipei alimentelor".
Etichetarea şi împachetarea corespunzătoare
Pentru evitarea situaţiilor în care cei
care vând alimentele ajung să ofere alimente prea aproape de data de expirare,
crescând astfel probabilitatea ca alimentele să ajungă la gunoi, ar putea fi introdusă dubla etichetare, cu menţionarea pe
ambalaj a datei până la care alimentul
poate fi vândut (data limită de vânzare) şi
a datei până la care poate fi consumat
(data limită de consum), potrivit rezoluţiei.
În plus, aceasta cere Comisiei Euro-

pene şi Statelor Membre să se asigure în
primul rând că, în rândul consumatorilor,
există înţelegerea a ceea ce înseamnă
etichetarea folosită în acest moment în
Uniunea Europeană, cum ar fi cea
referitoare la calitate "recomandat înainte
de data..." şi cea referitoare la siguranţa
alimentară "utilizaţi înainte de data...".
Pentru a da posibilitatea consumatorilor să cumpere doar cantităţile de hrană
de care au nevoie, ambalajele alimentare
trebuie să acopere o gama variata de
dimensiuni şi să fie astfel concepute încât
să păstreze cât mai bine alimentele.
Alimentele aproape de data expirării şi
produsele alimentele deteriorate trebuie
vândute cu preţ redus, pentru a le face
mai accesibile celor nevoiaşi, spun
deputaţii europeni.
Instituţiile publice ar trebui să
utilizeze servicii de catering de la firme
responsabile
Regulile de licitaţie publică pentru
servicii de catering trebuie aduse la zi
astfel încât să includă condiţia ca, ori de
câte ori este posibil, contractele să fie
oferite firmelor care folosesc produse
locale şi donează sau redistribuie, gratuit,
mâncarea rămasă către cei nevoiaşi sau
către băncile de alimente, în loc să o
arunce pur şi simplu.
Măsurile de sprijin la nivel european,
cum ar fi distribuirea de alimente
populaţiei defavorizate, sau programele
care încurajează consumul de fructe şi
lapte în şcoli, trebuie să fie adaptate astfel
încât să asigure evitarea risipei, mai
precizează rezoluţia.
Deputaţii europeni au apreciat iniţiativele existente în unele state membre, de
a recupera alimentele nevândute şi de a
le oferi celor nevoiaşi şi au invitat distribuitorii să ia parte la astfel de programe.
Cifre reflectând risipa de alimente
Risipa de alimente în UE în momentul
de faţă: 89 de milioane de kilograme pe
an (respectiv 179 kg pe cap de locuitor).
Previziunile pentru 2020 (dacă nu se
iau măsuri imediate): 128 milioane de
tone (adică o creştere de 40%).
Responsabilitate pentru risipa de
alimente:
l gospodării: 42% (din care 60% este
evitabilă)
l producători: 39%
l distribuitori: 5%
l sectorul catering: 14%
(sursa: Comisia Europeană)
REF. : 20120118IPR35648

Mai mult@ stricte]e în
utilizarea pesticidelor
Substanţele "biocide" - fie că sunt otrăvuri
împotriva şoarecilor sau dezinfectante - vor fi
supuse unui control mai strict, ca urmare a unui
vot al Parlamentului European. Regulile au fost
aduse la zi pentru a proteja mai bine sănătatea
umană şi mediul, simplificând în acelaşi timp
procesul de acordare a aprobărilor pentru a vinde
produsele.
Obiecte de uz comun mult mai sigure
Această legislaţie adusă la zi elimină o
scăpare a legislaţiei existente anterior, aşa încât
produse tratate anterior cu pesticide sau
fungicide - cum ar fi mobilier tratat cu fungicide (de
exemplu canapele tratate cu substanţe fungicide)
sau blatul de lucru al bucătăriilor tratate cu
substanţe antibacteriene - vor fi acoperite acum
de noua legislaţie şi vor fi identificate. Pesticidele
din agricultură vor continua să fie acoperite de
altă legislaţie europeană.
Limitarea substanţelor dăunătoare
Cele mai problematice substanţe, cum ar fi
cele canceri-gene, care afectează genele umane
sau sistemul endocrin sau sunt toxice pentru
func ţia reproductiv ă, trebuie de principiu
eliminate în întregime. Excepţiile se pot admite
doar acolo unde sunt strict necesare, de exemplu
în situaţii în care substanţa "biocidă" e necesară
pentru a combate un pericol specific la adresa
sănătăţii, care nu poate fi combătut prin alte
mijloace. Aprobările în cazul acestor excepţii vor fi
limitate în timp, până la dezvoltarea unor
alternative mai sigure pentru sănătate.
Îngrijoraţi de posibilele riscuri ale nano-tehnologiei, deputaţii europeni au aprobat verificări
separate în cazul acestor substanţe şi etichetarea
produselor conţinând nano-materiale.
Deschiderea pieţei
Noua legislaţie armonizează în continuare
piaţa UE pentru produse "biocide" şi adoptă termene-limită pentru evaluarea aplicaţiilor pentru
introducerea acestor substanţe. Recunoaşterea
aprobărilor în statele membre va fi îmbunătăţită,
iar posibilitatea de a aplica pt. autorizaţie la nivel
UE va fi realizată în etape din 2013, devenind posibilă pentru majoritatea produselor până în 2020.
Reducerea testării pe animale
Pentru a evita duplicarea testelor pe animale,
companiile vor trebui să înceapă să facă şi
schimburi de informaţii privind datele rezultate din
testele pe animale.
(REF. : 20120119IPR35664)

Cancelarul german, Angela Merkel,
a declarat, în cadrul unei manifestări consacrate celebrării a 10 ani de la introducerea monedei euro, că realizarea unei
uniuni politice în Europa constituie
"misiunea politică a următorilor zece ani".

