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O pagină din istoria Palatului Cultural

Îmi pare rău că trebuie să scriu despre o pagină urâtă din istoria
Palatului Cultural.
M-am străduit să reînfiinţez cele trei asociaţii (vezi pagina 3) şi
am câştigat în instanţă Palatul Cultural, pentru vechii reşiţeni, din
dorinţa de a păstra şi continua tradiţiile locale, care să poată
contribui la dezvoltarea comunităţii locale.
Trebuie să reamintesc că, după finalizarea revendicării şi
obţinerea clădirii, câteva persoane, dintre care cei mai mulţi nici nu
erau încă membrii ai asociaţiei, iar ceilalţi nici nu aveau dreptul de a
fi membrii, nişte impostori, au reuşit prin fals, bârfe şi minciuni să-l
înlăture din funcţia de preşedinte al Asociaţiei Culturale Reşiţa
Română, pe dr. Petru Iliasă (septembrie 2005)
Din păcate cei ce au ajuns prin fraudă
la conducerea Asociaţiei Culturale Reşiţa
Română împreună cu cei ce controlează
activităţile de la Palatul Cultural, nu
recunosc celelalte două asociaţii şi nu
acceptă stabilirea sediului lor de drept în
această clădire, deşi clamează pe toate
drumurile că sunt păstrătorii tradiţiilor
locale. Mai mult, dau cu piciorul la peste o
sută de ani de tradiţie şi înfiinţează aşa
numitul Centrul (Institut) Cultural pentru
a-şi putea pune în practică, „planurile
măreţe” personale, prin care să câştige
bani, imagine, relaţii, influenţă politică ş.a
La inaugurarea Palatului Cultural
renovat, mi-am exprimat îngrijorarea ca
acesta să nu fie folosit doar pentru bifarea activităţilor, ci potrivit
scopului pentru care a fost construit. Am arătat că a existat şi există
asociaţia Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică Reşiţa Română,
cu o tradiţie îndelungată ce a fost şi este deschisă tuturor celor ce
vor să participe la activităţile sale culturale.
Un exemplu de sfidare a tradiţiei, este chiar organizarea în
această perioadă a manifestării „Zilele Palatului Cultural”, pentru
simplul motiv că acum pot să pună mâna pe nişte bani de la
Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi de la alte autorităţi şi instituţii.

Editorial

Dan Popoviciu

Că politica e mai aproape de curvăsăreală
decât de frecventarea vreunei academii de
dans şi bune maniere o ştie mai toată lumea.
Aşa că nu prea înţeleg ce nu înţeleg indignaţii
ce comentează frăţia politică din jurul
membrilor de partid ridicaţi de procurori. Nu a
fost evident în ultimii ani că legea e doar pentru
plebe? Că aplicarea ei în cazurile ce frizau mai
mult sau mai puţin înalţi demnitari este
aproape imposibilă în România? N-o spun
doar eu sau un cor întreg de frustraţi ce n-au
reuşit să se pricopsească subtilizând banul
public. O spun rapoarte ale specialiştilor din
Uniunea Europeană. Vezi aici şi motivarea pe
amânarea aderării României la Schenghen.
Iată în continuare, un scenariu pe care îl
vedem pus în scenă permanent după 1989.

civica

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

Este regretabil că Primăria Reşiţa intră în Palatul Cultural pe uşa din
Anunţuri imobiliare
dos, când poate să intre cu cinste pe uşa din faţă.
M-am opus acestui proiect (Zilele Palatului Cultural) sub
această formă, deoarece consider că trebuia respectată ziua de 29
Primăria Reşiţa
iunie (Sf. Petru şi Pavel), dată în care a fost inaugurat Palatul
ne informează
Cultural şi care a fost sărbătorită şi înainte. De asemenea, am
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convingerea că era necesar, mai întâi, reînceperea unei activităţi
culturale proprii de cor, teatru, dans în cadrul Reuniunii de Cântări,
Lectură şi Muzică Reşiţa Română şi apoi pregătirea temeinică a
Reşiţa Română
unui festival coral (şi/sau teatru dans) şi cu participare proprie. De
www.resita-romana.ro
fapt activitatea principală de la Palatul Cultural se reduce la
jonglarea cu închirierea sălii de spectacole între asociaţie, teatru şi
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mai nou, acest centru aşa zis cultural şi de aceea nu se doreşte sa
ajungă la Palatul Cultural, oameni cinstiţi, care ştiu, au făcut si vor
Escrocheria pămânsă facă cu adevărat ceva pentru Asociaţie şi într-un mod onest.
turilor date în arendă
Întrucât nu pot fi contrazis cu argumente concrete,reale şi nici nu
se doreşte aflarea adevărului pe fond, se acreditează public ideea
că în cadrul asociaţiei există doar o stare de tensiune şi scandal, ce
poate exista în orice societate normală.
Registru electronic central
Nu domnilor, într-o societate normală, civilizată, oamenii se
contrazic, chiar se pot certa pentru nuanţe, tonuri, gesturi, pt. persoane cu handicap
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interpretări; în cazul vostru este vorba de fals (alb sau negru), hoţie,
minciună, care nu poate lăsa loc de interpretare pentru orice om de
Către o federaţie a
bună credinţă. Aţi instaurat, în cadrul asociaţiei o stare de
culpabilitate generală, iar acum aveţi tupeul să-mi pretindeţi
statelor-naţiune
armonie şi coabitare.
Capacitatea partidelor de
Eu nu pot trăi în armonia (frăţia) minciunii şi hoţiei voastre.
Încercaţi voi să trăiţi în armonia cinstei şi onoarei!
a exprima voinţa cetăţenilor
După ce că nu v-a ajuns cât aţi furat din munca şi dăruirea mea,
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acum îmi furaţi şi însemnările mele şi identitatea acţiunilor
promovate de mine, de-a lungul anilor, pe care le transpuneţi şi
Anunţuri,
semnaţi cu neruşinare pe afişele voastre.
Este regretabil faptul că există persoane şi instituţii publica care,
publicitate
fără să cunoască adevărul şi realitatea, prin relaţiile de colaborare
cu Asociaţia, nu fac altceva decât să gireze frauda şi impostura şi să Agenţii imobiliare
promoveze oameni care au făcut şi vor mai face acte reprobabile.
...pag. 6-7
Ioan Iliasă

(In) Justiţiara politică
Cetăţeanul Popescu are o mare dorinţă de
a parveni, dar şi un perfid simţ civic. Trebuie
domnule, să se ocupe cineva şi cu politica în
ţara asta! Popescu se apucă de treabă. N-are
nevoie de un dezvoltat simţ oratoric, dar nu
strică. Dă din coate, cumpără şi vinde
conştiinţe, promite marea cu sarea, îşi pierde
total simţul onoarei şi în cele din urmă ajunge
unde şi-a propus. Are o funcţie politicadministrativă. De-acum are deja o gaşcă.
Dacă n-are, musai şi-o formează, deoarece
fără electorat nu mai pupă un mandat. Începe
perioada de acumulare. Trafic de influenţă,
numiri ale membrilor găştii în funcţii călduţe şi
bănoase, îmbogăţire prin orice mijloace, mai
ales neortodoxe. Averii sale i se aplică soarta
lui Făt Frumos: creşte într-un an cât a prostimii

într-o viaţă. Devine obligatoriu, stâlp al
partidului din care face parte. De-acum poate
avea probleme „politice”. Adversarii, aflaţi ei la
putere acum, fac presiune ca justiţia să-i ia la
scărmănat pe corupţi. Evident că pe cei din
partidul oponent. Popescu este săltat de
procurori. Partidul e cu el. Stâlpul partidului
este declarat „victimă politică”. Scenariul
continuă dar, deja mi-e scârbă. Tare mi-e
teamă că vom defila ani buni de-acum încolo
cu toţi ioneştii şi popeştii, constituţional săltaţi,
cercetaţi, eventual judecaţi şi apoi, fireşte,
eliberaţi.
Pentru a respecta în totalitate adevărul,
există şi excepţii în peisajul politic românesc.
Din păcate, ele nu fac decât ceea ce face o
excepţie: îl confirmă pe Popescu.

Radio Timişoara vine spre
ascultătorii săi (pe 630khz -AM
sau pe internet la adresa
www.radiotimisoara.ro) cu o
nouă provocare; realizatorul
Ioan Alexandru Tatar revine cu
o serie nouă a concursului de
cultură generală CAMPIONII
Î NTREB Ă RILOR! Î n fiecare
sâmbătă seara, între orele 21,30
- 22,00, în Curierul de sâmbătă
seara ve ţ i g ăs i la Radio
Timişoara, alături de slagăre
nemuritoare ş i poezia de
dragoste, apreciatul concurs de
cultur ă general ă , dotat cu
premii în bani şi cărţi!

CU NOI PRINZI DE VESTE!

5 949994 960103

Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa are în vedere urgentarea obţinerii
autorizaţiilor necesare pentru reconstrucţia blocului de pe Aleea Gugu,
afectat de explozia de la începutul acestei luni. În bugetul local al
municipiului Reşiţa nu au fost prevăzute sume cu această destinaţie şi
nici nu pot fi disponibilizate pentru alocare în acest sens. Prin urmare,
municipalitatea a înaintat o adresă atât către Instituţia Prefectului
Judeţului Caraş-Severin, cât şi către Consiliul Judeţean pentru a obţine
sprijin în iniţierea unei Hotărâri de Guvern prin care să fie alocate sumele necesare din Fondul de Intervenţie aflat la dispoziţia Guvernului.
În adresă se menţionează că, în prezent, 9 dintre familiile afectate
sunt cazate la Hotelul Sportivilor, iar celelalte 11 familii locuiesc
provizoriu la rude, toate apartamentele din scara respectivă fiind
proprietatea privată a locatarilor.
După o primă estimare, serviciile de proiectare şi lucrările de intervenţie necesare se ridică la suma de 252.340 de euro (1.127.960 de lei).
Serviciul Public Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei
Municipiului Reşiţa eliberează tichete de transport gratuit şi legitimaţii
de călătorie pensionarilor cu vârsta sub 70 de ani, al căror venit nu
depăşeşte 800 de lei, conform Hotărârii Consiliului Local 270/2011.
Facilităţile se acordă acelor pensionari care au înscris în cuponul de
pensie, la secţiunea total drepturi, un cuantum mai mic sau egal cu
suma de 800 de lei în momentul depunerii actelor. Cei care depăşesc
această valoare nu pot beneficia de tichete gratuite.
Tichetele de călătorie, împreună cu legitimaţiile se acordă şi
pensionarilor cu vârsta de peste 70 de ani, indiferent de cuantumul
pensiei. Tichetele eliberate înainte de luna septembrie 2012 îşi pierd
valabilitatea începând cu luna octombrie a anului curent.
În urma întâlnirii de săptămâna trecută cu reprezentanţii Primăriei,
ai Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin, ai Gărzii de Mediu, ai
societăţii judeţene Aquacaraş, ai Poliţiei Locale şi Municipale, precum
şi cu reprezentanţii firmelor colectoare de fier vechi, primarul Mihai
Stepanescu a iniţiat un proiect de hotărâre privind aplicarea unor
măsuri drastice împotriva celor care sustrag bunuri de pe domeniul
public, în special obiecte din fier.

