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Câmpiile corupţiei din agricultură

Marş, de-aici, câine rău!
Matei Mircioane
Adesea i se reproşează „câinelui de pază
al democraţiei” respectiv presei, că este câine
rău. Chiar am primit admonestări de la un cititor (cred că era implicat politic, dar, în sfârşit,
nu asta contează), ceva de genul: „Auzi, da’,
voi de bine nu ştiţi să scrieţi? Că, uite, se
întâmplă atâtea lucruri bune!” Am luat seamă
de observaţia cititorului nostru şi, chiar de
săptămâna trecută, m-am hotărât să scriu mai
des despre lucruri bune, despre fapte pozitive.
Târziu! Tocmai când m-am decis eu să schimb
foaia, Caraş-Severinul a fost călcat de DNA,
mascaţii au năvălit în teritoriu şi cetăţeni
respectabili ai judeţului nostru, frezaţi, parfumaţi şi la costum, au fost încătuşaţi ca nişte
borfaşi de rând, pentru (presupuse) fapte de
corupţie. Adică ce (se presupune) făceau
„onorabilii” noştri, aleşi ori puşi în funcţii înalte?
Făceau presiuni, şantajau, dădeau ordine
împotriva legii, încasau bani din şpagă şi din
contracte fictive. Este vorba, în principal, despre primarul de la Oţelu Roşu, Iancu SimionSimi, şi de directorul APIA Caraş-Severin,
Romică Anculia, dar şi despre nişte primari
care, fie au fost părtaşi, fie victime ale celor
doi. Cu banii încasaţi pe sub mână, aceştia şiau construit vile, şi-au cumpărat maşini,
bijuterii, parfumuri şi costume fine, şi-au făcut
vacanţele în ţările calde. Este posibil ca şpăgarii să fi cotizat şi pentru campania electorală,
altfel nu se explică de ce s-au bucurat un timp
atât de îndelungat de protecţie, pentru a-şi
desfăşura activităţile ilegale. Culmea e că

şpăgarii se considerau atât de protejaţi, încât
îşi aranjau ploile chiar şi la telefon. Doar o
făceau de atâta timp şi nu s-a întâmplat nimic!
Într-o înregistrare telefonică, publicată pe sit-ul
www.pressalert.ro, se desluşeşte faptul că şi
pentru anul acesta şpăgarii aveau planuri
mari: „Să iasă primarul! Vor să fie anul ăsta
prin octombrie toate plăţile făcute, ne umplem
de bani, ne umplem de bani”, a concluzionat
Anculia într-o discuţie cu primarul din Socol.
Că 2012 era anul în care aceştia şi-au propus
să-şi umple buzunarele, o dovedeşte şi urarea
pe care şi-au făcut-o anul trecut în prag de an
nou - „Să ne dea Dumnezeu ca în 2012 să mai
facem de două ori cât acuma.” (pressalert.ro „Şpăgarii pedelişti pregăteau o nouă metodă
de fraudare a fondurilor europene. Vezi ce-şi
doreau pentru 2012” / 02.05.2012).

Zece pentru Consiliul Jude]ean
491 de liste cu candidaturi la consiliile locale din Caraş-Severin au
fost depuse până la ora 24 a datei de 1 mai, potrivit judecătorului Rustin
Ciasc, preşedintele Biroului Electoral Judeţean. 45 din aceste
candidaturi aparţin unor independenţi. În cele 77 de circumscripţii
electorale ale judeţului vor candida 369 de persoane la funcţia de
primar, nouă dintre acestea fiind independente.
La Consiliul judeţean, ne-a informat ieri judecătorul Rustin Ciasc,
au depus candidaturi 15 partide şi alianţe politice iar dintre cei nouă
candidaţi la funcţia de preşedinte niciunul nu este independent.
Aşadar, pentru funcţia de preşedinte al CJ Caraş-Severin candidează
Paul Ovidiu Vasile (Partidul Verde), Ion Tabugan (UNPR), Sorin
Frunzăverde (USL), Nelu Florin Brânzei (PRM), Ion Stepanescu
(PSDM), Nicolae Baciuna (PP-LC), Paul Purea (PP-DD), Lenuţa Ciurel
(PDL) şi Viorel Mutu (PNG).
Pentru primăria Reşiţa, iată şi un tablou al actualelor candidaturi,
depuse la Biroul Electoral de Circumscripţie 1 Reşiţa, prezidat de
judecătorul Daniela Deteşan: Ionela Marinela Belba (PNG), Dumitru
Tilică Părvulescu (PRM), Gheorghe Filipescu (independent), Mihai
Stepanescu (USL), Gheorghe Năsturel (PDL), Daciana Claudia Loga
(PAS), Valentin Blănariu (PP-DD), Daniel Axmann (PP-LC) şi Nadia
Potoceanu (PV). Surprinzător, într-un fel, nu-l mai regăsim pe această
listă pe Dan Oberşterescu (PNŢCD).
La Caransebeş există depuse cinci candidaturi pentru funcţia de
primar al municipiului: Alexandru Stănescu (PDL), Nicolae Sellner (PPDD), Marcel Vela (USL), Ioan Caius Jucos (UNPR) şi Gheorghe

Editorial

Dan Popoviciu

Mi-am adus aminte, lecturând mult mediatizatele
cablograme ale ambasadei americane, de o mai veche
declaraţie a generalului Ioan Talpeş, conform căreia, nouă
românilor, trebuie să ni se inoculeze ideea că suntem un
popor de nimic. Hoţi, leneşi, fără de cuvânt, tot felul de
epitete ce se pot circumscrie ideii de neam fărădelege. N-a
vrut să dezvolte, dar ce apare în ultimele zile în media
confirmă spusele generalului. Care numai de
dezinformare nu poate fi bănuit. Dar, după lectura
„compunerilor americane eşti obligat să constaţi că umilul
popor român, prin reprezentanţii săi, pune umărul serios la
demersul detractorilor.
Fără cuvânt? Mai mediatizat decât Mesia, înainte de a

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

Ordinea de zi a şedinţei

Însă, doamne fereşte să „latre” cumva
„câinele de pază”, că e ceva suspect pe
păşunea politicii, că imediat e catalogat drept
jigodie şi sunt trimişi hingherii să-l bage în
„adăpost”. Totuşi, se pare că „lătrăturile” nu au
fost degeaba. După cele întâmplate rezultă că
agrIcultura e domeniul în care corupţia s-a
desfăşurat plenar, cel puţin în Caraş-Severin.
Adică acolo unde se dau subvenţii. După
principiul, dacă tot vin bani degeaba (vorba
cântecului „Money for nothing”), de ce să nu-i
împărţim?! Nouă mie, una ţie, zero în
zootehnie (sau, mă rog, pe câmpie). Pentru că
păşunile, livezile, turmele sunt tăcute şi
răbdătoare. Mute ca pământul! Şi cine stă să
numere buruienele, prunele, mioarele? Chiar
dacă le numeri azi, mâine cifrele se schimbă,
în funcţie de ploi, de cum bate vântul, de boli.
Din păcate, tot mute ca pământul sunt şi
drumurile. Acum, nu vreau să zic că oricine
face un drum e corupt. Doar vreau să spun că,
în special, acolo unde au înflorit vile împănate
cu antichităţi, mobilier preţios şi maşini parcate
în curte, musai trebuie verificate sursele de
bani. De unde? Adică, tot din prune? Unde
naiba sunt, că noi mâncăm prune din Turcia! A,
prunele noastre s-au făcut toate răchie?!
Hmm, alt subiect delicat. La noi, dacă dai în
răchie, eşti culpabil de blasfemie. „Marş deaici, câine! Te iei de lucruri sfinte?!” Mai bine
iau o pauză şi mă duc să-mi iau o bere. Că tot a
fost 1 Mai, Ziua Oamenilor Muncii, şi n-am fost
la nicio defilare.

Centralele de cartier aduc
restructurări la CET
Cei din conducerea societăţii
de termoficare lanseaz ă în
premieră primul procent referitor
la restructurarea angajaţilor. Dacă
până acum oficialii CET negau
faptul că zeci de oameni ar urma
să fie daţi afară, la cel mai recent
plen au făcut o informare pe
această temă.
La CET 2010 lucrează în
prezent circa 190 de persoane.
Potrivit estimărilor făcute de cei
din conducerea societăţii la cel
mai recent plen, în perioada
următoare numărul angajaţilor se
reduce la 146. „Strategia în acest
sens este dată de o nouă organigramă care are la bază preluarea
celor opt centrale de zonă şi de
aplicarea prevederilor legislative
cu privire la şomajul tehnic”, se
arată în expunerea de motive a
proiectului de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi

civica

cheltuieli pe anul 2012 la SC CET
2010 Reşiţa SRL.
În raportul de specialitate al
aceluiaşi proiect, se arată că
obiectivele societăţii pentru anul
2012 se referă la menţinerea
serviciului public de producere,
transport, distribuţie şi furnizare a
energiei termice. În plus, potrivit
celor din conducerea CET, în anul
2012 vor să realizeze o creştere a
veniturilor totale cu 40 la sută, faţă
de anul 2011. Creşterea ar fi influenţată de punerea în funcţiune a
celor opt centrale de cartier.
Atât veniturile, cât şi cheltuielile societăţii sunt estimate în acest
an la peste 10 milioane de lei.
Gata cu centralele de cartier
Potrivit lui Aurel Marinescu,
directorul SC CET 2010 SA, cele
opt centrale de cartier sunt gata în
totalitate, iar lucrarea, finanţată de
Primăria Reşiţa, se pregăteşte de
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recepţie. Investiţia totală pentru
cele opt microcentrale se ridică la
2,5 milioane de euro. Odată cu
punerea lor în funcţiune, reşiţenii
racordaţi la sistemul centralizat de
încălzire vor scăpa de pericolul de
a rămâne în frig din cauza datoriilor pe care CET 2010 le are la
compania de gaz. (MariusAlexandru)

Cine ne vrea proşti?
fi europarlamentar, oierul Becali se jura cu mâna pe Biblie
în arestul Miliţiei că nu va mai face declaraţii belicoase, că
îşi va respecta adversarii, că va fi mai cumpătat la vorbă.
Doar ce-a ieşit de la mititica şi s-a pus pe răsturnat vasul cu
lături în capul „necredincioşilor”, cultivat fiind, de mai toate
ecranele televiziunilor ce par a se întrece în a impune
hârtia igienică în locul pastei de dinţi. Ajuns apoi în
Parlamentul European, se remarcă printr-o sublimă
absenţă de la serviciu.
Leneşi? Dacă veţi cere şi vi se va şi da o statistică a
cetăţenilor ce beneficiază în România de prevederile Legii
416, adică ajutorul social dat de primărie celor ce sunt fără
venit în schimbul unor ore de muncă prestate în folosul

comunităţii, şi i-aţi contabiliza pe cei ce pe nedrept au
certificare medicale conform cărora nu pot ridica nici un pai
de jos, v-aţi cruci.
Hoţi? Hoţie extinsă, de la capacele de canal furate
pentru valorificarea la centrele de colectare a fierului vechi,
până la cărămizile vilelor unor foşti sau actuali bugetari, ce
ar fi trebuit să beneficieze de salarii de zeci de mii de euro
pe lună, pentru a fi dobândit averile ce le etalează în
dispreţul prostimii.
Şi atunci, domnule general, n-or fi interesaţi în
realizarea tabloului sugerat de dumneavoastră, chiar cei
ce ar trebui să se ocupe de sănătatea fizică şi morală a
acestei naţii, adică politicienii?
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Consilierii locali au luat în dezbatere alocarea de burse de studiu pentru aproape 1.000 de
elevi din învăţământul preuniversitar. Jumătate
dintre acestea sunt de merit. Aleşii au rectificat
bugetul, astfel încât copiii să poată primi bani şi
să obţină rezultate şi mai bune la învăţătură.

Telenovela parcărilor are şi acum urmări atât asupra reşiţenilor, cât şi
asupra celor care au fost neatenţi atunci când au semnat documentele.
După ce a fost destituit din funcţie, de luni, Florin Nedelea, fostul şef al
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi privat din cadrul Primăriei
Reşiţa, nu mai trebuie să se reîntoarcă nici la lucru. Contractul de muncă i-a
fost desfăcut pentru că a predat 2.200 de parcări, în loc de puţin peste 400.

Primăria Reşiţa ne informează
În data de 27 aprilie 2012, la sediul municipiului Reşiţa, în prezenţa
primarului Mihai Stepanescu, a avut loc o întâlnire a mai multor factori
de răspundere din cadrul primăriei cu reprezentanţii ONG-ului reşiţean
”Dogs Center” şi un grup de iubitori de animale din Elveţia.
Cu această ocazie, s-a discutat despre posibilitatea încheierii unui
parteneriat cu scopul modernizării padocului de câini de la Minda,
precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a animalelor, în
conformitate cu normele în vigoare.
În urma acestei întâlniri, a fost semnat acordul de principiu în
vederea demarării acestui proiect.

