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Atenţie şoferi, pregătiţi banii pentru parcările publice!

civica

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

Maşinile abandonate,
Liniştea care s-a lăsat asupra locurilor de parcare publice din Reşiţa
se apropie de final. Consilierii au hotărât la cea mai recentă şedinţă că
a sosit timpul să mai adune nişte bani în bugetul oraşului. Astfel că,
parcajele din oraş vor fi, din nou, cu plată.
Sistemului de taxare în parcările din Reşiţa este, din nou, în atenţia
aleşilor locali. Locaţiile vizate sunt aceleaşi. În ce priveşte suma de
bani pe care şoferii trebuie să o scoată din buzunare nu s-a stabilit încă.
O decizie în privinţa sumelor va fi luată într-una dintre şedinţele
viitoare.
”Pentru că nu s-a parcurs această etapă până acum, am declarat
parcările care vor fi gestionate sub forma asta. Au fost discuţii şi
sugestii din partea consilierilor şi, cred eu, măsura luată este bună.
Cred că în acest fel putem vorbi de o fluenţă a reşiţenilor mult mai mare
la instituţiile care până acum erau sufocate cu maşini ale unor
proprietari care nu prea aveau legătură cu serviciile oferite de acea
instituţie”, a precizat Mihai Stepanescu.
Prin urmare, fie că este vorba despre parcarea de la spital sau
despre cea din spate de la complexul comercial „Victoria”, toate vor
avea acelaşi regim de taxare. Angajaţii municipalităţii îşi reiau locul în
parcări, pregătiţi să încaseze banii conducătorilor auto care doresc să
staţioneze. Indiferent de preţ, probabil că acesta va fi mult mai mic
decât cel impus de fosta societate Repark.

Lista parcărilor publice cu plată din Reşiţa:
- 55 de locuri de parcare
1. Administraţia Financiară
2. Sala Polivalentă
- 33 de locuri de parcare
3. Bazar ”Nera”
- 29 de locuri de parcare
4. Cinematograf ”Dacia”
- 19 locuri de parcare
5. Piaţa Reşiţa Nord
- 22 de locuri de parcare
6. Piaţa ”Traian Vuia”
- 25 de locuri de parcare
7. Bloc 800
- 40 de locuri de parcare
8. Spitalul Judeţean
- 75 de locuri de parcare
9. Piaţa Reşiţa Sud
- 21 de locuri de parcare
10. Magazin ”Victoria”
- 58 de locuri de parcare
11. Policlinica nr. 2
- 52 de locuri de parcare
12. BRD-LIDL
- 23 de locuri de parcare
- 52 de locuri de parcare
13. Casa de Cultură
14. Hotel Semenic-SC Prestarea - 19 locuri de parcare
15. Str. Unirii
- 40 de locuri de parcare
16. Zona ”Poliţie” (B-dul A.I.Cuza-Str. Sportului) - 85 locuri parcare
Alex Toma

Planuri şi pentru maşinile parcate ilegal

Dan Popoviciu
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Comuna Bozovici va avea spital, din nou

Editorial

Zilele Culturii Maghiare

sectoarele culturale

Potrivit aleşilor locali, sistemul de taxare va conţine atât
abonamente pentru un singur loc de parcare, cât şi pentru orice
parcare cu plată din oraş. Primarul Reşiţei a anunţat că a găsit o soluţie
pentru a rezolva şi problema celor care nu vor respecta decizia
legislativului reşiţean.
„Cred că în perioada următoare putem vorbi de o achiziţie a unui
mijloc fix, adică o maşină de ridicare a maşinilor parcate
necorespunzător”, a adăugat edilul şef.
La cea mai recentă şedinţă de Consiliu Local a fost aprobată lista
parcărilor din Reşiţa care vor funcţiona în regim de ”parcări publice cu
plată, fără pază”. Asta înseamnă că pentru a parca pe unul dintre cele
648 de locuri, cetăţenii vor fi nevoiţi să plătească. Suma va fi stabilită,
cel mai probabil, la următorul plen.