Proiectul de hotărâre prevede ca amenzile pentru persoanele care
sustrag capace de canal şi grătare de pe domeniul public în vederea
valorificării, precum şi pentru administratorii firmelor de colectare a
fierului vechi care acceptă astfel de elemente, să fie de 10 ori mai mari.
De asemenea, de ambele părţi se vor întocmi dosare penale, iar
centrelor de colectare le va fi retrasă autorizaţia de funcţionare.
Măsura a fost aprobată de consilierii locali, reuniţi luni, 17.09.2012
în şedinţă extraordinară.

Imobiliare
Închiriez apartament, 2 camere,
complet utilat, în Timişoara, str.
Hebe. Tel. 0771-641897. (RR)
Vând apartament, 2 camere, et.
2, bloc de cărămidă, preţul pieţei.
Tel. 0770-495527. (RR)
Vând casă, 3 camere, finisate,
grădină mare. Preţ 15.000 €. Tel.
0735-881623. (RR)
Primesc în gazdă, 2 eleve sau
studente. Tel. 0735-656734
Vând apartament, 2 camere, semidecomandat, Moroasa 1, Reşiţa.
Preţ 19.500 €. Tel. 0770-495527. (rr)
Vând apartament, 2 camere,
etaj 2, în bloc de cărămidă. Tel.
0770-495527. (RR)
Vând teren 10.000 mp cu tot cu
pădure de lemn, 3.000 € negociabil.
Tel. 0764-258161. (RR)
Vând apartament, în Moroasa 2,
et.1, cu toate utilităţile, 30.000 €. Tel.
0255-219501. (RR)
Vând casă cu etaj, în centrul oraşului Oraviţa, lângă fostul internat al
Liceului Dragalina, 9 camere, baie,
bucătărie, canalizare, apă, 500 mp,
grădină pentru legume, garaj, 2
pivniţe. Preţ 65.000 € negociabil.
Tel. 0255-571910. (RR)
Vând grădină, 7 €/mp, se poate
construi orice, apă curentă, canalizare. Tel. 0764-540330. (RR)
Vând apartament, 3 camere,
decomandat, confort 1, 82 mp, zona
Luncă, 2 băi, 2 balcoane. Preţ
39.500 €. Tel. 0761-146224. (RR)
Vând 1.500 mp teren, în cartierul
Cuptoare, la care se adaugă, 500
mp în folosinţă de preemţiune, prin
închiriere de la consiliul local Reşiţa.
Tel. 0722-394000. (RR)
Vând apartament, 2 camere, în
Moroasa, cu toate îmbunătăţirile
sau schimb cu garsonieră. Preţ
20.000 €. Tel. 0355-804733. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
ideal pt. privatizare, aflat în Reşiţa,
23.000 €. Tel. 0355-804733. (RR)
Vând casă la Secăseni în centru, mare, lângă, un teren, loc pentru
încă o casă. Preţ 22.000 €. Tel.
0731-191130
Vând casă la Secăşeni. Preţ
22.000 €. Tel. 0735-656734
Vând apartament, 2 camere,
îmbunătăţit, et.1, zonă bună. Tel.
0355-410569
Închiriez o cameră, pe timp
nelimitat, pentru 2 fete de liceu sau
familie. Tel. 0720-539198
Vând apartament, 3 camere, 64
mp, et. 8/8, acoperiş, izolat termic în
interior, termopane, anexă pe hol.
Preţ 28.000 € neg.Tel. 0727-423504
Vând apartament, 2 camere,
confort 1, sc. A, et.8, îmbunătăţit.
Tel. 0747-793525
Vând 2 case împreună, una cu
etaj, 9 camere, o bucătărie, 3 băi, 3
coridoare, demisol, curte betonată,
grădină, anexă, Moroasa 2. Preţ
118.000 €. Tel. 0355-427473
Vând apartament
la casă
duplex, ultracentral, 3 camere,
contorizată, gresie, faianţă, centrală
termică, parcare acoperită, alarmă.
Tel. 0770-547233

Vând sau schimb, casă aproape
de Reşiţa, cu un imobil, în Reşiţa,
orice etaj. Tel. 0762-895785
Vând casă în Reşiţa, curte
comună, compusă din cameră,
bucătărie, baie şi coridor. Preţ
12.000 € neg. Tel. 0741-528025,
0727-413281.
Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp,
et.3, izolat termic, boxă, garaj,
Reşiţa, Moroasa 2. Preţ 45.000 €,
negociabil. Tel. 0769-670833
Vând apartament, 2 camere,
decomandat, complet renovat, 64
mp, Moroasa 2. Preţ 28.000 €. Tel.
0770-496492
Vând apartament, 2 camere,
confort 1, Micro 2, 50 mp, preţ
negociabil. Tel. 0770-445699
Vând/schimb cu auto diesel,
2.800 mp grădină în Bocşa II,
limitrofă cu intravilan, pretabil la
orice fel de construcţii, utilităţi în
apropiere, intabulată. Preţ 1,5 €/mp,
negociabil. Tel. 0743-738531
Vând casă, 4 camere, curte, garaj, centrală, podele laminate, gresie. Tel. 0745-742215, 0768-556364
Vând grădină în suprafaţă de
1.200 mp, cu viţă de vie, pomi
fructiferi, fântână, căsuţă, pivniţă,
aproape de oraş, bună pentru
construit casă. Tel. 0729-057557
Vând apartament, 2 camere,
zona Moroasa. Tel. 0729-432111
Primesc elev în gazdă, condiţii
ca la mama acasă.Tel.0755-494978
Vând apartament, 2 camere,
semidecomandate, Micro 1, et. 3,
fără intermediar. Preţ 19.000 €,
negociabil. Tel. 0355-805986
Vând casă la Surduc, 4 camere,
baie, bucătărie, terasă mare
închisă, 4 anexe în curte, garaj, apă
trasă în casă, la 5 minute distanţă de
gară, 2.500 mp, viţă de vie, 300 de
butuci. Preţ 21.000 €, negociabil.
Tel. 0355-805986
Vând casă cu grădină, Câlnic,
str. Grădişte. Tel. 0727-337437
Vând cas ă cu teren, str.
Timişorii, Reşiţa. Tel. 0720-548941
Vând sălaş cu teren, str. Caransebeşului. Tel. 0720-034930
Vând casă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, bucătărie,
baie, hol, centrală termică, gaze
naturale, apă curentă, canalizare,
anexe, garaj la stradă. Tel. 0752951705
Persoană fizică cumpăr apartament 3 camere decomandat, 2 băi,
1/2 balcoane, etaj intermediar, cu
îmbunătăţiri. Ofer preţul pieţei.
Exclus agenţii. Tel. 0745-027024,
0757-029877.
Vând teren 1000 mp, cu toate
utilităţile, front stradal 20m în Reşiţa
str. Zimbrului. Tel. 0744-844983.
Vând urgent garsonieră în Reşiţa, zona Luncă, Blocul Funcţionarilor, etaj I, complet renovată. Preţ
neg. 8500 €. Tel. 0744-592037.
Vând cămin cu 2 camere total
îmbunătăţit şi mobilat 15.500. Tel.
0746-769501.
Vând apartament 2 camere,
baie, bucătărie, zona Luncă, 36 mp,
la parter - bun privatizare, preţ
16.000 €. Tel. 0720-347375.

La nivelul Consiliului Local Reşiţa a fost constituită o comisie de
negociere a transferurilor/vânzărilor şi împrumuturilor sportivilor din
echipa de handbal a Liceului Teoretic „Traian Vuia” din municipiu. Comisia este alcătuită din primar, viceprimar şi o serie de consilieri locali.
Măsura a fost luată ca urmare a mai multor situaţii în care jucători
valoroşi, formaţi la Reşiţa, au fost donaţi altor echipe, în condiţiile în
care echipa de handbal băieţi Juniori I Traian Vuia este susţinută în
totalitate de Primăria şi Consiliul Local Reşiţa.
Vor fi luate măsuri atât în ceea ce priveşte transferurile anterioare,
Apariţia RMN-ului duce cea mai mare instituţie
cât şi pentru cele viitoare. În primul rând, se solicită o informare
prealabilă a administraţiei publice locale cu privire la intenţia de a vinde spitalicească din judeţ pe o nouă orbită de calitate a
jucători. De asemenea, se va încerca recuperarea sumelor investite în actului medical
De la sfârşitul acestei luni - cel mai probabil 27
pregătirea jucătorilor respectivi.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa septembrie - la Spitalul Judeţean de Urgenţă din
Reşiţa va intra în funcţiune RMN-ul (Aparatul de
Săptămâna politică locală
rezonanţă magneto-nucleară), cel care va reduce cu
mult afluxul de pacienţi spre Timişoara şi va oferi
celor din Caraş-Severin condiţii de examinare
imagistică de o înaltă specialitate. Doctorul Dumitru
Dacă ar fi să remarcăm un gest politic, în esenţă, în ultima Secăşan, directorul spitalului, susţine că investiţia a
săptămână, chiar dacă el este de sorginte administrativă, am putea însemnat un efort considerabil din partea Consiliului
pomeni alocarea în mod egal a unor sume provenind din rectificarea judeţean. Astfel că acum spitalul se află în posesia
bugetară a Consiliului Judeţean Caraş-Severin către comunele unui aparat de rezonanţă magnetică nou, de ultimă
judeţului. De ce vorbim despre acest gest administrativ într-o rubrică generaţie, care este găzduit într-o nouă clădire,
politică? Simplu. Decizia consiliului de a aloca în mod egal câte 14.000 unde se întrunesc toate condiţiile necesare.
"Această investiţie, de circa 1,5 milioane euro,
de lei vechi primăriilor din mediul rural şi a nu da oraşelor nimic, pentru
să suma totală era prea mică, are la baza ei o viziune politică. Pentru că era necesară, având în vedere că eram printre
banii s-au dat în mod egal, indiferent de culoarea politică a primarului puţinele judeţe care nu avea un asemenea serviciu”,
sau consiliului local respectiv. Este cumva,o premieră, pentru că de a precizat dr. Dumitru Secăşan.
Beneficiarii acestui serviciu sunt pacienţii
cele mai multe ori banii merg spre aleşii formaţiunii de la putere. Banii,
s-a spus în Consiliul judeţean, vor servi măcar acordării salariilor la internaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţe Reşiţa,
selectaţi de medicii curanţi şi medicii şefi de secţii,
primăriile mai mici, până la sfârşitul anului. (Dan Apostolescu)