Săptămâna politică locală
Sorin Frunzăverde, la Consiliul judeţean, Simi la… arest
Vicepreşedintele PNL, Sorin Frunzăverde, şi-a depus luni,
candidatura la preşedinţia Consiliului judeţean. Liderul liberal a sosit la
Biroul Electoral Judeţean însoţit de liderii judeţeni ai USL, Marcel Vela,
preşedintele PNL, Ion Mocioalcă, preşedintele PSD şi Ion Ţundrea,
preşedintele PC. Alături de ei s-a aflat şi preşedintele interimar al Consiliului judeţean, Ionesie Gheorghioni, totodată vicepreşedinte al PNL
Caraş-Severin. Judecătorul Rustin Ciasc, preşedintele BEJ CaraşSeverin, a validat candidatura lui Sorin Frunzăverde, care şi-a confirmat astfel, şi oficial, opţiunea pentru conducerea CJ Caraş-Severin.
”Putem spune că încercarea de a readuce într-o stare de
normalitate România, care a reuşit, sau al cărui început a reuşit, a
început din Caraş-Seeverin, de la această alianţă, pe care am
consolidat-o de-a lungul timpului şi pe care am afirmat-o în ultima
perioadă., a declarat Sorin Frunzăverde, cu ocazia depunerii
candidaturii. Eu nu pot decît să mă bucur de încrederea pe care colegii
mei mi-au acordat-o. Vom depune peste câteva ore şi candidaturile la
funcţiile de consilieri judeţeni, sub sigla USL, aşa cum stabileşte foarte
clar protocolul la nivel naţional.”
Lista candidaturilor acoperă judeţul, a mai spus Frunzăverde, o listă
care va aduce în prim plan oameni cu experienţă dar şi oameni tineri,
care au dovedit de-a lungul timpului că înţeleg administraţie. O listă
echilibrată din punct de vedere al repartizării teritoriale, remarca liderul
liberal.

Simi a ratat candidatura la primăria Oţelu Roşu
Primarul oraşului de la Oţelu-Roşu, Iancu Simion Simi, se află, din
păcate, pentru el, în arestul poliţiei în momentul de faţă, iar descinderile
DNA de la finele săptămînii trecute au repercursiuni asupra carierei
sale politice. Acesta a fost suspendat din PDL şi nu mai poate candida
la alegerile din 10 iunie! Potrivit anchetatorilor, Iancu Simion Simi ar fi
primit de la Tudor Jurj, un om de afaceri din Lugoj, la 19 decembrie
2011, suma de 15.000 lei, printr-un intermediar, pe filiera Romică
Anculia. “Banii au fost primiţi de primarul oraşului Oţelu Roşu în
schimbul încheierii unui contract finanţat din fonduri europene
gestionate de APIA Caraş Severin, în valoare de 300.000 lei şi a
promisiunii unor viitoare contracte în valoare de 500.000 lei ce urmau a
fi încheiate tot cu firmele controlate de învinuitul Jurj Tudor Ioan. În
contextul faptelor descrise, inculpatul Anculia Romică Pavel, în
calitatea sa de director al A.P.I.A. Caraş-Severin, şi-a exprimat acordul
de a acţiona pentru încheierea, de către cei doi primari, a contractelor
finanţate din fonduri europene, în schimbul obţinerii de foloase
materiale şi pentru sine”, explică DNA.
Judecătorii de la Curtea de Apel Timişoara decid astăzi dacă Iancu
Simion Simi poate pleca acasă sau rămâne în continuare la arest.
(Dan Apostolescu)

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin,
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a
următoarelor bunuri aparţinând debitoarei S.C. TEBOCOM IMPEX
S.R.L. Oţelu Roşu:
l Imobil compus din teren în suprafaţă de 106 mp şi
construcţie tip D+P+E+M, situat în Oţelu Roşu, Strada
Revoluţiei, nr. 189, jud. Caraş-Severin - preţ de evaluare
90.000 euro exclusiv TVA;
l Imobil compus din casa tip P şi teren în suprafaţă de
348.50 mp, situat în Oţelu Roşu, Str. Revoluţiei, nr. 191, jud.
Caraş-Severin - preţ de evaluare - 49.000 euro exclusiv TVA;
Licitaţia publică va avea loc în data de 08.05.2012 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter,
jud. Caraş-Severin, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot
obţine de la sediul lichidatorului judiciar.”
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Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa a
primit aparatură de jumătate de milion de euro,
iar în etapele următoare s-a programat cumpărarea unui RMN performant şi a unui sterilizator cu aburi. Decizia a fost luată de consilierii
judeţeni la cel mai recent plen extraordinar.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 27 aprilie 2012
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului GEMS OF THE ROMANI AN AND SERBIAN
FOLKLORIC THESAURUS - Preservation and
promotion of cultural traditions in Resita, Lugoj and
Veliko Grădişte finanţat în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România - Republica
Serbia şi a contribuţiei locale de 2% din costurile
totale eligibile aie proiectului. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Common actions, common vaiues - Resita and
Kikinda, together for the future finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România Republica Serbia şi a contribuţiei locale de 2% din
costurile totale eligibile ale proiectului. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind introducerea
traseului de transport a „trenuleţului rutier". (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei
şcolare şi atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat propuse să funcţioneze
în anul şcolar 2012-2013 în Mun. Reşiţa. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Mun. Reşiţa pe anul 2012. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul I 2012 (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al mun.
Reşiţa a terenului în suprafaţă de 3 mp identificată în
C.F nr. 3722 Câlnic, nr. cad. G100/m/1/46/2/c/1/1/c,
în vederea concesionării fără licitaţie pentru
construire balcon şi modificări interioare apartament
în Reşiţa, str. Rodnei, nr. 11, sc. C, ap. 1 către
doamna Moţi Florentina Zoia. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea
cheltuielilor indirecte şi a beneficiului pentru lucrările
executate de către Serviciul Public - „Direcţia pentru
întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliul
Local". (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 2 mp
identificată în CF nr. 15481 UAT Reşiţa, nr. top!
G100/h/60/20/1/a/b/2/2/3/3/2/b/2/1/b/a/2/1/b/e/2/b/
2/1/a/2/1/b, nr. cad. 5843, în vederea concesionării
fără licitaţie pentru extinderea construcţiei existente
cu amenajare cabinet medical stomatologic şi acces
acoperit cu copertină şi firme luminoase în Reşiţa,
str. Muncii, bl. 2, sc. 3, ap. 2, către Cuciurean
Gheorghe şi soţia Cuciurean Doina. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 3 mp
identificată în CF nr.3722 Câlnic, nr. cad.
G100/m/1/46/2/c/1/1/c, în vederea concesionării
fără licitaţie pentru construire balcon şi modificări
interioare apartament în Reşiţa, str. Rodnei, nr. 11,
sc. D, ap. 2 către doamna Burdaş Ana. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică a suprafeţei de 300 mp teren,
localitatea Reşiţa, Mociur, înscris în CF nr. 51 Reşiţa
Română, nr. top. 345/b/2/8/2, zona IV pentru
construire locuinţă parter. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de
500 mp din suprafaţa identificată în C.F. 33033
Reşiţa nr. cad. 33033 situat în municipiul Reşiţa,
Poiana Golului. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al mun.
Reşiţa a terenului în suprafaţă de 61 mp. identificată
în CF nr. 3722 Câlnic, nr. top. G100/L/2/11/1, nr. cad.
5837 în vederea concesionării fără licitaţie pentru
modernizare şi extindere spaţiu comercial în Reşiţa,
str. B-dul Republicii, nr. 18, sc. C, către S.C
COMALIMENT S.A. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului
de „Cetăţean de onoare" al Municipiului Reşiţa
domnului FLAVtUS KOCZI. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 la S.C.
„CET 2010 REŞIŢA" S.R.L. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere ale S.C. „
CET 2010 REŞIŢA" S.R!L. pe anul 2011. (aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării, demolării şi valorificării
staţiei de autobuz Nera sens - sus situată în
Municipiul Reşiţa şi înlocuirea acesteia cu o staţie
modernă. (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului
de „Cetăţean de onoare" al Municipiului Reşiţa
domnului ŞTEFAN POPA POPA 'S. (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achi-

ziţionării prin cumpărare de către Municipiul Reşiţa a
unui teren în suprafaţă de aproximativ 3,5 ha, situat
în Reşiţa, str. Bârzăviţei, nr. 4 de la Agenţia Naţională
Romarm, în vederea construirii de obiective cu
caracter social. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 461/
15.12.2009 privind aprobarea studiului de oportunitate a Regulamentului de funcţionare a activităţii de
administrare a parcărilor publice cu plată din Mun.
Reşiţa şi a caietului de sarcini pentru concesionarea
prin licitaţie publică a activităţii de administrare a
parcărilor publice cu plată din Mun. Reşiţa. (respins)
21. Proiect de hotărâre privind stabilirea parcărilor publice de pe raza municipiului Reşiţa ce vor
funcţiona în regim de „parcări publice cu plată fără
pază". (respins)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea
numărului de asistenţi personali şi a numărului de
indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu
handicap grav, pentru anul 2012. (aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind acordul de
principiu referitor la acordarea scutirii de la plata
impozitului pe clădiri contribuabililor persoane fizice
care domiciliază în imobilul - bloc de locuinţe situat
administrativ în Reşiţa, str. G.A. Petculescu, bl. 15,
jud. C-S. (aprobat)
24. Proiect de hotărâre privind concesionarea
prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 600
mp teren, localitatea Reşiţa, str. Funicularului FN,
înscris în CF nr. 1, Reşiţa Română, nr. cad. 1127/a/1/
2/2/2/2/1/19/d/3/28/18/12/a/2/a/2/b/2/a/2/2/1/1/1/a/
2 Izlaz, pentru construire locuinţă. (aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii
din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Reşiţa a terenului în suprafaţă de 90 mp identificată
în C.F. nr. 3722 Câlnic, nr. cad. G100/z/7/19', în
vederea concesionării fără licitaţie publică pentru
construirea unui spaţiu comercial în Reşiţa, str.
Făgăraşului FN, către Borcean Gheorghe. (respins)
26. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali
pe anul 2011. (aprobat)
27. Informare nr. 6227/12.04.2012 a Serviciului
Gospodărie Urbană şi Mediu cu privire la modul de
aplicare ai H.C.L nr. 412/2011. (aprobat)
28. Raportul Nr. 3565/15.03.2012 al Serviciului
Public - „Direcţia de Asistenţă Socială", privind
activitatea desfăşurată de către asistenţii personali
pe semestrul II al anului 2011. (aprobat)
29. Informarea Nr. 5984/20.04.2012 a Serviciului
Public - „Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat al Municipiului Reşiţa", privind
propunerea S.C. „CCV Astion" S.R.L., înregistrată la
Registratura Generală a Consiliului Local cu nr.
6600/23.04.2012. (aprobat)
Introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii
din învăţământul preuniversitar de stat aferentă
anului şcolar 2011 - 2012 de pe raza Mun. Reşiţa.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului
Consiliului Local al municipiului Reşiţa pentru schimbarea denumirii Centrului Şcolar pentru Educaţie
incluzivă "Primăvara" şi a Centrului Şcolar pentru
Educaţie incluzivă "Aurora" în Centrul Şcolar de
Educaţie incluzivă "Primăvara", respectiv Centru
Şcolar de Educaţie incluzivă "Aurora".
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei
nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care
au acces la repartizarea unei locuinţe sociale în 2012
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei
nominale cu beneficiarii de locuinţe sociale,
destinate închirierii,în blocul de locuinţe situat în
Calea Caransebeşului bloc 3A.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei
nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care
au acces la locuinţă pentru tineri, destinate
inchirierii, în anul 2012.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
protocolului de colaborare între Municipiul Reşiţa Consiliul Local ai Municipiului Reşiţa prin Serviciul
Public "Direcţia de Asistenţă Socială" - Centrul STEP
BY STEP pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională - inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Reşiţa, la
proiectul "UN START BUN ÎN VlAŢĂ".
7. Proiect de hotărâre privind analizarea solicitării de vânzarea a unui teren din domeniul privat al
mun. Reşiţa, concesionar, ocupat de construcţii, în
suprafaţă de 23 mp înscris în C.F. nr. 33893 Reşiţa
nr. cad. 33893, situat în municipiul Reşiţa, str.
Progresului F.N., în condiţiile H.C.L. nr. 168/2009.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a
Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
din data de 27 aprilie 2012
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al
Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al
bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al
bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, la 31.03.2012.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
judeţului Caraş-Severin, pe anul 2012.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 13/25.01.2012 privind aprobarea bugetelor de venituri şi
cheltuieli a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea C.J. sau
finanţate de către acesta, pe anul 2012, modificată şi completată.
5. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii C.J. nr. 4 din
10.01.2012 privind utilizarea excedentului bugetului local al jud. CaraşSeverin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011,pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2012, modificată.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi
de interes local, aprobat prin HG nr. 577/1997, republicată cu modificările şi completările ulterioare, în judeţul Caraş-Severin, pe anul 2012.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Caraş-Severin nr. 239/2011 privind aprobarea organigramei
şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Caraş Severin nr.96/2010 privind aprobarea organigramei şi
a statelor de funcţii ale Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judetului
Caras -Severin, cu modificările si completările ulterioare.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Caraş -Severin nr.97/2010 privind aprobarea organigramei şi
a statelor de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului Public si
Privat a jud. Caraş-Severin, cu modificările si completările ulterioare.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
domeniul de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale
anuale.
11. Proiect de hotărâre pt. modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean CS nr. 250/2011 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al
Statutului „CLUBULUI SPORTIV BANATUL MONTAN CARAŞ-SEVERIN”, cu rang de asociaţie cu modificările şi completările ulterioare.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu
pentru servicii de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate speciale în judeţul Caraş-Severin.
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 51/2008 privind aprobarea Programului de
transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate
pentru traseele din judeţul Caraş-Severin, pentru perioada 01.07.2008
- 30.04.2013, modificată.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării
managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
15. Raport de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului
Caraş-Severin, al Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
pentru Adulţi Caraş-Severin şi respectiv al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, pe perioada
01.01.2011-31.12.2011.
16. Informarea Adunării Generale a Acţionarilor de la SC "Fabrica
de Produse Lactate" SA Oraviţa privind activitatea societăţii şi măsurile
luate în exercitarea mandatului, în anul 2011.
17. Informare privind activitatea desfăşurată de SC „AQUACARAŞ”
SA, pe anul 2011.
18. Informare privind activitatea derulată în anul 2011 de către SC
„SCHILIFT” SRL.
19. Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute de O.G. nr. 43/1997, activităţi desfăşurate de
persoane împuternicite în acest sens din cadrul Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.
20. Întrebări. Interpelări.