În SUA, după alegeri primare pentru desemnarea candidatului republican desfăşurate în 3
state, Gingrich, Romney şi fostul senator Rick
Santorum au câştigat fiecare câte unul.
Până acum, alegerile au reflectat un partid
care este divizat asupra modului în care să-l
învigă pe Barack Obama în 6 noiembrie.
Florida, unde se votează pentru candidaţii
republicani în 31 ianuarie, ar putea fi decisivă
pentru a pune capăt diviziunii.
Candidaţii pentru nominalizarea partidului
republican sunt angajaţi într-o serie de 52 de
alegeri primare.
Pentru a-şi asigura majoritatea, un candidat
trebuie să câştige sprijinul a 1144 de delegaţi.
Situaţia la această dată:
1. Mitt Romney: 31 delegaţi
2. Newt Gingrich: 26 delegaţi
3. Ron Paul: 10 delegaţi
4. Rick Santorum: 8 delegaţi
Peste 2.600 de oameni, cei mai bogaţi şi cei
mai puternici din lume, s-au întâlnit în satul de
munte elveţian Davos, pentru a discuta despre
starea lumii.
Mişcarea Occupy, care a s-a extins la nivel
mondial în urma protestelor împotriva Wall
Street, a campat în iglu pentru a-şi exprima
poziţia faţă de super-bogaţii "1 la sută", prezenţi
la Davos.
"La reuniunile de la care restul societăţii este
exclus, acest puternic "1 la sută" negociază şi
decide cu privire la soarta altor 99 la sută din
această lume", spune David Roth, organizator
al taberei "Camp Igloo".
Ambasadorii statelor membre ale Uniunii
Europene au convenit să impună un embargou
petrolier gradual contra Iranului, ca parte a
sancţiunilor legate de programul nuclear al
acestei ţări. Noile măsuri includ un embargou
imediat asupra noilor contracte de comerţ cu
petrol brut şi produse petroliere. Contractele în
desfăşurare vor continua până la 1 iulie.
UE va îngheţa şi activele din Europa ale băncii centrale iraniene, precum şi ale altor opt entităţi şi va interzice comerţului cu aur,metale preţioase, diamante şi produse petrochimice din Iran
Administraţia Obama şi Israel au salutat
decizia UE. SUA şi UE afirmă că programul nuclear al Iranului are ca scop obţinerea de arme
atomice. Republica islamică, al doilea cel mai
mare producător de petrol în Organizaţia Ţărilor
Exportatoare de Petrol după Arabia Saudită,
spune că programul său nuclear este direcţionat
doar pentru energie civilă şi în scopuri medicale.
Agenţia Internaţională pentru Energie
Atomică a declarat că va trimite inspectori în
Iran, într-un efort de a rezolva problemele
ridicate de activităţile sale nucleare.

l Cetăţenii Croaţiei au decis, prin referendum, să adere la Uniunea Europeană în 2013 l Statele Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică au
convenit să relanseze lupta împotriva paradisurilor fiscale l 85% din totalul net al locurilor de muncă noi din UE în perioada 2002-2010 au fost create de
întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri), potrivit unui studiu prezentat de Comisia Europeană l Prim-ministrul Vladimir Putin, a avertizat că tensiunile etnice ar
putea destrăma Rusia, declarând în acest context că va înăspri normele de migraţie şi păstra un control ferm asupra regiunilor Rusiei l

Racheta Vega este gata pentru primul zbor
Vega, noul lansator al Agenţiei
Spaţiale Europene, este o rachetă foarte
elegantă cu patru trepte de dimensiuni
ceva mai mici decât Arianne (o rachetă
dintr-o generaţie anterioară).
Este proiectată pentru a face faţă unei
game largi de misiuni şi configuraţii a
sarcinii utile, în scopul de a răspunde
diferitelor oportunităţi de piaţă.
În particular, aceasta oferă configuraţii în măsură să transporte sarcini utile
variind de la un singur satelit până la un
satelit principal plus un număr de
microsateliţi.
Vega este compatibilă cu masă de
sarcină utilă de la 300 kg la 2500 kg, în
funcţie de tipul şi altitudinea orbitei cerute
de clienţi. Valorile de referinţă sunt de
1500 kg la o latitudine de 700 km, pe
orbita polară.
Prima lansare, VV01, este programată pentru 9 februarie la Centrul Spaţial
al ESA din Guyana Franceză. Va transporta nouă sateliţi pe orbită: LARES şi
ALMASat-1, ai Agenţiei Spaţiale Italiene,
împreună cu şapte CubeSats
(nanosateliţi standard CubeSat) de la
universităţi europene.
Această misiune are ca scop testarea

sistemului de lansare Vega, inclusiv a
vehiculului, infrastructura şi operaţiunile
de lansare, de la pregătirile de lansare
până la separarea sarcinii utile şi
desprinderea modulului superior.
Programul CubeSat al ESA a început
în 2007, când agenţia a decis să includă
o componentă utilă de învăţământ la
zborul inaugural al vehiculului de lansare
Vega.
CubeSats sunt nanosateli ţi de
dimensiuni standardizate (cuburi de 10
cm pe fiecare parte, cu o masă maximă
de 1 kg), care pot fi operate de la universitate sau posturi de radio amator la sol.
Ele sunt folosite ca un instrument
educaţional care oferă experienţă pentru
studenţii în inginerie aerospaţială în
proiectarea, dezvoltarea, testarea şi
operarea sistemelor unui vehicul spaţial
dar şi a sistemelor terestre.
Cei şapte nanosateliţi care vor fi
lansaţi cu zborul inaugural Vega au fost
dezvoltaţi de mai mult de 250 de studenţi
din şase ţări diferite în ultimii patru ani.
Între ei se află şi primul satelit
românesc, Goliat. Acesta are masa de
1062 g şi dimensiuni aproximative 100 x
3
100 x 100 mm .

Satelitul va transporta trei experimente ştiinţifice: măsurarea fluxului de micrometeoriţi (SAMIS), măsurarea radiaţiilor
totale pe orbită (Dose-N) şi Ciclop, un
captator de imagine pentru observarea
Terrei şi mediului circumterestru cu senzor de 3 megapixeli şi o rezoluţie spaţială
de 21x28 m, distanţa focală 57 mm.
Va fi plasat pe orbită terestră joasă,
perigeu - 300 km, apogeu -1450 km.
Centrul de operare se află la Măgurele şi
vor fi folosite două staţii de sol, una
situată la Măgurele şi cealaltă la Marisel,
lângă Cluj. Durata misiunii este de 6 luni
iar timpul de viaţă pe orbită 1 - 3 ani.
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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

