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cherestea, semifabricate

şi panouri din lemn masiv

de fag, uscate şi aburite

Matei Mircioane

Protestele anti-ACTA, la Re ţa, s-au încheiat înainte de a începeşi

Internauţii rămân în sfera virtuală

Bucile lui Boc

Autorit@]ile jude]ene consider@ c@ au gestionat eficient problema z@pezii

Am scris şi am vorbit de multe ori despre
nesim

şi-au definitivat studiile şi
şi-au însuşit bunul sim

şti, toate se
revars

şi (ne)acoperite cu şnururi ce le petrec
bucile expuse la ore de maxim

şti deghiza şazişi realizatori tv, vipuri
ce şi-au pierdut primii şapte ani din via

şi prin zoaiele suburbanului, cu
to

ştilor ce se uit
şourile nesim

şi s

ş. Ce relevan

ştiute ale domnului Boc. Cel pu

şi cel
cu numele florii ce însemna curvele pe la
1700, s-au trezit s

şte, ştia sunt
oameni politici, ba chiar vor s

şedinte de
ştepta! Ca în cetele de maimu

şte
maimu

ştia ar trebui s

şi de conducere ce nu vor avea ca
principii decât lipsa de principii şi
voyeorismul de tot felul, mai ales cel ce
defineşte termenul.

ţirea ce se insinueaz

ţa, la texte ce expun tembelismul
creator al celor ce

ţ prin trocile pline de
l ţi în noua clas

ţii române

ţin penale, cu dot

ţ
ţi în a

ţ

ţii, fac audienţ

ţelul la poarta nou ţite
despre care vorbeam. Mai spun c

ţei,
discutabil ţii pe ecran un
filmuleţ cu fostul premier în pielea goal

ţ. Un om,
demnitar de rang înalt al statului, expus în
halul acesta pe micul ecran, este
inimaginabil. Dac

ţ ţiul

public, filmuleţul ar fi avut relevanţ
ţionist!

Dar nu, filmuleţul a fost realizat în vestiarul
unei s ţ

ţin
penibil.

Asta nu a fost îns

ţi domnilor? Bucile
premierului? Doamne fere

ţar
ţe. Dac

ţe care accept ţiile tuturor
maimuţoilor ce devin masculi dominanţi din
patru în patru ani. În fine, doresc s

ă din ce în ce
mai pregnant în unele autointitulate
mijloace media. De la poze ce frizează
decen

ături ale porcilor deghiza ă
trendy a societă

ă pe mass media. Curve mai mult
sau mai pu ările siliconate

ă audien ă,
pe

ă pe

tarabele
ă. Le sunt servite drept

modele de succes masochi ă
ca vi ă la

ă nu sunt
un pudibond care se revoltă la orice
centimetru de picior dezvelit al unei femei.

Dar, să vii de dragul audien
ă dealtfel, ă

ă,
întrece orice măsură a bunului sim

ă ar fi fost filmat pe stradă,
în pia ă, la Guvern sau oriunde în spa

ă: avem
un premier dacă nu nebun, exchibi

ăli de fitnes, după du ă
poate avea pentru opinia publică? Niciuna.
Doar, un eventual cadou pentru admira-
toarele ne

ă totul. Doi lideri
politici, un europarlamentar, Vadim,

ă comenteze imaginile!
Ce să comenta

ă
ă ne fie

pre ă! Ce vremuri ne-ar
a ă nu
suntem cumva încă de pe acum ni

ă inep

ă
accentuez faptul că nu aceasta este presa
adevărată, nu ace ă fie
politicienii la vârf ai României. Poate că
lucrurile se vor îndrepta, dar teamă mi-e că
asistăm doar la consolidarea unor structuri
sociale

Locuitorii de pe raza comunei Cornereva din
Caraş-Severin sunt în acest moment singurii
c şeni despre care se poate spune c

şteptat
ca, în urma fenomenelor meteorologice care s-
au înscris în codul portocaliu, ce au afectat jude

ş-Severin, Octavian

şini cu ajutoare trimise de Rotaract
Timişoara au fost îndreptate de autorit

şene au gestionat cu
bine aceast

şe, din
cauza mormanelor enorme de z

şi

şi
maşinile nu au efectiv unde s

ş-Severinul ajut

şi plat şi dou
şi va fi îndreptat

c
şe. Produsele au

fost donate de c
şi firma c şean

ş-Severin, Octavian
şului

Moldova Nou

şi paturi curate sau articole
de îmbr

şul Nou,
zilnic, de luni pân

şte municipiul Reşi
ş-Severin au fost

adunate aproximativ 400 kg de produse
alimentare neperisabile, care vor fi transportate

pân şoara, de unde, prin Ministerul
Ap

şi la Liceul
Traian Doda din Caransebeş. În acelaşi timp,
Enel Green Power a demarat o ac

şi Sfânta
Elena, din apropiere de Moldova Nou

şi se va finaliza pe
parcursul zilei de miercuri. Lungimea total

şi 5 km în satul Sfânta Elena.
La aceast

şura, la sediul
Ministerului Administra şi Internelor, şedin

şedin

şi combinat cu ploi, în diferite
ipoteze, care ar putea produce inunda Şedin

ş-Severin.

ără ă sunt
bloca ăpezii. Oricum, era de a

ă fie izolată, pentru că geografia
nu o avantajează deloc, din acest punct de vede
re. Prefectul de Cara

ări că locuitorii de acolo sunt în regu
lă, nu au deocamdată nevoie de alimente sau de
medicamente dar, dacă se impune nevoia unui
ajutor medical, acest lucru se va face pe cale ae
riană, cu ajutorul unui elicopter. Cu toate aces
tea, patru ma

ă
ătre Cornereva. Numai că locuitorii de

acolo au spus că nu au nevoie de alimente, deoa
rece ei sunt pregăti ă în fiecare an.

Prefectul, care consideră că autorită
ără

ă criză meteorologică, arată că
probleme mai mari sunt cu circula

ăpadă.
Reprezentantul guvernului în teritoriu a avut o
întâlnire cu primarul Re

ă ia măsuri de deblocare a
drumurilor, mai ales în cartierul Lunca Bârzavei,
acolo unde există cele mai mari probleme

ă parcheze.

Cara ă însă, la rândul său,
zonele sinistrate, chiar dacă modest. Un prim
transport cu ajutoare a pornit ieri diminea ă, din
jude ătre jude

ă minerală ă ă
tone de alimente neperisabile
ătre ISU Ialomi ăr

ătre Primăria Oravi
ără ă

Perena Premier, după cum precizează prefectul
jude

ă, Ion Chisăli ă, aici func ă,
începând de mar

ă de ninsoare
din ultimele zile. Cei care doresc să dea o mână
de ajutor pot dona alimente precum ulei, zahăr,
făină, paste făinoase, conserve sau apă îmbu
teliată, dar pot oferi

ăcăminte pentru cei izola ăpadă.
Centrul de colectare func ă în incinta
Pie

ă sâmbătă, între orele 8 - 16.
În ceea ce prive

ă la Timi
ărării, vor fi date celor care au nevoie de ele.

Un astfel de centru func ă

ăpezire a localită
ă. Ac

ă a
străzilor ce vor fi deszăpezite este de 4 km, în
localitatea Coronini,

ă ac ă mai multe persoane
cu ajutorul unor utilaje specializate de tip vola,
respectiv o rabă cu lamă.

Astăzi, de la ora 17, se va desfă

ă a Comitetului Na
ă, în cadrul căreia va fi analizat

modul de ac ăturarea efectelor fe
nomenelor meteorologice periculoase (ninsoare,
viscol, ger), cu detalierea situa

ă a viiturilor generate de
topirea zăpezii

ă a Comitetului Na
ă va putea fi urmărită prin sistemul de

videoconferin ă de la sediul Institu

ţi din cauza z

-
ţul, localitatea s

-
Ţunea,

a dat asigur -

-
-

ţile
judeţene c

-
ţi pentru iarn

ţile
administraţiei publice c

ţia în ora

ţei, Mihai Stepanescu,
pe care l-a rugat s

ţ
ţ, c ţul Ialomiţa. Transportul va

conţine cinci tone de ap

ţa, de unde vor fi împ ţite, mai
departe, persoanelor nevoia

ţa, S.C.
Helptrans din localitate

ţului Cara Ţunea. De
asemenea, la iniţiativa primarului ora

ţ ţioneaz
ţi, un centru de colectare a

alimentelor neperisabile pentru persoanele
aflate în dificultate, în zonele afectate de
precipitaţiile abundente sub form

-

ţi de z
ţioneaz

ţei agro-alimentare din cartierul Ora

ţa, la
Centrul Militar Judeţean Cara

ţioneaz

ţiune de
desz ţilor Coronini

ţiunea
a demarat ieri la ora prânzului

ţiune particip

ţiei ţa
extraordinar ţional pentru
Situaţii de Urgenţ

ţiune pentru înl -

ţiei actuale în jude-
ţele cele mai afectate. În partea a doua a ţei
extraordinare, vor fi prezentate scenariile de for-
mare pe cursurile de ap

ţii. ţa
extraordinar ţional pt. Situaţii
de Urgenţ

ţ ţiei Prefectului
- Judeţul Cara (DanApostolescu)

La protestele împotriva Puterii, de sâmb
ţei, erau

a ţi s ţii, care au
anunţat c ţ

ţia
Internetului”. Mai preciz

ţ
ţii împotriva ACTA, iar

re ţenii au promis c ţ

ţeleg de ce nu
au venit ţi tineri, din moment ce au spus
c ţi

ţean mai vârstnic, care a asistat la
discuţie ţin

ţi tineri la proteste
ţ

ţin

ţa au anunţat c
ţit! De aceea susţin c

-
ţi anti-ACTA, îns ţenii care

protesteaz

ţiunea. Astfel c ţa din centrul
ora

ţeni, care st
ţinut,

oarecum iritaţi faţ

ţiile celor care declar

ţinut de cuvânt), deoarece nu
este în obiectul nostru de activitate s

ţumiţi, fie de
ACTA, fie de altceva. Îns

ţa dintre angajamentul
luat pe internet

-
ţii. Asta ca s

ţa au fost „un mare fâs”!

ăta
trecută, 11 februarie, din centrul Re

ă se alăture
ă vor ie ă, ca să protesteze

împotriva ACTA, a ceea ce ei numesc „Poli
ăm că România a

semnat Tratatul ACTA, însă el nu va fi pus în
aplicare la nivelul UE, decât după dezbaterea
Tratatului în comisii, începând cu luna mai,
a.c. ătre
Paralamentul European, în luna iunie.

Astfel că în mai multe ări europene au avut
loc ample manifesta

ă vor ie ă să
protesteze. Acest lucru s-a
ă, sâmbătă, până la ora 15,30, a venit un

singur protestatar.
El se nume ărul Zoli, a

declarat: „Nu-mi convine legea asta, pentru că
vor să cenzureze internetul, ne taie dreptul la
liberă exprimare

ă sunt revolta ă vin”.
Un cetă

ător al ACTA
ării internetului, a spus că se a

ă fie mul
ă, să vadă ce se

întâmplă. „Dar, se observă că ace

ă se ă de cuvânt. Am cont pe facebook
ăzut că aproximativ 1500 de utilizatori din

Re ă vor protesta. Practic, au
min ă

ă pe acolo se manifestă
tot felul de iresponsabili!”, a fost de părere
suporterulACTA.

Ulterior, la ora 16, au mai venit doi manifes
tan ă la acea oră, re

ă zi de zi, din 15 ianuarie a.c.,
împotriva pre ăsescu, a
Guvernului

ă pia
ămas aproape goală. Mai erau

troienele de zăpadă, porumbeii
ă ăteau în lini

ă de relatările presei, că, de
fapt, ei protestau împotriva ACTA, dar
jurnali ă-i vadă.

Nu contestăm afirma ă
că au fost la proteste, nici nu-i certăm (mai ales
pe ei, care s-au

ă-i
scoatem în stradă pe cei nemul

ă nu se poate să nu
observăm discrepan

ăm”, sau mai
exact spus, lumea virtuală se poate dovedi un
balon de săpun, ce nu rezistă la proba rea
lită ă nu spun direct că protestele
anti-ACTAde la Re

şi
ştepta şi internau

şi în pia

şi eventuala lui votare de c

şi şi în pia
şi întâmplat, doar

c

şte Kurta Zoltan. Tân

şi opinie. Nu în
şi ceilal

şi au promis c

şi s-a declarat sus şi a
reglemnt ştepta
ca, totuşi, s şi tocmai
pentru aceea a venit în pia

şti tineri
vorbesc aiurea, nu ştiu ce spun şi nici nu ştiu
s şi
am v

şi
şi internetul trebuie

reglementat, pentru c

şi

şedintelui Traian B
şi împotriva clasei politice, au

încheiat ac
şului a r

şi vreo zece
cet şte la taclale.

A doua zi, pe internet, aceştia au sus

ştii nu au avut ochi s

şi realitatea din teren. Cu alte
cuvinte „una zicem şi alta fum

şi
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ă avertizare cu cod galben de ninsori ării, de
ieri, la ora 18, până joi, la aceea ă ă centre
de colectare a produselor neperisabile, pentru ajutarea persoanelor sinistrate din jude

ă

ă pentru mamă

ă ă ământ din jude

Meteorologii au emis o nou
În localitatea

Lacurile de acumulare din jude
Consiliul Local al

municipiului Caransebe

În ultimele 24 de ore, debitele râurilor din Cara
14 unit

şi viscol pentru vestul
şi or Şopotul Vechi au fost deschise dou

ş-Severin au
un grad de umplere cuprins între 28 şi 63%, procentul fiind considerat mic

ş a aprobat prelungirea conven
ş, privind derularea proiectului „Centrul de igien şi copil”

ş-Severin, în cea mai mare parte, au sta
ş-Severin au avut şi ieri cursurile suspendate

ţ

ţele
afectate de ninsorile din ultima perioad ţul Cara

ţiei de parteneriat pe anul 2012, cu
Episcopia Caransebe

ţionat
ţi de înv ţ ţul Cara

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Prim@ria Re}i]a
ne informeaz@

Adunarea general@ a
asocia]iilor de proprietari

Printr-un Ordin al Prefectului de Cara

-

-
-
-

-

ş-
Severin, Octavian

şi înceteaz

şi
prognoza pe urm

Ţunea, în perioada 13-
17 februarie, a fost suspendat

ţilor, în vederea obţi
nerii permisului de conducere, pe raza
judeţului. Suspendarea î

ţia în care condiţiile meteorolo
gice vor permite susţinerea corespunz

ă temporar
proba practică din cadrul procedurii de
examinare a candida

ă efec
tele, în situa

ă
toare a probei practice. Ordinul a fost emis
având în vedere ninsorile abundente din
ultimele 48 de ore, care au dus la imposibili
tatea folosirii traseelor de examen, dar

ătoarele 72 de ore.