Ministerul Sănătăţii a aprobat deschiderea
Centrului Multifuncţional de Sănătate
Bozovici. Demersurile administraţiei judeţene
s-au întis pe o perioadă mai mare de şase luni,
însă în cele din urmă, miile de oameni care
locuiesc în Valea Almăjului sunt cei care au de
câştigat. Pacienţii nu mai sunt obligaţi să
străbată drumurile până la Reşiţa, pentru o
simplă investigaţie, pentru că Centrul va
funcţiona cu internare de zi. „Nu vom avea
probleme cu aparatura. Singura problemă ar
putea fi legată de medici. Doi dintre cei din
zonă sunt pensionari. Centrul va funcţiona cu
internare de zi, de 12 ore, pe specialităţile
interne şi chirurgie. Capacitatea este de 4
paturi pentru femei şi 4 paturi pentru bărbaţi, la
fiecare secţie în parte”, a spus Dumitru
Secăşan, managerul Spitalului Judeţean de
Urgenţă din Reşiţa. Acesta a precizat că, pe
viitor, există posibilitatea de a deschide chiar şi

de pe domeniul public

o secţie de pediatrie, însă acest demers este
dependent de medici. Prin urmare, pacienţii
pot fi diagnosticaţi şi, de asemenea, pot primi o
reţetă compensată la ei acasă. În ce priveşte
bugetul, acesta provine din cel al unităţii din
Reşiţa, pentru că Centrul va funcţiona în
cadrul Spitalului Judeţean. Astfel că, prin Casa
de Asigurări de Sănătate, nu va primi vreun
leu.
Investiţii şi la „Judeţean” Dincolo de
deschiderea Centrului Multifuncţional de
Sănătate, Consiliul Judeţean continuă şi seria
investiţiilor la Spitalul Judeţean. 250.000 de
euro vor fi alocaţi pentru achiziţionarea de
aparatură pentru secţia de chirurgie,
reabilitarea secţiei de obstetrică ginecologie şi
pentru înfiinţarea unei săli de operaţii în cadrul
secţiei ORL. De precizat că, pentru Reşiţa,
aceasta este o premieră, pentru că pacienţii
bolnavi au fost obligaţi să meargă până la

Timişoara pentru o operaţie în specializarea
ORL.
„Zilele trecute am avut o analiză cu
managerul spitalului din Reşiţa şi cu o serie de
şefi de secţie din spital, pentru a continua
investiţiile şi pentru a reabilita infrastructura
Spitalului Judeţean. De asemenea, vom
reabilita maternitatea, care se bucură de
dotare performantă, dar partea hotelieră lasă
de dorit. Se va întâmpla în această toamnă şi,
sper eu că, până în primăvara următoare,
infrastructura, ce ţine de alimentarea cu apă,
gaz, circuite de încălzire în spital, să fie şi ea
reabilitată pentru că e necesar. Practic, astfel
de lucrări nu au mai fost făcute de la
inaugurare, din 1970”, a spus preşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin
Frunzăverde. Autorităţile estimează că toate
aceste lucrări vor fi gata până la jumătatea
anului viitor. (Alex Tincu)
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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!

UEFA, orfelinul şi patriotismul

Vă mai aduceţi aminte că, după ce a câştigat finala cupei UEFA,
românul Mircea Lucescu a fost făcut ţigan de către ziariştii italieni? Un
nou prilej pentru inflamarea naturelului simţitor al unuia şi-al altuia.
Lucescu a spus că a vorbit cu ziaristul şi că acela ar fi folosit un jargon al
meseriei de ziarist sportiv din Italia, fără intenţia de a-l jigni.
Reprezentanţii ţiganilor s-au sesizat şi au reclamat că termenul a fost
folosit peiorativ, adică, în context, cu scopul de a jigni. Ambasada
României i-a tras şi ea de urechi pe italieni, pentru proasta inspiraţie a
celui ce a scris materialul. Care e cam greu de crezut că pe fondul
problemei româneşti din Italia habar n-avea de sensibilitatea românilor
la apelativul folosit. În fine, ziariştii au ripostat cu ironie la mustrarea
ambasadei, şi cu trecerea timpului incidentul s-a mai atenuat,
important este că un român a câştigat o competiţie sportivă importantă
a continentului.