Pierdut carnet de student, pe
numele David Răzvan-Ionuţ. Tel.
0769-607308.
Vând ieftin colţar bucătărie nou,
2 fotolii scoică, birou şcoală copii,
canapea extensibilă. Tel. 0721155683.
Vând tv Daewoo diagonala 55,
stare perfectă de funcţionare, preţ
200 lei. Tel. 0757-063354, 0723092582.
Cumpăr urgent dvd cu slujba de
Bobotează din 2012. Tel. 0723092582.
Vând mobilă cameră: dulap
haine, vitrină, masă tv, preţ 400 lei
negociabil. Tel. 0744-991672.
Vând injector combustibil lichid
italian, nefolosit, pt. centrale termice, brutării, etc. preţ 1500 lei
negociabil. Tel. 0744-633149.
Vând la Secăşeni 2 cazane de
50 l pentru mâncare, 200 € neg. Tel.
0731-191130. (RR)
Vând în Bocşa moară de cereale
cu ciocane de capacitate mare, 300
kg/h, are nevoie de motor trifazic,
450 lei neg; baloţi de paie şi lucernă.
Tel. 0740-770047. (RR)

Cumpăr în Bocşa porumb, grâu.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz pentru căldură cu tiraj natural,
economice, garanţie la montaj, 350400 lei; aragaz pe gaz cu 4 ochiuri,
cuptor, prevăzut cu convector pt.
căldură cu toate dotările şi butelie,
550 lei; telefon LG 290 cu taci nou,
toate dotările şi Samsung 3010 nou,
200 lei/buc. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Butin junincă Holstein
gestantă în luna a 9-a, 3.500 lei neg;
viţea de 10 luni, bălţată românească, 300 kg, preţ neg; porci graşi, 7
lei/kg; 10 perechi de purcei, 300 lei
perechea. Tel. 0722-663415. (RR)
Vând la Teregova 10 purcei
marele alb, 7 săptămâni, 400
lei/pereche. Tel. 0729-105832. (RR)
Cumpăr la Teregova 2 tone
boabe de porumb, 80 bani/kg. Tel.
0729-105832. (RR)
Vând în Reşiţa schiuri şi bocanci
de schi, 100 lei perechea; maşină de
cusut electrică, 400 lei; maşină de
cusut Singer, 100 €; mobilă tineret,
1000 lei. Tel. 0355-426704, 0752030888. (R.R)
Vând în Reşiţa convector pe
gaz, tiraj forţat, 350 lei neg. Tel.
0255-218430. (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 S.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Văliugului, nr. 2B, jud. CaraşSeverin, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a
următoarelor:
1. Bunuri imobile 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.
Licitaţia porneşte de la valoarea de 50% din preţul de evaluare, fără
posibilitatea scăderii sub acest prag.
Licitaţia publică va începe din data de 07.02.2011, ora 11 şi va fi
organizată 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, până la valorificarea totala a patrimoniului.
2. Bunuri mobile:
a) 58 de poziţii bunuri mobile (lista completă a bunurilor mobile şi
preţul de evaluare se pot consulta la sediul lichidatorului judiciar). Pentru
aceste bunuri, creditorii au hotărât vânzarea bunurilor ca deşeuri fier
vechi prin metoda negocierii directe cu următorul regulament:
Vânzarea se va efectua “doar ca urmare a unei selecţii de oferte,
vânzarea urmând a se efectua către societatea care oferă cel mai bun
preţ (din cel puţin 3 oferte). Oferta câştigătoare, în acest caz va fi
desemnată de către lichidatorul judiciar. Ofertele se vor depune la sediul
lichidatorului judiciar în termen de 10 zile de la data publicării de către
lichidator într-un ziar de largă circulaţie a unui anunţ privind vânzarea
bunurilor mobile prin negociere directă cu posibilii ofertanţi.”
Având în vedere aceste considerente, lichidatorul judiciar anunţă toţi
posibilii ofertanţi despre posibilitatea depunerii la sediul lichidatorului
judiciar, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ a
ofertelor pentru achiziţionarea utilajelor.
b) 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.
Conform hotărârii adunării creditorilor, bunurile se valorifică ca lemn
de foc, cu depunerea de către ofertanţi a ofertelor de participare la
negociere directă conform regulamentului mai sus indicat.
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 înştiinţeze lichidatorul
judiciar cu cel puţin 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 începând 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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Anunturi
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Vând în Reşiţa schiuri, 80 lei;
tablouri mici şi mari, 5-100 lei; uşă
pliantă, 80 lei; cizme piele mărimea
39, 30 lei; haină de piele damă, 200
lei; blană naturală, 250 lei; candelabru pt. cameră copii tip glob roşu, 35
lei. Tel. 0786-483218, 0355-415185
Vând în Reşiţa o blană şi
macrame. Tel. 0355-807961. (RR)
Vând la Grădinari scroafă 80-90
kg, 8 lei/kg. Tel. 0720-024263. (RR)
Vând la Bocşa schiuri toate
mărimile, 50-60 lei perechea; moară
pt. măcinat porumb cu/fără ştiuleţi
cu motor, 1000 lei; convector pe
gaz, 350 lei. Tel. 0255-556427. (RR)
Vând la Soceni armăsar, 2700
lei neg. Tel. 0756-589691, 0755676429. (RR)
Vând la Moraviţa maşină de
cusut, 200 lei; aparat foto Nikon F601, 400 lei; drujbă Hurricane, 300
lei; calculator şi monitor, 200 lei. Tel.
0745-857488. (RR)
Vând la Sichieviţa vacă bălţată
românească gestantă luna a 9-a,
4000 lei. 0767-943102. (RR)
Vând în Reşiţa tv color Provision, diagonala 51 cm, gri metalizat,
170 lei; tv color sport Nikkei, diagonala 37 cm, 100 lei; sistem audio
2.1, 70 lei; sistem 5.1, 120 lei; calculator PIV cu monitor, tastatură,
mouse, 400 lei; calculator PIII complet, 250 lei. Tel. 0757-612642. (RR)
Vând la Bocşa acordeon Weltmeister, 80 de başi, 200 €; motor
electric de 15 kw, 3000 rotaţii, 1000
lei; compresor cu butelie de 180 l, cu
motor trifazic, 1000 lei; masă de circular cu motor trifazic 4 kw şi pânză
de 700, 1000 lei; cazan de făcut
răchie din inox alimentar, 130 l, umplere laterală, 1000 €; polizor fix cu 2
pietre de 300 şi 2 pietre de rezervă,
1000 lei. Tel. 0747-877713. (RR)
Cumpăr în Reşiţa mobilă de
bucătărie. Tel. 0730-268998. (RR)
Cumpăr în Sacu cai de tracţiune.
Tel. 0732-982025. (RR)
Vând rochie de mireasă model
Edy K, cusută manual, cu pietre
Swarovski, are şi trena, 2250 lei. Tel.
0751-511119. (RR)
Vând în Măureni grâu şi porumb,
15 lei măsura; maşină automată de
spălat, 500 lei; ladă frigorifică 280 l,
700 lei. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând în Reşiţa instant, 350 lei;
convector, 350 lei; butelie aragaz tip
vechi, 100 lei; 2 saltele de pat 1
persoană, 120 lei ambele; drujbă
nouă, 450 lei; seturi cu câte 6 halbe
de bere. Tel. 0355-425973, 0729022526. (RR)
Vând în Sacu purcei, 300 lei
perechea. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Jamu Mare mobilă de
cameră şi sufragerii aduse din
străinătate, aproape noi. Tel. 0734104760. (RR)
Vând în Bocşa tun de aer cald pe
motorină, încălzeşte peste 2000 mc,
450 € neg. Tel. 0745-830975. (RR)
Vând la Târgovişte, judeţul
Timiş, porumb, 1 leu/kg; 2 iepe
murane, 4000 € neg. Tel. 0356884448, 0760-908392. (RR)
Vând în Reşiţa chiuvetă cu dulap, 180 lei; chiuvetă simplă, 50 lei;
colţar, 800 lei. Tel. 0761-137478. (rr)
Vând în Reşiţa măsuţă de
culoare neagră, 90 lei; masă pentru
8 persoane, 150 lei. Tel. 0728813340. (RR)
Vând în Mâtnicu Mare purcei 8
săptămâni înţărcaţi, rasa Marele
Alb, 200 lei/buc sau 400 lei
perechea. Tel. 0762-188929. (RR)
Vând în Reşiţa pat o persoană
cu saltea relax şi dulap lenjerie, 250
leit 0745-204736. (RR)
Vând lucernă, 12 lei/buc. Tel.
0723-011395. (RR) Vând în Reşiţa
tv color, carcasă plastic, marca
Schneider, teletext, telecomandă,
200 lei neg. Tel. 0731-051853. (RR)
Vând în Reşiţa staţii de maşină.
Tel. 0761-046768. (RR)
Vând la Clocotici fân în claie,
400-450 lei neg. Tel. 0255-234023.
Vând în Caransebeş DVD de
maşină marca JVC, aproape nou,
cu toate dotările, 200 € neg; Nokia
x6, 450 lei. Tel. 0723-599099. (RR)