Poetul Costel Stancu, fa]@ în fa]@ cu sine
(}i cu Cenaclul „Semenicul”)

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa anunţ ţia public

ţia va avea loc la sediu Prim ţa, Str. 1 decembrie
1918, nr. 60, în sala mic ţe.

Documentaţia poate fi obţinut

ţii suplimentare la tel. 0255-571133, int. 22, sau la comp.
Comercial - Transport a Prim ţa.

ă licita ă deschisă pentru
concesionarea pe o perioadă de 5 ani a Serviciului de Transport Public
Local de Călători, pentru data de 23.02.2012, orele 10:00.

Licita ăriei Oravi
ă de

ă contra cost începând cu data de
08.02.2012.

Înscrierile se pot face până la data de 22.02.2012
Rela

ăriei ora

şedin

şului Oravi

, ora 16.00.

PRIMAR comp. COMERCIAL-TRANSPORT
Inf. GOGAION insp. GÎRCU CONSTANTIN

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
Subscrisa S.C. GRUP CERA-BANAT SRL. cu sediul în Oraviţa, str.

Clo
ţa, str. HoreaA7 Parter, jud. Cara

ţ ţie public
ţinând debitoarei:

ţul de evaluare al imobilului este de 19.490 Euro, inclusiv TVA.
Licitaţia public ţul de evaluare

ţi la aceea
ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara

ţii suplimentare ţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.

şca nr. 31, jud. Caraş-Severin, prin lichidator judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi ş-
Severin, anun

Pre
şi va avea loc în data

de 21.02.2012 ora 15:00, urmând a se repeta, pân
şi or

şi ş-
Severin.

Rela şi caietul de sarcini se pot ob
şi

ş-Severin începând cu data public

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a
următorului bun apar

ă începe de la pre
ă la vânzarea bunului,

în fiecare zi de mar ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

� Teren intravilan în suprafaţ
ţa, nr. top. 1783-1784/b-2144/1785-1785/b-

1786/a)1/10 Oraviţa Român ţa, str. Clo

ă de 1949 mp, identificat în CF nr.
30570 Oravi

ă, situat în Oravi şca nr. 31,
Caraş-Severin

Matei Mircioane

şi neştiutor
s şi cînd aş vedea-o întîia oar şi
s şit,
pe ecranul transparent al unui cinematograf plutitor
între aici şi dincolo!”

Poetul Costel Stancu a citit versuri dintr-un volum aflat în preg
şedin

şi

şi, ceea ce este mai important, reprezint

şi a mor
şi a îndoielii.

Poetul Iacob Roman a spus c
şeşte s

Poetul şi prozatorul Gheorghe Zincescu a declarat c şi
ascultarea noului grupaj de poeme prezentate de Stancu a constituit o
adev şi spiritual şi câteva
expresii metaforice despre care a afirmat c

şi”, „în palmele sale s-au f şori albi /
urmele l

şi poetul Nicolae S

şie, cu scopul
aparent banal de a cur

şi
subliniat faptul c

şte parabole cu
deosebit şi religioas

şi el, stilul narativ al celor mai
multe dintre poeme, afirmând c

şeaz şi expresivitate.
Criticul Gheorghe Jurma a afirmat c

ătire,
la ăptămâna trecută a Cenaclului „Semenicul”, al Casei de
Cultură a Sindicatelor din Re ă nu are titlu, nici măcar
poemele nu au titluri, însă, membri cenaclului condus de Gheorghe
Jurma au considerat că cele douăzeci de poeme citite pot constitui
baza unui nou volum ă dovada
unui nou suflu poetic.

Costel Stancu a scris în vers alb, poemele fiind reflec
ădărniciei, a însingurării, a credin

ă poemele lui Stancu reprezintă o
cotitură în crea ă confere o profundă
respira ă unor texte aparent narative. Iacob Roman a remarcat,
cu deosebire, un poem pe care îl consideră „un nou testament liric” al
poetului (prezentăm ultimele versuri din poem):

ă citirea

ărată delectare lirică ă. Zincescu a „pescuit”
ă sunt adevărate bijuterii:

„cîntecul zornăie în coco ăcut nori
ăsate odinioară de cuie...”, „...stelele căzătoare sînt / stropi de

lapte picura

ărbu au apreciat
drept un text excep
ără titlu) despre întoarcerea la izvorul originar. Primul vers sună tot ca
o relatere,

ă ă gesturile, gândurile, impresiile
celor din jur, capătă încărcătură mitologică. De altfel, Nicolae Sârbu a

ă poetul Costel Stancu nu are nevoie de „zorzoane” în
versurile sale, poemele fiind în întregimea lor ni

ă încărctură mitică ă.
EseistulAnton Georgescu a remarcat,

ă la Costel Stancu, imaginea globală a
fiecărei poezii se deta ă cu for ă

ă poetul Costel Stancu se află în
fa ător.

ţa de s
ţa. Volumul înc

ţii grave
asupra iubirii, a vieţii ţii, a z ţei

ţia scriitorului, care reu
ţie liric

ţi de pe boturile / puilor de lup”, „lins ai fost de limba morţii”.

Atât Gheorghe Zincescu, cât
ţional, construit impecabil în întregime, poemul (tot

f
, apoi, totul

curge ca o povestire a revenirii fiului staului la obâr
ţa fânâna, îns

ţ

ţa unui (nou) drum liric extrem de promiţ

„Dacă moartea e singura regulă ce nu trebuie încălcată,
vreau să mor liber! Liber de mine însumi
ă privesc lumea ca ă
ă strig: via

„M-am întors să cură

ţa e un film proiectat, la nesfâr

ţ fântâna din mijlocul satului”

Conducerea PPDD Cara}-Severin - preluat@ de Valentin Bl@nariu
O nouă garnitură de conducere a Partidului

Poporului Dan Diaconescu s-a prezentat ieri
presei, cu mandatul de a constitui rapid organiza

ă, filiala jude ă.Aceas-
tă ie ă vine după un îndelung interval de
convulsii ări succesive la conducerea
partidului, în încercarea de a edifica o construc

ă. Actualul pre
ănariu, on om de

afaceri de 44 de ani, care a declarat ieri, într-o
conferin ă de presă, că nu a mai făcut politică până
acum. I-au stat alături, în calitate de secretar gene-
ral interimar, Ion Simion Purec, fost lider PSD

ă politică,

ănariu a declarat că, din perspectiva sa,
cei care s-au perindat pe la conducerea forma

ă facă ceva, dar nu s-a reu
ă, noua conducere a PPDD îi

a ă pe to ătă, 18
februarie, de la ora 11, la sediul din cartierul Munci-
toresc. Ion Simion Purec a declarat că vor fi depuse
candidaturi în toate localită

ă
cel târziu în aprilie va trebui constituită organiza

ă, a precizat Purec, asta după ce vor exista
organiza ăcar 40 de localită

ţii
în judeţ ţean

ţie
viabil

ţ

ţ
Ţurca

ţiunii
au încercat fiecare s

ţi, la masa discuţiilor, sâmb

ţile unde se va reu
ţii de partid, pentru a se putea

candida la alegerile locale cu liste complete. Pân
ţia

judeţean
ţii în m ţi din judeţ.

şi, în cele din urm
şire la ramp

şi de schimb

şedinte interimar al PPDD
Caraş-Severin este Valentin Bl

şi fost
viceprimar, un om cu experien şi, în
calitate de vicepreşedinte interimar, Florin ş.

Valentin Bl

şit.
De data aceasta, îns

şteapt

şi
crearea de organiza

(Dan Apostolescu)

Având în vedere Hotărârea de Consiliu
Local nr. 97/2010 în care se aprobă
„Regulamentul privind utilizarea parcărilor
apar

ă
ă parcările publice, pe lângă

dreptul de utilizare au
ă

administrarea ărilor de
re ă/domiciliu apar

ărilor publice de re
ă/domiciliu au obliga ăstra cură

ă deszăpezească
aceste spa ă prin contrac-
te de închiriere sau autoriza

Având în vedere că municipiul Re
ări i

meteorologice de cod portocaliu cu
precipita ă de ninsoare, în
cursul zilei de ieri au avut loc o serie de
verificări în prezen

ărgina ăzi în pantă.
În urma verificărilor s-a constatat că nu

există drumuri închise, circula ă
ă.

Ca urmare a răspunderilor pe care
Administra ă le are, primarul
municipiului Re

ări zilnice, începând de joi
16.02.2012, asemănător

ăpezirea spa
ă în competen

ă

ăm că o mare parte a
cetă

ăturarea zăpezii de pe spa

ţinând domeniului public
ţa”, cet ţenii care

utilizeaz
ţii.

Prezentul regulament reglementeaz

ţ ţinând domeniului
public ţa, în
conformitate cu prevederile legale.

Utilizatorii parc
ţ ţia de a p ţe-
nia iar pe timpul iernii s

ţii date spre folosinţ
ţii de parcare.

ţa a
ie ţa avert iz

ţiile sub form

ţa mass-mediei, atât pe
arterele principale cât

ţia desf
ţii normale de iarn

ţia Local
ţa Mihai Stepanescu va

organiza verific

ţa mass-mediei, cu privire la
desz ţiilor pietonale publice
care intr ţa administratorilor
de imobile, instituţii, unit ţi comerciale

ţie, imobile particulare, etc.
Menţion
ţenilor municipiului au acţionat pentru

înl ţiile din
preajma locuinţelor lor.

şi privat al
municipiului Reşi

şi anumite obliga

şi exploatarea parc
şedin

şi privat al municipiului Reşi

şedin-

şi
şi t de sub inciden

şi pe cele secundare,
cartiere m şe şi str

şu-
rându-se în condi

şi

şi permanent în
prezen

şi de
produc

Aducem la cunoştin

şi aprobate probleme de interes major pentru
membrii asocia

şi cheltuieli pe anul 2011;
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012;
lucr

şi indemniza
şi încheierea formelor de angajare ale acestora;

fonduri pentru cheltuieli administrative (materiale consu-
mabile, taxe poştale, taxe de timbru, onorariu avocat, etc);

valoare cuantum chirie pentru spa

şedinte, membrii ai
comitetului executiv şi comisie de cenzori, în cazul în care
mandatul acestora a expirat.

Totodat

şi func

şi s

şi complet

şi pasiv,
întocmit şi finan

şi pân

şi func
şte o contraven

şi de Pasiv (în cadrul organiz
şi func

ţa tuturor asociaţiilor de proprietari
obligativitatea organiz

ţiei de proprietari, cu privire la:
execuţia bugetului de venituri

ţinere, reparare, refacere faţade;
constituirea (reîntregirea) fondurilor de reparaţii, rulment,

penaliz
ţii precum

ţiile inchiriate terţilor;
stabilirea sistemului propriu de penaliz

ţia de pre

ţarea, organizarea ţionarea asociaţiilor de
proprietari, asociaţiile de proprietari au obligaţia s

ţii nr. 82/1991, republicat

ţiune, potrivit hot
ţiei de proprietari.

Asociaţiile de proprietari care opteaz
ţii în partid

ţia soldurilor elementelor de activ
ţelor,

pân ţia existent
ţia

existent
ţion

ţare, organizare ţionare a asociaţiilor de proprie-
tari, administratorul înf ţie dac

ţul (pentru organizarea contabilit ţii
în partid ţia Soldurilor Elementelor de Activ

ţii în partid
ţia cumul ţiei de contabil.

ării adunării generale, în primul
trimestru al anului fiscal 2012, în care să fie dezbătute,
adoptate

ări de între

ări, fonduri speciale;
fondurile lunare brute pentru salarii

ări;
alegeri pentru func

ă, vă comunicăm faptul că, în conformitate cu
prevederile Art. 21 din H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007
privind înfiin

ă
organizeze ă conducă contabilitatea proprie potrivit
prevederilor Legii contabilită ă, cu
modificările ările ulterioare, în partidă dublă sau în
partidă simplă, prin op ărârii adunării
generale a asocia

ă pentru conducerea
contabilită ă simplă vor depune la compartimentele
de specialitate situa

ă potrivit ordinului ministrului economiei
ă la data de 1 martie pentru situa ă la 31

decembrie ă la data de 1 septembrie pentru situa
ă la 30 iunie.

Men ăm că, potrivit prevederilor Art. 25, pct. 5 din
H.C.L. nr. 349/2009 privind aprobarea Regulamentului de
înfiin

ăptuie ă nu de-
pune în termen legal Bilan ă

ă dublă) sau Situa
ării contabilită ă

simplă), în situa ării

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Joi, 16 februarie 2012, ora 17:00, se va desfă

ă a Comitetului Na ă, în
cadrul căreia va fi analizat modul de ac

ăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase
(ninsoare, viscol, ger), cu detalierea situa

ă a viiturilor generate de topirea zăpezii

ă a Comitetului Na
ă va putea fi urmărită prin sistemul de

videoconferin ă de la sediul Institu

şura, la
sediul MinisteruluiAdministra şi Internelor, şedin

şedin

şi combinat cu ploi,
în diferite ipoteze, care ar putea produce inunda

Şedin

ş-Severin.

ţiei ţa extraor-
dinar ţional pentru Situaţii de Urgenţ

ţiune pentru
înl

ţiei actuale în
judeţele cele mai afectate. În partea a doua a ţei extraor-
dinare, vor fi prezentate scenariile de formare pe cursurile de
ap

ţii.
ţa extraordinar ţional pentru

Situaţii de Urgenţ
ţ ţiei Prefectului - Judeţul

Cara

Invita]ie }edin]a extraordinar@ a
Comitetului Na]ional pentru Situa]ii de

Urgen]@, prin sistemul de videoconferin]@

Suspendarea temporar@ probei
practice pentru ob]inerea
permisului de conducere



3PRISMA | 16 - 22 Februarie 2012 |

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
Subscrisa S.C.P MAGISTER S.P.R.L., cu sediul în Re -

ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud. Cara

ţa, str. P
ţ ţie public

ţinând debitoarei:

Licitaţia public ţul de evaluare

ţi la
aceea

ţa, str. Horea, bl.A7, Parter, jud.
Cara

ţii suplimentare ţine de
la sediul S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea,
bl.A7, parter, jud. Cara

ţului, zilnic între orele 10-12, sau la telefon 0255-
213468.

şi
ş-Severin, în calitate de

lichidator judiciar al S.C. CONSUELA IMPEX S.R.L. cu
sediul în Reşi ş-
Severin anun

şi va
avea loc în data de 21.02.2012 ora 15:00, urmând a se
repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin începând cu data public

ăcii nr. B3, sc. 1, ap. 8, jud. Cara
ă scoaterea la vânzare prin licita ă

deschisă a următoarelor bunuri apar

ă începe de la pre

ă la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de mar
ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.