Poetul Nicolae Sârbu şi sentimentul de câine
Matei Mircioane

Poetul, prozatorul, jurnalistul, Nicolae Sârbu, în
această primăvară (a anului de graţie 2012), a citit
poeme inedite în Cenaclul „Semenicul” al Casei de
Cultură a Sindicatelor din Reşiţa, cenaclu condus de
către criticul literar şi editorul Gheorghe Jurma.
Lectura lui Nicolae Sârbu a fost aşteptată cu interes,
mai ales că poetul a avut o perioadă de însingurare,
de câţiva ani, perioadă în care nu a comunicat decât
sporadic cu câţiva prieteni vechi, fiind mai mult retras
în umbra cărţilor, dar şi a propriei creaţii. Perioada de
recluziune, se pare, nu s-a consumat în zadar.

Nicolae Sârbu s-a prezentat cu o colecţie bogată de
poeme în faţa „plutonului de execuţie”, alcătuit din
cenaclişti severi, nesuferiţi, pretenţioşi, nemiloşi,
care nu obişnuiesc să graţieze pe nimeni pe bază de
şpagă, ci numai în temeiul unor texte apreciate ca
fiind literatură originală. A citit poezii cu titluri
nervoase, şocante, postmoderne, ca de exemplu:
„Piscina cu pioneze Stradivarius”, „Negocieri de
nuntă cu făraşul”, „Ca o punte, pipa lui Mircea
Eliade”, „Domesticirea nimicului”, „Sentiment de
câine trei”, „Cu sânge apos ne săruta pe gură” etc. La
finalul lecturilor a fost puţină linişte şi au urmat

comentariile. Gheorghe Zincescu a afirmat: „Am
avut sentimentul că ascult nişte elegii, poate lătrate,
dar, grave şi adânci. Că erau cu pipa lui Eliade, că
era cu nimicul, cu pioneza (piuneza) Stradivarius,
poemele sunt extrem de ancorate în aziul adânc, nu
al suprafeţelor. Fiecare poem al lui Sârbu îmi
creează o reverie stelată, îndemnându-mă să
pornesc pe diferite căi şi să revin la text”. Dintre
multele poeme remarcate de Zincescu, am reţinut un
fragment din „Piscina cu pioneze Stradivarius - Şi
mai era pe ordinea de zi / a somnului meu cu peştii de
pradă / lătratul întărâtat al florii de cactus / într-o
piscină cu albastre pioneze”.
Gheorghe Jurma a spus că Nicolae Sârbu a
reuşit să-şi creeze nişte mărci stilistice, care îl fac să
se detaşeze de alţi autori, să fie o voce unică nu
numai ân Cenaclul Semenicul, ci în întreg peisajul
liric românesc. Aici, însă Jurma a avut o observaţie,
afirmând că poeţii reşiţeni sunt prea puţin cunoscuţi
la Bucureşti, Cluj, Iaşi, Craiova, Piteşti, Sibiu etc.
„Nici măcar la Timişoara nu ştim să ne promovăm
valorile. Poeţii reşiţeni trăiesc ca într-o enclavă şi
parcă aşteaptă să vină cineva să-i descopere. Cred
că fiecare autor trebuie să se ia mai în serios, să
publice mai mult, să organizeze evenimente şi, nu în
ultimul rând, să-şi traducă poemele în limba engleză.
Pentru că la orice festival internaţional de poezie,
engleza a devenit principala punte de înţelegere”.
Referindu-se din nou la poemele lui Sârbu, criticul
Gheorghe Jurma a afirmat că a avut senzaţia că
ascultă o poezie antisentimentală, foarte puţin lirică,
însă presărată cu multe cuvinte vii, combatante.
Printre poemele apreciate de cenaclişti s-a aflat
şi cel cu titlul „Sentiment de câine trei”, din care
prezentăm finalul: „O, doamne al sentimentelor de
câine, / ce dulăi am mai fost când / iarna mâncam
roşii de seră furate / şi-un înger îmi cânta pe
genunchi. // Schelălăie tandru lacrima noastră în
lesă”.

Popula]ia }i fenomenele demografice în luna februarie 2012
în jude]ul Cara}-Severin
Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural
În luna februarie 2012, în judeţul Caraş-Severin,
s-au înregistrat 209 născuţi-vii, cu 12 născuţi-vii mai
mulţi decât în luna precedentă şi cu 27 mai mulţi faţă
de aceeaşi lună a anului trecut. Creşterea numărului
de născuţi-vii în luna februarie faţă de luna
anterioară, a determinat creşterea ratei natalităţii de
la 7,4 născuţi-vii la 1000 locuitori în luna ianuarie
2012, la 7,8‰ în luna februarie 2012.
În luna februarie 2012 s-au înregistrat 381
persoane decedate, cu 65 mai multe faţă de luna
precedentă şi cu 2 mai multe faţă de luna februarie
2011. Rata mortalităţii a crescut de la 11,8 decedaţi
la 1000 locuitori în luna ianuarie 2012 la 14,2‰ în
luna februarie 2012.
Sporul natural (diferenţa dintre num ărul
născuţilor vii şi cel al decedaţilor) a scăzut de la -119
în luna ianuarie 2012, la -172 în februarie 2012.
În luna februarie 2012, în judeţul nostru s-au
înregistrat 5 cazuri de deces la copii cu vârstă de sub
un an, comparativ cu luna februarie 2011 cand s-a
înregistrat un singur caz.
În primele două luni ale anului 2012 se constată o
creştere cu 16 a numărului de născuţii vii şi o

scădere cu 79 a numarului de decese faţă de
aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrânduse un spor natural negativ în ambele perioade (-291
în primele 2 luni din anul 2012 respectiv, -386 in
primele 2 luni din anul 2011).
Mortalitatea infantila (decedaţi sub un an) a
înregistrat o creştere cu un deces sub un an în
primele două luni din anul 2012, faţă de aceeaşi
perioadă a anului precedent.
Nupţialitate şi divorţialitate
In luna februarie 2012 la oficiile de stare civilă din
judeţul Caraş-Severin s-au înregistrat 73 căsătorii
(revenind 2,7 căsătorii la 1000 locuitori), în creştere
cu 12 căsătorii comparativ cu luna precedentă.
Comparativ cu luna februarie a anului 2011, numărul
căsătoriilor a scăzut cu 9.
Instanţele judecătoreşti au pronunţat definitiv 48
divorţuri, în creştere faţă de luna precedentă cu 30
divorturi iar faţă de luna februarie 2011 în scădere cu
37 divorţuri. Rata divorţialităţii a fost în luna februarie
2012 de 1,8 divorţuri la 1000 locuitori iar în luna
anterioară de 0,7 divorţuri la 1000 locuitori.
Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin

Grupul de carnaval, binedispune Europa
Grupul de Carnaval a fost înfiinţat în anul 2007, odată
cu prima ediţie a Carnavalului Diversităţii, şi atunci a intrat
şi în Federaţia Europeană a Oraşelor cu Carnaval. De la
momentul respectiv participă la numeroase evenimente
din Europa. Selecţia pentru participarea unui grup la
carnaval este strictă şi doar cu aprobarea federaţiei se
poate intra în paradă. Grupul de Carnaval Reşiţa a apărut
în oraşul de pe Bârzava acum cinci ani, din nevoia de a

răspândi voie bună în rândul cetăţenilor, dar şi ca să
reprezinte Reşiţa la evenimentele de pe întregul continent.
În prezent are 30 de membri şi este singurul din România
care ia parte la carnavaluri internaţionale. “Toţi tinerii care
fac parte din grupul nostru sunt voluntari, iar misiunea lor,
alături de a mea, este să impresionăm prin originalitate.
Asta pentru că trebuie să reprezentăm Reşiţa şi ţara cu
mândrie peste graniţele ţării. Nu ne mulţumim să facem
lucrurile la întâmplare, astfel că analizăm cu atenţie foarte
mare fiecare temă pe care o prezentăm la paradă”, a
declarat Cristina Tarbuzan, reprezentantul Federaţiei în
oraşul de pe Bârzava.
Reşiţenii îşi confecţionează singuri costumele şi
lucreaz ă intens la coregrafie, înainte de orice
reprezentaţie. În plus, membrii grupului au propriul DJ,
care le pregăteşte mixurile pentru defilare. Totul este
pregătit în cel mai mic detaliu şi nu le scapă nimic.
Rezultatele muncii lor constau în aplauzele oamenilor în
faţa cărora defilează şi în premiile numeroase pe care le
primesc de la organizatori. Tematica se alege o singură
dată pe an, după care grupul se prezintă în faţa publicului
la carnavaluri precum cele de la: Rijeka, Pancevo,
Pojarevaţ, Sabac, Banija Koviliaca şi altele. Tematica de
anul acesta este “Poliţişti şi vagabonzi”, anul trecut,
“Dracula” a avut mare priză la public. „La Carnavalul din
Croaţia, am primit în 2011 premiul de originalitate pentru
tema aleasă. Sperăm ca pe viitor să obţinem şi mai multe

premii“, a adăugat Cristina Tarbuzan. Tinerii reşiţeni spun
că experienţa de anul trecut îi ajută foarte mult să-şi
perfecţioneze activitatea în acest sens. „A fost o experienţă
unică. Ar fi o idee ca un astfel de carnaval să fie organizat şi
la Reşi ţa. Noi primim în permanenţ ă sprijinul
municipalităţii, iar cu acest prilej îi mulţumim că ne ajută“, a
adăugat reprezentantul Federaţiei în oraşul de pe
Bârzava. (Marius Alexandru)
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Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă va organiza în luna mai, 193 programe de
formare profesională pentru un număr de 3.937
persoane care beneficiază, conform legii, de servicii
de formare profesională gratuite, organizate de
AJOFM şi a Municipiului Bucureşti.

Misiunea comună a Fondului Monetar şi a Comisiei Europene,
aflată la Bucureşti, va continua să lucreze la nivel tehnic cu
autorităţile române şi să le furnizeze acestora concluziile preliminare
al misiunii şi recomandările referitoare la politici. Misiunea se va
întoarce la Bucureşti pentru a relua discuţiile formale cu noul
Guvern, atunci când acesta va fi format.