Vând apartament, 3 camere,
confort 2, Micro 3, cu îmbunătăţiri,
termopane, izolat exterior, Al.
Nuferilor, bl. 7, sc. IV, ap. 15. Preţ
20.500 €. Tel. 0252-353802
Vând casă Reşiţa 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, grădină, anexe, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând apartament 1 cameră, etaj
3, Al. Tuşnad, izolat termic, centrală,
termopane, mobilă tineret, 15.000 €.
Tel. 0744-796637.
Persoană fizică, pe Făgăraşului,
vând apartament 3 camere, conf. I,
decomandat, etaj 3, 80 mp, complet
mobilat şi utilat, izolat termic,
centrală, termopane, balcon, 2 băi.
35.000 €. Tel. 0722-619119.
Vând casă la Minda la ieşire din
Reşiţa spre Văliug pe str. Başovăţ.
zonă foarte bună, curată şi liniştită.
Casa este compusă din 4 camere,
bucătărie, baie şi 2 dresinguri, este
renovată, acoperiş nou, geamuri
termopan, centrală termică, izolaţie
exterioară cu polistiren şi în interior
rigips cu vată minerală. Curte destul
de mare, cu gazon, fântână cu apă
potabilă. Tel. 0766-579464.
Vând casă Zorlenţu Mare, are 3
camere fântână, grădină mare, 564
mp, fundaţie piatră, poate fi reparată
sau demolată, plus terenuri extravilan teren arabil 1600 m, livezi 4100
m, fâneţe 6300 m preţ 4000 €. Tel.
0728-510783.
Vând casă Dealul Crucii, are 4
camere, anexe, garaj, curent,
centrală gaz, poate fi locuită cu mici
reparaţii, zonă liniştită fără oameni
recalcitranţi. Tel. 0732-624586.
Cumpăr garsonieră, apartament
1-2 camere în Govândari, ofer 8000
€. Tel. 0721-327790.
Vând teren intravilan în Reşiţa
pe Calea Caransebeşului, km 1-2,
cu utilităţi, parcelat sau neparcelat,
preţ neg. 9 €. Tel. 0722-630097.
Caut să închiriez apart. 1 sau 2
camere, termen lung, complet utilat,
etaj intermediar, ofer preţul pieţei.
Exclus intermediari. 0764-049882.
Vând garsonieră renovată, centrală pe cupru, parchet, gresie,
faianţă, uşi interioare schimbate.
Tel. 0770-457512.
Dau spre închiriere garsonieră
cu 2 camere, toate condiţiile, la un
preţ foarte avantajos. rog seriozitate. Pot sta 2 fete sau una singură,
dar să fie foarte serioase. Tel. 0766221324 sau 0355-426733.
Dau spre închiriere garsonieră
la studente. Vor locui singure, nu vor
fii deranjate, au toate condiţiile, rog
seriozitate. Preţul este f. avantajos,
nu veţi regreta la ce condiţii sunt.
Tel. 0355-426733, 0766-221324.
Vând teren în zona Crivaia,
5755 mp sau parcelat, acces direct
din drumul spre păstrăvărie. Tel.
0745-609525.
Vând teren extravilan pe platoul
M. Semenic, 5755 mp sau parcelat,
ideal pentru construcţie sau amplasare eoliene. Tel. 0745-609525.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.

Spitalul de Urgen]@ din Re}i]a face un salt înainte

Gest politic f@r@... culoare politic@
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având în vedere că rezonanţa magnetică nu este o
investigaţie cotidiană. De aceea, cu siguranţă va fi
nevoie de o filtrare a cazurilor ce necesită o
investigaţie de tip RMN. Costurile pacienţilor
spitalizaţi vor fi suportate prin contractul cu Casa
Judeţeană de Asigurări de Sănătate, pe tarif de caz,
de 1.446 lei/bolnav. O altă modalitate pentru
beneficiari ar fi biletul de trimitere de la medicul
specialist. Specialităţile care vor beneficia de
această investigaţie sunt, în special, neurologia,
ortopedia, medicina internă, chirurgia, fiind posibilă,
până la urmă, investigarea întregului organism, a
subliniat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţe
din Reşiţa. Investigaţiile pe baza biletelor de trimitere
vor putea fi onorate începând cu data de 1 ianuarie
2013, în urma noului contract ce urmează a fi semnat
între spital şi Casa de Asigurări de Sănătate.
Persoane le care doresc să facă aceste
investigaţii contra cost, tariful este de 400 lei, la care
se adaugă substanţa de contrast, de 150 lei, pentru
un segment, şi de 950 lei, pentru două segmente. De
asemenea, o investigaţie a întregului organism va
costa 1.500 lei. (Dan Apostolescu)

Vizitaţi www.resita-romana.ro
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Pacienţii care în timpul spitalizării îşi
cumpără medicamente sau materialele
sanitare, le pot deconta la unitatea
medicală în care au fost internaţi reafirmă Ministerul Sănătăţii. Procedura
este stabilită printr-o lege din anul 2008.

Rată anuală a inflaţiei în august 2012 a urcat în Uniunea Europeană la 2,7% (de la 2,5% în iulie) şi în zona euro a urcat la 2,6%, de
la 2,4% în iulie, conform datelor revizuite publicate de Oficiul
European de Statistică. În România, potrivit datelor prezentate de
Institutul Naţional de Statistică, rata anuală a inflaţiei a crescut la
3,88% în august 2012, de la 3% nivel înregistrat în luna anterioară.

PDL, Forţa Civică şi PNŢCD au semnat protocolul de
constituire al alianţei electorale Alianţa România
Dreaptă. Şi Uniunea Social Liberală a anunţat fuziunea
cu două formaţiuni ecologiste, Partidul Verde şi Mişcarea
Verzilor Democraţi Agrarieni, care vor avea candidaţi pe
listele USL la alegerile parlamentare din decembrie.

Datul pământului în arendă - adevăr sau provocare?
Schema simplă a escrocheriei pământurilor date în arendă
Zi de zi suntem martorii unei escrocherii ce se petrece chiar sub
ochii nostrii. Agricultura, bunaoara cea mai importanta sursa de venit a
tarii noastre, ignorata in prezent cu nonlasanata de autoritati si
guvernanti, a devenit sursa unor afaceri cu pamanturi ale celor ce stiu
sa profite de pe urma oamenilor simpli de la tara, de cele mai multe ori
batrani neputinciosi, care cu buna credinta isi dau pamanturile in
arenda.
In multe localitati de la tara arendasul face legea, el este cel care
hotaraste ce si cum primeste proprietarul de pamant. Oamenilor nu
doar le sunt exploatate pamanturile dar le sunt exploatate si drepturile!
De cele mai multe ori in cazul in care arendatorul cere bani in locul
produselor,acestora li se ofera in mod abuziv, un pret mult mai mic
decat cel practicat pe piata.
Asa se face ca arendasul primeste pamantul, primeste subventia ,
ridica recolta iar taranul plateste impozitul si primeste "chirie" o
cantitate de 500-600kg de grau sau banii aferenti la jumatate de pret!
Exista cazuri in care nici aceasta chirie nu s-a primit pe motiv ca " nu sa facut". Acest lucru este posibil pentru ca cei mai multi care au
semnat, oameni batrani sau fara scoala, nici nu au cerut un exemplar
de la contract, nu stiu ce au semnat. Practic este vorba de un abuz,
arendasul foloseste un contract ale carui clauze sunt prevazute
expres in beneficiul acestuia fara a i se lasa posibilitatea proprietarului
de pamant de a-si aparea interesele prin modificarea acestora inainte
de a semna. In contract nu sunt prevazuti termeni echilibrati, care sa
apere interesele ambelor parti. In plus contractul prevede ca
arendatorii nu pot scoate pamantul din "asociatie", datorita unei
clauze de termen pe 10 ani. De asemenea in cazul vanzarii, arendasul
are prioritate.
Ce spune noul Cod Civil despre arendare?
Odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Civil, la 1 octombrie
2012, legea arendarii nr. 16/1994 a fost abrogata. Astfel, noul regim
juridic al arendarii este prevazut la sectiunea a treia aCodului Civil Reguli particulare in materia arendarii. Noutatile sunt:
l Arendarea poate fi facuta pe durata nedeterminata. “Daca durata
nu este determinata, arendarea se considera a fi facuta pentru toata
perioada necesara recoltarii fructelor pe care bunul agricol urmeaza
sa le produca in anul agricol in care se incheie contractul”, potrivit
textului legii.
l Contractul de arendare trebuie incheiat in forma scrisa, in caz
contrar este lovit de nulitate absoluta. Sub sanctiunea unei amenzi
civile stabilite de instanta de judecata pentru fiecare zi de intarziere,

arendasul trebuie sa depuna un exemplar al contractului la consiliul
local in a carui raza teritoriala se afla bunurile agricole arendate,
pentru a fi inregistrat intr-un registru special tinut de secretarul
consiliului local.
In conditiile in care bunurile care fac obiectul arendei sunt situate in
raza teritoriala a mai multor consilii locale, cate un exemplar al
contractului trebuie a se depune la fiecare unitate administrativteritoriala.
l Pentru a fi asigurata continuitatea in exploatare, contractul de
arendare se reinnoieste de drept, pentru aceeasi durata, daca niciuna
dintre parti nu a comunicat cocontractantului, in scris, refuzul sau cu
cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului. In cazul terenurilor cu
destinatie agricola, refuzul se face cu cel putin un an.
l In cazul in care arendatorul vrea sa vanda bunurile agricole
arendate, noua reglementare ii acorda dreptul de preemptiune
arendasului.
Subarendarea totala sau partiala este interzisa
Ce pot face arendatorii pentru a se apara de abuzurile
arendasilor?
In primul rand trebuie negociat contractul si trebuie pastrata o
copie cu valoare de original. Pentru a se apara de posibile abuzuri
(neplata arendei sau plata echivalentului la un pret mult mai mic decat
cel practicat pe piata) este imperios necesar sa se precizeze in
contract cantitatea ce urmeaza a fi data ca arenda sau echivalentul in
bani, suma exacta.
De asemenea arendatorul trebuie sa-si inregistreze contractul la
Consiliul Local, pentru ca in cazul in care termenii contractuali nu se
respecta(arendasul nu-si achita darile) contractul sa aiba titlu
executoriu.
Arendatorul trebuie sa aiba in vedere, in cazul in care doreste sa
vanda terenul, ca arendasul are dreptul de preemptiune, ceea ce
inseamna ca acestuia i se va face oferta de vanzare cel dintai, si
ulterior( in cazul in care arendasul nu doreste sa cumpere terenul sau
nu ofera pretul dorit de proprietarul pamantului) se poate vinde
pamantul unor terte persoane.
Casa de avocatura Coltuc sustine initiativa unor contracte de
arenda corecte si sprijina stoparea abuzurilor arendasilor prin
infiintarea asociatiei ”Arenda: Responsabilitate si respect” si a petitiei
“Stop abuzurilor arendasilor!”
Av. Coltuc Marius, fondator Casa de avocatură Coltuc www.coltuc.ro