MAGISTER S.P.R.Ldin Re

ării
anun

Ma ţ/buc. 77 EURO,
Ma ţ/buc. 51 EURO,
Ma ţ/buc. 51 EURO,
Ma ţ/buc. 51 EURO,
Ma ţ/buc. 77 EURO,
Ma ţ/buc. 51 EURO,
Ma ţ/buc. 51 EURO,
Ma ţ/buc. 103 EURO,
Capsator, 1 buc., preţ/buc. 1 EURO,

şini de cusut PFAFF, 13 buc., pre
şina de cusut SINGER,2 buc., pre
şina cheita, 2 buc., pre
şina betelie, 1 buc., pre
şina incastro, 2 buc., pre
şina butoniera, 1 buc., pre
şina nasturi, 1 buc., pre
şina călcat, 2 buc., pre

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
Subscrisa S.C. CHARME MODE S.R.L. cu sediul în

Oraviţa, str. Victoriei, nr. 12, jud. Cara

ţa, str. Horea A7 Parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţinând debitoarei:

Licitaţia public ţul de evaluare

ţi la
aceea

ţa, str. Horea, bl.A7, Parter, jud.
Cara

ţii suplimentare ţine de
la sediul S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea,
bl.A7, parter, jud. Cara

ţului, zilnic între orele 10-12, sau la telefon 0255-
213468.

ş-Severin, prin
lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în
Reşi ş-Severin, anun

şi va
avea loc în data de 21.02.2012 ora 15:00, urmând a se
repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin începând cu data public

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a
următoarelor bunuri apar

ă începe de la pre

ă la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de mar
ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.

MAGISTER S.P.R.Ldin Re

ării
anun

- Ma ţ de evaluare 325 Euro;
- Ma ţ de evaluare 245 Euro;
- Ma ţ de evaluare 257 Euro;
- Ma ţ de evaluare 434 Euro;
- Ma ţ de evaluare 378 Euro;
- Ma ţ de evaluare 245
Euro;
- Ma ţ de
evaluare 558 Euro;
- Ma ţ de evaluare
558 Euro;
- Ma ţ de evaluare
680 Euro;
- Masa c ţi - preţ de evaluare 584 Euro;
- Instalaţie electric ţi - preţ de evaluare 895 Euro;

şin
şin
şin
şin
şin
şin

şin

şin

şin

ă de cusut Rimoldi - pre
ă de cusut liniara Pfaf - pre
ă de cusut Durkopp - pre
ă de cusut 2 ace 5 fire - pre
ă de cusut Pfaf 2 ace lant - pre
ă de cusut Taglia Colaretto - pre

ă de cusut Taglia Cucci Rimoldi Omnia - pre

ă de cusut Taglia Cucci Rimoldi - pre

ă de cusut Kansay 8103 Copertura - pre

ălcat - 2 bucă
ă - 2 bucă

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
S.C.P. INSOLV GROUP S.P.R.L. prin colaborator SCP

MAGISTER SPRL cu sediul în Re ţa, str. Horea A7 Parter,
jud. Cara

ţ ţie
public ţinând debitoarei:

ţul de evaluare al bunului este de 8.000 lei.
Licitaţia public ţul de evaluare

ţi la
aceea

ţa, str. Horea, bl.A7, Parter, jud.
Cara

ţii suplimentare ţine de
la sediul S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea,
bl.A7, parter, jud. Cara

ţului, zilnic între orele 10-12, sau la telefon 0255-
213468.

şi
ş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C.

BENIAMIN PROD SRL cu sediul în Moldova Nou
ş-Severin, anun

Pre
şi va

avea loc în data de 21.02.2012 ora 15:00 , urmând a se
repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Raportul de evaluare în ceea ce priveşte bunul poate fi

consultat la sediul lichidatorului judiciar.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin începând cu data public

ă, jud.
Cara ă scoaterea la vânzare prin licita

ă deschisă a următorului bun apar

ă începe de la pre

ă la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de mar
ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.

MAGISTER S.P.R.Ldin Re

ării
anun

� Magazin Alimentar situat în Moldova Nou , str. 1
Decembrie nr. 100, Cara

ă
ş-Severin.

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER

S.P.R.L cu sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţ ţie
public ţinând debitoarei S.C.
MAIAMI COM S.R.L. cu sediul în Caransebe

Preţurile nu includ TVA.
Rapoartele de evaluare în ceea ce prive

ţia public
ţi la aceea

ţii S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str.
Horea, bl.A7, parter, jud. Cara ţii suplimentare

ţine de la sediul lichidatorului
judiciar (tel. 0255-213468).

şi
ş-Severin, anun

ş, str. Morilor,
nr. 36, jud. Caraş-Severin.

şte bunurile pot
fi consultate la sediul lichidatorului judiciar.

Licita
şi se va repeta în fiecare zi de mar şi or

şi
ş-Severin, rela

şi caietul de sarcini se pot ob

ă scoaterea la vânzare prin licita
ă deschisă, a bunurilor apar

ă va avea loc în data de 21.02.2012 orele
15:00 ă la
sediul societă

�

�

Cas situata în Caransebeş, str. Morilor, nr. 36, jud.
Caraş-Severin - pre

ă

ă universală - pre
ţ de evaluare 126.616 Euro.

Frez ţ de evaluare 840 Euro.

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Re ţa, str.

Horea A7 Parter, jud. Cara

ţ
ţie public ţinând

debitoarei:

Preţul de evaluare al bunului este de 4.120 lei.
Licitaţia public ţul de evaluare

ţi la
aceea

ţa, str. Horea, bl.A7, Parter, jud.
Cara

Raportul de evaluare în ce prive

Relaţii suplimentare ţine de
la sediul S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea,
bl.A7, parter, jud. Cara

ţului, zilnic între orele 10-12, sau la telefon 0255-
213468.

şi
ş-Severin, în calitate de lichidator

judiciar al S.C. NIOSIZ COMPANY SRL cu sediul în Globul
Craiovei, jud. Caraş-Severin, anun

şi va
avea loc în data de 21.02.2012 ora 15:00 , urmând a se
repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
şte bunul poate fi

consultat la sediul lichidatorului judiciar.
şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin începând cu data public

ă scoaterea la vânzare
prin licita ă deschisă a următorului bun apar

ă începe de la pre

ă la vânzarea bunului, în fiecare zi de mar
ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.

MAGISTER S.P.R.Ldin Re

ării
anun

� Construcţie î
ţa nr.100 Cara

şopron situat n Globul Craiovei, Com.
Iablani ş-Severin.

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Re ţa, str.

Horea A7 Parter, jud. Cara
ţa,

P-ta 1 Decembrie 1918 bl. 34, ap. 31, jud. Cara
ţ ţie public

ţinând debitoarei:
Stoc de marf constând în mobilier: canapele, dormito-

are, dulapuri, paturi, mese, scaune, u ţ

ţul
acestora se poate consulta la sediul lichidatorului judiciar.

3 autoturisme marca Fiat Punto - Rapoartele de
evaluare ale autoturismelor se pot consulta la sediul
lichidatorului judiciar.

Mobilier
ţ

ţia public

ţi la aceea
ţa, str. Horea, bl.

A7, Parter, jud. Cara
ţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase

la vânzare sunt obligaţi s ţeze lichidatorul judiciar cu
cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

Relaţii suplimentare ţine de
la sediul S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea,
bl.A7, parter, jud. Cara

ţului, zilnic între orele 10-12, sau la telefon 0255-
213468.

şi
ş-Severin, în calitate de lichidator

judiciar al S.C. GERASIS TRADING SRLcu sediul în Reşi
ş-Severin,

anun

şi, covoare, perne, fe e
perne, lenjerii, etc. - Stocul de marf se vinde la valoarea
contabil a acestora. Lista cu bunurile aflate în stoc şi pre

şi echipamente de birotic

şi or
şi

ş-Severin.
To

ştiin

şi caietul de sarcini se pot ob
şi

ş-Severin începând cu data public

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a
următoarelor bunuri apar

ă

ă
ă

ă aflate în patrimoniul
debitoarei - Lista de pre uri poate fi consultată la sediul
lichidatorului judiciar.

Licita ă va avea loc în data de 21.02.2012 la ora
15.00, urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în
fiecare zi de mar ă la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ă în

ării
anun

�

�

�

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
Subscrisa S.C. AGROMEC S.A. EFTIMIE MURGU cu

sediul în Eftimie Murgu, str. FS, nr. 1, jud. Cara

ţa, str. HoreaA7 Parter, jud. Cara
ţ ţie public

ţinând debitoarei:

Licitaţia public ţul de evaluare

ţi la
aceea

ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud.
Cara

ţii suplimentare ţine de
la sediul S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea,
bl.A7, parter, jud. Cara

ţului, zilnic între orele 10-12, sau la telefon 0255-
213468.

ş-Severin,
jud.Caraş-Severin, prin lichidator judiciar S.C.P.MAGISTER
S.P.R.L. cu sediul în Reşi ş-
Severin, anun

şi va
avea loc în data de 21.02.2012 ora 15:00, urmând a se
repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin începând cu data public

ă scoaterea la vânzare prin licita ă
deschisă a următoarelor bunuri apar

ă începe de la pre

ă la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de mar
ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.

MAGISTER S.P.R.L din Re

ării
anun

�

�

�

�

�

�

Ma ţ 500
Euro, exclusiv TVA;
Plug purtat - preţ 250 Euro, exclusiv TVA;
Plug purtat - preţ 200 Euro, exclusiv TVA;
Sem ţ 650 Euro,
exclusiv TVA;
Remorc ţ 1.200 Euro, exclusiv TVA;
Remorc ţ 1.500 Euro, exclusiv TVA;

şin ştiat îngr şă de împră ă ăminte MA 35 - pre

ănătoare păioase SUP 29 - pre

ă - pre
ă platformă - pre

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
Subscrisa S.C. AGROPRODUCT CARA

ţa, str. Paul Iorgovici, nr. 44, jud. Cara

ţa, str. Horea A7 Parter, jud. Cara
ţ ţie public

ţinând debitoarei

Licitaţia public ţul de evaluare

ţi la
aceea

ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud.
Cara

ţii suplimentare ţine de
la sediul S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea,
bl.A7, parter, jud. Cara

ţului, zilnic între orele 10-12, sau la tel. 0255-213468.

Ş-SEVERIN
S.A. cu sediul în Reşi ş-
Severin, prin lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L.
cu sediul în Reşi ş-Severin,
anun

şi va
avea loc în data de 21.02.2012 ora 15:00, urmând a se
repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin începând cu data public

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a
următoarelor bunuri apar

ă începe de la pre

ă la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de mar
ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.

MAGISTER S.P.R.L din Re

ării
anun

:

�

�

�

�

Bloc locuinţe P+1E compus din 5 apartamente situat
în Vrani, preţ de evaluare 60.604 lei, exclusiv TVA.

Bloc locuinţe P+1E compus din 11 apartamente situat
în Vrani, preţ de evaluare 121.726 lei, exclusiv TVA.

2 case cu 4 apartamente, preţ de evaluare 30.236
lei/buc, exclusiv TVA.

Cas cu 4 apartamente, preţ de evaluare 22.677 lei,
exclusiv TVA.

ă

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER

S.P.R.L cu sediul în Re ţa, str. Horea , bl. A7, parter, jud.
Cara ţ ţie
public ţinând debitoarei S.C.
AGROMEC S.A. Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. Clo

Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul
lichidatorului judiciar.

Licitaţia public
ţi la aceea

ţii S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str.
Horea, bl.A7, parter, jud. Cara ţii suplimentare

ţine de la sediul lichidatorului
judiciar.

şi
ş-Severin, anun

şca, nr.
31, jud. Caraş-Severin.

şi se va repeta în fiecare zi de mar şi or
şi

ş-Severin, rela
şi caietul de sarcini se pot ob

ă scoaterea la vânzare prin licita
ă deschisă, a bunurilor apar

ă va avea loc în data de 21.02.2012 orele
15:00 ă la
sediul societă

Teren parţial construit‚ în suprafaţ
ţ, preţ 5.184 lei.

Cl ţ
ţa, preţ 152.328 lei.

ă de 2033 mp, în
localitatea Vrăniu

ădire birouri (etajul 1) în suprafa ă de 147 mp, în
localitatea Oravi

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER

S.P.R.L cu sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţ ţie
public ţinând debitoarei S.C.
REAL CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în Boc

Raportul de evaluare poate fi consultat la sediul
lichidatorului judiciar.

Licitaţia public
ţi la aceea

ţii S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str.
Horea, bl.A7, parter, jud. Cara ţii suplimentare

ţine de la sediul lichidatorului
judiciar.

şi
ş-Severin, anun

şa, str.
Caraşului nr. 8, jud. Caraş-Severin.

şi se va repeta în fiecare zi de mar şi or
şi

ş-Severin, rela
şi caietul de sarcini se pot ob

ă scoaterea la vânzare prin licita
ă deschisă, a bunului apar

ă va avea loc în data de 21.02.2012 orele
15:00 ă la
sediul societă

� Teren arabil extravilan situat în localitatea Seitin, jud.
Arad, DN 183 (Arad-Nădlac), în suprafa ă de 8.400
mp, pre

ţ
ţ 41.200 Euro, exclusiv TVA.

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
În calitate de lichidator judiciar, S.C.P MAGISTER

S.P.R.L cu sediul în Re ţa, str. Horea , bl. A7, parter, jud.
Cara ţ ţie
public ţinând debitoarei S.C.
DESIGN TEXTIL SRL cu sediul în Re ţa, str. Oituzului,
Pavilion 5, nr. 5, jud. Cara

Preţurile nu includ TVA.
Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul

lichidatorului judiciar.
Licitaţia public

ţi la aceea
ţii S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str.

Horea, bl.A7, parter, jud. Cara ţii suplimentare
ţine de la sediul lichidatorului

judiciar.

şi
ş-Severin, anun

şi
ş-Severin.