Construc]ia de locuin]e cu chirie,
realizate prin atragerea capitalului privat
Guvernul a aprobat Programul Construcţia de
locuinţe cu chirie, realizate prin atragerea
capitalului privat destinat constituirii unui fond de
locuinţe destinate închirierii, la nivel naţional, care
să permită accesul tuturor persoanelor la o
locuinţă care să respecte standardele de locuit.
Este un proiect pilot derulat de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin ANL.
Programul se va realiza prin încheierea de
contracte de concesiune de lucrări publice şi are
scopul de a permite accesul la o locuinţă a
persoanelor care nu au suficiente resurse pentru a
o achiziţiona de pe piaţa liberă.
Terenurile destinate acestor construcţii aparţin
domeniului public al statului şi vor fi transferate pe
durata utilizării clădirilor.
Finanţarea proiectării, construcţiei şi exploatării
locuinţelor se asigură de către investitorii privaţi din
surse proprii sau atrase, în timp ce Agenţia
Naţională pentru Locuinţe va finanţa structurarea
economică, tehnică şi juridică a proiectelor,
inclusiv elaborarea studiilor de fundamentare a
deciziei de concesionare şi a documentaţiilor de
atribuire a contractelor necesare implementării
Programului, din surse de la bugetul de stat.
Investitorii privaţi vor primi în contrapartida
locuinţelor realizate, o cotă-parte din chiriile
încasate, însoţită de plata unor plăţi unitare
periodice, ce urmează a fi rambursate, de către
Agenţia Naţională pentru Locuinţe din surse de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Lucrările de viabilizare şi dotările tehnicoedilitare se vor asigura de către autorităţile publice
locale şi/sau de către investitori, în conformitate cu
contractele încheiate de ANL cu unită ţile
administrativ-teritoriale şi/sau investitorii privaţi,
modalitatea de realizare a acestora fiind analizată
pentru fiecare proiect în parte. Astfel, lucrările de
viabilizare şi tehnico-edilitare din exteriorul
perimetrului destinat locuinţelor se vor realiza de
către autorităţile publice locale, finanţarea fiind
asigurată din surse de la bugetul de stat şi/sau
bugetul local. Cu privire la lucrările de viabilizare şi
tehnico-edilitare din interiorul perimetrului destinat
locuinţelor, acestea se pot realiza fie de către
autoritatea publică locală, în măsura în care se pot
aloca fonduri în acest sens, fie de către investitorul
privat în cadrul contractului de concesiune.
Pentru asigurarea rentabilităţii proiectului, se
prevede că Agenţia Naţională pentru Locuinţe va
iniţia procedura de atribuire a contractului de
concesiune numai după începerea lucrărilor de
viabilizare şi tehnico-edilitare până la limita

perimetrului destinat construcţiei de locuinţe.
Investitorul privat este cel care, pe lângă asumarea construcţiei, va administra locuinţele construite, colectând chiriile şi cheltuielile de întreţinere. La încetarea contractului de concesiune,
activele realizate în cadrul Programului rămân în
domeniul public al statului şi administrarea ANL.
ANL va constitui o bază de date care va
centraliza toate solicitările pentru realizarea de
locuinţe prin Program, formulate de autorităţile
publice locale şi/sau centrale, precum şi datele
privind terenurile disponibile şi/sau construcţiile
nefinalizate în diverse stadii de execuţie aflate în
proprietatea acestora, inclusiv situaţia reţelelor de
utilităţi şi a dotărilor tehnico-edilitare necesare
asigurării condiţiilor de locuit.
Consiliile locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului
Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului
Bucureşti stabilesc măsurile necesare pentru
luarea în evidenţă şi analiza solicitărilor de locuinţe
şi dau publicităţii locul de primire a solicitărilor şi
actele justificative necesare. Cererile privind
repartizarea de locuinţe realizate prin Program se
analizează de comisii constituite în acest scop.
Solicitantul unei astfel de locuinţe, precum şi
ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii
şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia,
nu trebuie să deţină o altă locuinţă în proprietate
exclusivă şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat sau proprietate
a unităţii administrativ-teritoriale, în localitatea în
care a solicitat locuinţă. Titularul cererii de locuinţă
trebuie să aibă contract de muncă, cu o vechime
minimă neîntreruptă de cel puţin un an. De
asemenea, venitul mediu pe membru de familie al
titularului cererii de locuinţă trebuie să fie de cel
puţin 50% din salariul mediu brut pe economie, dar
nu mai mare de 100% din salariul mediu brut pe
economie. De asemenea, există o serie de criterii
de ierarhizare cu un punctaj aferent.
Cuantumul chiriei nu poate fi mai mare decât o
treime din salariul mediu net pe economie, dar nu
mai mic decât valoarea stabilită de amortizarea locuinţei pe perioada normată de viaţă. Sumele încasate din chirii se vor distribui conform prevederilor
legale, astfel: 50% din cuantum se constituie venit
la bugetul de stat, 30% din cuantum revine investitorului privat şi 20% din cuantum revine ANL.
Executivul a decis să transmită EUROSTAT
contractul cadru pe baza căruia se încheie
contractul cu investitorul privat pentru a se face
analiza de impact asupra bugetului.
Guvernul Romaniei, 18.04.2012

Conform datelor operative, execuţia
bugetului general consolidat pe primul
trimestru al anului 2012, s-a încheiat cu un
deficit de - 3,4 miliarde lei, respectiv 0,56 % din
PIB, încadrându-se în ţinta de deficit stabilită
cu organismele financiare internaţionale.

Guvernul României
- propunere spre validare Vineri, 27 aprilie, Guvernul României a pierdut încrederea
Parlamentului, care a adoptat, cu 235 de voturi pentru, moţiunea de
cenzură iniţiată de Opoziţie. Preşedintele Partidului Social Democrat,
Victor Ponta, copreşedinte al Uniunii Social Liberale, a fost desemnat de
preşedintele Traian Băsescu să formeze un nou guvern.
La 1 mai, premierul desemnat a prezentat componenţa guvernului
pentru care va fi solicitat votul de încredere al Parlamentului în 7 mai.
Miniştrii propuşi sunt:
l Finanţe şi vicepremier - Florin Georgescu, prim-viceguvernator BNR
- Andrei Marga, vicepreşedintele PNL
l Afaceri Externe
- Titus Corlăţean
l Justiţie
- Daniel Chiţoiu
l Economiei
- Ioan Rus
l Interne
l Apărare Naţională
- Corneliu Dobriţoiu, general în rezervă
l Agricultură
- Daniel Constantin
l Muncă
- Mariana Câmpeanu
l Educaţie
- Corina Dumitrescu
l Transporturi
- Ovidiu Silaghi
l Sănătate
- Vasile Cepoi
l Dezvoltare Regională - Eduard Hellvig, secretar general PNL
l Mediu
- Rovana Plumb, europarlamentar
l Cultură
- Mircea Diaconu, vicepreşedinte PNL
l Comunicaţii
- Dan Nica, vicepreşedinte PSD
l Afaceri Europene
- Leonard Orban
l Administraţie
- Victor Paul Dobre
Miniştri delegaţi:
l Ministrul pentru dialog social la Ministerul Muncii - Liviu Marin Pop
l Ministrul pentru Mediul de Afaceri - Lucian Isar
l Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul - Mircea Duşa
l Ministru delegat la prim-ministru, transparenţă decizională şi strategii
guvernamentale - Victor Alistar

Noile norme de aplicare a Legii privind regimul
juridic al adop]iei
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 268 din data de 23 aprilie
2012 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Roman pentru Adopţii.
Actul normativ aprobă noile Norme metodologice de aplicare a Legii nr.
273/2004 privind regimul juridic al adopţie, precum şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul
Roman pentru Adopţii.
Normele detaliază aspecte privind:
l evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare în vederea obţinerii
atestatului în cadrul procedurii adopţiei interne;
l stabilirea adopţiei interne ca finalitate a planului individualizat de
protecţie;
l deschiderea procedurii adopţiei interne;
l potrivirea teoretică şi practica în cadrul procedurii adopţiei interne;
l încredinţarea în vederea adopţiei în cadrul procedurii adopţiei interne;
l încuviinţarea adopţiei interne;
l monitorizare şi activităţi postadoptie în adopţia internă;
l etapele procedurii adopţiei internaţionale.
Juridice.ro

l Sesiunea din acest an a programului "Casa Verde" nu va mai fi organizată din cauza constrângerilor bugetare de la Fondul de Mediu l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 4/2012 privind unele masuri temporare în
vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor
dispoziţii din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor
aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietarii şi justiţiei,
precum şi unele masuri adiacente (M.O. nr. 169/15.03.2012)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
(M.O. nr. 172/16.03.2012)
l H.G. nr. 144/2012 privind stabilirea masurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012 (M.O. nr. 174/19.03.2012)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2012, organizării şi desfăşurării activităţilor
de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar (M.O.
nr. 174/19.03.2012)
l Legea NR. 27/2012 pentru modificarea şi completarea
Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal (M.O. nr. 180/20.03.2012)
l Legea nr. 30/2012 pentru respingerea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de
reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul
bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte masuri
în domeniul bugetar (M.O. nr. 180/20.03.2012)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
54/2012 pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis
"Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării
economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural",
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aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale nr. 567/2008 (M.O. nr. 182/21.03.2012)
l Legea nr. 45/2012 pentru completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii (M.O. 183/21.03.2012)
l Guvernul României - Norma metodologica din 2012, de
aplicare a prevederilor O.u.G. nr. 64/2009 privind gestionarea
financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora
pentru obiectivul convergenta (M.O. nr. 193/23.03.2012)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate centenarului primei legi moderne a
paşapoartelor româneşti (M.O. nr. 195/26.03.2012)
l H.G. nr. 168/2012 privind completarea art. 2 din H.G. nr.
945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de creştere a calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor (M.O. nr. 195/26.03.2012)
l H.G. nr. 169/2012 privind completarea art. 2 din H.G. nr.
736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.u.G. nr.
69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu
finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
(M.O. nr. 195/26.03.2012)
l Legea nr. 57/2012 pentru modificarea şi completarea O.G.
nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor (M.O.
nr. 196/26.03.2012)
l H.G. nr. 219/2012 privind modificarea art. 93 din H.G. nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din
O.u.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii (M.O. 197/26.03.2012)
l Legea 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic

(M.O. nr. 201/27.03.2012)

l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1108/2012
privind modificarea lit. c) a art. 3 din Metodologia de acordare
a compensaţiei pentru pierderea de venit corespunzătoare
suprafeţelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protecţie
înfiinţate pe terenurile agricole, aprobata prin Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 649/2008 (M.O.
nr. 210/29.03.2012)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
61/2012 privind autorizarea şi controlul cultivatorilor de plante
modificate genetic şi masuri pentru asigurarea coexistentei
plantelor modificate genetic cu cele convenţionale şi
ecologice (M.O. nr. 211/29.03.2012)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 269/2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Metodologia privind
examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din
unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite şi pentru
promovarea unui stil de viata sănătos, aprobata prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al
ministrului s ănătă ţii nr. 5.298/1.668/2011 (M.O. nr.
212/30.03.2012)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 12/2012 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României (M.O. nr. 213/30.03.2012)
l H.G. nr. 226/2012 privind desfiinţarea unei unităţi sanitare
publice cu paturi pentru care managementul asistentei
medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei
publice locale din judeţul Cara ş-Severin (M.O. nr.
215/30.03.2012)

l

Autorităţile cipriote turce pregătesc unilateral
"Planul B" pentru nordul Ciprului dacă discuţiile, de
lungă durată, asupra reunificării insulei divizate din Mediterana eşuează. Timpul pentru negocieri cu guvernul
cipriot grec este limitat, Ciprul urmând să preia, potrivit
calendarului, preşedinţia Uniunii Europene la 1 iulie.

Preşedintele Obama a efectuat o vizită neanunţată în Afganistan pentru
a se întâlni cu trupele americane staţionate acolo şi semnarea unui un acord
pe zece ani cu preşedintele Hamid Karzai privind rolul forţelor americane
după sfârşitul războiului, în 2014. Acordul semnat de cei doi preşedinţi
desemnează Afganistanul ca aliat major non-NATO. Potrivit acestuia, SUA
va oferi ajutor, consilieri şi sprijin după ce trupele NATO se retrag în 2014.

Dreptul la un proces echitabil
Propunerea Comisiei Europene care le dă cetăţenilor dreptul la
informare în cadrul procedurilor penale devine act legislativ
„Aveţi dreptul la… - o Notă privind drepturile”. În curând, aceasta va fi realitatea
pentru orice persoană arestată sau reţinută
oriunde în Uniunea Europeană. Miniştrii de
justiţie din UE au adoptat recent un nou act
legislativ propus de Comisia Europeană
pentru a le garanta persoanelor învinuite
dreptul la informare în cursul procedurilor
penale. În conformitate cu „Directiva privind
dreptul la informare în cadrul procedurilor
penale", persoanele suspectate de comiterea unei infracţiuni vor fi informate cu privire
la drepturile lor, într-o limbă pe care o înţeleg. Această măsură va garanta că statele
membre ale UE vor transmite tuturor
persoanelor arestate - sau care fac obiectul
unui mandat european de arestare - o Notă
privind drepturile, în care sunt enumerate
toate drepturile lor fundamentale în cursul
procedurilor penale. După ce va intra în
vigoare (la doi ani după publicarea în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care
se preconizează că va avea loc în câteva
săptămâni), noul act legislativ se va aplica
în aproximativ 8 milioane de proceduri penale în fiecare an, în toate cele 27 de state
membre ale UE. Acest drept există în prezent numai într-o treime din statele membre
Context
Comisia Europeană a propus noul act
legislativ în iulie 2010, ca parte dintr-o serie
de măsuri având ca scop garantarea dreptului la un proces echitabil pe tot cuprinsul
UE. Aceasta este a doua măsură, adoptată
la iniţiativa dnei Reding, comisarul UE
pentru justiţie, menită să instituie standarde
minime comune la nivelul UE în materie
penală. Acest lucru va spori încrederea în
spaţiul de justiţie al UE. În octombrie 2010,
Parlamentul European şi Consiliul au
aprobat prima propunere, prin care s-a
conferit persoanelor suspectate dreptul la
traducere şi interpretare.
Directiva va garanta că poliţia şi
procurorii oferă persoanelor suspectate
informaţii cu privire la drepturile de care
beneficiază. În urma unei arestări, aceste
informaţii vor fi furnizate în scris de către
autorităţi, sub forma unei Note privind
drepturile, elaborată într-un limbaj simplu,
uzual. În momentul arestării, această notă
va fi pusă sistematic la dispoziţia persoanei
suspectate de comiterea unei infracţiuni,
indiferent dacă aceasta o solicită sau nu, şi
va fi tradusă, dacă este necesar. Ţările UE