Finan]area în România a celui mai performant laser din lume
Ministerul Afacerilor Europene salută aprobarea de către
Comisia Europeană a finanţării proiectului Extreme Light
Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) de construire în
România, pe Platforma de Fizică Măgurele, a celei mai avansate
infrastructuri pe plan mondial destinate studiilor legate de radiaţia
fotonică cu caracteristici extreme.
ELI-NP este parte componentă a unui proiect de mare
anvergură de cercetare ştiinţifică teoretică şi aplicată, care va avea
instalaţii în România, Republica Cehă şi Ungaria, şi va fi realizat de
un consorţiu format din 13 state europene. Proiectul ELI-NP, a
cărui valoare totală este de 356,23 milioane de euro, va fi
implementat în două faze: în actualul exerciţiu bugetar al UE,
2007-2013 şi în cel viitor, 2014-2020.
Pentru prima fază, care se va încheia în 2015, investiţia va fi de
aproximativ 180 de milioane de euro, din care 83 % (respectiv 150
de milioane de euro) vor proveni din Fondul European de
Dezvoltare Regională, iar restul din bugetul naţional.
Beneficiarul proiectului ELI-NP, implementat prin Programul
Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS
CC, este Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia
Hulubei".
Lucrările de realizare a proiectului ar urma să debuteze la
începutul anului 2013, după finalizarea procedurilor de achiziţie
publică.
Proiectul european ELI va fi, în perspectiva anului 2015, cea
mai avansată infrastructură pe plan mondial destinată studiilor
legate de radiaţia fotonică cu caracteristici extreme ("Extreme
Light"). Toate cele trei centre ale sale vor avea între componentele
de bază laseri care emit pulsuri ultra-scurte (femtosecunde şi
attosecunde) de foarte mare putere (3-10PW).
Centrul de la Bucureşti va dispune şi de un instrument care va

furniza radiaţie fotonică cu caracteristici unice referitoare la energi-e,
strălucire şi lărgime de bandă (sursa γ). Combinaţia acestor instrumen-te,
unică pe plan mondial, va permite efectuarea la Măgurele a unor cercetări
de frontieră în fizica fundamentală, fizica nucleară şi astrofizică, precum şi
a unor studii de cercetare aplicată în domenii foarte diverse.
Elemente de context
Proiectul Extreme Light Infrastructure (ELI) permite construirea primei
mari infrastructuri de cercetare în Europa Centrală şi de Est. El a fost
înscris în 2006 pe lista ESFRI - European Strategy Forum for Research
Infrastructures - de proiecte europene prioritare de infrastructuri de
cercetare.
În 2007, s-a format un consorţiu din 13 ţări europene interesate de
proiect (Bulgaria, Franţa Germania, Grecia, Italia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Spania şi Ungaria).
Faza pregătitoare a proiectului a fost lansată oficial în februarie 2008
la Ambasada României din Paris şi a fost sprijinită financiar printr-un
grant (2008-2010) de la Uniunea Europeană.
România şi-a prezentat la 21 noiembrie 2008 candidatura pentru
construirea uneia din componentele de bază ale proiectului.
La 1 octombrie 2009, Comitetului Director al Proiectului a decis
construirea ELI în trei ţări: Republica Cehă (Praga), Ungaria (Szeged) şi
România (Bucureşti-Măgurele).
Cei trei piloni ELI sunt independenţi atât ca finanţare, cât şi din punctul
de vedere al construcţiei.
Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiilor ELI din cele trei state va fi
formată o structură de administrare unitară, care va putea beneficia de
cadrul european legal ERIC (European Research Infrastructure
Consortium). Din ELI-ERIC vor face parte ca membri fondatori cele trei
ţări care găzduiesc infrastructura, precum şi celelalte state interesate de
operarea ELI - în primul rând cele participante la ELI-PP.
Ministerul Afacerilor Europene, 18 septembrie 2012

Registrul Electronic Central
pentru Persoane cu Handicap
Marţi, 11 septembrie 2012 Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a
semnat un contract de consultanţă care are
drept obiectiv realizarea Registrului
Electronic Central pentru Persoane cu
Handicap, unul dintre indicatorii stabiliţi în
cadrul noului acord de împrumut cu BIRD,
destinat finanţ ării Proiectului privind
incluziunea socială, aprobat prin Legea nr.
40/2007.
Scopul Registrului este de a integra întrun depozit de date central toate informaţiile
existente în bazele de date ale direcţiilor
generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului judeţene sau ale sectoarelor
municipiului Bucureşti şi de a fi un sistem
informatic unitar de colectare/raportare a
acestor date, oferind astfel suportul
informaţional pentru deciziile şi politicile cu
impact asupra activităţilor din responsabilitatea beneficiarilor platformei.
Registrul Electronic Central pentru
Persoane cu Handicap va deveni astfel un
punct naţional unic de agregare a datelor,
de informare şi acoperire a multiplelor
forme de raportare a activităţilor cu privire la
protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.

Odată cu începutul anului şcolar
2012/2013, Ministerul Administraţiei şi
Internelor a adoptat o nouă strategie de
asigurare a măsurilor de ordine publică şi
siguran ţ ă în preajma unită ţilor de
învăţământ.
Măsurile avute în vedere vizează, în
special, cre şterea responsabilit ă ţii
unităţilor de Poliţie, în cooperare directă
cu reprezentanţii şcolilor şi liceelor.
În acest sens, va fi desemnat câte un
poliţist responsabil pentru fiecare unitate
de învăţământ, aceştia urmând să facă
parte şi din Comisia pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în mediul şcolar,
constituită la nivelul unităţii şcolare.

Canalul TVR Cultural îşi suspendă
emisia începând din 15 septembrie 2012,
de la ora 23,59.
Decizia face parte din procesul de implementare a Programului de redresare
economică a SRTv. Misiunea TVR
Cultural va fi preluată de viitorul canal
TVR 2 Cultural, a cărui grilă va cuprinde,
printre altele, publicistică culturală,
documentare, spectacole de teatru,
operă, concerte şi producţii muzicale
prezentate pe genuri, filme de artă,
programe educative dedicate copiilor şi
tinerilor, producţii ale tinerilor creatori
independenţi, divertisment de calitate
adresat tuturor categoriilor de vârstă.
Până la lansarea noilor grile, o mare
parte din programele difuzate de TVR
Cultural va fi preluată de TVR 2.

l Guvernul a aprobat un act normativ care dă posibilitatea ca în litigiile privind plăţile să se poată folosi şi procedura medierii l Legea Camerelor Agricole trebuie
pusă cât mai rapid în aplicare ca să aibă timp să se structureze până în 2014 şi să beneficieze de fonduri europene pentru consolidare l Plenul Senatului a
adoptat, luni, proiectul de lege privind introducerea bacalaureatului profesional, cu 73 de voturi "pentru", 15 "împotrivă" şi o abţinere. Senatul este for decizional în
acest caz l Ministrul Mediului, Rovana Plumb, a declarat că aşteaptă decizia UE în ceea ce priveşte exploatarea gazelor de şist, aceasta urmând să fie adoptată
şi de România l "Săptămânii Europene a Mobilităţii", care a început în 16 septembrie, se încheie pe 22 septembrie, când este şi „Ziua Europeană fără Maşini" l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 22/2012 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversarii a 125 de ani de la naşterea Elenei
Caragiani-Stoinescu (M.O. nr. 529/31.07.2012)
l Ministerul Apărării Naţionale - Norma metodologica din
2012 privind sistemul de control intern/managerial în
Ministerul Apărării Naţionale (M.O. nr. 531/31.07.2012)
l Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - Instructiuni
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5/2012 privind forma, continutul si modul de prezentare a
documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor
in organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (M.O.
nr. 535/01.08.2012)
l Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Procedura din
2012: proceduri, conditii si reguli privind autorizarea oficiala a
laboratoarelor pentru testarea semintelor oficial si sub
supraveghere oficiala (M.O. nr. 535/01.08.2012)

l H.G. nr. 751/2012 privind modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea
turbarii la vulpe in Romania (M.O. nr. 537/01.08.2012)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2608/2012
privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului
produselor biocide in conditii de siguranta pentru mediu (M.O.
nr. 539/02.08.2012)

Toate victimele criminalităţii vor avea aceleaşi drepturi de bază pe întreg
teritoriul UE, inclusiv evaluarea nevoilor lor specifice, conform unei directive
adoptate de PE. Servicii gratuite de sprijin, ca de exemplu sprijin psihologic,
vor fi garantate victimelor, care vor avea dreptul de a fi audiate de poliţie sau la
tribunal într-o limbă pe care o înţeleg. Aproximativ 75 de milioane de persoane
sunt victime ale criminalităţii în UE în fiecare an.

Japonia va lua parte la un exerciţiu
maritim multinaţional găzduit de Coreea de
Sud privind interceptarea armelor de
distrugere în masă, în apele sale de Sud, pe
27 septembrie, potrivit Ministerului Apărării
din Coreea de Sud.

Capacitatea partidelor politice din UE
de a exprima voin]a cet@]enilor
Propunerea Comisiei îmbunătăţeşte capacitatea partidelor
politice europene de a-i reprezenta pe cetăţenii UE şi consolidează
democraţia
Comisia a adoptat recent o propunere menită să consolideze
capacitatea partidelor politice din Uniune de a forma un spaţiu
public cu adevărat european şi de a exprima voinţa cetăţenilor UE,
prin sporirea vizibilităţii, a recunoaşterii, a eficacităţii, a
transparenţei şi a responsabilităţii acestor partide.
Propunerea prevede un statut juridic la nivelul Uniunii pentru
partidele politice europene şi fundaţiile afiliate acestora, abordând
cel mai important obstacol cu care se confruntă organizaţiile în
cauză atunci când îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unuia sau
mai multor state membre. În prezent, majoritatea acestor partide şi
fundaţii sunt înregistrate ca asociaţii fără scop lucrativ.
Pentru a fi recunoscute ca partid politic european sau ca
fundaţie politică europeană, organizaţiile respective vor trebui să
respecte standarde înalte privind democraţia internă, guvernanţa,
responsabilitatea, transparenţa şi respectul pentru valorile pe care
se întemeiază Uniunea. Toate aspectele legate de finanţarea
partidelor vor face obiectul unui set cuprinzător de norme, printre
care se numără cerinţe stricte în materie de raportare şi control. Un
regim de sancţiuni administrative va fi introdus în cazul încălcărilor.
Propunerea nu va avea nicio consecinţă asupra sumelor totale
puse la dispoziţie din bugetul UE pentru finanţarea partidelor şi a
fundaţiilor politice, însă normele care reglementează această
finanţare vor fi raţionalizate şi adaptate în funcţie de situaţia şi de
necesităţile specifice. Partidele politice europene vor avea obligaţia
de a publica numele donatorilor care contribuie cu mai mult de 1 000
EUR pe an, în timp ce limita anuală a donaţiilor individuale va creşte
de la 12 000 EUR la 25 000 EUR.
Context
Legislaţia existentă care reglementează statutul şi finanţarea
partidelor politice la nivel european a fost adoptată în 2003. Aceasta
a fost modificată în 2007 pentru a permite, printre altele, finanţarea
fundaţiilor politice europene din bugetul UE. Prin intermediul
raportului Giannakou, Parlamentul European a formulat o serie de
cereri pentru a îmbunătăţi aceste norme. Propunerea de astăzi
include majoritatea solicitărilor respective.
În 2012, un total de 13 partide politice la nivel european au
beneficiat, în temeiul regulamentului menţionat, de o finanţare
gestionată de Parlamentul European. În 2012, valoarea bugetului
destinat partidelor şi fundaţiilor politice la nivel european a depăşit
cu puţin suma de 31 de milioane EUR.
Comisia Europeană, IP/12/951, 12/09/2012