şi se va repeta în fiecare zi de mar şi or
şi

ş-Severin, rela
şi caietul de sarcini se pot ob

ă scoaterea la vânzare prin licita
ă deschisă, a bunurilor apar

ă va avea loc în data de 21.02.2012 orele
15:00 ă la
sediul societă

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Maşin

şin

şin şoar

şin

şi pompa Pedrola
- 1 buc. - pre

şin
şin

şin

şin

şin

şin

ă de cusut liniara simpla Singer - 1 buc. - pre

ă de cusut liniara simpla NECHI - 3 buc. - pre

ă de cusut butoniera u ă - 1 buc. - pre

ă cusut cheita DURKOPP - 1 buc. - pre

ălcătoare

ălcat Urano aspirantă - 1 buc. - pre

ă surfilat - 2 buc. - pre
ă cu 2 ace SIMAC - 2 buc. - pre

ă cusut nasturi - 1 buc. - pre
ă grea - 1 buc. - pre

ă de capsat metalică - 1 buc. - pre

ă 5 fire - 1 buc. - pre

ă cusut 3 fire - 1 buc. - pre

ţ de
evaluare 130 Euro;
Ma ţ de
evaluare 330 Euro;
Ma ţ de
evaluare 290 Euro;
Ma ţ de
evaluare 400 Euro;
Generator profesional cu 2 c

ţ de evaluare 170 Euro;
Masa c ţ de evaluare
170 Euro;
Capsator pneumatic cu 2 capete - 1 buc. - preţ de
evaluare 100 Euro;
Ma ţ de evaluare 340 Euro;
Ma ţ de evaluare 1040
Euro;
Ma ţ de evaluare 170 Euro;
Butonier ţ de evaluare 810 Euro;
Ma ţ de evaluare 240
Euro;
Ma ţ de evaluare 480 Euro;
Keita PFAFF - 1 buc. - preţ de evaluare 590 Euro;
Ma ţ de evaluare 480 Euro.
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Ziua de 10 iunie 2012 este data de principiu stabilită în cadrul coali ă
ătorul de cuvânt al PDL, Sever Voinescu

ţiei de guvernare pentru desf şurarea alegerilor locale, a declarat
purt

Ministrul S

Termenul de depunere a fi
Asocia

ănătă ă o treime din cele circa 45.000 de posturi vacante din sistemul sanitar vor fi deblocate, prin modificarea legii, în
prima parte a anului

ă pentru Cosmonautică ă (ARCA) a început construirea unui motor pentru aparatul supersonic IAR-111, care
va avea o for ă de trac ă, în cadrul programului spa

ţii, Ritli Ladislau a anunţat c

ţinute anul trecut
este 29 februarie ţia Român

ţ ţiune la sol de 24 de tone-forţ ţial non-guvernamental al României

şelor fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii (formular 210) ob
şiAeronautic

România va deveni, în 2013, partener oficial al
celui mai mare târg de din lume -
Biofach, organizat anual în luna februarie la
Nurenberg (Germania). Costurile totale pentru
derularea acestui parteneriat sunt estimate la circa
500.000 de euro.

produse bio
Linia special

ţului) este la dispoziţia p ţilor elevilor
ţii

punctuale legate de desf
ţ

ă
(unde ABC reprezintă indicativul telefonic al
jude ărin

ă
ă ământ.

Tel Verde 0.800.816.ABC

şi cadrelor didactice pentru informa
şurarea cursurilor

din fiecare unitate de înv

Preocuparea Ministerului Comunicaţiilor ţii
Informaţionale pentru anul 2012 este privatizarea Companiei
Naţionale "

ţiilor
ţii Informaţionale, R

şi Societ

şi
Societ Şerban, la
ceremonia de predare/primire a mandatului.

ă

", care ar trebui să se întâmple până
în luna iunie, a declarat noul ministru al Comunica

ă ăzvan Mustea-

Poşta Română

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

� Ministerul Educa ării, Tineretului
ă

ă ă

ăspundere privind autorizarea
func ării (M.O. nr. 754/26.10.2011)

ă (M.O. nr. 756/27.10.2011)
H.G. nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3)

din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizi

ă, a contractelor
de concesiune de lucrări publice

ării, Tineretului

ării, Tineretului

ă educa ă (M.O. nr. 759/27.10.2011)
Legea nr. 190/2011 pentru completarea art. 12 din

Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru
accelerarea privatizării (M.O. nr. 764/31.10.2011)

Ministerul Finan

ării e ărilor la plată (M.O. 764/31.10.2011)
Legea nr. 187/2011 privind înfiin

ăncii Na

ării, Tineretului

ă educa ă
în cadrul programului "A doua ă ământ primar
(M.O. nr. 772/01.11.2011)

O.u.G. nr. 102/2005 (r 1) privind libera circula
ă

ă

ăncii Na
ă a Băncii Na

ărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul
bateriilor

ării, Tineretului

ă ământului preuniversitar de artă (M.O.
nr. 782/03.11.2011)

Ministerul Educa ării, Tineretului

ă

ăncii Na

ării a 375 de ani de la
na

ărilor de Sănătate nr.
887/2011 privind modificarea Ordinului ministrului
sănătă ări de
Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-
cadru privind condi ării asisten

ări sociale de sănătate pentru
anii 2011-2012 (M.O. nr. 791/08.11.2011)

Ministerul Educa ării, Tineretului

ă ă activitate extra ă (M.O. nr.
792/08.11.2011)

Ministerul Educa ării, Tineretului

ănătă

ă

ării, Tineretului

Legea nr. 205/2011 pentru modificarea

ării unor obiective de inte
res na

ă de Administrare Fiscală - Procedura
din 2011 privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor

ă
ă

ărcilor de
garan

ă pentru Protec

ării în scopuri de TVA
Legea nr. 213/2011 pentru modificarea

ă
ămătărie

ţiei, Cercet

ţiilor de inspector

ţiei nr. 2029/2011 privind
modificarea anexei A1 la Ordinul ministrului justiţiei

ţilor cet ţene
ţului

ţiilor pe propria r
ţion

ţiei
"Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989 Timi

ţie publica din O.u.G. nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie public

ţiei, Cercet
ţionare a

bibliotecilor

ţiei, Cercet
ţiona

rea centrelor judeţene/al municipiului Bucure
ţ ţional

ţelor Publice - Procedura din 2011 de
aplicare a dispoziţiilor O.u.G. nr. 29/2011 privind reglemen
tarea acord

ţarea, organizarea
ţionarea Fondului de garantare a drepturilor din

sistemul de pensii private (M.O. nr. 766/31.10.2011)
Regulamentul B ţionale a României nr. 24/

2011 privind creditele destinate persoanelor fizice (M.O.
nr. 767/31.10.2011)

ţiei, Cercet

ţia de baz
ţ

ţie pe teri
toriul României a cet ţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, Spaţiului Economic European ţenilor
Confederaţiei Elveţiene (M.O. nr. 774/02.11.2011)

Circulara B ţionale a României nr. 37/2011
privind nivelul ratei dobânzii de referinţ ţionale
a României (M.O. nr. 780/03.11.2011)

H.G. nr. 1079/2011 pentru modificarea

ţiei, Cercet

ţionarea înv ţ

ţiei, Cercet

ţelor Publice nr. 2732/2011
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice
nr. 86/2005 pentru reglementarea datei pl ţii salariilor la
instituţiile publice (M.O. nr. 786/04.11.2011)

Circulara B ţionale a României nr. 36/2011
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede din argint dedicate anivers

ţionale a Asigur

ţii ţionale deAsigur

ţiile acord ţei medicale în
cadrul sistemului de asigur

ţiei, Cercet

ţionare a
unit ţilor care ofer

ţiei, Cercet

ţional al performantelor sportive (M.O. 794/09.11.2011)
Ministerul S ţii - Criteriul din 2011 privind anga

jarea ţii, grade
ţile sanitare publice

din sectorul sanitar (M.O. nr. 796/10.11.2011)
Ministerul Educaţiei, Cercet

ţarea de grupe/clase în spitale
(M.O. nr. 797/10.11.2011)

-
ţional, judeţean

ţiilor
Agenţia Naţional

ţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la surs

Ordinul Autorit ţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 214/2011 privind modelele m

ţie proprie
ţional ţia

Consumatorilor
Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea

ţelor Publice nr. 2795/2011
privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea
înregistr

ţie

Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activit ţii de
c

şi Sportului
- Metodologia din 2011 de organizare şi desf şurare a
concursului pentru ocuparea func şcolar
general, inspector şcolar general adjunct din
inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului
didactic (M.O. nr. 753/26.10.2011)

Ordinul Ministerului Justi
şi

libert şti nr. 1.355/C/2009 pentru aprobarea
modelului cererilor de înregistrare în registrul comer şi
al declara

H.G. nr. 1039/2011 privind recunoaşterea Asocia
şoara"

ca fiind de utilitate public

şi a contractelor de
concesiune de servicii (M.O. nr. 757/27.10.2011)

Ministerul Educa şi Sportului
- Regulamentul din 2011 de organizare şi func

şcolare şi a centrelor de documentare şi
informare (M.O. nr. 757/27.10.2011)

Ministerul Educa şi Sportului
- Regulamentul din 2011 privind organizarea şi func

şti de resurse
şi asisten

şalon
şi

func

şi

Sportului nr. 5528/2011, privind aprobarea programelor
şcolare integrate prin care se realizeaz

şansa" - înv

şi a cet

şi completarea
Hot

şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi
acumulatori (M.O. nr. 780/03.11.2011)

Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern (M.O. nr.
780/03.11.2011)

Ministerul Educa şi Sportului
- Regulamentul din 2011, privind organizarea şi
func

şi Sportului
- Metodologia din 2011 privind sistemul de acumulare,
recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale
transferabile (M.O. nr. 785/04.11.2011)

Ordinul Ministerului Finan

şterea lui Nicolae Milescu (M.O. nr. 789/07.11.2011)
Ordinul Casei Na

şi al preşedintelui Casei Na

şi Sportului

- Regulamentul din 2011, de organizare şi func
şcolar

şi Sportului
- Regulamentul din 2011 privind constituirea Registrului
na

şi promovarea în func şi trepte profesionale
pentru personalul contractual din unit

şi Sportului
- Metodologia din 2011 cadru privind şcolarizarea la
domiciliu, respectiv înfiin

şi completarea
Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de
utilitate publica, necesara realiz

şi local
Legea nr. 295/2004 (r 1) privind regimul armelor şi al

muni

şi
contribu

şi procedura de stabilire şi înregistrare a
acestora la Autoritatea Na

şi
exploatarea pajiştilor

Ordinul Ministerului Finan

şi completarea
Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protec
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-

Ordinul Ministerului Educa

-

-

� O.u.G. nr. 95/2011 privind unele masuri de aplicare a
Programului naţional privind sprijinirea construirii de
locuinţe proprietate personala, aprobat prin O.u.G. nr.
51/2006 (M.O. nr. 807/15.11.2011)

(M.O. nr. 813/17.11.2011)

(M.O. nr. 825/22.11.2011)

(M.O. nr. 814/17.11.2011)

(M.O. nr. 824/22.11.2011)

(M.O. nr. 816/18.11.2011)

(M.O. nr. 818/19.11.2011)

(M.O. nr. 819/21.11.2011)

(M.O. nr. 827/22.11.2011)

Având în vedere desfă

ă

ă comunicăm că
înfiin

ăzute de lege. De
asemenea, noul sistem informatic
integrat permite agregarea uniformă

ă a datelor ONRC într-un
sistem unitar la nivel na

ării cu
celelalte sisteme de la nivelul UE

Prin acest proiect Oficiului
Na

ării acestui portal, fiecare
utilizator trebuie sa-

ă crearea contului, utiliza
torul poate avea acces gratuit sau
contra cost, în func

şurarea,
începând cu data de 06.02.2012, a
activit

şi coerent

şi creeze un
cont. Dup

ţii de înregistrare în registrul
comerţului pe noul sistem informatic
integrat realizat în cadrul proiectului
“Servicii on-line (de e-guvernare) o
ferite de ONRC pentru comunitatea
de afaceri prin intermediul unui
portal dedicat”, v

ţarea unei firme are loc în
termenul de 3 zile, cu parcurgerea
celor trei etape înregistrarea cererii
de înmatriculare; soluţionarea
cererii de înmatriculare; eliberarea
documentelor prev

ţional, fiind
create premisele interconect

ţional al Registrului Comerţului
pune la dispoziţia persoanelor
interesate, portalul de servicii online
https://portal.onrc.ro. În vederea
acces

ţie de tipul servi
ciului, la serviciile de înregistrare on
line. Manualul de utilizare a
sistemului online de înregistrare a
cererilor poate fi accesat la adresa
de internet https://portal.onrc.ro,
unde pot fi consultate ghidurile de
completare formulare Registrul
Comerţului

-

.

-

-
-

.
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În Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 99 din data de 8 februarie 2012 a fost pu-
blicat Ordinul pre ţiei Naţionale
de Administrare Fiscal

ţiei
Naţionale de Administrare Fiscal

ţiul
cu destinaţie de sediu social

ţ ţiului cu destinaţia de
sediu social, precum

ţinutului unor formulare.
Actul normativ stabile

ţilor administrative de
constituire a societ ţilor comerciale, astfel
încât cererile de înregistrare a documentului
care atest ţ

ţiului cu destinaţie de sediu social
ţiul cu

destinaţie de sediu social vor fi preluate de
oficiile registrului comerţului odat

ţiilor financiare, al
ţ

ţului transmite
organului fiscal competent documentele care
atest ţ ţiului cu
destinaţie de sediu social, în format .pdf, prin
po

ţ
ţiilor cu destinaţie de sediu social

în cadrul Registrului de evident ţiilor cu
destinaţie de sediu social.

Registrul se organizeaz
ţiului

ţiului cu destinaţie
de sediu social (strada, num

ţ/sector);
datele de identificare a titularului dreptului

de folosinţ

ţ ţiului cu destinaţie de sediu
social (tipul documentului, num

ţ ţiului cu destinaţie de
sediu social (data de început, dat

ţiei de la oficiul
registrului comerţului, verifica datele înscrise
în cerere cu cele din actele doveditoare, apoi
preia informaţiile în Registrul de evident

ţiilor cu destinaţie de sediu social
ţa privind înregistrarea documentului

care atest ţ ţiu-
lui cu destinaţie de sediu social

ţiul cu destinaţie de sediu social.
Documentele emise în format pdf se transmit
prin po

ţului de la care a fost primit
ţite de documentaţia

complet

ţa ţiul cu
destinaţie de sediu social se transmit oficiului
registrului comerţului în aceea

ţului cel târziu în
prima jum

şedintelui Agen

şedintelui Agen

şi eliberare a certificatului pentru spa
şi de înregistrare

a documentului care atest

şi pentru aprobarea
modelului şi con

şte m

şi de
eliberare a certificatului pentru spa

şi vor fi transmise
administra

şt

şi cuprinde

adresa complet

şi prenume/denumire,
adresa domiciliului/domiciliului fiscal şi cod de
identificare fiscal

şi dat

şt

şi emite
Adeverin

şi Certificatul
pentru spa

şt

şi certificatul privind spa

şi zi. Pentru
cererile primite în a doua jum

ă nr. 108/2012 pentru
modificarea Ordinului pre

ă nr. 2.112/
2010 privind aprobarea Procedurii de solici-
tare

ă dreptul de
folosin ă asupra spa

ăsuri pentru
simplificarea formalită

ă

ă dreptul de folosin ă asupra
spa

ă cu cererile
de înregistrare având ca obiect înmatriculări/
schimbări de sediu social

ături de actele
doveditoare ale dreptului de folosin ă.