sunt libere să aleagă formularea exactă a
notei; Comisia a propus un model în 22 de
limbi ale UE (a se vedea anexa). Se va oferi
astfel o garanţie de coerenţă persoanelor
care traversează frontierele şi se vor limita
costurile de traducere.
Nota privind drepturile va conţine detaliile practice referitoare la drepturile persoanelor arestate sau reţinute, precum dreptul:
l de a păstra tăcerea;
l de a beneficia de asistenţă din partea
unui avocat;
l de a fi informate cu privire la capetele
acuzării;
l la interpretare şi traducere în orice limbă
pentru persoanele care nu înţeleg limba în
care se desfăşoară procedura;
l de a fi aduse cu promptitudine în faţa
unei instanţe după arestare;
l de a informa o altă persoană în legătură
cu arestarea sau reţinerea.
Nota privind drepturile va contribui la
evitarea erorilor judiciare şi la reducerea
numărului de căi de atac introduse.
În prezent, gradul de informare a cetăţenilor cu privire la drepturile lor, în eventualitatea în care sunt arestaţi şi învinuiţi de
comiterea unei infracţiuni, variază pe
teritoriul UE. În unele state membre,
persoanele suspectate sunt informate doar
pe cale verbală cu privire la drepturile lor
procedurale, iar în alte state membre se
oferă informaţii scrise doar la cerere.
În temeiul articolului 82 alineatul (2) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în scopul de a facilita recunoaşterea
reciprocă a deciziilor judiciare şi de a
îmbunătăţi cooperarea poliţienească şi
judiciară în materie penală, UE poate
adopta măsuri pentru a consolida drepturile
cetăţenilor UE, în conformitate cu Carta
drepturilor fundamentale a UE.
Dreptul la un proces echitabil şi dreptul
la apărare sunt consacrate la articolele 47
şi 48 din Carta drepturilor fundamentale a
Uniunii Europene, precum şi la articolul 6
din Convenţia europeană a drepturilor
omului.
În iunie 2011, Comisia a propus o a treia
măsură de garantare a accesului la un avocat şi a dreptului de a comunica cu rudele.
În prezent, propunerea este dezbătută în
cadrul Parlamentului European şi al
Consiliului.
(Comisia Europeană, IP/12/430, 27/04/2012)

Capitala Verde a Europei,
edi]ia 2014
Bristol, Copenhaga şi Frankfurt sunt cele
trei finaliste în cursa pentru titlul de Capitală
Verde a Europei în anul 2014. Ele au fost selectate dintre cele 18 oraşe care şi-au depus
candidatura pentru ediţia 2014 a competiţiei.
Finalistele au fost propuse de un juriu
independent format din experţi, care a evaluat
oraşele candidate după 12 criterii diferite:
l Contribuţia locală la combaterea schimbărilor climatice globale
l Transportul local
l Zonele verzi urbane, inclusiv utilizarea
sustenabilă a terenurilor
l Natură şi biodiversitate
l Calitatea aerului înconjurător la nivel local
l Poluarea fonică
l Cantitatea de deşeuri generate şi managementul acestora
l Consumul de apă
l Tratarea apelor reziduale
l Ecoinovare şi locuri de muncă sustenabile
l Managementul de mediu aplicat de
autorităţile locale
l Performanţa energetică.
Din 2010, când a avut loc prima ediţie a
competiţiei, 4 oraşe au primit titlul de Capitală
Verde a Europei: Stockholm a fost primul oraş
câştigător, urmat de Hamburg în 2011, de
actualul titular Vitoria-Gasteiz din Spania şi de
Nantes, care va deţine titlul în 2013.
La 8 iunie 2012, Bristol, Copenhaga şi
Frankfurt îşi vor prezenta în faţa juriului, la
Bruxelles, viziunea, planul de acţiune,
strategia de comunicare şi potenţialul lor de a
servi drept model pentru alte oraşe. Juriul îşi
va face public verdictul în cadrul unei
ceremonii de decernare a premiilor care va
avea loc la 29 iunie în Vitoria-Gasteiz, Spania.
Context
Premiul „Capitala Verde a Europei” se
acordă unui oraş de avangardă din punctul de
vedere al modului de viaţă urban cu respect
pentru mediul înconjurător. Un juriu format din
experţi evaluează oraşele pe baza a 12 criterii
de mediu şi în funcţie de capacitatea lor de a
atinge standarde de mediu ridicate, de angajamentul lor faţă de obiective actuale şi ambiţioase privind creşterea calităţii mediului şi
dezvoltarea sustenabilă, precum şi de măsura în care ele pot promova bunele practici şi
pot servi drept model pt. alte oraşe europene.
Juriul este alcătuit din membri reprezentând Comisia Europeană, Parlamentul
European, Comitetul Regiunilor, Agenţia
Europeană de Mediu, ICLEI - Guvernele
Locale pentru Durabilitate, Biroul Pactului
Primarilor şi Biroul European pentru Mediu.
(Comisia Europeană, IP/12/362,12/04/2012)

Egiptul a intrat în ultima etapă
din prima cursa prezidenţială democratică, cu doi candidaţi care s-au
detaşat, fostul şef al Ligii Arabe şi un
medic carismatic islamist închis mai
mulţi ani sub Hosni Mubarak.

Miercuri, 2 mai, s-a desfăşurat singura
dezbatere între Sarkozy şi Hollande,
decisivă pentru rezultatul din 6 mai.
În lipsa sondajelor, publicate după
închiderea ediţiei, amintim că dezbaterile sau dovedit decisive de multe ori în trecut.
Prima dezbatere preziden ţial ă din
Franţa a fost în 1974, atunci când Valery
Giscard d'Estaing, i-a spus socialistului
Francois Mitterrand că "nu ai un monopol al
inimii," o remarcă despre care analiştii au
spus că a condus în final la victoria acestuia.
Mitterrand a fost mai bine pregătit pentru
revanşă, şapte ani mai târziu şi a câştigat
atât dezbaterile cât şi alegerile.
A fost o dezbatere în fiecare campanie
prezidenţială de atunci, cu excepţia anului
2002, când Jacques Chirac a refuzat să se
întâlnească cu Jean-Marie Le Pen, tatăl lui
Marine, care în mod neaşteptat a ajuns în
turul al doilea.
În urmă cu cinci ani, 20.5 milioane de
francezi au urmărit dezbaterea între
socialista Ségolène Royal şi Sarkozy. Royal
şi-a pierdut calmul când, a considerat ea,
Sarkozy denatura munca ei la ministerul
Educaţiei. "Trebuie să fi calm pentru a fi
preşedinte", i-a spus Sarkozy. Fiecare
sondaj post-dezbatere l-au votat câştigător.
Prim-ministrul japonez Yoshihiko
Noda şi preşedintele american Barack Obama au convenit să consolideze cooperarea
pentru a asigura stabilitatea în Asia, pe
fondul temerilor faţă de creşterea puterii
militare a Chinei.
În timpul unei discuţii de 60 de minute la
Casa Albă, cei doi lideri au convenit, de
asemenea, asupra a ceea ce Obama a
numit o nouă viziune pentru alianţa JaponiaSUA, care va contribui la conturarea zonei
Asia-Pacific "pentru zeci de ani,'' aparent cu
scopul de a contracara prezenţa tot mai
mare a Chinei în apele din regiune.
Guvernul irlandez a lansat o campanie
pentru a-şi asigura sprijinul public pentru
Tratatul fiscal ă al Uniunii Europene
avertizând că respingerea ar putea distruge
viitorul financiar al Irlandei şi ar destabiliza
moneda euro.
Irlanda este singurul membru euro care
supune tratatul la un referendum şi nu poate
s ă-l ratifice fără sprijinul majorită ţii
alegătorilor. Sondajele de opinie indică
aprobarea publică a tratatului, în
referendumul din 31 mai.
Activiştii pro-tratat pun la îndoială astfel
de sondaje, pentru că alegătorii din Irlanda
au respins două tratate europene în 2001 şi
2008, în ciuda sondajelor de opinie care
sugerau altceva. În ambele ocazii, guvernul
a organizat noi referendumuri în 2002 şi
2009 şi a câştigat.

l Duminică, 6 mai, are loc în Franţa al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale l Uniunea Europeană celebrează 20 de ani de la introducerea pieţei
interne, care permite libera circulaţie a bunurilor, serviciilor şi capitalului l Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a declarat că va relua discuţiile cu
Iranul pe 14-15 mai l Fostul lider al opoziţiei, Tzipi Livni, care a fost aproape de a deveni prima femeie premier din Israel după Golda Meir, a demisionat din
Knesset la începutul săptămânii l China a lansat cu succes doi sateliţi pentru sistemul său de navigare la nivel global şi de poziţionare, Beidou (Compass),
simulat GPS-ului american l În oraşul Orleans au loc, pe parcursul a două săptămâni, festivităţi pentru marcarea zilei de naştere, acum 600 de ani, a lui
Jeanne d'Arc (Ioana d'Arc) l

Prima lansarea a unei capsule private către ISS
Pe 7 mai, dacă totul merge bine, compania privată pentru
zboruri spaţiale SpaceX va lansa prima navă spaţială
comercială pentru a vizita Staţia Spaţială Internaţională.
Capsula fără pilot, Dragon, a SpaceX va livra produse
alimentare, bunuri şi experimente ştiinţifice pentru avanpostul
din spaţiu, într-o primă misiune de testare pentru NASA.
Agenţia Spaţială a acordat companiei un contract de 1.6
miliarde dolari pentru opt zboruri de aprovizionare robotizate
pentru a umple golul lăsat de pensionarea flotei spaţiale anul
trecut. SpaceX este una dintre cele două companii cu
contracte de la NASA pentru zborurile robotizate pentru
livrare de marfă (Virginia Orbital Technologies Corp este alta),
dar este prima care încearcă o lansare.
Dragon este prima navă de marfă robotizată construită
vreodată de americani pentru zboruri la staţia spaţială.
Capsula va fi ridicată de o rachetă SpaceX Falcon 9 de la
Cape Canaveral Air Force Station din Florida.
Puţin înainte de 180 de secunde în zbor, motoarele primei
trepte a rachetei Falcon 9 se vor opri iar prima treaptă va
cădea înapoi pe Pământ. În acest moment, motoarele celei de
a doua trepte ar trebui să pornească, propulsând în

continuare vehiculul pe orbită.
După 9 minute de zbor, capsula Dragon ar trebui să se
despartă de a doua treaptă a Falcon 9 şi să orbiteze pe cont
propriu. Capsula va deschide panourile solare pentru a capta
energie. În acest moment, Dragonul este autonomă şi trebuie
să manevreze cu propulsoarele sale de la bord.
După ce a ajuns pe orbită, Dragon va începe o serie de
verificări şi teste pentru a se asigura că funcţionează aşa cum
este proiectată. Echipele de la sol vor testa sistemul GPS,
care utilizează sateliţi de poziţionare globală pentru a stabili
locaţia ei în spaţiu.
Pe parcursul celei de a treia zi în orbită, Dragon va folosi
propulsoarele sale pentru a efectua un zbor sub (2,5 kilometri)
Staţia Spaţială Internaţională. În acest moment, capsula va
stabilii contactul radio cu staţia.
În timpul zborului sub ISS, Dragon va testa, de asemenea,
un al doilea sistem GPS de localizare, care utilizează poziţia
relativă a navei faţă de staţia din spaţiu pentru a-şi stabilii
coordonatele.
După terminarea acestor manevre, Dragon va urca
poziţionându-se în spatele staţiei spaţiale la o distanţă de 10

metri pentru andocare. Acum, echipajul de pe ISS va folosi
braţul robotic al staţiei pentru a trage nava pe care o va ataşa
de laboratorul Harmony.
Dragon va petrece aproximativ 18 zile andocat la Staţia
Spaţială Internaţională. La plecare, astronauţii staţie vor folosi
braţul robotic pentru a deplasa capsula la aproximativ 10
metri distanţă, unde va fi eliberată.
Nava, echipată cu un scut termic, se va îndrepta spre
Pământ. După un zbor de 7 minute în atmosferă va ameriza în
Pacific.
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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. 0255-221529, mobil: 0720-038774
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI

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

Vând pensiune compusă din 5
camere, 4 săli, salon 40 locuri,
Vând apart. 3 camere, centrală,
suprafaţă construită 350 mp, curte termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa,
1000 mp, situată în Re şi ţa- Lunca Pomostului. Preţ 43.000 €.
Cuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255- Tel. 0255-221529, 0720-038774.
221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
Vând spaţiu comercial de 120 construcţii toate utilităţile trase (apă,
mp situat în Reşiţa, b-dul Republicii. curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Preţ 52.000 €. Tel. 0255-221529, Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 02550720-038774.
221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4,
central ă, termopane, laminate,
mobilat parţial, situat în Reşiţa,
Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând casă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Reşiţa, zona Muncitoresc, la
strada principală. Preţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând casă 4 camere, curte 400
Vând apartament cu 4 camere, mp, situată în Reşiţa, lângă şcoala
decomandat, 109 mp, centrală, aer generală nr. 2. Preţ 65.000 € neg.
condiţionat, etaj 4/4, situat în Reşiţa, Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Calea Caransebeşului. Preţ 38.000
Vând casă în Reşiţa, 5 camere,
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
bucătărie, baie, singur în curte,
Vând apartament cu 3 camere suprafaţă de teren 800 mp, poziţie
decomandat, centrală termică, ter- ultracentrală. Preţ 85.000 €. Tel.
mopane, podele laminate, etaj 4/4, 0255-221529, 0720-038774.
situat în Reşiţa Sud. Preţ 38.000 €.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere,
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
curte foarte mică, poziţie ultracenVând apartament 3 camere trală. Preţ 100.000 €. Tel. 0255semidecomandat, et. 1/4, situat în 221529, 0720-038774
Reşiţa, P-ţa Trandafirul, plus garaj.
Vând spaţiu comercial 70 mp
Preţ 35.000 €. Tel. 0255-221529,
situat în Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud.
0720-038774.
Preţ 65.000 €. Tel. 0255-221529,
Vând casă în Oraviţa centru, 0720-038774.
compus ă din parter 120 mp
Vând spaţiu comercial 112 mp
amenajat ca spaţiu comercial, la etaj
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomos3 apartamente a câte 2 camere, 3
tului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255băi, plus în curte casă 4 camere,
221529, 0720-038774
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces
din 2 străzi cu sens unic. Preţ 70.000
Cump ăr casă 2-3 camere,
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774. singur în curte, cu posibilitate
parcare 2-3 maşini, în Reşiţa zonele
Vând casă în Bocşa Montană,
Centru, Muncitoresc, Stavila, la
compusă din 6 camere, baie,
strada principală. Tel. 0255-221529,
bucătărie, utilită ţi curent, gaz,
0720-038774.
canalizare. Preţ 50.000 €. Tel. 0255Vând terenuri parcelate situate
221529, 0720-038774.
în staţiunea Crivaia la stradă,
Vând apartament 2 camere conracordate la toate utilităţile. Preţ 50
fort 3, et. 1/4, situat în Reşiţa, cartier
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
Lunca Pomostului. Preţ 12.500 €.
0720-038774.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu
Vând apartament 4 camere, etaj
construcţii (depozite 5.000 mp,
8, 120 mp, dotări de excepţie: censediu administrativ, atelier mecanic,
trală, termopane, gresie, faianţă,
centrală termică, spaţii de acces
podele laminate, situat în Reşiţa, Pbetonate), font stradal 400 ml,
ţa 1 Decembrie, poziţie ultracensituate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
trală. Preţ 39.000 € uşor negociabil.
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
0255-221529, 0720-038774.
Vând garaj situat în Reşiţa,
ÎNCHIRIERI
Blocul 800. Preţ 7.000 €. Tel. 0255Închiriez casă 100 mp plus curte
221529, 0720-038774.
160 mp situate în Timişoara lângă
Vând apartament 3 camere,
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
decomandat, 3 balcoane, 2 băi,
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
centrală, parţial termopane, bloc
0720-038774.
construit în anul 1984, etaj 3/4,
situat în Reşiţa, zona Lunca Po-
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Pierdut carte identitate maşină
pe numele Botoc Ioan, vă rog
contactaţi-mă la tel. 0764-277886.
Vând congelator frigorific, ladă
frigorifică, cuptor electric + plită
electrică, preţ 100 €/buc. Tel. 0744392317.
Vând moară cu ciocănele (10
intercalate) cu cioclodar, volantă,
gresor, ştaufăr, lucrată de meseriaş,
550 lei neg. Tel. 0743-738531.
Vând ieftin bicicletă nouă bike
Alpine pt. bărbaţi cu certificat garanţie, canapea extensibilă, 2 fotolii, birou şcoală copii. Tel. 0721-155683.
Vând cărţi beletristică, psihologie, istorie, diverse. Preţ convenabil.
Tel. 0770-445699.
Vând costum naţional bănăţean
bărbătesc şi femeiesc. Preţ neg. Tel.
0770-445699.
Vând aragaz Arctic; tv color;
rochie de mireasă; colţar. Tel. 0756040911 (RR)
Vând veselă completă pentru 90
de persoane; tacâmuri incomplete;
costum popular de femei; goblen
cina cea de taină; candelabre; două
plapume de lână; Tel. 0729-876548,
0255-240038 (RR)
Vând vacă Holstein cu viţel de
două luni. preţ 1600 €. Tel. 0720725826 (RR)
Vând două cositori, 1300 € respectiv 800 €. Tel. 0764-776836 (RR)
Vând în Timiş porumb, aproximativ 8-10 tone, 80 de bani/kg. Tel.
0765-213459 (RR)
Vând viţea de 1 an, 1600 lei
negociabil. Tel. 0723-893358 (RR)
Vând junincă de 15 luni, roşu cu
alb, în Fizeş, 1800 lei. Tel. 0745504611 (RR)
Vând dulap cu două uşi şi vitrină
în stare bună, 400 lei. Tel. 0723512911, 0751-599654 (RR)
Cumpăr vaci de abator. Tel.
0769-585880 (RR)
Vând vier la 150 kg, 1100 lei
negociabil; pereche de purcei de
două luni la 450 lei negociabil. Tel
0734-071217 (RR)
Vând grâu, 1leu/kg. Tel. 0355409434 (RR)
Vând instalaţie pe gaz la 250 lei
negociabil. Tel. 0742-003677 (RR)
Vând vacă. Tel. 0769-361852,
0769-932226 (RR)
Vând iapă de 6 ani, 2200 lei. Tel.
0766-587368, 0757-327991 (RR)
Vând armăsar de 1 an jumate,
galben breaz, 3.000 lei negociabil.
Tel. 0742-904583 (RR)
Vând masă de circular cu motor
trifazic cu pânză la 1.000 lei; motor
electric de 15 kw, 3.000 rotaţii la
1.000 lei; compresor aer la 300 €;
polizor cu două pietre la 300 €;
cazan de răchie din inox alimentar,
130 l, 1.000 €; cazan de răchie din
cupru la 100 l, 1500 lei; reductoare
noi la 300 lei. Tel. 0747-877713 (RR)
Vând măsuţă pătrată de sufragerie joasa de piele maro model
deosebit preţ 150 lei negociabil. Tel.
0765-775575.
Vând viţea balţată, de 3 luni, la
preţ de 1500 lei neg. Tel. 0726509851.
Vând porci 100-150 kg, 9 lei/kg,
negociabil. Tel. 0255-526425.
Vând păuni maturi şi pui de
păun. Tel. 0722-630097.
Vând monitor lcd de 19 inch preţ
40 €. Tel. 0764-335767.
Vând monitor crt ecran plat 19
inch cu 40 lei. Tel. 0764-335767.
Vând pescăruşi japonezi cinteze

bengaleze 30 lei. Tel. 0722-583037.
Vând tableta funcţie telefon
800mhz procesor/256ram/4gb hdd.
Preţ 150 lei. Tel. 0766-860854.
Monument funerar mozaic
ciment şi granule marmură cu placă
marmură, la doar 350 lei sau
monument marmură cu sculptură
calitate la doar 1500 lei, detalii pe
romarmura.com tel. 0766-860854.
Vând stupi verticali cu podişor,
capac acoperit cu tablă şi fund
antivarroa 110 lei. Tel. 0768331715, 0732-452930.
Vând etichete/crotalii pentru
stupi din tabla AlZn 0,65 vopsită
electrostatic şi lăcuite 2 lei Tel. 0768331715, 0732-452930.
Vând hrănitor uluc 500 ml din tei
cu ramă 1/1 în prelungire, 10 lei. Tel.
0768-331715, 0732-452930.
Cumpăr 5 calorifere din fontă,
indiferent de stare. Tel. 0740520382.

Auto-Moto-Velo
Cumpăr 5 jante 6j14 tablă şi
anvelope vară 185/70R14-88 sau
175/70R14-84. Tel. 0748-022353.
Vând cauciucuri autoturisme şi
microbuze, second-hand, stare
bună, preţ 50 lei/bucata. Tel. 0744392317.
Vând bicicletă nouă, bike Alpine,
cu certificat de garanţie, preţ 350 lei.
Tel. 0721-155683.
Vând Dacia break an fabr. 1996,
preţ 2200 lei. Tel. 0769-862016.

Închiriez garaj. str. Făgăraşului.
Tel. 0770-478743.
Vând Skoda Fabia 1,4 mpi, înmatriculată, 107.999 km, impecabilă. Tel. 0745-157348, 0768-556364.
Vând tractor U445 românesc,
2.800 €. Tel. 0730-804654.
Vând motocicletă Kawasaki;
motocultor la 1400 lei negociabil;
Opel Zafira diesel, înmatriculat,
4100 €; Opel Astra Caravan
înmatriculat, 2.000 €; cauciucuri de
iarnă şi de vară diferite dimensiuni;
Tel. 0766-251256 (RR)
Cumpăr două vouchere; 4 jante
Ford Mondeo. Tel. 0757-372660 (rr)
Vând motocicletă Kawasaki,
600 cmc, preţ 600 €; 4 cauciucuri de
iarnă cu tot cu jantă; acumulatoare
de 55 amperi. Tel. 0766-103934 (rr)
Vând VW Golf 4, an fabricaţie
2001, 105 cai, euro 4, înmatriculat în
Reşiţa, îmbunătăţit, stare impecabilă, 3800 €. Tel. 0760-813022 (RR)
Vând Mercedes 1987, 1997
cmc, acte la zi, 1500 € negociabil.
Tel. 0724-121658 (RR)
Cumpăr vouchere. Tel. 0722395844 (RR)
Vând Fiat Panda an 2004, motor
1.1, euro 4, înmatriculat RO, consum mic, ideal pt. oraş, taxe mici,
asigurare mică, rulaj 111.000 km,
stare de funcţionare foarte bună, nu
are martori în bord aprinşi, servocity,
mp3 Sony cu intrare usb, interior
îngrijit, maşină de nefumător, 1 rând
de jante de aliaj cu cauciucuri de
iarnă şi un rând de jante de tablă cu
cauciucuri de vară, preţ 2.700 €
negociabil. Tel. 0765-043288.
Vând motocicletă IJ pentru
dezmembrare, 500 lei negociabil.
Tel. 0742-003677 (RR)

Matrimoniale
Bărbat 68 ani, Reşiţa, caut
doamnă 60-65 ani, fără obligaţii. Tel.
0720-782543.
Pensionară 63 ani, cu locuinţă,
caut partener pentru căsătorie. Tel.
0721-202985.

ANUNŢ PUBLIC
S.C. MITMAVIS FOREST GREEN S.R.L., cu sediul în loc.
Bozovici, str. Mihai Eminescu nr. 863-864, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul
desfăşurării activităţii de prelucrarea lemnului pe amplasamentul
din cadrul unităţii S.C. MITMAVIS FOREST S.R.L.
Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru
care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni
până vineri, între orele 8.00-14.00 la sediul AGENŢIEI pentru
PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN, strada Petru Maior nr.
73 Reşiţa, jud. Caraş-Severin, cod 320111, telefon contact 0255223053, 0255-231526 şi fax 0255-226729.
Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc
în scris la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

ANUNŢ PUBLIC
S.C. MITOCARII FOREST GREEN S.R.L., cu sediul în loc.
Bozovici, str. Mihai Eminescu nr. 863-864, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul
desfăşurării activităţii de prelucrarea lemnului pe amplasamentul
din cadrul unităţii S.C. MITOCARII FOREST GREEN S.R.L.
Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru
care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni
până vineri, între orele 8.00-14.00 la sediul AGENŢIEI pentru
PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN, strada Petru Maior nr.
73 Reşiţa, jud. Caraş-Severin, cod 320111, telefon contact 0255223053, 0255-231526 şi fax 0255-226729.
Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc
în scris la sediul A.P.M. Caraş-Severin.