Cele de mai sus ne trimit din nou la o discuţie despre modul în care
românii sunt percepuţi în lume, despre existenţa dilemei de a fi sau nu
patriot. Patriotismul la români suferă de o permanentă trimitere în
derizoriu, fie ca urmare a folosirii discursului patriotard, lipsit de orice
esenţă, doar în scopul personal al oratorului de a se alege prin diversele
organisme ale puterii, fie ca urmare a mult prea deselor experienţe
nefericite trăite de români în propria lor ţară. E greu să te încerce
patriotismul, când despre România se vorbeşte cel mai adesea la modul
negativ. Când traiul tău de zi cu zi este asimilat ultimelor locuri într-un
clasament european, când politicienii aleşi de tine transformă corupţia şi
hoţia în doctrine politice, te apucă ruşinea că faci parte din acest popor.
Şi totuşi, mulţi dintre noi simţim româneşte, iubim România. De ce? Nu
am decât explicaţia orfelinului care, abandonat de mama sa încă de la
naştere, întrebat fiind dacă o iubeşte, invariabil răspunde da.

CU NOI PRINZI DE VESTE!

5 949994 960103

Primăria Reşiţa ne informează
În urma solicitării Primăriei Municipiului Reşiţa, societatea DERATON
SRL Timişoara a programat activităţile de dezinsecţie pe raza oraşului.
Acestea vor avea loc joi, 04.10.2012, de la ora 14.00, şi vineri, 05.10.2012,
de la ora 09.00. Combaterea insectelor, prin tratamente la sol, va viza atât
spaţiile verzi din zonele locuite, cât şi liziera pădurilor din apropiere şi
malurile râului Bârzava. Insecticidele utilizate sunt avizate de Ministerul
Sănătăţii şi nu prezintă pericol pentru populaţie. Cetăţenii sunt rugaţi ca, în
timpul dezinsecţiei, să evite spaţiile unde se desfăşoară astfel de activităţi.
De asemenea, locuitorii din zonele învecinate sunt sfătuiţi să închidă geamurile imobilelor pentru a evita refugierea insectelor în spaţiile interioare.

Maşinile abandonate, ridicate
pe bandă rulantă de pe domeniul public

Poliţiştii locali au ridicat de la începutul anului 35
de autovehicule. Chiar în această săptămână,
oamenii legii au desfăşurat o acţiune de genul
acesta pe o stradă din Reşiţa, împreună cu angajaţii
Direcţiei de Întreţinere a Patrimoniului.
La Reşiţa sunt tot mai multe autovehicule
abandonate. Poliţiştii locali încearcă să identifice
proprietarii, să-i someze şi, în final, să ridice maşinile
S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. informează că deşeurile de pe domeniul public. Recent, a avut loc o astfel de
nepericuloase din localităţile şi cartierele aparţinătoare municipiului Reşiţa acţiune a oamenilor legii pe o stradă din Reşiţa. Un
locatar a sesizat organele competente cu privire la
sunt colectate, în luna octombrie, conform următorului program:
l Târnova - LUNI (01, 08, 15, 22, 29 octombrie)
faptul că o maşină din spatele blocului a fost folosită
l Secu, Cuptoare - MARŢI (02, 09, 16, 23, 30 octombrie)
în ultima perioadă drept adăpost de oamenii străzii.
l Moniom, Ţerova - MIERCURI (03, 10, 17, 24, 31 octombrie)
Proprietarul autovehiculului a fost somat de către
l Câlnic - JOI (04, 11, 18, 25 octombrie)
poliţişti, dar fără rost. Acesta nu a răspuns solicitării,
l Copăcele, Zorile, Ohaba-Mâtnic, Ruginosu - MIERCURI (03 oct.)
astfel că poliţiştii au intrat în acţiune.
l Sacu, Tincova - MARŢI (09, 23 octombrie)
“Activitatea noastră este urmarea unor sesizări
l Brebu, Valea Deni, Apadia - JOI (04, 18 octombrie)
ale cetăţenilor care locuiesc în zonă. Ei au spus că
l Vermeş, Izgar, Iersig - MIERCURI (10, 24 octombrie)
l Doman - VINERI (05, 12, 19, 26 octombrie)