Oficiul registrului comer

ă dreptul de folosin ă asupra spa

ă electronică, pe adresa de e-mail
dedicată. Organul fiscal organizează evidenta
documentelor care atestă dreptul de folosin ă
asupra spa

ă a spa

ă la nivel de
adresă a spa

ă a spa
ăr, bloc, aparta-

ment, localitate, jude

ă (nume

ă);
documentul care atestă dreptul de folosin-

ă asupra spa
ăr ă);

perioada de valabilitate a dreptului de
folosin ă asupra spa

ă de final).
Organul fiscal, după primirea prin po ă

electronică a documenta

ă a
spa

ă dreptul de folosin ă asupra spa

ă electronică oficiului registrului
comer ă solicitarea.

Pentru cererile, înso
ă, primite de organul fiscal competent

în prima jumătate a programului de lucru,
adeverin

ătate a progra-
mului de lucru, aceste documente se transmit
oficiului registrului comer

ătate a programului de lucru din ziua
imediat următoare.

:
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În Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 96 din data de 7 februarie 2012 a fost pu-
blicat Ordinul ministrului educa ării,
tineretului

ă ământului
profesional cu durata de 2 ani.

Actul normativ aprobă:
Metodologia de organizare

ă ământului profesional de 2 ani;
Calendarul pentru selec

ă ământul profesional de 2 ani;
Calendarul pentru selec

ă ământul profesional de 2 ani,
pentru anul

ă ământul profesional este organizat
după clasa a IX-a, că învă ământ cu
frecven ă, parte a învă ământului liceal, filieră
tehnologică.

Absolvirea celor 2 ani de învă ământ
profesional echivalează cu dobândirea
competentelor învă ământului obligatoriu

ă cu examen de certificare a
calificării profesionale.

Cifră de
ări înscrise în Nomenclatorul

calificărilor profesionale pentru care se asi-
gura pregătirea prin învă ământul preuniver-
sitar, precum

ă de ă ământul
profesional se stabile

ă ământ (PRAI) la nivel regional
ă ământ

(PLAI) la nivel local, precum
ărilor operatorilor economici.

ţiei, cercet

ţionarea înv ţ

ţionare
a înv ţ

ţia
ţ

ţia
ţ

ţ
ţ

ţ ţ

ţ

ţ

ţ

ţ

ţei muncii ţelor de
dezvoltare, conform documentelor de planifi-
care, respectiv Planul regional de acţiune
pentru înv ţ

ţiune pentru înv ţ

şi sportului nr. 3168/2012 privind
organizarea şi func

şi func

şi înscrierea
elevilor în înv

şi înscrierea
elevilor în înv

şcolar 2012-2013.
Înv

şi
se finalizeaz

şcolarizare se stabileşte numai
pentru calific

şi durata de şcolarizare.
Cifr şcolarizare pentru înv

şte anual, pe baza
nevoilor pie şi a tendin

şi
Planul local de ac

şi pe baza
solicit

�

�

�
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Înv@]@mântului profesional
de 2 ani

Simplificarea procedurii de eliberare a adeverin]ei }i
certificatului pentru spa]iul cu destina]ie de sediu social

Înfiin]area unei firme
în 3 zile
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Reducerile din bugetul NASApentru 2013 nu fac posibile misiunile ExoMars planificate pentru 2016

ţia ţine în
2014, respectiv 2015, pre ţia Organizaţiei pentru Cooperare

ţia Spaţial

şi Serbia vor de
şedin şi Securitate în Europa (OSCE)

şi 2018 în
colaborare cuAgen ă Europeană

Data alegerilor preziden
Grecia va organiza alegeri parlamentare anticipate în aprilie

pentru a înlocui guvernul lui Lucas Papademos

ţiale din Republica Moldova va fi decisă la 16 februarie, atunci când parlamentul îşi va relua activitatea

5

Administraţia Obama se va întâlni cu diplomaţi nord-
coreeni la sfâr

ţul privind noi discuţii a coincis cu
sosirea la a vice-pre

şitul acestei luni, în primul dialog direct cu
de la moartea liderului Kim Jong Il, în

decembrie. Anun
şedintelui chinez Xi

Jinping, considerat urm

Phenianul

Washington
ătorul lider al Chinei.

Consiliul Guvernator al Băncii Centrale
Europene a decis ca dobânda principalelor
opera

ă ă
ă rămână neschimbate la 1%,

1,75%, respectiv 0,25%.

ţiuni de finanţare
ţilor marginale de creditare ţii

de depozit s

şi dobânzile
facilit şi facilit

La sesiune plenară a , care se
desfă ă în clădirea Parlamentului European între 15

ă ă
ăsuri pentru

cre ă ă.

Comitetului Regiunilor
şoar şi 16

februarie, se dezbat implica
şi rolul autorit şi

regionale în punerea în aplicare a unor noi m
ştere economic şi ocuparea for

ţiile regionale ale noului tratat
privind disciplina financiar ţilor locale

ţei de munc

Aproape toate statele membre
ării, potrivit Tabloului de bord al Uniunii inovării edi

ă decalajul persistent în raport cu liderii mondiali
în materie de inovare, SUA, Japonia

ămâne cel pentru inovarea de la nivelul sectorului privat.
UE are încă un avans clar fa ă de economiile emergente, China, Brazilia,
India, Rusia ătă

ă pozi ă
îndeaproape de Danemarca, Germania ă

ării edi ă statele membre
în următoarele patru grupe de ări:

Lideri în domeniul inovării: Suedia, Danemarca, Germania
ări aflate la nivelul imediat următor: Belgia, Regatul Unit, ările de Jos,

Austria, Luxembourg, Irlanda, Fran

ă, Spania,
Ungaria, Grecia, Malta, Slovacia

ă: Performan ăsurată cu ajutorul unui indicator
compus, pe baza datelor referitoare la 24 de indicatori variind de la
performan ă posibilă, cu valoarea 0, la performan ă
posibilă, cu valoarea 1. Ca urmare a unui decalaj în ceea ce prive

ă performan

ările din vârful clasamentului pentru indicatorul compus în materie de
inovare au în comun o serie de puncte forte ale sistemelor lor na

ă o singură cale
de a realiza performan ă to

ă prin cheltuieli mari în domeniul C&D, inclusiv ale
întreprinderilor. Majoritatea liderilor în materie de inovare au, de
asemenea, performan

ă ă din UE,
Suedia, domină clasamentul în trei dintre cele 8 dimensiuni ale inovării:
resurse umane, finan ă

ă dimensiuni ale inovării (colaborări

ă
ă în ceea ce prive

ă dacă UE nu poate atrage o propor
ători de vârf, precum ători tineri din lume.

Tabloul de bord al Uniunii inovării edi ă în prezent pe
24 de indicatori, care sunt grupa

ă elementele fundamentale care permit inovarea
(resurse umane, sisteme de cercetare deschise, excelente

ă);
„activită ă eforturile în materie de inovare

ale întreprinderilor europene (investi ări

ă cum se traduc acestea în beneficii pentru
întreaga economie (inovatori

ă).

şi-au ameliorat performan

şterea performan

şi Coreea de Sud. Pentru EU-27, cel
mai mare decalaj r

şi Africa de Sud. Cu toate acestea, China îşi îmbun şte
performan şi reduce continuu decalajul. În cadrul
UE, Suedia îşi confirm

şi Finlanda. Activit

şi la nivel interna

şi Finlanda.

şi Estonia, care au
performan

şi Polonia, care au performan

şti: România, Lituania, Bulgaria şi Letonia sunt mult sub
media pentru UE-27.

Not

şte
disponibilitatea datelor, performan

şi inovare, un rol cheie avându-l activitatea întreprinderilor şi
colaborarea dintre sectorul public şi cel privat. Deşi nu exist

şi Germania, se
caracterizeaz

şi asisten şi investi
şi Danemarca, au cele mai bune performan

şi antreprenoriat şi
capital intelectual vs inovatori şi efecte economice). To

şi în comercializarea cunoştin

şi anul trecut, cel mai mare decalaj apare în „activit
şte cheltuielile

întreprinderilor în domeniul C&D, publica
şi privat şi, în raport cu SUA, în ceea ce priveşte sistemele de cercetare
excelente şi atractive. Existen

şi pe cei mai talenta

şi 8 dimensiuni:
„mijloacele”, adic

şi atractive,
precum şi finan şi asisten

şi
antreprenoriat, capital intelectual); şi

„rezultatele”, care arat
şi efecte economice, inclusiv ocuparea for

ţele în
domeniul inov ţia 2011.
Cu toate acestea, cre ţelor în materie de inovare a
încetinit, iar UE nu acoper

ţ
ţe

ţele în materie de inovare
ţia din vârful clasamentului general, urmat

ţile de inovare
ale întreprinderilor se disting ca un factor important pentru a obţine poziţii
de frunte la nivelul UE ţional.

Tabloul de bord al Uniunii inov ţia 2011 plaseaz
ţ

Ţ Ţ
ţa, Slovenia, Cipru

ţe apropiate de media pentru UE-27.
Inovatori moderaţi: Italia, Portugalia, Republica Ceh

ţe sub
media pentru UE-27.

Inovatori mode

ţa medie este m

ţa minim ţa maxim

ţa medie din 2011 reflect ţele
înregistrate în 2009/2010.

Ţ
ţionale de

cercetare

ţe de vârf în materie de inovare, este clar c ţi liderii
în materie de inovare, Finlanda, Suedia, Danemarca

ţe foarte bune în privinţa altor indicatori de inovare
asociaţi activit ţilor întreprinderilor. Cea mai inovatoare ţar

ţare ţ ţiile întreprinderilor, în timp
ce atât Germania, cât ţe în
privinţa a dou

ţii inovatorii de vârf
au performanţe bune ţelor lor tehnologice.

Ca ţile întreprinde
rilor”, categorie în care UE-27 este în urm

ţiile în comun ale sectorului public

ţa unor condiţii generale mai bune pentru
inovare nu va fi suficient ţie mai mare de
cercet ţi cercet

ţia 2011 se bazeaz
ţi în trei categorii principale

ţare ţ
ţile întreprinderilor”, care indic

ţii ale întreprinderilor, colabor

ţei
de munc

Care sunt liderii în materie de inovare în Europa?

Motivele pentru care liderii în materie de inovare au succes

Performanţa UE în comparaţii internaţionale

�

�

�

�

-

Context

�

�

�
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Statutul funda]iei europene" "
Fundaţiile urm

ţile lor se concentreaz
ţenii europeni, de

exemplu serviciile sociale
ţii

ţile transfrontaliere ale fundaţiilor
sunt adesea costisitoare ţelor
dintre legislaţiile naţionale

ţiile trebuie adesea s
ţelor

juridice ţii
naţionale din UE, ceea ce reduce cuantumul fondurilor de care
dispun pentru realizarea de activit ţi în beneficiul publicului larg

ţii a cauzelor de
interes public în întreaga UE, Comisia a prezentat recent o
propunere privind un statut al fundaţiei europene.

Propunerea are ca scop crearea unei forme juridice europene
unice - „fundaţia european ţ

ţiile
naţionale. Obţinerea statutului de fundaţie european

ţiilor de interes public, care reprezint

Statutul prevede
principalele cerinţe privind fundaţia european

ţial minim în valoare de 25 000 EUR.
Fundaţia

european
ţii naţionale în fundaţie european
ţii naţionale. FE dobânde

ţiile
europene vor avea personalitate

ţi

ţin costisitor, în temeiul unor norme similare, aplicabile în
întreaga UE.

ţile transfrontaliere
ale fundaţiilor, cât ţiile transfrontaliere.

Fundaţiile europene vor beneficia de acela
ţiile naţionale. Donatorii care sprijin

ţiile europene se vor bucura de acelea
ţii fundaţiilor stabilite în propriul lor stat

membru. În ambele cazuri, statele membre ar trebui s
ţiile de interes public create în

temeiul propriilor legislaţii naţionale.

Statutul fundaţiei europene a fost anunţat în „Actul privind
piaţa unic ţia fundaţiilor la finanţarea
iniţiativelor inovatoare de interes public

ţilor cu care se confrunt
ţiile atunci când acţioneaz

ţiilor.

ăresc obiective care aduc beneficii publicului
larg. Activită ă asupra unor domenii care
sunt importante pentru economia ă

ănătate, încurajarea cercetării
ă subven

ă proiecte. Totu ă

ă- ă
ăinătate, funda ă- ă o parte din

resurse pentru consiliere juridică
ăzute de diferitele legisla

ă
ă- ă activitatea.

Pentru a facilita sprijinirea de către funda

ă” (FE) care, în esen ă, ar urma să fie
aceea

ă ar avea un
caracter pe deplin voluntar.

Statutul se concentrează asupra
funda ă majoritatea în acest
sector, fiind prezente

ă. De exemplu,
fiecare FE ar trebui să demonstreze că urmăre

ă are o dimensiune transfrontalieră ă posedă un
patrimoniu ini

ă poate fi constituită pornind de la zero, prin convertirea
unei funda ă sau prin fuzionarea
unor funda ă la
data înregistrării într-un stat membru.

ă în toate
statele membre. Noul statut le va permite să realizeze activită
ă canalizeze fonduri pe teritoriul UE într-un mod mai simplu

Statutul le-ar oferi FE o etichetă
ă cărora ele ar deveni recunoscute

ă

ă
funda

ă considere
FE ca fiind echivalente cu funda

ă”.Acesta a subliniat contribu

ăsuri în vederea depă ă ă
funda ă pe teritoriul UE.

Propunerea prezentată se bazează pe cercetările efectuate
de Comisie prin intermediul unui studiu de fezabilitate, a două
consultări publice

şi pentru cet
şi de s şi

promovarea culturii. În acest scop, ele acord şi deru
leaz şi, activit

şi dificil de realizat din cauza diferen
şi a obstacolelor inerente acestora. De

exemplu, atunci când decid s şi desf şoare activitatea în
str şi cheltuiasc

şi pentru îndeplinirea cerin
şi administrative prev

şi
le poate determina s şi întrerup

şi în toate statele membre şi ar coexista cu funda

şi recunoscute în toate statele membre.

şte interesul
public, c şi c

şte personalitate juridic

Funda
şi capacitate juridic

şi
s şi
mai pu

şi o
imagine europene, datorit şi
fiabile şi, prin urmare, ar încuraja atât activit

şi dona
şi

regim fiscal ca şi funda
şi avantaje fiscale ca

şi cei care fac dona

şi a invitat la luarea de
m şirii dificult

şi al contactelor cu sectorul funda

-

-

Domeniu de aplicare:

Avantajele funda

Principalele cerinţe privind FE:

Cum pot fi constituite fundaţiile europene:

ţiei europene:

Context

Reducerea costurilor

Eticheta european

Regimul fiscal:

şi a gradului de incertitudine:

ă:

( )Comisia European , IP/12/112ă

Un grup de oameni de ă prezic că, în
sute de milioane de ani, continentele de azi se
vor zdrobi unul de celălalt, creând un
supercontinent nou peste Polul Nord.