ANUNŢ PUBLIC
S.C. MITOCARII FOREST GREEN S.R.L., cu sediul în loc.
Bozovici, str. Mihai Eminescu nr. 863-864, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul
desfăşurării activităţii de exploatare forestieră pe amplasamentul
din Fondul forestier al Direcţiei Caraş-Severin.
Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru
care se solicită autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni
până vineri, între orele 8.00-14.00 la sediul AGENŢIEI pentru
PROTECŢIA MEDIULUI CARAŞ-SEVERIN, strada Petru Maior nr.
73 Reşiţa, jud. Caraş-Severin, cod 320111, telefon contact 0255223053, 0255-231526 şi fax 0255-226729.
Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc
în scris la sediul A.P.M. Caraş-Severin.
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Vând/schimb 2.850 mp grădină
în Bocşa 2, limitrofă cu intravilanul,
pretabilă orice fel de construcţii, cu
auto diesel - 1,5 €/mp neg. Tel.
0743-738531.
Vând casă în centrul Reşiţei,
stare bună, 4 camere, curte, garaj.
Tel. 0768-556364, 0745-174215,
0745-157348.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, bd. Republicii 9 şi apart.
conf. 2 îmbunătăţit, în spatele magazinului Billa sau schimb cu apart.
4 camere. Tel. 0255-233986, 0749534086, 0355-407405.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat în Luncă lângă
Poliţie, pe bd. A.I. Cuza nr. 36, ap.
10, etaj 2, 30.000 €. Tel. 0730804654.
Vând casă ultracentral, 5 camere + dependinţe, recent renovată
şi multe îmbunătăţiri, centrală etc.
tel. 0355-409349 sau 0758-912698.
Vând apartament 4 camere, 2
băi, 2 holuri, decomandat, vedere
faţă-spate, etaj 1/4, zonă bună, preţ
bun. Tel. 0766-223708.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, etaj 2/4,
zona Reşiţa Sud. Preţ 38.000 €. Tel.
0757-372660, 0722-688244 (RR)
Vând casă în zona Muncitoresc,
două camere, două bucătării, două
podrumuri. Preţ 15.000 €. Tel. 0732855709 (RR)
Vând în M ăureni casă, 3
camere, bucătărie, cămară, două
curţi, vie, grădină semănată, apă în
curte, mobilată. Preţ 12.000 €
negociabil. Tel. 0255-526023 (RR)
Vând casă în Muncitoresc,
strada Laminoarelor, 65.000 €;
apartament 3 camere în Govândari,
45.000 €. Tel. 0770-774826, 0771030986 (RR)
Vând în Reşiţa apartament cu 4
camere, renovat sau schimb cu
două camere plus diferenţa. Tel.
0760-851102, 0255-236394 (RR)
Vând casă în satul Bigăr, din
piatră, 3 camere, bucătărie de vară,
baie, anexe, teren 1500 mp, livadă,
12.000 €. Tel. 0762-545573 (RR)
Vând casă în Băile Herculane,
zonă pitorească, 5 camere, două
bucătării, 3 camere de închiriat,
teren 700 mp. Preţ 15.0000 €
negociabil. Tel. 0724-121658, 0727126342 (RR)

Vând spaţiu pentru activitate
comercială, S=29 mp, Reşiţa, Al.
Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000
€. Tel. 0727-726885.
Cas ă de vânzare, cartier
Moniom, adaptabilă pt. sediu firmă
construcţii sau depozit, compusă
din casă de locuit 113 mp, clădire
depozit 206 mp, depozit deschis
acoperit 250 mp, curte betonată
1000 mp, teren nebetonat 400 mp.
Preţ 60.000 € neg. Tel. 0723160471, 0728-079424.
Vând apartament 4 camere,
zona Teatru de Vară, suprafaţa utilă
120 mp, decomandat, confort 1, et.
1, centrală încălzire proprie,
geamuri termopan, inclusiv terase,
sistem de securitate, anveloparea
pereţilor exteriori, parchet de lemn
în camere, faianţă, gresie în baie,
bucătărie şi holuri. Preţ 58.000 €.
Tel. 0723-160471, 0728-079424.
Vând teren la Ezeriş, 2 ha, cu
instalaţie de irigat, fântână, pomi
fructiferi, 1200 € negociabil;
Garsonieră în Govândari, pe Aleea
Tuşnad, toate dotările, 1500 €
negociabil. Tel. 0722-129295 (RR)
Vând pământ pe Valea Ţerovei,
5.000 mp, 2 €/mp. Tel. 0730-248120
Vând sau închiriez spaţiu
comercial. Tel. 0727-832284 (RR)
Vând apartament în piaţa 1
Decembrie 1918, cu 4 camere, preţ
55.000 €. Tel. 0722-395844 (RR)
Vând casă Anina, două camere,
bucătărie, termopane, instalaţie
electrică nouă, 5.000 € negociabil.
Tel. 0255-240618, 0741-781112 (rr)
Vând casă sau schimb cu
apartament. Tel. 0355-425672 (RR)
Vând la Ilidia două case de
vacanţă, mobilate cu mobilier din
lemn masiv, grădini şi livezi, 35.000
€ respectiv 25.000 €. Tel. 0788940190, 0723-704632 (RR)
Vând casă sau schimb cu apartament conf. 1, maxim et. 3/4, 2 sau
3 camere şi o mică diferenţă. Casa
este renovată complet, geamuri termopan, gresie baie, grădină, curte,
garaj, 554 mp. Tel. 0724-696634.
Vând 4000 mp teren pe Caransebeşului, acces auto. Tel. 0754282225.
Vând apartament 2 camere semidecomandat, ferestre termopan,
parchet laminat, centrală termică,
izolat interior şi exterior, bloc 4 etaje,
la et. 3. Preţ 26.000 €. Tel. 0722504574.
Vând casă în Văliug, preţ neg.
Tel. 0255-219452..
Vând 5500 mp teren intravilan,
bun pt. construcţii şi agricultură, în
Bocşa lângă şoseaua principală.
Tel. 0255-527935.
Vând casă cu etaj în Reşiţa sau
schimb cu apartament 2 camere +
diferenţă. Tel. 0722-501895.
Vând vilă 7 camere Câlnic,
grădină, curte, 100.000 € neg. Tel.
0725-438697.

BTC - Banat Training Consult

CBC - Cozma Banat Consult

Auto-Moto-Velo
Vând Volkswagen Vento,
capacitate cilindrică 1800 cmc, 90
CP, an fabricaţie 1994, preţ 2.150 €
neg. Tel. 0740-338962.
Vând Renault 21, break, benzină, 1721 cmc, înmatriculat, acte la
zi, ITP 07.2013, 650 € neg. Tel.
0728-813340.

Imobiliare

CURS INTENSIV DE LIMBA GERMANĂ
l
l
l
l
l
l
l
l

Licenţă şi metodologie germană
Instructor licenţă germană
Training interactiv, reuşită asigurată
Citire, scriere şi vorbire
Pachete individuale de instruire
60 de ore
Durata: 3 săptămâni
Seturi de certificate în limba română şi în limba germană
Informaţii la 0744 478467

Anunturi
,

Lichidez gospodărie în Gherteniş şi vând 3 case. Tel. 0760837602, 0767-261903.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, Micro 2 sau schimb cu apartament o cameră sau garsonieră +
dif. Preţ neg. Tel. 0770-445699.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apartament în Reşiţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Caut să închiriez apartament 2
camere sau garsonieră nemobilat
pe termen lung, ofer maxim 80 €.
Tel. 0730-461788.
Vând casă Bocşa Montană 3 camere, bucătărie, baie, gresie, faianţă, podele laminate, termopane,
centrală termică, terasă, anexe,
curte, grădină, acces auto. Tel.
0724-700792.
Vând apartament 2 camere,
bucătărie, baie, balcon, gresie,
faianţă, termopane, încălzire, etaj
4/4 cu acoperiş, piaţa Intim. Tel.
0771-449583.
Vând apartament 2 camere,
Govândari, etaj 2/4, complet mobilat
utilat şi renovat. 23.900 € neg. sau
schimb cu 3 camere neamenajat.
Tel. 0728-813340.
Vând sau schimb casa Bocşa
Montană 3 camere cu îmbunătăţiri,
renovată, cu apartament confort 1, 2
sau 3 camere cu îmbunătăţiri, etaj 1
sau 2, exclus turn. Tel. 0771-449583
Schimb teren plat ultracentral
Băile-Herculane, toate utilităţile în
zonă, suprafaţă 360 mp, cu apartament 2 camere Reşiţa, confort 1.
Tel. 0720-026801.
Schimb cotă parte teren în
suprafaţă de 4200 mp, intravilan
Mehadia, situat la drumul european
E70, cu apartament 2 camere conf.
1 Reşiţa. Tel. 0720-026801.
Vând teren plat 960 mp, Băile
Herculane, toate utilităţile în zonă,
ultracentral, cu 110 €/mp, uşor
negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând apartament 3 camere
decomandat, zona Govândari,
complet renovat şi mobilat. preţ
41.000 €. Tel. 0721-252853.
Vând casa la Secu, are 3
camere, curte, grădină, apă izvor,
drum maşina, lângă şcoală, preţ
7000 €. Tel. 0255-233958.
Vând casa Zorlenţu Mare, urgent, preţ negociabil 6000 €, 564 mp
şi terenuri arabile extravilan pomi
fructiferi, preţ separat. Tel. 0728-510
783, 0767-939262, 0355-415608.
Vând garsonieră conf. 1 în
Govândari, preţ 10.500 mobilată,
etaj 4, acoperiş nou, termopane,
uşă metalică. Tel. 0771-941801,
0747-134778.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, gresie,
faianţă, podele laminate, termopane, centrală termică, terasă, curte
acces auto, anexe, grădină. Tel.
0724-700792.
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, grădină, anexe, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând teren parcelat şi neparcelat, cu utilităţi, în Reşiţa pe Calea
Caransebeşului, km 1-2, preţ neg. 9
€. Tel. 0722-630097.

Anunturi
,

Vând casă veche de peste 100
ani, dezmembrabilă. Tel. 0722630097.
Vând apartament 2 camere. Tel.
0355-410569.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, et. 1, semidecomandat în
zona Moroasa. Preţ foarte bun. Tel.
0769-068700.
Închiriez casă, parter + etaj,
pentru firme, zonă centrală. Tel.
0743-060858.
Vând apartament 2 camere, Al.
Herculane, renovat, ferestre termopan, u şi schimbate, central ă
termică, izolat interior şi exterior. Tel.
0724-380407.
Vând apartament 3 camere
lângă Poliţie, bd. A.I. Cuza nr. 36,
etaj 2, 30.000 €. Tel. 0730-804654.
Vând apartament 4 camere, 2
băi, 2 holuri, decomandat, vedere
faţă-spate, etaj 1/4, zonă bună, preţ
bun. Tel. 0766-223708.
Cumpăr casă în Reşiţa, singur în
curte, ofer 25.000 €. Tel. 0784264165.

Realizăm amenajări interioare,
instalaţii electrice, sanitare, montăm
centrală cu 15% mai puţin decât cel
mai mic preţ de pe piaţă. Tel. 0769862016.
Caut copii sau bătrâni pentru
îngrijit. Tel. 0721-202985.
Execut zidarii de la A la Z după
proiecte, instalaţii sanitare şi termice, gresie, faianţă, podele laminate,
rigips, preţuri negociabile. Tel. 0733609770, 0762-134922.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Realizez tatuaje din cele mai
diverse şi montez body piercing la
preţuri de criză. Tel. 0763-906047.
Montez piercing în orice zonă a
corpului. Tel. 0764-335767.
Sonorizări nunţi, evenimente.
Transfer casete audio-video pe cddvd. Vând boxe, staţii etc. Tel. 0723616268.
Executăm la cea mai bună
calitate şi preţ amenajări interioare,
gresie, montăm rigips, gletuim,
zugrăvim, podele laminate, izolaţii
polistiren, spart ziduri, montat uşi
etc. Cerem seriozitate şi oferim
calitate. Tel. 0757-291280.
Zugrăvim, punem gresie, podele
laminate, gletuim, montam rigips,
Transport săptămânal persoane izolaţii polistiren totul negociabil şi la
în Austria, Germania, preţ de la 50 cea mai bună calitate. Tel. 0762729028.
€/persoană. Tel. 0744-392317.

Oferte-Cereri
de Serviciu

ANUNŢ PUBLIC
Asociaţia Română pentru Reciclare - ROREC anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construire Centru Colectare Deşeuri de
Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE); Anexe;
Împrejmuire; Branşament Electric; Todem” propus a fi amplasat
în municipiul Reşiţa, str. Căminelor, nr. FN, judeţul Caraş-Severin.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, din Reşiţa, str.
Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri, între orele de 8:00-16:00 şi
la sediul titularului Asociaţia Română pentru Reciclare - ROREC.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin.

CONVOCATOR
Se convoacă Adunarea generală ordinară a Acţionarilor din S.C.
PLASTOMET S.A., care va avea loc la sediul societăţii din Reşiţa,
str. Văliugului nr. 1, pentru data de 18 mai 2012, ora 14.00.
ORDINEA DE ZI
1. Raportul de gestiune al administratorilor pe anul 2011.
2. Raportul Comisiei de Cenzori.
3. Aprobarea bilanţului contabil la 31.12.2011 şi a contului de
profit şi pierderi.
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012.
5. Alegerea Consiliului de administraţie şi a Comisiei de cenzori.
6. Diverse
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Prisma s.r.l. angajează
Condiţii: studii adecvate.