În urma demersurilor primarului Reşiţei, Mihai Stepanescu, persoanele
cu handicap grav, precum şi asistenţii personali ai acestora vor primi joi,
04.10.2012, indemnizaţiile, respectiv salariile aferente lunii august 2012.
Pentru beneficiile de asistenţă socială acordate persoanelor cu dizabilităţi
a fost alocată suma de 350.000 de lei din bugetul local. Acest fapt
afectează procesul investiţional, lucrările de reparaţii, plata utilităţilor, dar
mai ales cofinanţarea lucrărilor ISPA, mai exact plata ratei în valoare de
aproximativ 417.000 de euro, scadentă în luna noiembrie.
În prezent, pe raza municipiului Reşiţa, sunt în plată 157 de asistenţi
personali, iar 456 de persoane primesc indemnizaţii în sumă fixă.
Primăria Municipiului Reşiţa a transmis o adresă către SC
AQUACARAŞ SA prin care se solicită refacerea tuturor zonelor afectate de
lucrările de intervenţie pe domeniul public, respectând termenele din
Permisele de intervenţie/spargere.
Este vorba despre 9 locaţii unde lucrările nu au fost refăcute:
l Strada Libertăţii (Casa de Cultură);
l Strada I. L. Caragiale (pe trotuar);
l Piaţa 1 Decembrie 1918 (intrare depozit Nera, trotuar + carosabil);
l Strada Oituzului nr. 19 (pe carosabil);
l Aleea Galaţi nr. 4 (pe carosabil);
l Strada Făgăraşului nr. 20;
l B-dul Republicii nr. 11-13 (Complex Victoria);
l Strada Făgăraşului (la spălătorie);
l Strada Progresului (la piaţă).
Primăria Municipiului Reşiţa, prin Serviciul Gospodărie Urbană şi
Mediu solicită o deplasare în teren în zilele următoare alături de
reprezentanţii societăţii şi de constructor pentru luarea măsurilor necesare
în vederea refacerii acestor locaţii şi încheierea documentelor. Conform
HCL nr. 443/2009, cap. 3, pct. b), refacerea amplasamentului nu poate să
depăşească 5 zile.
Primarul municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu, a primit vineri,
28.09.2012 vizita unei delegaţii cultural-artistice, alcătuită din finaliştii
Concursului Naţional de Interpretare vocală „Mariana Drăghicescu” şi
reprezentanţi ai primăriilor din judeţele Sibiu şi Braşov.