Anunturi
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Vând laptop PIII, stare foarte
bună, 50 €; laptop PIV, 100 €. Tel.
0735-060187. (RR)
Vând la Gătaia 2 iepe gestante
în luna 8, greutatea aprox. 650 kg,
4000 lei/buc neg. Tel. 0726-213861.
Vând tv color sport, diagonala
35 cu telecomandă, preţ 110, preţ
negociabil. Tel. 0729-397814.
Vând căţeluş rasa Shar-Pei,
vârsta 2 luni, carnet sănătate la zi.
Preţ fix 200 €. Tel. 0742-484297.
Vând Nokia N97 mini decodat,
tastatură qwerty, 8 gb şi micro sd 16,
nu este făcătură original. Tel. 0751568913. Etichete/crotali pentru stupi
la 15/5 cm rezistente UV, tabla AlZn
vopsită electrostatic şi lăcuită 2,4 lei.
Tel. 0768-331715, 0732-452930.
Vând o măsuţă 90 lei şi un geam
termopan 3 canate,dimensiuni 2710
x1630, 580 lei. Tel. 0728-813340.
Cumpăr 7 calorifere din fontă,
bune şi defecte, asigur transportul.
Tel. 0740-520382.
Vând magnetofon Tesla cu 2
boxe şi suporţi reglabili +30 benzi
audio, 25 €. Tel. 0728-813340.
Vând ghete fotbal Adidas şi
Nike, preţ 150 lei. Tel. 0762-052900.
Cumpăr cantităţi mari de euro
paleţi epal. Tel. 0762-640156.
Vând saltea 200-140 vechime 3
luni preţ 170 lei. Tel. 0746-254661.
Vând calorifer baie dim. 90x40,
preţ 70 lei. Tel. 0746-254661.
Vând tv color sport diagonala
35, cu telecomandă, preţ 100 lei.
Preţ negociabil. Tel. 0729-397814.
Vând lăzi de stupi verticale noi,
preţ 130/buc. Tel. 0744-963406.
Vând skiuri şi clăpari de diferite
mărimi aduse din Germania. Maşină
de spălat vase 150 € şi maşină de
spălat haine 120 €. Tel. 0749044785.
Vând în Anina cuptor electric cu
4 ochiuri şi loc de copt 100 € şi dulap
cu 2 uşi, preţ 50 €, aduse din
Germania. Tel. 0749-044785.
Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu căşti şi încărcător. Preţ 350 lei.
Tel. 0745-130202.
Vând miere salcâm 22 lei/kg
miere polifloră 20 lei/kg miere rapiţă
20 lei/kg. Dacă cumpărătorul cumpără mai mult de 50 kg, preţurile
sunt: miere salcâm 20 lei/kg, miere
polifloră 18 lei/kg, miere rapiţă 18
lei/kg. Tel. 0745-130202.
Vând monitor crt Compaq 7550
de 17. Arată şi funcţionează ireproşabil. Preţ 100 lei. Tel. 0745-130202
Vând calculator: procesor Intel
Celeron de 2.40 GHz RAM 512 MB
DDR placa video Nvidia GeForce
FX 5200-128 MB hard disk 80 GB cd
writer floppy disk. Preţ 500 lei. Tel.
0745-130202.
Vând ieftin lichidez gospodărie.
Mobilă bucătărie, bibliotecă 2
corpuri şi dulap cu 2 uşi, canapea
extensibilă Germania 2 pers. aragaz
3 ochiuri pe gaz cu cuptor, 2 fotolii, o
noptieră, birou calculator, cuier cu
ladă. Tel. 0724-465989.
Vând teracotă mobilă preţ bun.
Tel. 0722-420002.
Închiriez apartament 2 camere
în Reşiţa, Calea Timişorii. Tel. 0770629409.
Vând măsuţă 90 lei şi masă
mare 140 lei. Tel. 0728-813340.
Vând corturi de 2 persoane cu
material dublu. Tel. 0760-277161.
Vând urgent telefon Blakberry
Black 9780 nou card 4G. Tel. 0722879262.
Vând maşină de spălat vase
Bosch, 150 € adusă din Germania,
cuptor electric cu 4 ochiuri şi loc pt.
copt 80 €. Tel. 0764-577893.
Vând monitor crt ecran plat 19
inch cu 40 lei. Tel. 0764-335767.
Vând monitor lcd de 19 inch preţ
60 €. Tel. 0764-335767.
Vând monitor crt flat ecran plat
19 inch 15 €. Tel. 0770-915251.
Vând joc Play Station Portabil
PSP + card, preţ 320 lei; Play
Station 2 cip + jocuri copiate,
manete, preţ 360 lei sau schimb cu
telefon, jocuri originale Play Station
2 portabil, PSP, PS3, preţ 20 lei
bucata. Tel. 0721-414951.