Aceasta este ipoteza lansată de geologi
de la Universitatea Yale, care studiază
formarea de supercontinente, în care
blocurile majore continentale de pe Pământ
devin o singură suprafa ă.

Teoria lor este că Oceanul Arctic
ărea în timp ce America de

Nord ă suprafa ă
se va deplasa spre nord

ă că ultimul supercontinent s-a format

aproximativ în urmă cu 300 de milioane de ani
la ecuator. Acest supercontinent, numit
Pangaea, ar fi fost în zona în care Africa de
Vest este acum.

Teoria geologilor de la Yale contrazice
abordările tradi ărora
următorul supercontinent se va forma lângă
acela ă a
globului în apropierea ecuatorului. Aceste
teorii pornesc de la premiza că Oceanul
Atlantic sau Pacific se vor închide inversând
ciclul care a rupt ultimul supercontinent.

"Modelul nostru spune că la fiecare ciclu
de apari

ă fie mutat cu 90 de
grade" a declarat geologul Ross Mitchell de la
Yale. "O schimbare tectonică". Modelul se

bazează pe o analiză a magnetismului rocilor
antice. Ele înregistrează modul în care orien
tarea plăcilor continentale ale Pământului s-a
schimbat în func

ătorii au căutat semnătura
caracteristică magnetică înainte-înapoi a unui
supercontinent care se formează. "Prin identi
ficarea acestor mi ări înainte-înapoi în jurul
unei axe stabile, am avut o măsură a centrului
axei ", a spus Mitchell. "Tot ce a trebuit să
facem a fost să găsim continentele care au
avut această axă de la două supercontinente
succesive ăsura unghiul dintre
două axe succesive".

Oamenii de ă spun că au fost cel pu

ă de 800 milioane de ani;
Pangeea, în urmă cu 300 milioane ani.

ştiin

şi Marea
Caraibelor vor disp

şi de Sud devin una. Aceast
şi se va ciocni cu

Europa şi Asia, devenind un supercontinent
pe care geologii îl numesc "Amasia".

Studiul, publicat în reviste de specialitate,
afirm

şi loc ca Pangaea sau pe partea opus şc

şi de a putea m

ştiin

ţ

ţ

ţ

ţionale potrivit c

ţie a supercontinentului, întregul
aranjament trebuie s

ţie de polii magnetici în miliar
de de ani iar cercet

ţ ţin
trei astfel de supercontinente în decursul
miliardelor de ani: Nuna, format acum 1.8

miliarde ani; Rodinia, cu o vechime
aproximativ-

-

-

"Amasia", următorul supercontinent

Întreprinderile trebuie s@ inoveze mai mult
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Proteste împotriva unui
tratat controversat

Zeci de mii de europeni au înfruntat
temperaturi geroase, sâmb

-

ătă, 11 februarie,
pentru a protesta împotriva unui tratat
controversat destinat să protejeze
proprietatea intelectuală.

De la Sofia
ă

de ACTA, Acordul Comercial Împotriva
contrafacerii.

Tratatul a fost în curs de negociere de
ani de zile, ări precum Statele Unite,
Japonia ă este
necesar pentru a proteja drepturile muzicie
nilor, regizorilor

ăcăminte

ă acesta va conduce
la cenzura online. Mai mult, au semnalat
efectele sale negative cu privire la drepturile
fundamentale, civile

ării.
Electronic Frontier Foundation, printre

alte organiza
ă ările în curs de

dezvoltare

ă pentru care sunt
aici, este că ACTA a fost acceptată fără ca
oamenii să ă existe discu

ă impactul negativ al tratatului
va fi resim

ă din africanii care au SIDA sunt trata

ă acest acord este semnat, ei nu vor
avea nici un acces la medicamente generice

ă, Singapore, Coreea de Sud,

ă. Dar, mai multe
ări, printre care Germania, nu l-au semnat.

şi Vilnius la Praga şi Paris,
europenii şi-au exprimat nemul

şi
şi Coreea de Sud spun c

şi chiar fabrican
şi companiilor farmaceutice.

Dar, în ultimele luni el a fost criticat de tinerii
din Europa care spun c

şi digitale, inclusiv
libertatea de exprimare şi confiden

şi a publicului larg, de la procesul
de negociere a acordului.

"Principala problem

ştie. Ar fi trebuit s

şedintele Act Up din
Paris, a spus c

şi vor muri în timp ce laboratoarele
farmaceutice fac profituri pe vie

şi SUA au semnat ACTA în octombrie trecut.
22 de membri ai Uniunii Europene au
aprobat acordul luna trecut

ţumirea faţ

ţ

ţilor de
îmbr

ţialitatea
comunic

ţii, a subliniat excluderea
grupurilor societ ţii civile, dinţ

ţii
înainte de a acceptarea tratatului. Nu a fost",
a declarat un protestatar european.

Alţii, cum ar fi pre

ţit în întreaga lume: "Optzeci la
sut ţi cu
medicamente generice fabricate în India.
Dac

ţile noastre".
Australia, Canada, Japonia, Maroc,

Noua Zeeland

ţ

Turcia nu intenţioneaz

ţie militar

ă să ia în conside-
rare furnizori alternativi de petrol

ă importe combustibil din Iran. Oficialii
de la Ankara dezaprobă embargoul UE

ăd ca
pe "agresiune economică occidentală".

Déjà vu:
Liga Arabă dore ă impună stilul de
interven ă după modelul folosit în
Libia pentru Siria, consideră Ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov.

şi va con-
tinua s

şi
SUA împotriva Teheranului, pe care îl v

şte s
Misiune de men ăciiţinere a p

Economia din zona euro s-a contractat
pentru prima dat Produsul intern
brut în zona celor 17 na %

-

Ultimele cifre arat

ă din 2009.
ăzut cu 0,3

fa ă de cele trei luni anterioare, prima scăde
re după cea din al doilea trimestru al anului
2009, a declarat biroul de statistică al UE de
la Luxemburg. ă ările de
Jos

ă loc pentru optimism.

ţiuni a sc
ţ

Ţ

ţa las
şi Italia în recesiune, dar cifrele pentru

Germania şi Fran



Vând în Vârciorova org
ţ 300 € neg; moar

ţ 100 € neg. Tel.
0731-102096. (RR)

Vând la Târnova pres
ţ 300 €;

vac
ţ 2600 lei. Tel. 0355-

405207, 0741-103034. (RR)

ţ/bucat

ţul
Timi

ţ 5000 lei; mânz
ţ 1000 €. Tel.

0356-884448, 0760-908392. (RR)
Vând în M

ţ 500 lei;
combin ţ 700
lei. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând la Sacu arm

ţa 2000 kg po-
rumb, 1 leu/kg.Tel. 0760-915612 (rr)

Vând în Re ţa tv color, diago-
nala 61 cm, preţ 200 lei neg; tv color
sport, preţ 100 lei; combin

ţ 400 lei; calculator PIII
complet, preţ 250 lei; hard disk 200
GB, 150 lei. Tel. 0757-612642. (RR)

Cump

ţ

ţi. Tel. 0355-801140, 0255-
253173.

Vând rochie mireas
ţ roz

metal-textil, pomp

ţie piele dimensiuni 1,70 x 1,10, preţ
500 lei. Tel. 0767-809456.

Cump
ţ bun. Tel.

0728-813340.
Vând tablet

ţ negociabil 500
€. Tel. 0722-630097.

Vând pianin

ţ i ,
Serenity, m ţ 45 lei,
bax 30 buc. Tel. 0723-553648.

Vând calculator+monitor, piv,
procesor intel 2,4 3gb de ram 160
hdd, preţ 500 lei. Tel. 0723-553648.

Vând camer

ţiune plus aragaz 4 ochiuri.
Tel. 0730-804629.

ţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722-
500884.

Vând parchet stratificat 15 mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.

ă
Yamaha, pre ă de
măcinat porumb, pre

ă de presat
struguri făcută din inox, pre

ă gestantă în luna a 2-a în vârstă
de 5 ani, pre

Cumpăr în Boc
ă. Tel. 0743-795061. (RR)

Vând la Giurgiova purcei de 2
luni, pre ă 200 lei, perechea
400 lei. Tel. 0255-234557. (RR)

Vând la Târgovi

ăsar 3 ani, pre ă
neagră la 1.5 ani, pre

ăureni grâu
ăsura (1 leu/kg); ma ă

automată de spălat, pre
ă frigorifică 280 l, pre

ăsar 9 ani,
2000 lei. Tel. 0732-982025. (RR)

Cumpăr în Sacu cai de toate
codurile. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la Racovi

ăAiva cu 3
cd-uri, 250 lei; calculator PIV
complet, pre

ăr circular cu abricht (35-
40 cm), motor trifazic. Tel. 0767-
931097.

Vând haine (pufoaică)
ărbăte ăru ă din lemn,

ziare
ă de spălat

automată, canistre
ă, 2 canapele. Tel. 0255-

232955.
Vând bibliotecă mare plină cu

căr

ă aurie,
cărucior ro ătu

ă electrică San.
Tel. 0731-162098.

Vând canapea extensibilă imita-

ăr calorifere din fontă,
bune

ă 1 ghz procesor
512ram 4gb hdd. Tel. 0766-860854.

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

Vând tablou pictat de Gaidos,
peisaj Toamna, pre

ă clasică Lirika, sta-
re foarte bună, placă de bronz, 1200
€ negociabil. Tel. 0722-630097.

Vând scutece pt. adul
ărime medie. Pre

ă video Sony,
casetă mică plus geantă de la ea

ă frigorifică mică
defec

Vând

şa aragaz în
stare bun

şte, jude
ş, 10 tone porumb, 1 leu/kg;

arm

şi porumb,
15 lei m şin

şi

şi 3 cos-
tume b şti, c

şi calendare vechi (1930), ara-
gaz electric (nou), maşin

şi butoi (200 l)
din tabl

şu Hauck, p

şi defecte, ofer pre

şi granule marmur

şi
altele. Tel. 0730-804629.

Vând combin

şi ofer solu

Vând la Teregova purcei de
carne la 30 kg, preţ 250 lei/buc, 500
lei perechea. Tel. 0729-105832,
0255-260300. (RR)

Vând în Re ţa convectoare pe
gaz pentru c

ţie la montaj, preţ
350-400 lei; telefon LG 296 cu taci
nou, toate dot

ţ 200 lei/buc. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând în Oţelu Ro
ţ 500 lei; vin ro

ţ 800 €; pur-
cei marele alb înţ ţi, preţ 400 lei
perechea. Tel. 0762-188929. (RR)

Vând la Sicheviţa mulg
ţ 2500 lei; vac ţat

ţ
4000 lei; purcei de 2 luni, preţ 400 lei
perechea. Tel. 0767-943102. (RR)

Cump ţei
peste 2 luni pentru abator, plata pe
loc, m ţa locului. Tel.
0769-585880. (RR)

Vând instant pe gaz, preţ 250 lei.
Tel. 0742-003677. (RR)

Vând disc portabil cu 2 baterii
pentru tractoare mai mari de 50 cp,
preţ 700 €. Tel. 0742-353609. (RR)

Vând la Târnova vac
ţ 2800 lei. Tel. 0721-665006 (RR)
Vând schiuri de fond, schiuri

normale, preţ 80 lei/set; boiler ins-
tant Vaillant la 2 kw, preţ 150 lei; tele-
fon Samsung cu clapet

ţ 70 lei. Tel. 0745-134127.
Vând în comuna S

ţ 300
lei. Tel. 0755-213997, 0255-232168

Vând în Re ţa schiuri, 80 lei;
blan

ţ 800 lei
remorca. Tel. 0746-105860. (RR)

Vând în Re ţa biciclet

ţesc folosit
în electronic

ţeasc

ţionare; candelabre cu
3 braţe. Tel. 0768-776073. (RR)

Vând la Clocotici congelator cu 5
sertare, preţ 50 €. Tel. 0760-097797.

Vând la Boc

ţe, 60-90 lei/buc; convector
pe gaz, 350 lei. Tel. 0771-480329,
0255-556247. (RR)

Vând la Lugoj mânz
ţ 2000 lei. Tel. 0726-056095. (rr)
Vând în Sacu linie de montat

termopane complet

ţ 300 €
neg; tanc de r ţ 300 €
neg. Tel. 0355-884761. (RR)

şi

şi Samsung 3010
nou, pre

şu sob
şu de cas

şi vi

şu hamuri;
toate ustensilele pentru cai, pre

şi

şi mari; cizme piele
m

şu, 35
lei; uş

Şoşdea 2 remorci de fân
cu lucern şi trifoi, pre

şi

ş boiler elec-
tric mic; pistol de lipit nem

şin
şi

acumulator, nou

şa frigider cu conge-
lator, 400 lei; maşin

şin şin
şin şi deba-

vurat sudur şin
şi compresor, toate la

4500 € neg; mulg

ăldură cu tiraj natural,
economice, garan

ările

ă Vesta,
pre ă, 5 lei/l.
Tel. 0355-401982. (RR)

Vând vacă gestantă în 7 luni,
este la a doua fătare, pre

ărca

ătoare de
vaci, pre ă băl ă ro-
mânească gestantă luna a 9-a, pre

ăr la Lugoj vaci

ă deplasez la fa

ă de 4 ani,
pre

ă stare foarte
bună, pre

ăla

ă naturală mărimea 44-46, 250
lei; tablouri mici

ărimea 38, 30 lei; candelabru
pentru cameră copii tip glob ro

ă pliantă, 80 lei. Tel. 0786-
483218, 0355-415185. (RR)

Vând la
ă

ă medici-
nală. Tel. 0355-427542. (RR)

Vând în Caransebe

ă; borma ă electrică
nem ă cu releu de încărcare

ă; cric cu prelungi-
tor pt. chei tubulare; lampă benzină
nouă; duroflex mic cu diametrul
pietrei până la 115 mm; televizoare
color; televizor alb negru în perfectă
stare de func

ă de spălat auto-
mată, 400 lei; instant pe gaz, 400 lei;
2 chiuvete, 100 lei/buc; bideu, 100
lei; iepuri

ă de 7 luni,
pre

ă compusă,
ma ă de debitat, ma ă de sudat,
ma ă de frezat, montat

ă la cercevele, ma ă
de debavurat

ătoare, pre
ăcire 200 l, pre

Vând în Boc
ţ 150 lei; dormitor în Re ţa; pla-

s

şa drujb
şi

ă la curent,
pre
ă pt. gard. Tel. 0743-795061. (RR)

,Anunturi ,Anunturi
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Diverse

Văduvă, 54 ani, caut
prietenie. Tel. 0737-538124.