Tinerii provin din judeţele Alba, Olt, Sibiu, Hunedoara, Mureş, Bihor şi
Caraş-Severin. În cadrul întâlnirii, au fost purtate discuţii privind diferite
proiecte comune, naţionale şi internaţionale.
Primăria Municipiului Reşiţa, prin Serviciul de Gospodărie Urbană şi
Mediu, a înaintat o adresă către SC AQUACARAŞ SA prin care solici-tă
luarea tuturor măsurilor necesare pt. siguranţa cetăţenilor, care poa-te fi
pusă în pericol din cauza lipsei capacelor de canal şi a grătarelor.
Conform contractului încheiat, societatea are obligaţia de a efectua
întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum şi
reparaţiile capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul concesionat. În
acelaşi document este specificat faptul că operatorul trebuie să asigure
supravegherea colectoarelor canalizării prin personal calificat, care să
verifice periodic, printre altele, existenţa grătarelor la gurile de scurgere. De
asemenea, una dintre principalele lucrări de întreţinere care trebuie executate o reprezintă înlocuirea capacelor de canal şi a grătarelor de scurgere.
În urma verificărilor efectuate pe raza municipiului Reşiţa de către
Serviciul de Gospodărie Urbană şi Mediu, s-a constatat că lipsesc peste
140 de capace de canal şi circa 70 de grătare pluviale. Numărul
elementelor lipsă a crescut faţă de primăvara acestui an cu aprox.50%.
În adresa transmisă operatorului se solicită remedierea situaţiei până
în 25.10.2012. în caz contrar vor fi aplicate sancţiuni contraven-ţionale
cuprinse între 30.000 şi 50.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii
51/2006, cap. VI, art. 47, pct.4/b pentru neaplicarea măsurilor stabilite cu
ocazia activităţilor de control. De asemenea, vă reamintim că aleşii locali
au stabili, în şedinţă extraordinară, majorarea de 10 ori a amenzilor şi
întocmirea de dosare penale pentru persoanele care sustrag elemente din
fier de pe domeniul public, dar şi pentru administratorii centrelor de
colectare. De asemenea, celor din urmă le va fi retrasă şi autorizaţia de
funcţionare dacă se descoperă că sprijină astfel de activităţi.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa
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există o maşină pe domeniul public al Unităţii
Administrativ Teritoriale a Municipiului Reşiţa, un
autovehicul ce intră în categoria acelora fără stăpân.
În baza dispoziţiei primarului, emisă acum câteva
zile, maşina a fost ridicată, iar domeniul public a fost
eliberat. Maşinile care intră sub incindenţa legii 421
trebuie să îndeplinească anumite condiţii, în special
trebuie să fie indicii clare cum că stăpânul nu o
foloseşte”, a declarat Alexandru Ciati, directorul
executiv al Poliţiei Locale.
De la începutul anului, au fost ridicate 35 de
autovehicule care au fost scoase din uz sau ocupau
fără rost un loc de parcare. 32 dintre ele au fost luate
de proprietari, iar trei maşini au fost ridicate de către
muncitorii de la Direcţia de Întreţinere şi Administrare
a Patrimoniului, în baza dispoziţiilor date de edilul
oraşului, Mihai Stepanescu.

Mi-a fost ridicată maşina din parcare:
ce pot sa fac?
Politia Rutiera este obligata sa emita un proces
verbal la ridicarea autovehiculului.
Motive de nelegalitate care atrag nulitatea
procesului verbal pot fi multe. De pilda, se impune
anularea procesului verbal daca in cuprinsul
acestuia agentul constatator nu a realizat o
descriere suficienta a faptelor care au condus la
ridicarea masinii si nu a mentionat imprejurarile in
care masina a fost parcata ilegal.
Cei carora le-au fost ridicate masinile mai trebuie
sa stie ca politistul rutier este obligat sa incheie
procesul verbal de constatare a contraventiei, chiar
daca faptele raman inregistrate pe suport video,
potrivit art.181 din Regulamentul din 4 octombrie
2006 de aplicare a OUG 195/2002.
Astfel, daca procesul verbal a fost intocmit in
lipsa contravenientului, acesta poate fi anulat in
instanta. In plus, unele Consilii Locale au emis
regulamente care spun ca cel amendat trebuie sa
primeasca o copie de pe Nota de Constatare
intocmita de agentul comunitar, prin care s-a dispus
ridicarea autoturismului.
In aceasta situatie, daca v-a fost ridicata masina
fara sa primiti Nota de Constatare prevazuta de
regulamentul consiliului local din sector, se impune
anularea procesului verbal si restituirea sumei pe care ati achitat-o pentru recuperarea masinii ridicate.
Cum poate fi contestata decizia de ridicare a
masinii si recuperata suma platita Exista mai multe
cai de atac impotriva deciziei de ridicare a
autovehiculelor, prin care pot fi primiti inapoi banii
dati pentru recuperarea lor. In cazul plangerii