- agent marketing
- secretar redacţie

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 02.05.2012
BĂILE HERCULANE: cameristă hotel: 6; kinetoterapeut: 1; mecanic utilaj: 1; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;
ospătar (chelner): 6; şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 3;
ORAVIŢA: lucrător comercial: 1;
BOZOVICI: şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
TOTAL JUDEŢ: 20

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a28-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PRISMA
SPORT
PRISMA
SPORT

LIGA 1

CICLISM - IL GIRO

M MV V E E I
M V E
28 16 7
28 15 7
28 16 4
28 15 7
28 14 8
28 12 7
28 10 12
28 11 9
28 10 8
28 9
7
28 9
6
28 8
9
28 9
6
28 7 10
28 7
9
28 7
8
28 5 10
28 2
6

CFR Cluj
Rapid Bucuresti
FC Vaslui
Dinamo Bucuresti
Steaua Bucuresti
Otelul Galati
U Cluj
Pandurii Tg. Jiu
Astra Ploiesti
Gaz Metan Medias
FC Brasov
Ceahlaul Piatra Neamt
Concordia Chiajna
FCM Targu Mures
Petrolul Ploiesti
Vointa Sibiu
Sportul Studentesc
CS Mioveni

M M GP
IG
I GG
M
5
50
6
45
8
45
6
45
6
36
9
27
6
38
8
40
10
32
12
35
13
28
11
26
13
30
11
24
12
32
13
18
13
28
20
17

P
GP
GP P P
27 55p
24 52p
25 52p
25 52p
21 50p
24 43p
27 42p
30 42p
29 38p
42 34p
29 33p
38 33p
46 33p
32 31p
37 30p
33 29p
48 25p
59 12p

Etapa 30/34: 04 - 07 mai 2012: Vineri, 04.05.2012: FC Brasov - Sibiu, ora 20.30 - Digi Sport; Sâmbata, 05.05.2012: "U" Cluj - Sportul, ora
17.00 - Digi Sport; Petrolul - Astra, ora 20.00 - GSP TV; Dinamo - CFR
Cluj, ora 21.45 - Digi Sport; Duminica, 06.05.2012: Ceahlaul - Mioveni,
ora 17.00 - Digi Sport; Otelul - Pandurii, ora 19.00 - Digi Sport; Rapid Târgu Mures, ora 21.30 - Digi Sport; Luni, 07.05.2012: Chiajna Steaua, ora 19.00 - Dolce Sport; Vaslui - Medias, ora 21.30 - Digi Sport.

HANDBAL MASCULIN LIGA NA[IONAL~
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a23-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

M MV V E E I
M V E
HCM Constanta
23 23 0
Stiinta Mun. Bacau
23 19 0
HC Odorhei
23 12 3
Energia Pandurii Tg. Jiu
23 13 2
U. Bucovina Suceava
23 12 3
CS Caras Severin
23 13 1
Potaissa Turda
23 10 2
U. Poli. Municipal Timisoara 23 10 1
Dinamo Municipal Calarasi 23 9
2
CSM Bucuresti
23 8
1
U Transilvania Cluj
23 8
2
CSM Satu Mare
23 6
2
CSM Ploiesti
23 5
3
CSA Steaua Bucuresti
23 1
2

M M GP
IG
I GG
M
0
829
4
708
8
723
8
664
8
664
9
596
11
649
12
590
12
642
14
579
13
613
15
616
15
558
20
594

HANDBAL
Echipa naţională de handbal
feminin a României va debuta la
turneul preolimpic de la Lyon, în
25 mai, chiar cu vicecampioana
mondială Franţa, urmând să joace
apoi cu Muntenegru şi Japonia.
Pentru a se califica la JO de la
Londra, naţionala României este
obligată să se claseze pe primele
două locuri la turneul preolimpic
din Fran ţa. Organizatorii au
anunţat programul şi orele de
disputare ale meciurilor din Palais
des Sports de Gerland, din Lyon,
după cum urmează:
l 25 mai: Muntenegru - Japonia (ora
17.45), Franţa - România (20.00);
l 26 mai: România - Muntenegru
(15.45), Japonia - Franţa (18.00);
l 27 mai: România - Japonia (15.15),
Franţa - Muntenegru (17.30).
Alte două turnee preolimpice
se dispută la Gaudalajara, cu
Spania, Croa ţia, Olanda şi
Argentina, şi la Aalborg, cu
Danemarca, Rusia, Tunisia şi
Republica Dominicană.
Şase echipe din aceste turnee
preolimpice vor completa tabloul
calificatelor la JO, la care au deja
biletele Marea Britanie, Norvegia,
Brazilia, Angola, Coreea de Sud şi
Suedia. Tragerea la sor ţi a
grupelor la Jocurile Olimpice de la
Londra va avea loc în 30 mai, la
Crystal Palace National Sports
Centre, din capitala britanică.

BASCHET
TENIS
Sportiva Andreea Chitu s-a calificat la Jocurile Olimpice, dupa ce a
disputat finala categoriei 52 de kilograme, la CE din Rusia, în care a
câstigat medalia de aur, în premiera în cariera sa. Andreea Chitu a
câstigat grupa C, dupa succese obtinute în fata adversarelor Priscilla
Gneto (Franta), Rosalba Forciniti (Italia) si Mareen Kraeh (Germania).
În semifinale, Andreea Chitu s-a duelat cu iberica Ana Carrascosa, pe
care a învins-o, asigurându-si nu doar lupta pentru medalia de aur sau
argint, ci mai ales calificarea la Jocurile Olimpice. În finala, Andreea
Chitu a întâlnit-o pe rusoaica Natalia Kuziutina, care a eliminat-o în
preliminarii pe Andreea Catuna. Sportiva antrenata de Florin Bercean
s-a impus entuziasmant, punctând cu 13 secunde înainte de expirarea
timpului regulamentar si trecându-si în cont prima medalie de aur din
cariera. Medalia de aur a Andreei Chitu va fi rasplatita cu 2500 euro.
Campioana olimpica Alina Dumitru a obtinut medalia de aur, la
categoria 48 de kilograme, a opta din cariera la nivel continental,
învingând-o pe belgiana Charline Van Snick, în primele 20 de secunde
din prelungirile finalei.
Alti sase sportivi din delegatia României au fost eliminati în primele
doua tururi, dupa cum urmeaza: Carmen Bogdan (48 kg), Andreea
Catuna (52 kg), Corina Caprioriu, Loredana Ohâi (57 kg), Dan Fâsie si
Szoke Laszlo (66 kg). Campionatele Europene de la Chelyabinsk
reprezinta ultima competitie la care se pot obtine biletele pentru
Jocurile Olimpice de la Londra. Sportivii români care si-au asigurat
calificarea sunt Alina Dumitru, Corina Caprioriu, Dan Fâsie si Vladut
Simionescu, carora li se alatura Andreea Chitu.

JO 2012 - Baschet tragere la
sorţi. Reprezentativa SUA,
deţinătoarea titlului, va evolua în
compania Argentinei, medaliată
cu aur în 2004, a Franţei, Tunisiei,
dar şi a două echipe din calificări,
în primul tur la turneul olimpic de
baschet masculin de la Londra,
conform tragerii la sorţi efectuată
la Rio de Janeiro. Primele patru
din această grupă de şase se vor
califica în sferturile de finală, unde
vor întâlni primele patru echipe din
cealaltă grupă, condusă de
Spania, campioana Europei şi
vicecampioană olimpică en-titre.
Ultimele trei participante vor fi
cunoscute la încheierea turneului
de calificare (TQO), care va avea
loc în perioada 2-8 iulie, în
Venezuela, şi va opune echipele
Macedoniei, Rusiei, Greciei,
Lituaniei, Angolei, Nigeriei,
Venezuelei, R. Dominicane,
Puerto Rico, Noii Zeelande,
Iordaniei şi Coreei de Sud.

Joi/3 Mai

Vineri/4 Mai

Duminic@/6 Mai

Timişoara

Timişoara

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
HOCHEI PE GHEATA - CM, Finlanda, Suedia;
MOTOCICLISM - Motogp, MP al Portugaliei, Estoril;
CICLISM - Turul Italiei;
TENIS - Turneu Master Series de la Madrid, Spania;
GIMNASTICA - CE fem pe echipe,Bruxelles, Bel.

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET FEMININ: Divizia A, Finala
Vineri Digi Sport 2 ora 18:00
VOLEI FEMININ: Cupa Romaniei, Finala
Vineri Digi Sport 2 ora 19:00
HANDBAL FEM.: Cupa EHF, Finala, tur, Lada Togliatti - HC Zalau
Sambata Digi Sport 2 ora 16:00
CICLISM: Turul Italiei, Etapa 1, Herning – Herning, 8.7 km
Sambata Eurosport ora 16:30
FOTBAL: Finala Cupei Angliei, Liverpool - Chelsea
Sambata Digi Sport 1 ora 17:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Finala, tur, Gyor - Buducnost
Sambata Digi Sport 2 ora 18:15
CANOTAJ: Cupa Mondiala, Belgrad, Serbia
Duminica Eurosport 2 ora 12:00
MOTOCICLISM: Motogp, MP al Portugaliei, Estoril, cursele
Duminica Digi Sport 2 ora 13:20

+29ºC
+16ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+27ºC
+13ºC

Reşiţa
Oraviţa +23ºC
+12ºC

+26ºC
+13ºC

Luni, 7 Mai
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Dupa criticile venite anul trecut, cand mai mult rutieri s-au plans de
duritatea etapelor alese, organizatorii Il Giro au ales pentru anul acesta
un program care imbina mansele dedicate sprinterilor, cu marile
catarari din nordul Italiei.
Cursa va debuta la 5 mai in localitatea daneza Herning printr-un
prolog de 8.7 kilometri, dupa care sprinterii vor avea la dispozitie alte
doua etape de plat in tara lui Hamlet. Rutierii vor ajunge pe teritoriul
Italiei in prima zi de pauza, dupa care cursa se va relua cu un
contratimp pe echipe la Verona.
Prima saptamana este dedicata vitezistilor plutonului, iar cea dintai
mansa incheiata la altitudine va avea loc in etapa a 8-a la Lago Laceno.
Aici in 1998 Alex Zuelle s-a impus in fata lui Marco Pantani imbracand
tricoul roz pentru urmatoarele cinci etape.
A doua etapa cu final in catarare va avea loc la Assisi, pentru ca in
etapa a 12-a sa se ajunga pe Sestri Levante, etapa construita special
pentru rutierii cu pretentii la victoria finala. Saptamana secunda a
Turului Italiei 2012 se va incheia cu o etapa de cinci stele la Cervinia,
unde in 1997 italianul Ivan Gotti i-a luat tricoul roz rusului Pavel Tonkov.
Ultima parte a Giro aduce in prim plan si temutele catarari din nordul
Italiei, ciclistii avand de trecut peste Passo Giau in etapa a 17-a cu final
in cunoscuta statiune montanta Cortina d’Ampezzo. Cu o zi in urma
etapei de la Cortina se va ajunge la Falzes, loc unde in 2004 italianul
Damiano Cunego si-a cimentat drumul spre victoria la general.
Ultimele doua manse in linie aduc finaluri grandioase la Alpe di
Pampeago si Passo dello Stelvio, in aceasta din urma etapa plutonul
trecand si peste temutul Mortirolo.
Cursa se va incheia pe 27 mai la Milano cu un contratimp individual
in lungime de 31.5 km.

P
GP
GP P P
607 46p
587 38p
671 27p
655 27p
655 27p
598 27p
651 22p
589 21p
661 20p
605 17p
656 17p
687 14p
643 13p
760 4p

Etapa 24/26: 06 mai 2012:CSA Steaua Bucuresti - Potaissa Turda;
CS Caras Severin - Universitatea Transilvania Cluj; HC Odorhei Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Dinamo Municipal Calarasi - CSM
Ploieşti; Universitatea Bucovina Suceava - CSM Satu Mare; Stiinta
Municipal Dedeman Bacau - HCM Constanta; CSM Bucuresti Universitatea Poli. Municipal Timisoara.
04 - 20 mai:
04 - 06 mai:
05 - 27 mai:
07 - 13 mai:
08 - 13 mai:

PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT

+25ºC
+12ºC

Sâmb@t@/5 Mai
Timişoara

Caransebeş

+23ºC
+10ºC

Reşiţa

+27ºC
+13ºC

Oraviţa +20ºC
+12ºC

Miercuri, 9 Mai

Caransebeş
Reşiţa

+25ºC
+12ºC

+26ºC
+12ºC

+24ºC
+14ºC

Joi, 10 Mai

Vineri, 11 Mai

Caransebeş
Reşiţa

+23ºC
+10ºC

Oraviţa +21ºC
+12ºC

Oraviţa +22ºC
+13ºC

+22ºC
+13ºC

Marţi, 8 Mai

Timişoara

+23ºC
+13ºC

Sâmbătă, 12 Mai

Duminică, 13 Mai

Reşiţa

+17ºC/+11ºC

+14ºC/+10ºC

+21ºC/+13ºC

+17ºC/+11ºC

+14ºC/+10ºC

+17ºC/+14ºC

+18ºC/+15ºC

Timişoara

+22ºC/+11ºC

+21ºC/+11ºC

+25ºC/+13ºC

+19ºC/+8ºC

+17ºC/+9ºC

+19ºC/+12ºC

+22ºC/+13ºC

| 3 - 10 Mai 2012 | PRISMA