Către o federaţie a
statelor-naţiune
În discursul privind starea Uniunii în 2012,
preşedintele Barroso a propus ca UE să devină o
federaţie a statelor-naţiune. De asemenea, el a
anunţat că în această toamnă va fi dat publicităţii
un proiect privind consolidarea uniunii economice
şi monetare. În discursul său privind starea
Uniunii în 2012, preşedintele Comisiei Europene,
José Manuel Barroso, a insistat asupra faptului
că Europa are nevoie de o nouă direcţie şi de o
nouă abordare. El a afirmat că UE trebuie să fie
mai unită ca oricând pentru a depăşi criza
economică şi pentru a-şi menţine suveranitatea
într-o lume globalizată. „Globalizarea ne impune
să fim mai uniţi la nivel european. O mai mare
unitate presupune consolidarea integrării. O
integrare consolidată înseamnă mai multă
democraţie”, a spus preşedintele. El a prezentat
Parlamentului European un „pact decisiv pentru
Europa”, care implică „realizarea unei uniuni
economice profunde şi reale, bazate pe o uniune
politică”. Preşedintele Barroso a prezentat şi
propunerea Comisiei privind instituirea unui
mecanism unic de supraveghere a băncilor din
zona euro , ca un prim pas decisiv către
realizarea uniunii bancare. Banca Centrală
Europeană ar urma să monitorizeze toate băncile
pentru a preveni falimentul bancar şi pentru a-i
proteja pe deponen ţi. În discursul s ău,
preşedintele Barroso a mai abordat şi alte
subiecte: - a pledat pentru crearea unui spaţiu
public european, - a trasat paşii care trebuie
urmaţi pentru consolidarea integrării şi a făcut
apel la organizarea unei dezbateri ample în
vederea alegerilor europene din 2014, - a
menţionat propunerea Comisiei cu privire la
ameliorarea statutului partidelor politice
europene şi a propus ca principalele partide să-şi
prezinte proprii candidaţi pentru funcţia de
preşedinte al Comisiei.
Instituţiile UE - 12/09/2012

A fost lansată, în premieră, Ziua
Cooperării Europene - o iniţiativă susţinută
de Comisia Europeană, prin care se
încearcă îmbunătăţirea relaţiilor dintre
statele membre şi cele vecine Uniunii şi între
diferitele regiuni.

Rusia şi Coreea de Nord au semnat un acord pentru
ştergerea aproape în totalitate a datoriilor din perioada
sovietică (10 miliarde dolari) pe care la datora ţara izolată
din Asia. Restul de 1 miliard va fi folosit ca parte a unui
program "datorie-pentru-ajutor", care va dezvolta sectorul
energetic, îngrijirea sănătăţii şi proiecte educaţionale în
Coreea de Nord.
Rusia şi Coreea de Nord au reluat negocierile asupra
datoriilor vechi de zeci de ani în luna august 2011, în urma
unei întâlniri între fostului preşedinte rus, Dmitri Medvedev,
şi liderul nord-coreean de atunci, Kim Jong Il. În cadrul
întâlnirii, cele două părţi au convenit să continue un proiect
de gazoduct care ar transporta gazul rusesc spre Coreea de
Sud prin Coreea de Nord.

Administra ţia Obama acuz ă China în cadrul
Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru subvenţionarea
ilegală a exporturilor auto şi pieselor aferente, practică care
loveşte industria americană de profil. Acţiunea comercială
vine pe fondul confruntării electorale Obama - Romney, cei
doi acuzându-se reciproc de susţinerea de politici care vor
muta locuri de muncă ale americanilor în străinătate.
Papa Benedict al XVI-lea a încheiat o vizită de trei zile
în Liban cu o pledoarie pasionată pentru armonie, pace, şi
reconciliere interreligioasă.
Benedict a fost primit călduros de către liderii musulmani
şi creştini. Mai mult de o treime din populaţia Libanului este
creştină, cel mai mare procent în regiune.
"În aceste vremuri tulburi", a spus Papa despre călătoria
sa, "lumea arabă şi întreaga lume a văzut creştini şi
musulmani uniţi în celebrarea păcii."
Este cel de-al treilea Papă care a vizitat Libanul, după
Paul al VI-lea în 1964 şi Ioan Paul al II-lea în 1997.
Arabia Saudită a optat să nu participe la o reuniune a
celor patru puteri regionale (Egipt, Iran, Turcia şi Arabia
Saudită) privind criza siriană.
Diplomaţi şi oficiali occidentali au fost sceptici privind
şansele grupului de a ajunge la un acord tangibil, în special
atunci când acesta include atât sunniţi din Arabia Saudită
cât şi şiiţi din Iran, care s-au luptat pentru influenţă în
conflictele sectare din Orientul Mijlociu.
Miniştrii de Externe ai "grupului de contact" regional privind Siria au convenit ca următoarea reuniune să fie la New
York, în marja Adunării Generale a ONU la sfârşitul lunii.

l Comisia Europeană propune noi competenţe ale BCE pentru supravegherea băncilor în cadrul unei uniuni bancare l Israelienii au sărbătorit Roş
Haşana, Anul Nou evreiesc, duminică, 16 septembrie, cu un sentiment de incertitudine privind un eventual război cu Iranul l Polonia nu va adera la
Autoritatea bancară europeană planificată în configuraţia prevăzută în prezent, a declarat ministrul de finanţe Jacek Rostowski la reuniunea ECOFIN de
la Nicosia, Cipru l Liderul democraţiei din Myanmar, Aung San Suu Kyi, renumită pentru lupta ei paşnică împotriva statului militar, a început un turneu
maraton în SUA l

Temperaturile globale au crescut semnificativ din 1880
Temperatura globală medie a suprafeţei Pământului în
2011 a fost a noua cea mai caldă din 1880, potrivit cercetătorilor de la NASA. Datele arată continuarea tendinţei în care
nouă dintre cei mai calzi 10 ani din perioada de înregistrare
meteorologică modernă au fost începând cu anul 2000.
Institutul Goddard pentru Studii Spaţiale (GISS) al NASA
din New York, SUA, care monitorizează temperaturile globale
de suprafaţă, a lansat o analiză actualizată care prezintă
temperaturile de pe glob în 2011 faţă de temperatura medie
globală de la mijlocul secolului 20. Comparaţia arată cum
Pământul continuă să experimenteze temperaturi mai ridicate
decât în urmă cu câteva decenii. Temperatura medie în 2011 a
fost mai caldă cu 0,51 °C, decât media de la mijlocul
secolului 20.
"Ştim că planeta absoarbe mai multă energie decât
emite", a declarat directorul GISS, James E. Hansen. "Deci,
vom vedea în continuare o tendinţă spre temperaturi mai

ridicate. Chiar şi cu efectele de răcire ale unui puternic La Niña
şi activitate scăzută solară în ultimii ani, 2011 a fost unul dintre
cei mai calzi 10 ani monitorizaţi."
Diferenţa dintre 2011 şi cel mai cald an din înregistrarea
GISS (2010) este de 0,12 °C. Datorită variabilităţii naturale a
climatului, oamenii de ştiinţă nu se aşteaptă să crească în
mod constant temperaturile an după an. Cu toate acestea, se
aşteaptă o creştere continuă a temperaturii în viitoarele
decenii.
Nivelul de dioxid de carbon din atmosferă a fost de
aproximativ 285 părţi per milion în 1880, atunci când a început
înregistrarea GISS a temperaturii globale. Până în 1960,
concentraţia medie a crescut la aproximativ 315 părţi per
milion. Astăzi depăşeşte 390 părţi per milion şi continuă să
crească într-un ritm accelerat.
Analiza temperaturii produsă la GISS este compilată din
datele meteorologice de la mai mult de 1.000 de staţii

meteorologice din întreaga lume, observaţiile prin satelit a
temperaturii la suprafaţa mării şi măsurători de cercetare ale
staţiilor din Antarctica. Un program computerizat, aflat la
dispoziţia publicului, este folosit pentru a calcula diferenţa
dintre temperatura de suprafaţă într-o anumită lună şi
temperatura medie pentru acelaşi loc în perioada 1951 - 1980.
Aceste trei decenii funcţionează ca o bază pentru analiză.
Recordul de temperatură rezultat este foarte apropiat de
analize efectuate în alte centre definitorii din lume.
Hansen a declarat că se aşteaptă la un nou record de
temperatură medie globală în următorii doi-trei ani deoarece
activitatea solară este în creştere şi următorul El Niño va duce
la temperaturi tropicale ridicate în Pacific.
"Este întotdeauna periculos să facem predicţii despre El
Niño, dar este sigur să spun că vom vedea un nou record în următorii trei ani", a spus Hansen. "Nu este necesar un puternic
El Niño pentru a înregistra temperaturi mai mari faţă de 2010."
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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
Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 100 mp, super
îmbunătăţit, et. 1/4, situat în Reşiţa
Sud. Preţ, 42.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă situată în Reşiţa, Bdul Timişoarei, pentru locuit sau
pensiune turistică compusă din 10
camere, 6 băi, 2 garaje, sală fitness,
spălătorie, teren în suprafaţă de 750
mp. Preţ 265.000 €, negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 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 spaţiu comercial 112 mp
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774
Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la stradă,
racordate la toate utilităţile. Preţ 50
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,

sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial în suprafaţă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Reşiţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Reşiţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 400 mp, situat în
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament, 2 camere,
decomandat, et. 2/2, bloc din
cărămidă, centrală, termopane,
situat în Reşiţa, str. Romanilor,
lângă Sc. generală nr. 2. Preţ
20.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând casă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacanţă).
Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând garsonieră, compusă din,
cameră, bucătărie, baie, balcon,
situată în Reşiţa, vis-a-vis de
Centrul Militar. Preţ 10.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ÎNCHIRIERI
Închiriez casă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timişoara lângă
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Anunţ public
TERTELEAGA IOANA ALEXANDRA anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Hală producere paleţi” propus a fi amplasat în comuna
Iablaniţa, extravilan, conform Certificatului de Urbanism numărul
8/5.09.2012, 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 08-16 şi la
sediul titularului din comuna Iablaniţa, nr. 133. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Caraş-Severin.
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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

Ofer gratis unor iubitori de
animale căţeluşi deparazitaţi şi
vaccinati. Exclus sălaş. Tel. 0761755335, 0355-804720.
Ofer spre vânzare 3000 buc.
ţiglă de Jimbolia, în stare f. bună,
preţ 0,80 lei/buc. Tel. 0744-103872.
Vând 3 tăuraşi. Tel. 0722393029. (RR)