Auto-Moto-Velo
Vând urgent maşină WV Cady,
an fabricaţie 2006, capacitate cilindrică 1900 TDI, 5 locuri, ABS, ESP,
oglinzi electrice încălzite, geamuri
electrice, climă, sistem audio, distribuţie recent schimbată, stare f.
bună, culoare verde deschis. Preţ
neg. T el. 0737 - 441342, 0771 379168, 0736-086511.
Vând în Bocşa piese de Rabă şi
de Saviem, toate la un preţ de 300 €
neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Bocşa Dacia 1310, an
1994, motor de 1.4, cutie 5 viteze,
maşină de garaj, 700 € neg. Tel.
0742-802358. (RR)
Vând în Reşiţa pompe benzină
pentru Opel Astra, 150 lei/buc; 2
telescoape spate pentru Opel Astra
Caravan, 150 lei ambele; 3 jante
tablă 13" pentru Ford Escort, 150 lei
toate. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând Renault 21 Break diesel,
gemuri electrice, turelă, gri metalizat, stare bună şi de funcţionare,
înscris pe Caraş-Severin, 700 €
neg. Tel. 0729-760717. (RR)
Vând la Şoşdea tractor U650 cu
plug, 3000 € neg; Fiat mic cu linia
defectă, 1500 € neg. Tel. 0754025374. (RR)
Vând motocicletă Kawasaki de
650 cmc, avariată, 750 € neg; motocultor de 5.5 cp, 350 €; Opel Zafira
înmatriculat după 1 ianuarie 2007,
an 2001, diesel, 4100 € neg; cauciucuri de iarnă diferite dimensiuni.
Tel. 0766-251256. (RR)
Vând în Re şi ţa microbuz
Renault Master, an fabricaţie 2001,
4000 € neg; dezmembrez Renault
Twingo an 2001, preţuri negociabile
la faţa locului; jante aluminiu pe 14,
15 ţoli, 500 lei/set. Tel. 0355426704, 0752-030888. (R.R)
Vând în Reşiţa Renault Laguna
2, stare foarte bună, an 2001, diesel, 120.000 km la bord, înmatriculat
în Caraş-Severin, 4300 €. Tel. 0761046768. (RR)
Vând în Reşiţa semănătoare de
cartofi pe 2 şiruri automată, 2500 lei
neg sau schimb cu plug pe şină. Tel.
0746-642653. (RR)
Vând semănătoare nouă pentru
porumb, pe 4 rânduri, 2000 € neg.
Tel. 0730-956225. (RR)
Vând în Făget tractor U650, an
1999, 4500 €; tractor viticol U445,
1600 €. Tel. 0723-579140. (RR)
Vând la Sichieviţa scutere Peugeot, 250-300 €; cositoare Carpatina, 3000 lei; tocătoare de tulei,
2500 lei; 2 jante tractor 445. 0767943102. (RR)
Vând la Moraviţa motocicletă
Honda CM125P, 1200 €. Tel. 0745857488. (RR)
Vând în Sacu Ford Mondeo 1.6,
benzinar, şi variante; scuter, motor
49. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând Dacia 1310 pe gaz omologată, stare bună de funcţionare,
500 €. Tel. 0756-592250. (RR)
Vând în Luncaviţa Opel Vectra
C, an 2003, euro 4, înmatriculat în
2010 persoană fizică, full option,
3800 € neg; Opel Vectra A, an 1996,
1.7 td, climă, mahon, închidere centralizată, geamuri electrice, un
singur rând de numere roşii, 800 €;
Audi A4, an 1998, 1500 € neg; piese
Audi, Passat, Opel, Golf, Cielo, Vento. Tel. 0733-229497, 0763-530529.

Matrimoniale

Domn divorţat, 53/174/65, cu
apartament, singur, sincer, pedant,
caut doamnă pentru căsătorie, din
Reşiţa. Tel. 0765-325636.
Bănăţean văduv, 57/170/70, cu
apartament şi auto, caut o doamnă
pentru prietenie, bazată pe cinste,
sinceritate, dragoste şi respect. Tel.
0771-616065.
B ărbat, divor ţat, stabilit în
München de peste 20 ani, doresc să
cunosc o d-soară, doamnă fără
copii, pt. o relaţie. Tel. 0355-719889.
Caut amant ă discret ă din
Reşiţa. Tel. 0757-600711.