ător, doresc cuno
ă cu doamnă pt. căsătorie. Tel.

07565-986692 sau 0355-804182.

Domn 42 ani, manierat, tandru,
prezentabil, brunet, ochi verzi, anti-
alcool, antifum

ţ
ş-

tin

1,68, 75 kg,

ărbat, divor
ă

cunosc o d-soară, doamnă fără
copii, pt. o rela

B ţat, stabilit în
München de peste 20 ani, doresc s

ţie. Tel. 0355-719889.

Matrimoniale

Vând lăzi de stupi verticale noi.
Tel. 0744-963406.

OSB 8 mm 31 lei/buc parchet
masiv 43 lei/mp. Tel. 0744-652712.

6

Agentii imobiliare,

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând pensiune compus

9 a

ă din 5
camere, 4 săli, salon 40 locuri,
suprafa ă construită 350 mp, curte
1000 mp, situată în Re

ă, termopane, laminate,
mobilat par

ă, aer
condi

ă termică, ter
mopane, podele laminate, etaj 4/4,
situat în Re

ă în Oravi
ă din parter 120 mp

amenajat ca spa

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

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

ări de excep
ă, termopane, gresie, faian ă,

podele laminate, situat în Re

ă. Pre

ăi,
centrală, par

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

ă. Pre

ă 4 camere, curte 400
mp, situată în Re ă

ă nr. 2. Pre

ă în Re
ătărie, baie, singur în curte,

suprafa ă de teren 800 mp, pozi
ă. Pre

ă în Re
ă, pozi

ă. Pre

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

ă.

ă, termopane, et. 3/4, situat
în Re

ă ă,
curent, gaz

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

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

ţ
ţa-

Cuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial de 120
mp situat în Re ţa, b-dul Republicii.
Preţ 52.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4,
central

ţial, situat în Re ţa,
Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, central

ţionat, etaj 4/4, situat în Re ţa,
Calea Caransebe ţ 38.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 3 camere
decomandat, central -

ţa Sud. Preţ 38.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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

Vând cas ţa centru,
compus

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

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

Vând cas

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

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

Vând apartament 4 camere, etaj
8, 120 mp, dot ţie: cen-
tral ţ

ţa, P-
ţa 1 Decembrie, poziţie ultracen-
tral ţ 3 .000 € u
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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

Vând apartament 3 camere,
decomandat, 3 balcoane, 2 b

ţial termopane, bloc
construit în anul 1984, etaj 3/4,
situat în Re ţa, zona Lunca Po-

mostului. Preţ 36.000 € negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas

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

Vând cas
ţa, lâng
ţ 65.000 € neg.

Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 5 camere,
buc

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

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

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

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

Cump

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

Vând apartament 3 camere,
central

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

Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilit ţile trase (ap

) situat în Re ţa, B-dul
Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

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

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

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

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

şi

şi

şi

şi
şului. Pre

şi

şi

şa Montan

şi

şi

şor negociabil.

Vând garaj situat în Reşi

şi

şi

şi şcoala
general

şi

şi

şi şi

şi

şini, în Reşi

şi re

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şoara lâng

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare
Auto-Moto-Velo

Vând piese Solenza 1,4 MPI,
orice piese ce mai sunt. Tel. 0757-
311013, 0769-473491.

Vând disc pentru 445 suspendat
cauciuc 13,6x28, şi dou

şi

şi altele; Opel Astra Break Caravan,
motor 1.6, an 1996, stare foarte
bun

ş microbuz
Mercedes Tinker, an 2001, 16 locuri,
înmatriculat, acte la zi, pre

şi
var

şi

şi
şiruri automat

ş camion de 7.5
tone, dub ş şi
cu dormitor. Tel. 0256-336747. (RR)

şie, toate
taxele la zi, cauciucuri noi, pre

şi 16, germane, pre

şi Nissan, pre

ă cauciucuri
750 /15 cu 16 PR. Tel. 0757-311013,
0769-473491.

Vând combină păioase MF 487
masa 3M cu cabină, motor 4 Perkis.
Tel. 0769-473491, 0757-311013.

Vând Opel Astra Euro 4, fabricat
în 2004, recent adus, stare excep-

ă. Tel. 0753-414222, 0764-
933721.

Vând Skoda Fabia 1,4 MPI,
fabricat în 2002 înmatriculată, stare
f.f. bună. Accept orice test. Tel.
0762-314126, 0745-157348.

Vând în Re ă
pentru Opel Astra, 100 lei/buc; 2
telescoape spate pentru Opel Astra
Caravan, pre

ă 13" pentru Ford Escort, diferite
pre

ăldură, ventilator radiator,
butuci ro ă servofrână
completă, casete direc

ă, înmatriculat în România, acte
la zi, proprietar, pre

ăr Dacia Break, fabricată
după 2000, în stare de func

ă Kawasaki de
650 cmc, avariată, pre

ă 1
ianuarie 2007, an 2001, diesel, pre

ă di-
ferite dimensiuni. Tel. 0766-251256.

Vând BMW 320 diesel, 150 CP,
an 2003, naviga

ă, scaune tip Recaro, volan piele,
jante aliaj, cauciucuri de iarnă

ă noi, consum 5.5 %, stare
impecabilă, pre

ă, pre

ă incompletă pt. tractor,
pre

ănătoare de
cartofi pe 2 ă, pre

ănătoare pt. po-
rumb, pe 4 rânduri pt. tractor mic,
pre

ă închisă cu u ă în spate

ărime 14 pe
14", 15

ă, pre
ă pentru

Ford Escort, pre ăcu
ă noi marca Ferodo pt. Touareg,

Iveco Daily, Volkswagen Passat,
Mercedes Vito, Opel Astra; jante
tablă 13" de Ford

ţional

ţa pompe benzin

ţ 150 lei ambele; jante
tabl

ţuri; piese pentru Opel: ventilator
de c

ţi spate, pomp
ţie mecanice

ţ 2500 €. Tel.
0729-824413. (RR)

Cump
ţionare.

Tel. 0762-188929. (RR)
Vând în Caransebe

ţ 7800 €
neg. Tel. 0721-252861. (RR)

Vând motociclet
ţ 750 € neg;

motocultor de 5,5 CP, preţ 350 €
neg; Opel Zafira înmatriculat dup

ţ
4100 € neg; cauciucuri de iarn

ţie mare încorpo-
rat

ţ 6500 €. Tel. 0747-
081224. (RR)

Vând în Re ţa, Solenza 1.4,
neînmatriculat ţ 400 €; disc
suspendat pentru 445, preţ 600 €;
semiremorc

ţ 300 €. Tel. 0769-473491. (RR)
Vând în Re ţa sem

ţ
2500 lei neg; sem

ţ 2000 lei neg. Tel. 0746-642653.
Vând în jud. Timi

Vând în Lugoj Dacia Papuc
diesel, 2 locuri, an 2004, ro

ţ 1400
€ neg. Tel. 0769-585880. (RR)

Vând la Târnova disc pentru
tractor U650, preţ 600 € neg. Tel.
0721-665006. (RR)

Vând piese de Mazda 626 an
1984-1986; lanţuri m

ţ 100 lei/
set; portbagaj de biciclet ţ 60 lei
buc; cârlig nou de remorc

ţ 200 lei; pl ţe de
frân

ţ 200
lei/set. Tel. 0745-134127. (RR)lei
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Oferte-Cereri

de Serviciu

PRISMA | 16 - 22 Februarie 2012 |

Ofer job antreprenor barman-
bucătar Timi

ă ultracentrale pt. aprozar,
bufet raw, bar, catering. Contracte:
contact@dekaraso.ro, 0742-
773016.

Execut instala
ăveli, izola
ă, zidării, tencuieli, pere

ăm firme, ong, pfa,
întreprinderi individuale

ă. Tel.
0745-982907. Meditez la engleză,
orice vârstă, la domiciliul clientului.
Pre

ă, aranjare în pagină, inclusiv
grafice. Garantez seriozitate. Tel.
0727-774847, 0741-639214.

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

şoara: asigur spa

şi elec
trice, zugr

şi scafe rigips etc. Tel. 0728-813340
Înfiin

şi familiale.
Tel. 0723-846071.

ţiu,
locuinţ

ţii sanitare -
ţii, podele lami-

nate, faianţ ţi

ţ

Am 4 locuri libere pentru Austria
marţi 28.02.2011 cu retur în data de
01.03.2011. Preţuri de criz

ţ avantajos. Efectuez traduceri
englez

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

CARANSEBE :

MOLDOVA NOU :
OŢELU RO U:

Ţ

Ş

Ş

Lucr ;
ţ ;

ţele: 1
Confecţioner cablaje auto: 9

Vânz

ător comercial: 1 Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, căptu ărie, mozaic, faian ă , gresie: 1
Tehnician echipamente de calcul i re

ător: 1

şeli, zid
ş

Ă

TOTAL JUDE : 13

Închiriez pe termen lung garaj pe
str. Ineu nr. 2, în Govândari, 60 €/
lun

ţa apartament con-
fort II îmbun ţit, 3 camere, mobilat
sau gol. preţ mobilat 25.000 €, gol
20.000 €. Tel. 0355-412016. (RR)

ă neg. Tel. 0751-760066. (RR)
Vând în Re

ătă
şi

Persoan

g

ă fizică, vând casă în
Re ălniceanu, 3+1
camere, baie, bucătărie modernă,
curte pavată cu gresie, acoperită,
încălzire centrală, grădină, cu
terasă, cuptor rill. P.N. 60 000 €.
Tel. 0255-213555.

ă, pre

ă, termopane,
pre

ăile Herculane casă,
parter ă, grădină

ă lini ă deosebit de
pitorească, poate fi utilizată

ă, pre

ă, 3 ca-
mere, pe strada principală, grădină,
curte, anexe, pivni ă, apă curentă,
pre

ă situată pe
str. Teilor nr. 1, compusă din 2 came-
re, bucătărie la curte, pre

ă, etajul 1 din 4. Pre

ării),
carte funciară, acces apă curentă

ă 70 €/lună +
70 € garan

ă cu
apartament 2-3 camere + diferen ă.
Tel. 0721-924593.

Vând teren pe Valea

ă în Câlnic, 2 camere,
bucătărie, hol, curte 500 mp. Pre.
30.000 € neg. Tel. 0728-923280.

Vând casă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, intrare auto în curte, grădină,
anexe, 540 mp. pre

ă fizică, vând ap.1
cameră, în bloc de apartamente,
termopane, u ă metalică, parchet
ra

ă, etaj 4, vizavi de Kaufland
18.500 € neg. Tel. 0748-848745.

ă, blocul func
ă. Pre

şi

şi

şi mansard şi curte
mare, zon ştit

şi ca
pensiune turistic

şti cas

şi
şi utilat, la

cheie, parter, pre

şor negociabil. Tel. 0726-241885.
Vând peste 10.000 mp intravilan

în Cornu
şi

electricitate. Pre

şnad, izola

şi

şi utilat, +
parcare. 23.500 € neg. Tel. 0740-
520382.

Persoan

ş
şchetat paluxat. Tel. 0722-660385

Vând apartament 2 camere,
confort 2, 48 mp, termoizola

Vând garsoniera în Reşi

ţa, Str. M. Kog

Vând la Goruia cas ţ 13500
€ neg. Tel. 0729-915802. (RR)

Vând în Re ţa, zona Moroasa 2,
bl. 34, apartament 3 camere, etaj 1,
izolat termic, central

ţ 28.000 € neg. Tel. 0751-
020861. (RR)

Vând la B

ţ neg. Tel.
0727-126342. (RR)

Vând la Deline

ţ
ţ 19.000 € neg. Tel. 0767-

222836. (RR)
Vând în Re ţa, Micro 3, aparta-

ment 2 camere, dotat
ţ 35.500 € neg. Tel.

0740-274487. (RR)
Vând în Anina cas

ţ 5000 €
neg. Tel. 0255-240618, 0746-
871595. (RR)

Vând apartament 4 camere,
Lunc ţ 43.000 €
u

ţel-Banat (în faţa g

ţ 2 €/mp neg. Tel.
0740-215225, 0355-407732.

Închiriez garsonier
ţie,Aleea Tu ţie

exterior, termopan, mobilat modest.
Tel.0763-683888.

Vând sau schimb garsonier
ţ

Ţerovei,
4000 mp, parcelat la 1000 mp. Tel.
0749-613191.

Vând apartament cu 3 camere
confort 1, etaj 1, Bd. Muncii, zona
Trandafirilor. Tel. 0355-801140,
0255-253173.

Vând cas

ţa, 6 camere, 2
b

ţ negociabil. Tel.
0744-615904.

Proprietar, vând apartament 2
camere, Govândari, etaj 2/4, com-
plet renovat, mobilat

ţie
exterioar

ţa, zona
Lunc ţionarilor, et. 1,
parţial renovat ţ 8500 €. Tel.
0744-592037.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 15.02.2012

Vând la Sichieviţa cositoare
Carpatina, preţ 3500 lei; toc

ţ 2500 lei; chiulas
ţ 3500 lei. Tel. 0767-

943102. (RR)

ătoare
de tulei, pre ă de
tractor 445, pre

Vând un set de 4 anvelope de
iarn 175/70/13

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

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

, m rimea

Vând în comuna S
ţ ţ 150 €. Tel.

0755-213997, 0255-232168. (RR)
Vând la Boc
ţ 1450 €. Tel. 0740-150649. (RR)
Vând la Jamu Mare Fiat U445

românesc, cauciucuri noi, preţ
33.000 €. Tel. 0742-943871. (RR)

Vând în Re ţaAudi 90, 4x4, 170
CP, benzinar, consum 8%, înmatri-
culat

ţionare foarte bun ţ 1800 €
neg sau schimb cu alt autoturism.
Tel. 0730-116375. (RR)

Vând la Clocotici portbagaj
pentru ma ţ 100 € neg. Tel.
0760-097797. (RR)

Vând în Boc ţate din
aluminiu cu 4 g

ţ 1800 € neg; Ford
Mondeo înscris în Timi

ţ 1500 € neg. Tel. 0355-
884761. (RR)

Vând la Oţelu Ro
ţ 1200 € neg. Tel.