Pierdut şi declar nul, act
adiţional nr.134, autorizaţia de
funcţionare nr. 351/06.06.2007,
S.C. NAOMI S.R.L., P-ţa Traian
Vuia nr.1
Vând ieftin bicicletă nouă, Bike
Alpine, 2 fotolii scoică, birou şcoală
copii. Tel. 0721-155683.
Vând home cinema, 500 lei, un
monitor plat, 19 inch, cu 2 difuzoare
incorporate în spate, 100 lei, o cutie
muzicală veche, preţ rezonabil. Tel.
0722-264501. (RR)
Vând 2 televizoare color, 100 lei
bucata, un colţar şi o mobilă de
tineret, 1.300 lei, rochie de mireasă,
600 lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând uşă pliantă, 80 lei, un
candelabru pentru copii, 45 lei, un
tablou pictat vechi, 75 lei, schiuri, 80
lei. Tel. 0786-483218. (RR)
Vând convector pe gaz, LP 80,
pentru căldură, cu tiraj forţat,
econom, foarte bun. Tel. 0729824413. (RR)
Vând televizor color, diagonala
51, gri metalizat, 150 lei, calculator
Pentium 4, complet, 550 lei, dvd
pentru maşină, portabil, 150 lei,
monitor lcd 17, 150 lei, combină
muzicală. fără boxe, 80 lei. Tel.
0757-612642. (RR)
Vând cântar metalic, 800 lei,
laptop. Tel. 0721-508932. (RR)
Vând rochie de mireasă, 450 lei,
un costum negru, de ocazie, pentru
bărbaţi, 150 lei, covor persan, 90 lei,
carpete lungi, 2 bucăţi, 30 lei, o
vitrină cu sertare şi rafturi, 250 lei, o
mască de vană, 100 lei, plapumă 2
persoane, 160 lei, tablouri pictate şi
înrămate, 100 lei. Tel. 0751-847843.
Vând Play Station 3, cu hard de
160. Preţ 1.400 lei. Tel. 0757143834. (RR)
Cumpăr 3 oi, bune de lapte. Tel.
0764-258161. (RR)
Vând laptop, Pentium 4, computer de birou, Pentium 4, complet,
350 lei, ambele funcţionează, cu
licenţă. Tel. 0735-060187, 0255530361. (RR)
Vând ţiglă veche, mare şi mică,
cu elefant şi cu leu, 0.50 bani/ţigla,
cea mare, 0.30 bani/ţiglă, cea mică,
un cazan de fontă, emailat, 80 kg, cu
tot cu cuptor, 700 lei, negociabil. Tel.
0743-033170. (RR)
Vând vacă, 8 ani, gestantă în 4
luni, 3.000 lei, negociabil. Tel. 0355805421. (RR)
Vând viţel, 3 luni, 1.200 lei. Tel.
0727-417033. (RR)
Vând văcuţă din rasa bălţată,
românească, gestantă 3 luni. Tel.
0720-047750. (RR)
Vând porumb, 1,20 kg cel de
anul trecut, cel de acum îl vând la
remorcă, 1.300 lei/remorca. Tel.
0255-232849. (RR)
Vând mulgătoare nouă, 1.500
lei. Tel. 0255-517970. (RR)
Vând vacă, iapă cu căruţă cu tot,
5.000 lei. Tel. 0736-051779. (RR)
Vând 2 plasme Nano de încălzire la curent electric, 1.100 lei fiecare, negociabil.Tel. 0355-410197. (rr)

Vând cazan de ţuică, 350 l,
complet func ţional, în stare
excepţională. Preţ 4.000 euro,
negociabil. Tel. 0730-846041. (RR)
Vând tăuraş de 7 luni, 200 kg,
1.800 lei. Tel. 0720-725826. (RR)
Vând căruţă foarte veche, de
peste 100 ani, cu 2 războaie de
ţesut, 300 lei, negociabil. Tel. 0764258161. (RR)
Vând struguri, 2,5 lei/kg, negociabil. Tel. 0255-551573. (RR)
Vând maşină de cusut, foarte
bună, veche, dar foarte bună, coase
şi stofă mai groasă, 500 € neg.,
costum popular de femei, din zona
noastră, 200 €, candelabre, goblen,
garnitură pluşată. Tel. 0729-876548
Doresc să cumpăr un cal. Tel.
0734-223223. (RR)
Vând canapea extensibilă cu 2
fotolii şi un dormitor în stare bună.
Tel. 0770-428162. (RR)
Vând căţei frumoşi, din rasa
ciobănesc mioritic, rasă pură, de la
ambii părinţi cu pedigri. Tel. 0723213286
Vând porc, rasă de carne, 180
kg, 8 lei/kg neg. Tel. 0765-064680
Caut să cumpăr un porc. Tel.
0255-232063
Vând două ceaune mari, 400 lei,
mobilier vechi, dormeză, dulap cu 3
uşi şi oglindă, 2 mese, un credenţ,
400 lei. Tel. 0731-191130
Vând centrală termică pe gaz,
Ariston, pentru piese de schimb. Tel.
0752-951705
Vând căţel, rasă de talie mică,
canistre de 20-30 l, căruţă de lemn,
costum de haine pentru bărbaţi,
oale de pământ, război de ţesut,
sorb, marca italiană, chiuvetă,
toaletă, colecţie de ziare din anii 60.
Tel. 0255-232955

Vând ieftin, 3 geamuri duble, 2 pt
camere, 1 bucătărie, 2 uşi duble pt.
balcon cu geam, clanţă, făcute la
comandă, lăcuite, folosite 5 ani.
Toate la 200 lei. Tel. 0721-155683
Vând moară cu ciocane (10 ciocane) intercalate, volantă, cioclodar,
gresor, ştaufăr, volum de lucru, 300400 kg/oră. Preţ 550 lei negociabil.
Tel. 0743-738531
Vând moară cereale, capacitate
mare, cu piatră, cioclodar, circular la
380 V. Tel. 0723-192630.
Vând sabie samurai Katana
originală. Tel. 0755-510238,
les.tobias2005@gmail.com
Mobilă albastră de vânzare cu
două etajere pentru haine şi pentru
decoraţiuni şi două dulapuri laterale,
ambele au suport pentru umeraşe şi
deasupra compartiment pt. haine.
Mobila este în stare foarte bună.
Preţ 750 lei. Tel. 0751-193294.
Vând tablouri pictate pe pânză
(în ulei) cu rame din lemn de cireş,
nuc, sculptate manual modele deosebite. Rog seriozitate. Tel. 0720347375.
Vând păuni, masculi, femele,
pui, crescuţi în libertate. Tel. 0722630097.
Vând maşină de spălat semiautomată, nouă, în garanţie, preţ 200
lei, una sobă pe lemne de încălzit şi
una de gătit. Tel. 0725-763784.
Vând aparat medical cu suport
Bioptron - Zepter, pentru terapia cu
lumină fără radiaţii UV, la preţul de
1500 lei. Tel. 0760-284642.
Vând urgent HTC Desire S, impecabil, procesor 1 GHz Scorpion,
Andreno 205, 1,1 GB rom, 768 GB
ram, 5 mp camera, filmare hd 720p
@30fps, card 8 GB, full accesorii,
garanţie până în 2013, la preţul de
750 lei. Tel. 0745-106132.
Vând monitor crt flat (ecran plat)
19 inch, 15 € şi monitor lcd de 19
inch 45 €. Tel. 0764-335767.
Vând monitor CRT de 19 inch cu
50 lei, monitor de 17 inch cu 35 lei şi
monitor lcd 19 inch cu boxe
încorporate, stare perfectă preţ 200
lei. Tel. 0763-906047.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini. Info şi oferte cu
foto pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com

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. TRAMIR TOUR S.R.L. Berzasca:
l Maşini de cusut, diverse modele.
Licitaţia publică va avea loc în data de 28.09.2012 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de vineri la aceeaşi oră la sediul societăţii,
relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
lichidatorului judiciar.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea A7
Parter, jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C.
GERASIS TRADING S.R.L. cu sediul în Reşiţa, P-ta 1 Decembrie
1918, bl. 34, ap. 31, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la
vânzare prin licitaţie publică deschisă a următoarelor bunuri
aparţinând debitoarei:
l Stoc de marfă constând în mobilier: canapele, dormitoare,
dulapuri, paturi, mese, scaune, uşi, covoare, perne, fete perne,
lenjerii etc. - Stocul de marfă se vinde la valoarea contabilă a
acestora. Lista cu bunurile aflate în stoc şi preţul acestora se poate
consulta la sediul lichidatorului judiciar.
l 3 autoturisme marca Fiat Punto - Rapoartele de evaluare ale
autoturismelor se pot consulta la sediul lichidatorului judiciar.
l Mobilier şi echipamente de birotică aflate în patrimoniul
debitoarei - Lista de preţuri poate fi consultată la sediul lichidatorului
judiciar.
Licitaţia publică va avea loc în data de 25.09.2012 la ora 15.00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de marţi
la aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER
S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Caraş-Severin.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la
vânzare sunt obligaţi să înştiinţeze lichidatorul judiciar cu cel putin 5
zile înainte de data licitaţiei.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin începând cu data publicării anunţului, zilnic între
orele 10-12, sau la telefon 0255-213468.
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Vând maşină de selectat grâu,
1.000 € negociabil. Tel. 0764563280, 0722-511686. (RR)
Vând circular, masă de fier,
motor de 3 kw, 500 lei. Tel. 0764258161. (RR)
Vând circular, motor trifazic de
10 kw, 1.500 lei Tel. 0726-293770.
Vând măsuţă de sufragerie
culoare deschisă, covoare din
Germania. Tel. 0749-044785.
Cumpăr frigider, ofer până la
400 lei. Tel. 0761-268532.
Vând 2 geamuri termopane în 2
canate unul alb, unul maro şi o
vitrină termopan albă 230/98. Tel.
0749-044785.

Auto-Moto-Velo
Vând Volkswagen Passat, 2000,
1.9 TDI, cu toate dotările, climă,
geamuri electrice, servo. Preţ 2.600
€ neg. Tel. 0721-400969. (RR)
Vând tractor Fiat, cu anvelope
noi, plug reversibil, disc, remorcă
750 kg, trailer, transport utilaje, aduse recent din Germania, preţuri avantajoase. Tel. 0723-850354. (RR)
Vând difuzoare pentru maşină, 2
bucăţi, noi, 60 lei. Tel. 0730-552734.
Vând tractor Ford, 48 cai putere,
3.300 € neg.Tel. 0771-578133. (RR)
Vând scuter, în stare foarte
bună, neînmatriculat, 370 € negociabil. Tel. 0786-844776. (RR)

Anunturi
,

Vând cauciucuri autoturisme şi
microbuze, second-hand, stare
bună, preţ 50 lei/bucata. Tel. 0744392317.
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
Vând Volkswagen, 1.300 cmc,
1968, în stare perfectă de funcţionare şi îngrijită într-un mod cu totul
special. Tel. 0355-410197. (RR)
Vând Ford Fiesta, culoare roşie,
recent adus în ţară, motor 1.300
cmc, 4 uşi, 1.000 € negociabil. Tel.
0766-103934. (RR)
Vând Dacia Nova, 1998, acte la
zi, 600 €, un Matiz, 2004, 1.500 €.
Tel. 0355-422966. (RR)
Vând Opel Azilla, 2002, Euro 4,
motor 1.000 cmc, servo total, direcţie asistată, distribuţie pe lanţ, consum foarte mic, stare foarte bună,
înmatriculată recent în România,
proprietar. Preţ 2.000 €. Tel. 0729824413. (RR)
Vând 4 jante de tablă, pe 13 ţoli,
pentru Ford, 200 lei, negociabil. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând pentru Opel Astra, ventilator, radiator, huse cu tije, portbagaj.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând semiremorcă, nouă, neînmatriculată, 300 €. Tel. 0757311013. (RR)

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. PRISCA S.R.L. Băile Herculane:
l Autoturism Dacia Break 1310 cmc - preţ de evaluare: 138 euro,
exclusiv TVA
Licitaţia publică va avea loc în data de 25.09.2012 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marti, la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

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 urmatoarelor
bunuri apartinând debitoarei S.C. AB SIFE IMPEX S.R.L. Anina:
l Proprietate imobiliară “Intravilan cu casă” situate în localitatea Anina, Str. M. Kogălniceanu, nr. 20, judeţul Caraş-Severin, preţ
de evaluare 25.000 euro, exclusiv TVA;
l Mobilier - preţ de evaluare 470 euro, exclusiv TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 25.09.2012 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.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu
sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor
aparţinând debitoarei S.C. AGROMEC BERLIŞTE S.A. cu sediul în
Berlişte, nr. 243, jud. Caraş - Severin.
l Secţia Iam - compusă din: atelier, magazie, teren în suprafaţă
de 5.941 m² în localitatea Iam jud. Caraş-Severin, preţ 10.414 EURO
Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul lichidatorului
judiciar.
Licitaţia publică va avea loc în data de 24.09.2012 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.