Anunturi
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Auto-Moto-Velo
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 în Rusova Veche tractor
M650 în stare de funcţionare, cu
plug şi stelată, 13.000 lei. Tel. 0745263340. (RR)
Cumpăr la Secăşeni disc mare
pentru tractor de 650 pe roţi. Tel.
0731-191130. (RR)
Vând în Bocşa remorcă Cresci
fabricată în Italia, 950 kg, sistem de
frânare, an 2002, înmatriculată,
1000 € neg. Tel. 0745-830975. (RR)
Vând în Caraşova tractor Same,
dublă tracţiune, înscris, 4500 €. Tel.
0747-796608. (RR)
Cumpăr în Clopodia o cabină
conică pentru tractor U650. Tel.
0729-843730, 0727-858382. (RR)
Vând în Clopodia disc gp 3.4 în
stare de funcţionare, 1000 € neg.
Tel. 0729-843730, 0727-858382 (rr)
Vând în Zorlenţu Mare Jeep
Fiat, an 1997, stare foarte bună, pe
motorină, motor de 2000, înmatriculat decembrie 2009, 3000 €. Tel.
0728-914748, 0255-235980. (RR)
Vând în Reşiţa Dacia 1310, albă, 5 viteze, stare foarte bună, ţinută
în garaj, 92.000 km la bord, verificare tehnică până în decembrie,
600 € neg. Tel. 0751-760066. (RR)
De vânzare Bmw 320 diesel,
150 cai putere, break, negru, an
2003, navigaţie mare încorporată,
scaune tip recaro, volan piele, jante
aliaj, cauciucuri iarnă/vară noi,
consum 5,5%, stare impecabilă,
preţ 6500 €. Tel. 0747-081224.
Vând Dacia 1400 vişinie an fb.
94 stare f. bună, optică şi tehnică
excepţională, cauciucuri f. bune de
iarnă, acte la zi, preţ f. bun 700 €
neg. Tel. 0742-802358.
Vând remorcă stemă, înmatriculată în România, cu prelată, puţin
folosită. Preţ 900 € negociabil. Tel.
0729-754595.
Vând tractor Fiat 445 fără cabină, în stare bună de funcţionare,
preţ 3100 €. Tel. 0742-943871.
Vând tractor U 650 an 1993 totul
original, culoare originală, preţ 3500
€ şi disc suspendabil pe 4 baterii
preţ 900 €. Tel. 0766-857722.
Vând motostivuitor second 2500
kg stare perfectă preţ 3500 €
negociabil. Tel. 0734-487268.
Vând camionetă Vw T4, an
1994, cabină dublă, înscrisă,
prelată, distribuţie făcută, stare
bună. Tel. 0764-577893.
Vând jante de aluminiu originale
de Ford Focus pe 15 cu tot cu
cauciucuri 200 €. Tel. 0764-577893.
Cumpăr roţi cu jantă Tico pe 12.
Tel. 0753-102723.
Vând urgent Renault 21 break,
înmatriculat, acte la zi, cauciucuri
iarnă, baterie nouă, rulmenţi noi.
690 €. Tel. 0728-813340.
Vând jante de aluminiu pt. Bmw
pe 15 cu 100 € setul şi pt. Ford pe 15
cu 180 € setul cu cauciucuri de vară.
Tel. 0749-044785.
Vând camionetă Vw T4, 1.9 td,
cabină dublă, prelată, înscrisă, în
2010, taxe la zi, stare bună. Tel.
0749-044785.
Vând lanţuri de maşină pe 14
noi, în cutie, producţie nemţească,
preţ 50 lei. Tel. 0766-442201.

Anunturi
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Imobiliare

Vând construcţie birouri + magazie în Reşiţa. Închiriez birouri în
Reşiţa. Tel. 0744-420926, 0255213709.
Vând/închiriez boxă + teren în
Triaj, lângă Petrom şi garaj în
Luncă. Tel. 0745-513817.
Vând la Secăşeni casă, 25.000
€ neg. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Reşiţa, Aleea Tuşnad,
apartament 3 camere confort II
îmbunătăţit, toate utilităţile, 25.000
€; apartament 3 camere confort I.
Tel. 0355-412016. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 4
camere situat în Centrul Civic,
complet renovat, 2 balcoane, 2 băi şi
boxă, suprafaţa de 126 mp, 42.000
€. Tel. 0727-156290. (RR)
Închiriez în Timişoara, str. Hebe,
aproape de Billa din Calea Şagului,
apartament 2 camere cu toate
utilităţile, pentru eleve sau studente.
Tel. 0721-503677. (RR)
Caut pentru închiriere garsonieră în Reşiţa. Tel. 0722-869423,
0764-050423. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Moroasa 2,
apartament 3 camere, etaj 1, izolat
termic, centrală, termopane, 30.000
€ neg. Tel. 0752-099019. (RR)
Vând în Reşiţa, Bd. Muncii, apartament renovat, centrală proprie,
et. 2, 30.000 €. Tel. 0722-356436.
Vând casă cu etaj la roşu din
cărămidă poroterm, fără finisaje, în
Dognecea, str. principală. Casa este
compusă din 3 camere, 2 băi şi bucătărie, 28.000 €. Tel. 0741-297029.
Vând în Reşiţa, Micro 3, apartament 2 camere, dotat şi utilat la
cheie, parter, 35.500 € neg. Tel.
0740-274487. (RR)
Închiriez la Reşiţa, în blocul turn
de lângă tribunal, apartament 2
camere, 150 €.Tel. 0751-511119. (rr)
Vând la Jamu Mare teren în
suprafaţă de 1500 mp cu front
stradal 40 mp la şoseaua principală,
în centrul comunei, 2 € mp. Tel.
0734-104760. (RR)
Vând în Mehadia, Caraş-Severin, casă la nr. 412, compusă din 3
camere, bucătărie, curte, apă şi
canal, curent trifazic, grădină mare
cu anexe, 30.000 € neg. Tel. 0767470450. (RR)
Vând apartament în Reşiţa,
Lunca Bârzavei, centrală, termopane, complet mobilat şi utilat, loc de
parcare, 24.000 € neg. Tel. 0740520382. (RR)
Vând la Caransebeş pământ pe
Plai Sebeş, 34-35 € neg. Tel. 0727415386. (RR)
Vând casă în comuna Percosova, Timiş, casă 3 camere şi
bucătărie, 8000 € neg. Tel. 0728079910. (RR)
Vând garsonieră confort 1 zona
Govândari, preţ 12.000 € neg. Tel.
0747-134778.
Vând ap. 2 camere decomandate, ultracentral, centrala, termopane, boxă, balcon. Tel. 0724465989.
Închiriez ap. 2 camere decomandate, ultracentral, centrală,
termopane utilate, mobilate, boxă,
balcon. Tel. 0724-465989.
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, intrare auto în curte, grădină,
anexe, 540 mp, preţ negociabil. Tel.
0744-615904.