0727-271045. (RR)
Vând la Boc

ţ 300-450 €; cositoare
pe um ţ 50 €. Tel. 0743-
795061. (RR)

Vând la Târgovi ţul
Timi ţi, preţ 1600 €;
combin

ţ 2500 €. Tel. 0356-
884448, 0760-908392. (RR)

Vând în Sacu Ford Mondeo 1.6,
benzinar, preţ 500 € neg; scuter
Honda Bali, motor 49 cmc, preţ 500
€. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând Volkswagen Transporter
autoutilitar

ţ 5200 €. Tel.
0765-856273. (RR)

Vând în Boc ţ 90
bani/kg. Tel. 0734-487007. (RR)

Vând la Gr
ţ 700 lei neg. Tel. 0720-

024263. (RR)
Cump

ţiune faţ

Vând Renault 21, break, înmatri-
culat, acte la zi, cauciucuri iarn

ţionare
foarte bun

ţ 2900 €
negociabil. Tel. 0760-169330.

ăla
ăru ă, pre

ă pe Cara
ă, pre

ă, pre

ăuri de 17", 90 €. Tel.
0771-480329, 0255-556247. (RR)

Cumpăr la Lugoj tractor U450;
jante tractor 650. Tel. 0726-056095.

Vând în Sacu camionetă Merce-
des cu prelată, 2 locuri, 5 tone,
model 407, an 1980, motor 2400 cu
tahometru, pre

ări, pre

ă, pre

ăr, pre

ă de balo
ă de treierat Fahr cu masa

de 2.6 m, pre

ă, an 2000, înmatriculat
în 2011, 6 locuri, pre

ădinari scroafă 100
kg, pre

ăr la Boc
ă. Tel. 0744-

381141. (RR)

ă,
baterie nouă, etc., itp 07 2013. 600
€. Tel. 0728-813340.

Vând moped Garelli 50 cmc 100
€ cu tot cu acte. Tel. 0723-289162.

Vând Fiat Panda an 2004, motor
1.1, euro 4, consum mic, ideal pt.
ora ă, rulaj
108.576 km, stare de func

ă, nu are martori în bord
aprin

ă de nefumător,
1 rând de jante de aliaj cu cauciucuri
de iarnă ă
cu cauciucuri de vară, pre

şu 2 cau-
ciucuri pentru c

şa Daewoo Nexia,
pre

şi

ş-Severin, stare de
func

şin

şa 4 jante spi

ş, an 1993,
motor 1.8, benzinar, 115 cp, multiple
dot

şu Yamaha,
înmatriculat

şa scutere Yamaha
şi Aprilia, pre

şte, jude
ş, pres

şa porumb, pre

şa punte tractor
445 trac

ş, taxe mici, asigurare mic

şi, mp3 Sony cu intrare usb, in-
terior îngrijit, maşin

şi un rând de jante de tabl

Auto-Moto-Velo

Imobiliare

Vând teren intravilan, în Reşi
şului. Tel.

0722-630097.

ţa,
km 1-2 Calea Carasebe

Vând cas

ţ

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

şa Montan

Vând teren pt. construc ă
în suprafa ă totală de 1550 mp în
comuna Fârliug, anexa 2 camere
construite în spate. Acte la zi. Tel.
0740-040396.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere Re ă. Tel. 0726-
701010.

Vând teren pt. construc ă
Bratova 5000 mp, pre

ă pt. construc
ă în Re ăliug, pre

ţie cas
ţ

ţa Lunc

ţie cas
ţ f. bun. Tel.

0726-701010.
Vând parcel ţie

cas ţa ţ bun.
Tel. 0722-631009.

şi

şi şi în V

Student
şi de relaxare.

Exclus masaj erotic sau cu conota

şi german şi

ă la medicină efectuez
masaj terapeutic

ă germană, 60
de ore, 3 săptămâni, certificate în
limbile română ă, Re

ţii
sexuale. Preţ 30 lei. Tel. 0758-
452501.

Instructor licenţ

ţa.
Tel. 0744-478467.

Vând la Bocşa motor complet de
Aro Braşov, preţ 400 €. Tel. 0744-
381141. (RR)

Vând Ford Focus motor de 1,6
benzinar, an 2001, aer condiţionat,
în stare bun ţ
2500 €. Tel. 0721-028630.

ă, neînmatriculat. Pre

Închiriez garaj str. F
ţ negociabil. Tel.0755-

531807 sau 0745-160632.

ăgăraşului
nr. 4, pre

Vând apartament 2 camere,
etajul 2, conf. 1 decomandat, 64,94
mp. Preţ neg. 25.500 €, situat pe
Calea Timi

ţei,
curte, garaj, central
ţ

ţile, preţ 32.000
€ neg. Tel. 0728-184284. (RR)

Vând cas ţ

ţ 17.000 € neg.
Tel. 0748-539322. (RR)

Vând la Ilidia 2 case de vacanţ

ţe scumpe, cu
gr

ţ 35.000 € respectiv 25.000
€. Tel. 0788-940190, 0723-704632.

Vând la Sec

ţ
ţ 21.000

€ neg. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Re ţa, pe Calea Caran-

sebe
ţ 30.000 € neg.

Tel. 0752-383081. (RR)
Vând în Re ţa, apartament 4

camere situat în Centrul Civic, com-
plet renovat, 2 balcoane, 2 b

ţa de 126 mp, preţ
42.000 € neg. Tel. 0727-156290. (rr)

Vând în Re ţa, zona Muncito-
resc, apartament la cas

ţ 26.000
€ neg. Tel. 0730-406555. (RR)

Vând c ţ Ţerova, zona vi-
lelor, având 1400 mp teren, 20.000
€ neg sau schimb cu apartament în
Re ţa. Tel. 0730-116375. (RR)

Schimb în Caransebe

ţ 24.000 € neg.
Tel. 0735-656734. (RR)

Vând în Re ţa, bd. Muncii, apar-
tament 2 camere, parter, termopa-
ne, central

ţ 25.000 €
neg. Tel. 0785-015995. (RR)

Vând în Boc
ţa-Timi

ţ ţ 35.000 €
neg. Tel. 0771-480329, 0255-
556247. (RR)

şorii. Tel. 0355-803644.
Vând cas şi

ş, str. 1
Decembrie 1918 nr.5, compus

şi schim-
bat acoperişul, pre

ş şi alte esen
şi livezi, 1 cas

şeni cas

şi
şului, apartament confort 1, 2

camere, etaj 2, pre

şi

şi
box

şi

şi anex

şi
ş aparta-

ment 3 camere, dotat cu central

şeni cas

şi

şa, la strada princi-
pal şi şoara, cas

ă în centrul Re
ă proprie, faian-

ă, gresie, podele laminate etc. Tel.
0355-806864, 0762-314126, 0745-
174215.

Vând casă Caransebe
ă din

2 camere, 2 holuri, baie, centrală
termică, toate utilită

ă 2 camere, pivni ă,
termopane, izolată recent

ă
mobilate cu mobilier din lemn masiv
de cire

ădină ă are 2 cor-
puri, pre

ă ă mare în
centru, 3 camere, grădină, curte
mare, fântână, pivni ă, grajd pt. ani-
male, bucătărie de vară, pre

ăi
ă, suprafa

ă, compus
din 2 camere, bucătărie, baie,
coridor ă în curte, pre

ăsu ă în

ă
termică, 2 balcoane închise cu ter-
mopane, cu apart.2 camere, în zona
Pipirig. Tel. 0768-776073. (RR)

Vând în Secă ă compu-
să din 4 camere, bucătărie, anexe,
curte cu grădină, pre

ă, izolat, baie modernă,
mici modificări, 64 mp, pre

ă Re ă 2
camere 4x4, salon 6x4, bucătărie,
baie, cămară, anexe, bucătărie în
curte, fântână, apă curentă, supra-
fa ă totală 650 mp, pre

Vând în Re ţa, zona Gara Sud,
în bloc cu 4 nivele, apartament 3 ca-
mere confort I decomandat, central

ţionat, tâmpl
ţ negociabil. Tel. 0764-

309560, 0744-843884. (RR)

şi

ă
termică, aer condi ărie
pvc, pre

Centrul de Calculatoare angajeaz

i

pentru Re i a i Caransebe .

Condi ie obligatorie: .

Dac sunte i interesa i, v rug m s trimite i un CV la
urm toarea adres de email: jobs@centrul.com

ă

ă ă ă ă
ă ă

PERSONAL COMERCIAL IT TEHNICIAN DEPANARE PC

ţ

ţ

ţ ţ ţ

ş

ş ş ş

cunostiin e hard i softţ ş

Anunţ angajare

ANUNŢ
Consiliul Local al oraşuluiAnina, cu sediul în oraşulAnina, str. Sfânta

Varvara, nr. 49, jude ş Severin, organizeaz
şi închirierea urm

şul Anina, str. Uzinei,
C.F. nr. 3, nr. top. 1163/53/238/…/1/1/a în vederea depozit

şi amplasarea unui gater..

1) Teren în suprafa şulAnina, str. Ştefan cel
Mare, Incinta Pu ş, în vederea desf şur
şi de creştere a animalelor.

Documentele privind vânzarea, concesionarea şi închirierea prin
licita şului Anina,
Birou Secretar , zilnic între orele 10 00-14 00.

Licita
şuluiAnina, Birou Secretar .

În caz de neadjudecare licita
şi 10.10.2011 ora 12 00.

Termenul de depunere al ofertelor de la 27.09.2011 pân

ţul Cara - ţie public

ţ

ţ
ţul Uteri ţi agricole

ţie public ţiona de la sediul Prim
" " . .

ţia va avea loc în data de 26.09.2011, ora 12.00 în cadrul
Prim " "

ţia se va repeta în datele de 03.10.2011
ora 12.00 .

ţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752-934521.

ă licita ă
deschisă pentru concesionarea ătoarelor bunuri:

1) Teren în suprafa ă de 1009 mp situat în ora
ării de

material lemnos

ă de 2840 mp situat în ora
ă ării unor activită

ă se pot achizi ăriei ora

ăriei ora

ă la
10.10.2011.

Informa

CONCESIONĂRI TERENURI:

ÎNCHIRIERE TERENURI:

PRIMAR SECRETAR
GHEORGHE NEICU jr. IRINAIZVERNARI

Mulţumiri celor care

ne-aţi fost al

ţ

ături la

greaua pierdere a regretatului

nostru so ă,

- Niki.

Dumnezeu să-l odihnească!

şi tat

Nicolae Stăncună

Familia



Investiţi ţa!ReşilaInvestiţi ţa!Reşila

CONTACT: Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Municipiul Re ţa, judeţ Cara S
T -

şi ş- everin
el./fax: + 40 0255 215314 web: www.primariaresita.ro e-mail: primar@primariaresita.ro proiecte@primariaresita.ro

P

În zona central ţa
va fi amenajat, direct deasupra ora

-
-
-

ţei cât ţia Poienii
Golului poate fi catalogat

ţei,
iar întregul areal situat deasupra ora

Pentru amplasarea diferitelor amena-
jamente destinate petrecerii timpului liber

ţie cca. 14 ha
de teren, foarte puţin împ

ţe de p

ţa prezint ţie central

-
ţele

rutiere bine amenajate. În cadrul întregii
planific -
ţarea doar în mic ţelor
naturale ale muntelui, pentru a nu modifi-
ca în mod semnificativ imaginea natural

ă a municipiului Re

ă între 357 522m,
un parc cu specific sportiv

ă ca foarte
atractivă, deoarece ni se oferă o imagine
foarte plăcută asupra centrului Re

ă
sportivă

ădurit

ă ă
la cel mai înalt punct 522m, poate fi luat în
calcul pentru planificarea de ansamblu a
parcului sportiv

ă o pozi ă
ă atât din Iugoslavia cât

ări se va avea în vedere, influen
ă măsură a suprafe

ă
ăcută a terenului existent.

şi
şului,

la o altitudine cuprins
şi pentru petre

cere a timpului liber, destinat atât locuito
rilor Reşi şi turiştilor. Pozi

şi
şului

la cca. 357m, fiind ideal pentru o zon
şi de petrecere a timpului liber.

şi recreerii ne stau la dispozi
şi mari

suprafe şune. Întregul areal, pân

şi de petrecere a timpului
liber. Reşi şi
este accesibil şi

din Ungaria, precum şi multor oraşe ro
mâneşti mari prin intermediul unei re

şi foarte pl

Parc pentru petrecerea timpului
liber Dealul Golului - Re}i]a

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zona industrial
ţat

prin Programul PHARE 2005 - Proiecte
de Investiţii în Infrastructura Regional

-

ţia investitorilor.
Rezultatele proiectului constau în

realizarea unui suprafeţe plane de 26,2
ha, împ ţit

ţile (ap

ţea de drumuri

.
ţional.

Prin prevederile Programului PHARE,
se impune ca în primii 5 ani de la
finalizarea proiectului, terenurile s

ţa pân
ţional

ţa pân ţionale
DN 58

ţa pân

ţa pân

ţialii investitori interesaţi pot
depune scrisori de intenţie la num

ţa, P-ţa
Decembrie 1918, nr. 1A, od
320084, Re ţa, Jud. Cara

ă este realizată în
urma implementării unui proiect finan

ă.
Prin proiect s-a reabilitat o veche zonă

industrială dezafectată.
Proiectul a fost finalizat în 16 noiem

brie 2009 iar din luna ianuarie 2010 se
pun terenurile la dispozi

ăr ă în mai multe parcele
ă cu toate utilită ă, canalizare,

gaz, energie electrică, telefonie, inclusiv
re

ă
poată fi doar concesionate sau închiriate,
urmând ca după expirarea acestei
perioade de timp să poată fi

ă este localizată în
arealul fostului Aglomerator, în proximi
tatea cartierului cel mai populat din ora

ă la cel mai apropiat
aeroport interna

ă la drumurile na

ă la calea ferată este de 2
km.

Distan ă la cel mai apropiat port,
respectiv cel de la Moldova Nouă, este
de 93 km.

Poten
ărul de

fax 0255-215314 sau prin po ă la
adresa Primăria Municipiului Re

şi
dotat

şi pod pentru acces spre
drumurile DN 58 şi DN 58B).

Parcare cu 88 de locuri, din care 22 pt
vehicule lungi, de transport interna

şi vândute.
Zona industrial

ş,
respectiv Lunca Bârzavei.

Distan
şi anume cel din

Timişoara este de 102 km.
Distan

şi DN 58B este de 2 km.

Distan

şt
şi

ş
şi ş-Severin.

0,35 euro/mp

-

c po tal

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/16 Februarie /17 Febr /18 Febr /19 Februarie uarie uarie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 20 Februarie Mar 21 Februarie 22 Feb. 23 Februarie 24 Februarie 25 Feb. 26 Feb.

C/- C C/ C C/ C C/ C C/ C C/ C C/ C

C/- C C/- C C/- C C/ C C/ C C/ C C/ C

+2º 6º +1º -4º +7º +1º +7º +2º +7º +4º +11º +3º +9º +4º

+1º 8º +2º 7º +9º 1º +8º +1º +4º -2º +8º +1º +7º +1º

Reşi

şoara

ţa

Timi

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă
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C
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