Anunturi
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Vând Golf 2 diesel, 1991, maşină de garaj, cu multe piese de
schimb, 1.500 €. Tel. 0740-068548.
Vând tractor Fiat Universal 445,
de import, în stare perfectă, 4.500
euro. Tel. 0765-856273. (RR)
Cumpăr motocicletă, 125 cmc,
să fie în stare bună. Tel. 0721508932. (RR)
Vând Opel Astra, G2 DTI,
înmatriculată, 200, motorină, 16
valve, euro 3, 2.220 km, 2.700 €
negociabil. Tel. 0744-425868. (RR)
Vând Ford Transit, de marfă,
înmatriculat, 2002, 90 cai putere,
2.400 cmc TDI. Preţ 3.600 €. Tel.
0757-392158. (RR)
Vând motocicletă IJ, planetă 5,
în stare de funcţionare foarte bună,
înmatriculat, 4.800 km la bord. Preţ
650 €. Tel. 0255-513612. (RR)
Vând motocultoare diesel, pe
benzină, Opel Zafira, diesel, Opel
Astra F Caravan, 2.100 €, neg.,
cauciucuri de iarnă şi de vară. Tel.
0766-251256. (RR)
Vând scuter, în stare foarte bună
de funcţionare, 370 € negociabil.
Tel. 0786-844776. (RR)
Vând Oltcit Club, 500 €. Tel.
0255-240038. (RR)
Vând motoîncărcător, marca
Hanomac, 10.500 € negociabil. Tel.
0762-188929. (RR)
Vând Dacia pentru programul
Rabla, 500 €. Tel. 0726-293770. (rr)
Vând Renault Clio, 1996, 2 uşi,
1,2 benzină, înmatriculat în România, cu actele la zi. Preţ 1.300 € neg.
Tel. 0356-459615, 0771-660211 (rr)
Vând tractor 650, 2.800 €,
negociabil. Tel. 0736-088029
Vând Opel Corsa, 1,3 l, TDI,
euro 4, 2005, înmatriculat în
România, 135.000 km + jante şi
cauciucuri de iarnă. Preţ 3.000 €,
negociabil. Tel. 0744-589738
Vând VW Golf 3, 1994, 1,8 l,
stare perfectă, acte la zi, multe
dotări. Preţ 1.750 €, negociabil. Tel.
0743-738531
Vând toate tipurile de piese auto
pentru Dacia. Tel. 0752-951705
Vând carlingă Dacia Papuc cu 4
uşi. Tel. 0761-646941
Vând jante de aluminiu pe 13,
14, 15, 17, cauciucuri de vară, iarnă
şi c-uri pe 15, 16. Tel. 0749-044785.
Depozit anvelope second hand
Germania (zona Dortmund) vindem
en gros cauciucuri iarnă la preţuri
fără concurenţă. Tel. 0745-367213,
0721-474890, mail: autogermania
2012@yahoo.com
Vânzări autoturisme (orice model) la comandă la preţuri şi calitate
avantajoase. Oferim consultanţă şi
asistenţă. Vă aşteptăm la sosirea în
Dortmund, vă rezervăm locuri de
cazare foarte ieftine şi vă ajutăm la
eliberarea numerelor de înmatriculare. Tel. 0745-367213, 0721474890 email: autogermania2012
@yahoo.com
Vând sau schimb BMW 316i
înmatriculat ro cu toate actele la zi
fără rugină sau bătăi la direcţie,
accept test. Tel. 0766-579464.
Vând 4 jante auto aluminiu, pe
15, pentru Ford, Renault. Preţ 500
lei. Tel. 0723-192630.
Vând voucher programul rabla.
Preţ 500 €. Tel. 0730-286709.
Vând auto Ford Ka, stare foarte
bună, an fabricaţie 2001, ITP valabil
până în septembrie 2013. Tel. 0740203806.

Anunturi
,
Imobiliare

Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
Schimb casă cu bloc sau vând.
Preţ 28.000€, negociabil. Tel. 0731147557. (RR)
Vând casă în comuna Bănia, 2
camere, amenajate, grădină 100
mp, cu fântână. Pre ţ 4.000€,
negociabil. Tel. 0763-890705. (RR)
Vânt teren intravilan, 5.700 mp,
Calea Timişoarei, în Reşiţa, 5€/mp,
negociabil. Tel. 0730-238550. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
mobilat, cu multiple îmbunătăţiri,
35.000 € neg., un teren în suprafaţă
de 1.800 mp, situat în dealul Triaj, aproape de fostele bazine Peco. Preţ
3.500 €. Tel. 0743-496988. (RR)
Vând casă în Măureni, 3 camere, mobilate, sobă de teracotă, bucătărie, şpais, anexe, coridor închis,
fântână de apă în curte. Preţ 12.000
€ neg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând casă, 4 camere, bucătărie,
baie, garaj, hol mare, grădină, 1.000
mp sau schimb cu apartament. Preţ
28.000 €. Tel. 0355-425672. (RR)
Vând casă cu etaj, 110 mp,
construită din cărămidă arsă, singur
în curte. Preţ 55.000 €. Tel. 0745261180. (RR)
Doresc să închiriez pe termen
lung, apartament, mobilat şi utilat, în
zona Lunca Pomostului. Tel. 0731376609. (RR)
Închiriez cabinet stomatologic,
autorizat şi dotat, precum şi un
spaţiu pentru birouri, str. Petru
Maior. Tel. 0743-610599. (RR)
Vând 1.500 mp de teren, la
Cuptoare. Tel. 0743-394000. (RR)

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut o echipă de lucru în
acoperişuri. Tel. 0745-235800.
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.
Mă ofer să îngrijesc copil mic
sau femeie bătrână la domiciliul
meu, 24 din 24 h. Tel. 0754-298397.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Construim case la roşu şi la
cheie, executăm finisaje exterioare
şi interioare la preţuri fără concurenţă. Tel. 0741-017894.

Transport săptămânal persoane
în Austria, Germania, preţ de la 50
€/persoană. Tel. 0744-392317.
Masaj erotic şi de relaxare
pentru doamne indiferent de vârstă.
Pentru detalii şi programări: id de
mess eroticmasaj30 sau sms la
0770-496629.
Clipe deosebite pt. doamne şi
cupluri. Id de mess: eroticmasaj30
sau sms la 0770-496629.
Se caută câine, rasa Saint
Bernard, pentru împerechere cu o
femelă. Tel. 0742-353609. (RR)
Montez/vând antene satelit pt.
recepţia Focussat sau orice pachete
tv transmise satelit, cu deplasare în
judeţ. Dealer autorizat Focussat pe
judeţul CS. Tel. 0724-026376.
Pensionară caut de lucru îngrijire bătrâni sau copil sau curăţenie.
Tel. 0766-635565.
Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.
Asociaţie de proprietari căutăm
administrator atestat pentru angajare. Tel. 0763-906047.

Matrimoniale
Bărbat din Reşiţa, 41 ani, singur,
fără obligaţii doresc cunoştinţă cu o
doamnă pt. relaţie serioasă. Tel.
0764-003655.
Bărbat, 36 ani, doresc să cunosc
o doamnă până în 40 ani. Rog
seriozitate. Tel. 0743-363008.
Domn, 60 ani, doresc să cunosc
o doamnă, de vârstă apropiată. Rog
seriozitate. Tel. 0757-370127.
Sunt o doamnă, 57 ani, doresc
să cunosc un domn, până în 60 ani,
serios. Tel. 0740-823050.
Sunt un om credincios, doresc
să cunosc o doamnă credincioasă,
54 ani, doresc să cunosc o doamnă
până în 60 ani. Tel. 0743-231762.
Tânăr, drăguţ, fără copii, fără
vicii, doresc să cunosc o fată
serioasă de la sat sau de la oraş,
pentru prietenie - căsătorie. Rog
seriozitate. Tel. 0720-933155.
Intelectual, pensionar, 59/1,80/
80, caut parteneră rulotă la
Herculane. Tel. 0749-366970.
Eşti singură, eşti de la ţară sau îţi
place viaţa, ai 45-55 ani, te-ai
săturat de singurătate, suna şi nu
vei regreta. Te aştept lângă mine!
Tel. 0763-030750.
Tânără senzuală şi sexy, aştept
telefon la 0742-886283.

Bursa locurilor de munc@ pentru absolven]i
Absolvenţii unei forme de învăţământ care nu şi-au găsit încă un loc
de muncă, dar şi alte categorii de persoane, au şansa de a intra pe
piaţa muncii, la Bursa locurilor de munca pentru absolvenţi, ce va avea
loc în data de 28 septembrie 2011.
Evenimentul se va desfăşura în toate judeţele ţării şi în Municipiul
Bucureşti. În judeţul nostru, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi
va fi organizată la Reşiţa, la Casa de Cultură a Sindicatelor (foaier), str.
Libertăţii nr. 40 , începând cu ora 10.
Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi pot depune
ofertele de locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str. Traian
Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212380).