Anunturi
,

Vând cameră cămin parter, str.
Constructorilor, îmbunătăţită, boiler
electric, termopan, preţ 5000 €. Tel.
0730-139529.
Vând casă în Zorlenţu Mare nr.
de casă 495. 2 camere, 1 bucătărie,
fundaţie de piatră, curte, grădină,
casa este din cărămidă crudă,
necesită reparaţii. Preţ negociabil.
Tel. 0721-502063.
Vând garsonieră confort 1 în
Govândari, etaj 4, acoperiş nou, uşă
metalică, geamuri termopan,
centrală proprie, bucătărie mutată în
terasă, preţ 13.000 € neg. Tel. 0771941801.
Ofer spre închiriere apartament
2 camere Luncă. Tel. 0726-701010.
Închiriez apartament 2 camere
în Luncă, în spatele Universităţii,
mobilat. Tel. 0722-420002.
Ofer spre închiriere garsonieră
în Reşiţa, zona Comisariat, la etajul
3 din 4, renovată gresie, faianţă, uşă
schimbată, centrală, termopane,
izolată pe interior cu polistiren, etc.,
cuprinzând hol, baie cu cadă,
bucătărie, cameră mare şi balcon.
Tel. 0729-821303.
Vând ap. 3 camere, conf. 1, decomandat, renovat, mobilat/nemobilat, termopane, centrală, uşă de
metal la intrare, uşi de interior
schimbate, gresie, faianţă în cele 2
băi, parchet în camere şi pe
coridoare, în zona Gării de Sud. Preţ
37.000 €. Tel. 0740-213627.
Vând teren extravilan cu sălaş
5600 mp, Calea Timişorii, amonte
jandarmerie (platou) 3 €/mp. Tel.
0749-906453.
Casă de vânzare Secu la ieşire
spre Semenic, preţ 9000 € neg. Tel.
0255-233849.
Vând parcele utilităţi în zona
Văliug Crivaia 14 €/mp. Vând parcelă toate utilităţile în Reşiţa strada
Nera 28 €/mp Tel. 0722-631009.
Proprietar, vând apartament 2
camere, Govândari, etaj 2/4, centrală, izolat, termopane, podele, faianţă, uşă metalică, mobilat, parcare,
24.500 € neg. Tel. 0740-520382.
Vând casă în Jamu Mare, Timiş,
nr. 220, 4 camere, baie, hol închis, 2
curţi, anexe şi grădină, preţ 12.000 €
negociabil. Tel. 0742-943871.
Persoană fizică, închiriez ap. 2
camere, decomandat, balcon
închis, renovat în 2011, geamuri
termopan, centrală proprie, utilat
frigider, aragaz, tv, mobilat complet,
Ateneului, et. 4/4 cu izolaţie pe
acoperiş. Preţ 120 € + garanţie. Ofer
şi cer seriozitate. Tel. 0729-851888.
Vând spaţiu comercial Reşiţa
piaţa Trandafirul, 60 mp şi chioşc,
renovate şi dotate cu centrală şi
termopane. Tel. 0724-336226 sau
0734-487268.
Vând apartament 2 camere
dublă întrebuinţare locuit sau spaţiu
comercial, termopane central ă
proaspăt renovat, faianţă, gresie,
cabină de duş. Tel. 0724-336226
sau 0734-487268.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apartament în Reşiţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Ofer spre închiriere apartament
2 camere Reşiţa Luncă. Tel. 0726701010.

Anunturi
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bătrâni. Tel. 0763-693509. (RR)
Se caută menajeră pt. un apartament în Reşiţa, 9-4 ore/lună. Tel.
0760-277161.
Caut loc muncă ca şofer categorie BC, ofer şi rog seriozitate. Tel.
0751-568913.
Ofer servicii foto şi video la evenimente speciale, cel mai bun raport
calitate preţ. Tel. 0729-844264.
Execut instalaţii sanitare şi
electrice, izolaţii, zugrăveli, zidării,
tencuieli, podele laminate, gleturi,
faianţă, gresie, rigips, reparaţii,
tapet etc. Tel. 0728-813340.
Execut lucr ări interioare şi
exterioare de la A la Z, instalaţii sanitare şi electrice, centrale termice,
încălzire. Tel. 0740-520382.
Transport persoane şi colete de
la adresă la adresă Italia-România
şi Austria-România. Tel. 0733426228 şi 00393291959500.
Cameraman profesionist, filmez
şi fotografiez la evenimente. Tel.
0724-027846.
Pers. fizică, transport marfa cu
Volkswagen Transporter, ladă
acoperită cu prelată, de 2,5 tone.
Preţuri deosebit de avantajoase.
Tel. 0745-130202.
Repar calculatoare, instalez
Windows, jocuri şi tot ce ţine de
buna funcţionare a unui calculator.
Preţ rezonabil! Tel. 0745-130202.
Montez teracote, şemineuri
orice model. Execut orice fel de
construc ţie, renovare. Mont ăm
faianţă, gresie, marmură, podele,
lambriuri, uşi metalice, uşi interioare, termo şi hidroizolaţii, ziduri de
piatră. Preţuri negociabile la mp sau
la lucrare. Ne deplasam în tot judeţul
Caraş. Tel. 0743-907757.
Execut construcţii, rigips, tencuieli, mansardări, gresie, faianţă,
lucrări de la A-Z. Preţuri convenabile. Tel. 0740-558761.
Transport persoane AustriaRomânia. Răcoritoare, cafea şi
dulciuri gratis. Tel. 0760-277161.
Sonoriz ări nun ţi, botezuri,
evenimente. Transfer casete audiovideo sau disc vinil pe cd, dvd. Vând
boxe, staţii, pickup, magnetofon,
deck, cd-player, egalizor. Tel. 0723616268, e-mail dorel_luca_resita@
yahoo.com
Caut femeie pt. ajutor în menaj,
pt. 2 persoane, în München, să fie
fără copii, necăsătorită, vârsta 3040. Rog seriozitate. Tel. 0049
15112422822.
Doresc să îngrijesc copii sau
Realizez tatuaje din cele mai
bătrâni. Tel. 0786-483218, 0355- diverse şi montez body piercing,
415185. (RR)
machiaj permanent la preţuri de
Doresc să îngrijesc copii sau criză. Tel. 0770-915251.