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 19.09.2012
Băile Herculane: Manipulant mărfuri: 1;
Oraviţa: Muncitor necalificat în agricultură: 1; Muncitor necalificat în
silvicultură: 4
Oţelu Roşu: Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 5
Total judeţ: 11

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

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
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Steaua Bucuresti
Pandurii Tg. Jiu
Astra Ploiesti
FC Vaslui
CFR Cluj
Petrolul Ploiesti
Rapid Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Concordia Chiajna
U Cluj
FC Brasov
Gaz Metan Medias
Viitorul Constanta
Ceahlaul Piatra Neamt
Gloria Bistrita
Otelul Galati
CS Turnu Severin
CSMS Iasi
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Otelul Galati - 2 puncte penalizare
Etapa 9/34: 21 - 24 sept 2012: Vineri, 21 sept: Concordia Chiajna
- Ceahlaul, ora 19:00 - Digi Sport; Gloria Bistrita - Petrolul, ora 21:30 Digi Sport; Sambata, 22 sept: CS Turnu Severin - Otelul Galati, ora
19:00 - Digi Sport; U Cluj - Dinamo, ora 21:30 – DigiSport; Duminica,
23 sept: Astra - Gaz Metan Medias, ora 19:00 - Dolce Sport; FC Brasov
- FC Vaslui, ora 19:00 - Digi Sport; Pandurii Targu Jiu - CFR Cluj, ora
21:30 - Digi Sport; Luni, 24 sept: Viitorul Constanta - CSMS Iasi, ora
18:00 - Digi Sport; Steaua - Rapid, ora 20:30 - Antena 1 / Dolce Sport.
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HCM Constanta
CS Caras Severin
CSM Bucuresti
Pandurii Tg. Jiu
Stiinta Dedeman Bacau
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După dezastrul de la Jocurile Olimpice de la Londra, unde nu numai
că nu am luat nicio medalie, dar abia ne-am clasat pe un loc 4, canotajul
românesc dă semne că-şi revine. Sportivii noştri au profitat din plin cu
ocazia Campionatelor Europene de la Varese (Italia) pentru a-şi lua
revanşa în faţa lumii întregi.
Cel mai important rezultat a fost obţinut de către Camelia Lupaşcu
şi Nicoleta Albu, care au câştigat medalia de aur la două rame fără
cârmaci, în proba de 2000 de metri. Cursa a fost dominată autoritar de
fetele noastre, care, la un moment dat, au avut şi şase secunde avans.
Pe final, Lupaşcu şi Albu au redus cadenţa, dar tot au câştigat la o
distanţă de patru secunde de echipajul Marii Britanii, care a venit pe
locul doi. Podiumul a fost completat de Croaţia. Lupaşcu şi Albu au fost
cronometrate cu timpul de şapte minute, 14 secunde şi 49 de sutimi.
România şi-a mai trecut în palmares o medalie de aur. Echipajul
feminin de 8+1 al ţării noastre a dominat cursa de la un capăt la altul.
Sportivele Roxana Cogianu, Viorica Susanu, Cristina Grigoraş, Irina
Dorneanu, Georgeta Andrunache, Andreea Boghian, Rodica Şerban,
Ioana Rotaru şi Talida-Teodora Gidoiu au fost cronometrate cu timpul
de şase minute, şase secunde şi 94 de sutimi. Pe locurile următoare sau clasat Italia (6:17.66) şi Marea Britanie (6:18.31).
Din fericire, acestea nu sunt singurele rezultate notabile ale
României. Adelina Cojocariu şi Diana Bursuc au luat bronzul la 2.000
de metri vâsle, după ce au ratat medalia de argint pe final, în favoarea
Italiei, româncele fiind cronometrate cu timpul de şapte minute, trei
secunde şi 67 de sutimi.
Nici băieţii nu s-au lăsat mai prejos şi au luat şi ei o medalie de
argint. Echipajul de patru rame fără cârmaci, compus din Cozmiuc,
Pălămariu, Pîrghie şi Curuea, a câştigat medalia de argint, aurul fiind
adjudecat de Grecia. Sportivii români au fost cronometraţi cu timpul de
cinci minute, 57 de secunde şi 37 de sutimi.
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Confruntarea dintre România şi Finlanda, contând pentru Grupa I
Euro-Africană, s-a decis în ultima întâlnire, cea dintre Victor Crivoi şi
Harri Heliovaara. La capătul unui meci dramatic, care a durat aproape
cinci ore, jucătorul nostru s-a impus cu 4-6, 7-6, 6-7, 6-3, 7-5. Astfel România a câştigat cu 3-2 şi se menţine în a doua divizie a Cupei Davis.
În primul meci de duminica, Marius Copil a fost învins, cu 6-3, 7-5, 16, 7-6, de Jarkko Nieminen. Sambata, perechea Florin Mergea/Horia
Tecău a învins, cu 6-4, 7-6/4, 6-1, cuplul Jarkko Nieminen/Harri
Heliovaara. În primele două meciuri, disputate vineri, Victor Crivoi a
pierdut, cu 5-7, 1-6, 2-6, în faţa lui Jarkko Nieminen, iar Marius Copil l-a
învins, cu 3-6, 6-4, 6-2, 6-4, pe Harri Heliovaara.
Marius Copil, Victor Crivoi, Horia Tecău şi Florin Mergea au adunat
împreună trei victorii care au păstrat echipa de Cupă Davis în al doilea
eşalon al Cupei Davis. Din 2013, echipa o ia de la capăt în lupta sa
pentru a ajunge din nou între primele 16 echipe în 2014. Pentru acest
lucru trebuie să cîştige 2 sau 3 meciuri, chestiune care se va decide în
urma tragerii la sorţi, de la Londra.
Dacă va fi cap de serie, România va avea liber în primul tur şi va
juca direct în turul al doilea. De acolo, o victorie o duce la barajul pentru
Grupa Mondială. Dacă nu va fi cap de serie, România va avea de
cîştigat două partide pentru a ajunge la baraj. Echipa noastră a jucat
ultima oară în Grupa Mondială în martie 2011, pierzînd în primul tur în
faţa Argentinei.

Marti si miercuri s-au desfasurat meciurile din prima etapa a
grupelor Ligii Campionilor:
Marti 18 septembrie:
Grupa A
D. Zagreb - FC Porto
0-2
Paris SG - Dinamo Kiev 4-1
Grupa B
Montpellier - Arsenal
1-2
O. Piraeus - Schalke
1-2
Grupa C
Malaga-Zenit Petersburg 3-0
AC Milan - Anderlecht
0-0
Grupa D
Dortmund - Ajax
1-0
Real Madrid - M. City
3-2
Miercuri 19 septembrie:
Grupa E
Shahtior - Nordsjaelland 2-0
2-2
Chelsea - Juventus
Grupa F
1-3
Lille - BATE
2-1
Bayern M. - Valencia
Grupa G
Barcelona - Spartak M. 3-2
Celtic - Benfica
0-0
Grupa H
0-2
Braga - CFR Cluj
M. United - Galatasaray 1-2
Joi, 20 septembrie se vor
desfasura si meciurile din prima
etapa a grupelor Ligii Europa.
Steaua face parte din grupa E.
Programul primelor meciuri:
- Stuttgart - Steaua
- Copenhaga - Molde.
Meciurile se joaca de la ora 20:00.

Joi/20 Septembrie

Vineri/21 Septembrie

Duminic@/23 Septembrie

Timişoara

Timişoara

TENIS

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
FORMULA 1 - MP din Singapore, etapa 14;
SARITURI CU SCHIURILE - FIS,Kazahstan, Hs140;
ATLETISM – U 23 Championships, San Paolo;
FOTBAL: FIFA U17 CM fem, Azerbaijan;
TENIS - Turneu ATP la Kuala Lumpur (Malaezia).

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Europa League, Stuttgart - Steaua, etapa 1
Joi Digi Sport 1 ora 20:00
HANDBAL M.: Liga Nationala, U Transilvania Cluj - HCM Constanţa
Sambata Digi Sport 1 ora 14:15
HANDBAL FEM.: U Jolidon Cluj - Muratpasa Belediyesi, Calificări L.C.
Sambata Digi Sport 1 ora 17:15
CALARIE: Circuitul Campionilor Global Viena în Austria
Sambata Eurosport 1 ora 22:00
SĂRITURI CU SCHIURILE: MP de vară Alma Ata ,Kazakstan, DT 140
Duminica Eurosport 2 ora 10:30
CICLISM: Campionatul Mondial pe şosea, în Olanda
Duminica Eurosport 1 ora 12:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Statului Singapore, cursa
Duminica Digi Sport 1 ora 15:00
TENIS: Circuitul feminin WTA - Turneul de la Tokyo, Japonia
Luni Eurosport 1 ora 11:00

Prognoza meteo
pe următoarele

Caransebeş

+20ºC
+5ºC

+18ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +16ºC
+4ºC

11 zile
În data de 22 septembrie 2012
are loc echinocţiul de toamnă,
acesta fiind momentul când ziua
şi noaptea sunt egale în orice loc
de pe Pământ.

+18ºC
+6ºC

Luni, 24 Septembrie

8

La sfarsitul acestei saptamani
se va desfasura MP al statului
Singapore, etapa cu numarul 14
din calendarul Campionatului
Mondial de Formula 1.
Clasament general piloţi:
1.Fernando Alonso
179
2.Lewis Hamilton
142
3.Kimi Raikkonen
141
4.Sebastian Vettel
140
5.Mark Webber
132
6.Jenson Button
101
7.Nico Rosberg
83
8.Romain Grosjean
76
9.Sergio Perez
65
10.Felipe Massa
47
11.Michael Schumacher 43
12.Kamui Kobayashi
35
Clasament general echipe:
1.Red Bull Racing
272
2.McLaren Mercedes
243
3.Scuderia Ferrari
226
4.Lotus F1 Team
217
5.Mercedes AMG
126
6.Sauber F1 Team
100
7.Force India F1
63
8.Williams F1 Team
54
9.Scuderia Toro Rosso
12

FOTBAL

Etapa 2/22: Sambata, 22.09. 2012:
Handbal Club Odorhei - Club Sportiv Mun. Ploiesti; Stiinta Municipal Dedeman Bacau - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Universitatea
Bucovina Suceava - ASC Potaissa Turda; Universitatea Politehnica
Municipal Timisoara - Club Sportiv Caras Severin; Dinamo Bucuresti -CSM Bucuresti; Universitatea Transilvania Cluj - HCM Constanta
21 - 23 sept:
22 - 23 sept:
22 - 23 sept:
22 sept - 13 oct:
24 - 30 sept:

FORMULA 1

+19ºC
+4ºC

Sâmb@t@/22 Septembrie
Timişoara

Caransebeş

+17ºC
+2ºC

Reşiţa

+23ºC
+6ºC

Oraviţa +14ºC
+4ºC

Caransebeş
Reşiţa

+25ºC
+4ºC

+23ºC
+7ºC

+23ºC
+6ºC

Joi, 27 Septembrie

Vineri, 28 Sep.

Caransebeş
Reşiţa

+23ºC
+5ºC

Oraviţa +19ºC
+5ºC

Oraviţa +20ºC
+3ºC

+18ºC
+4ºC

Marţi, 25 Septembrie Miercuri, 26 Sep.

Timişoara

+22ºC
+6ºC

Sâmbătă, 29 Sept.

Duminică, 30 Sept.

Reşiţa

+21ºC/+9ºC

+22ºC/+9ºC

+20ºC/+12ºC

+21ºC/+13ºC

+23ºC/+13ºC

+23ºC/+14ºC

+18ºC/+10ºC

Timişoara

+26ºC/+10ºC

+27ºC/+9ºC

+27ºC/+14ºC

+28ºC/+13ºC

+28ºC/+14ºC

+28ºC/+14ºC

+24ºC/+11ºC
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