Închiriez ap. în zona Moroasa
dotat cu toate utilităţile. Tel. 0722333756, 0729-102438 sau 0770547477.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală, sau schimb cu
apartament 2 camere + diferenţă.
Tel. 0722-501895.
Familie serioasă Reşiţa şi cu
casă de vacanţă întreţin la domiciliul
meu bunic pensionar. Tel. 0722631009 şi 0766-245845.
Închiriez urgent ap. 2 camere
conf. 2 în spate la Billa, parţial
mobilat. Tel. 0765-386323.
Vând casă Bocşa Montană,
renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
hol, debara, gresie, faianţă, podele
laminate, termopane, centrală
termică, terasă, curte acces auto,
grădină. Tel. 0749-3119691.
Schimb casă Bocşa Montană 3
camere cu îmbunătăţiri, cu apartament în Reşiţa, confort 1 cu 2 sau 3
camere, exclus turn Tel. 0771449583.
Ofer spre închiriere ap. 4 camere decomandat, complet utilat şi
izolaţie exterioară, pe bd. Muncii
bl.15. Preţ 600 lei/lună. Tel. 0723425858.
Vând casă 3 camere, 2 bucătării, baie modernă, cămară, alte
anexe, curte, grădină 540 mp. Casa
arată foarte bine, îngrijită. Doresc şi
schimb cu 2 sau 3 camere confort 1
+ diferenţă. Tel. 0748-119444.
Vând apartament 4 camere confort 1 decomandat, bloc de 4 nivele
izolat pe exterior, vedere la Parcul
Siderurgistului, centrală termică, et.
2. Ocupabil imediat, se vinde şi prin
credit bancar, cel mai bun preţ din
Govândari. Tel. 0770-359314.
Persoană fizică, cumpăr apartament 1 sau 2 camere, în Govândari,
chiar şi neamenajat, banii cash. Exclus intermediari. Tel. 0769-086352.
Schimb apartament cu 3 camere
conf. 2, îmbun ătă ţit total, cu
apartament cu 2-3 camere confort 1
sau cu o casă în Reşiţa, mai ofer
diferenţă. Tel. 0762-057598.
Vând teren intravilan în Bocşa
Română, 600 mp, cu utilităţi, apă,
gaz, canalizare, curent, 20 €/mp
negociabil. Tel. 0762-057598.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Prisma s.r.l. angajează
- agent marketing
- secretar redacţie
Condiţii: studii adecvate.
Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 25.01.2012
REŞIŢA: Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă: 1;
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 2
OŢELU ROŞU: Ambalator manual: 2
TOTAL JUDEŢ: 5

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Ia nuarie
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!
Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului

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.
Parc pentru petrecerea timpului
liber Dealul Golului - Re}i]a
În zona centrală a municipiului Reşiţa
va fi amenajat, direct deasupra oraşului,
la o altitudine cuprinsă între 357 - 522m,
un parc cu specific sportiv şi pentru petrecere a timpului liber, destinat atât locuitorilor Reşiţei cât şi turiştilor. Poziţia Poienii
Golului poate fi catalogată ca foarte
atractivă, deoarece ni se oferă o imagine
foarte plăcută asupra centrului Reşiţei,
iar întregul areal situat deasupra oraşului
la cca. 357m, fiind ideal pentru o zonă
sportivă şi de petrecere a timpului liber.
Pentru amplasarea diferitelor amenajamente destinate petrecerii timpului liber
şi recreerii ne stau la dispoziţie cca. 14 ha
de teren, foarte puţin împădurit şi mari

Zona industrial@ Valea [erovei, Re}i]a, jude]ul Cara}-Severin

din Ungaria, precum şi multor oraşe româneşti mari prin intermediul unei reţele
rutiere bine amenajate. În cadrul întregii
planificări se va avea în vedere, influenţarea doar în mică măsură a suprafeţelor
naturale ale muntelui, pentru a nu modifica în mod semnificativ imaginea naturală
şi foarte plăcută a terenului existent.

suprafeţe de păşune. Întregul areal, până
la cel mai înalt punct 522m, poate fi luat în
calcul pentru planificarea de ansamblu a
parcului sportiv şi de petrecere a timpului
liber. Reşiţa prezintă o poziţie centrală şi
este accesibilă atât din Iugoslavia cât şi

CONTACT:

l Zona industrială este realizată în
urma implementării unui proiect finanţat
prin Programul PHARE 2005 - Proiecte
de Investiţii în Infrastructura Regională.
l Prin proiect s-a reabilitat o veche zonă
industrială dezafectată.
l Proiectul a fost finalizat în 16 noiembrie 2009 iar din luna ianuarie 2010 se
pun terenurile la dispoziţia investitorilor.
l Rezultatele proiectului constau în
realizarea unui suprafeţe plane de 26,2
ha, împărţită în mai multe parcele şi
dotată cu toate utilităţile (apă, canalizare,
gaz, energie electrică, telefonie, inclusiv
reţea de drumuri şi pod pentru acces spre
drumurile DN 58 şi DN 58B).
l Parcare cu 88 de locuri, din care 22 pt.
vehicule lungi, de transport internaţional.
l Prin prevederile Programului PHARE,
se impune ca în primii 5 ani de la
finalizarea proiectului, terenurile să
poată fi doar concesionate sau închiriate,
urmând ca după expirarea acestei
perioade de timp să poată fi şi vândute.
l Zona industrială este localizată în
arealul fostului Aglomerator, în proximitatea cartierului cel mai populat din oraş,
respectiv Lunca Bârzavei.
l Distanţa până la cel mai apropiat
aeroport internaţional şi anume cel din
Timişoara este de 102 km.
l Distanţa până la drumurile naţionale
DN 58 şi DN 58B este de 2 km.

l Distanţa până la calea ferată este de 2
km.
l Distanţa până la cel mai apropiat port,
respectiv cel de la Moldova Nouă, este
de 93 km.
l Potenţialii investitori interesaţi pot
depune scrisori de intenţie la numărul de
fax 0255-215314 sau prin poştă la
adresa Primăria Municipiului Reşiţa, P-ţa
Decembrie 1918, nr. 1A, cod poştal
320084, Reşiţa, Jud. Caraş-Severin.
l 0,35 euro/mp

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/26 Ianuarie

Vineri/27 Ianuarie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+1ºC
-4ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

+1ºC
-8ºC

Reşiţa
Oraviţa

0ºC
-6ºC

+3ºC
-5ºC

Luni, 30 Ianuarie

+1ºC
-6ºC

Sâmb@t@/28Ianuarie

+1ºC
-5ºC

Reşiţa
Oraviţa

0ºC
-7ºC

0ºC
-5ºC

Marţi, 31 Ianuarie

Miercuri, 1Februarie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa

-1ºC
-6ºC

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/29 Ianuarie

Timişoara
Caransebeş

P

+2ºC
-6ºC

+1ºC
-8ºC

Vineri, 3 Februarie

Reşiţa

+1ºC
-7ºC

Oraviţa -2ºC
-8ºC

-1ºC
-7ºC

-1ºC
-7ºC

0ºC
-6ºC

Joi, 2 Februarie

Caransebeş

Sâmbătă, 5 Februarie Duminică, 6 Feb.

Reşiţa

-2ºC/-8ºC

-4ºC/-9ºC

-3ºC/-8ºC

-2ºC/-8ºC

+3ºC/-8ºC

-3ºC/-9ºC

-3ºC/-9ºC

Timişoara

+1ºC/-7ºC

0ºC/-6ºC

+1ºC/-9ºC

+1ºC/-8ºC

-2ºC/-9ºC

-1ºC/-9ºC

-2ºC/-9ºC