contraventionale, mentionate mai sus, politia
comunitara poate fi obligata la restituirea sumei
platite pentru recuperarea masinii.
Daca masina a fost ridicata in temeiul unui
regulament ilegal emis de Consiliul Local, care
prevede ca exista si posibilitatea ca politia
comunitara sa emita o dispozitie de ridicare, in loc sa
fie incheiat un proces verbal, se poate cere
returnarea sumei platite ca fiind plata nedatorata, iar,
complementar, se va invoca exceptia de nelegalitate
a hotararii. In acest caz, restituirea va fi solicitata
chiar firmei de ridicari, intrucat aceasta a incasat
suma constatata ulterior ca fiind nedatorata.
De asemenea, pagubitul poate cere instantei de
contencios administrativ anularea dispozitiei de
ridicare a masinii, pentru ca regulamentul adoptat de
consiliul local nu poate contrazice Codul Rutier, care
spune ca Politia Rutiera dispune ridicarea
vehiculelor, printr-un proces verbal. Sanctiunea este
anularea regulamentului in contencios administrativ.
In situatia in care ridicarea masinii a fost dispusa
printr-un proces verbal, si nu printr-o dispozitie de
ridicare emisa de Consiliul Local, acesta poate fi
atacat in instanta de drept contraventional, prin care
se cere anularea procesului verbal de contraventie si
restituirea de catre Politia Rutiera a sumei incasate.
Se cere anularea procesului verbal pe temeiul
raspunderii civile delictuale, daca nu este precizat
locul in care a fost ridicata masina, sau daca a fost
ridicata, desi nu incurca circulatia etc.
Av. Coltuc Marius, Fondator Casa de Avocatura
Coltuc, www.coltuc.ro
Műsor
l Okt.11, 17 óra, Magyar
Művelődési Ház:
Megnyitó, fotókiállítás
l Okt.13, 20 óra, Grupul scolar
Tehnic:
SZÜRET1 BÁL
l Okt.l6, 17 óra, Magyar
Művelődési Ház:
Alma, Alma... Edességek
almából, bemutató, kóstoló,
értékelés
l Okt.l8, 17 óra, Magyar
Művelődési Ház:
Kerekasztal: 140 éves az első
gőzmozdony. Ipartörténet
l okt.20, 19 óra, Nyugati Színház:
Előadás, magyar népdalok és
szilágysági néptáncok
PROGRAM
l 11 oct. ora 17, Casa de Cultură
Maghiară:
Deschiderea festivă,
Expoziţie foto
l 13 oct. ora 20, Cantina Grup
Şcolar Tehnic:
BALUL STRUGURILOR
l 16 oct. ora 17, Casa de Cultură
Maghiară:
Un măr, două mere...
Prezentare de specialităţi din
mere
l 18 oct. ora 17, casa de Cultură
Maghiară:
Masă rotundă: 140 de ani de la
fabricarea primei locomotive cu
abur. Istorie şi tradiţie
l 20 oct. ora 19, Teatrul de Vest
din Reşiţa:
Spectacol artistic cu cântece
populare maghiare şi dansuri
populare din Sălaj

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. EURO STEIER SRL, Anina:
l TEODOLIT THEO 0240-400, 2T5K - aparat măsură - preţ de
evaluare 400 euro;
Licitaţia publică va avea loc în data de 09.10.2012 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
Subscrisa S.C. AS GEMIL S.R.L. cu sediul în Reşiţa, str.
Libertăţii, bl. B6, jud. Caraş-Severin, prin lichidator judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea A7 Parter, jud.
Caraş-Severin, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică
deschisă a stocului de materiale de constructii aparţinând debitoarei.
Preţul de evaluare 9.568 euro, exclusiv TVA.
Licitaţia publică începe de la preţul de evaluare şi va avea loc în
data de 09.10.2012 ora 13:00, urmând a se repeta, până la vânzarea
bunului, în fiecare zi de marti 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.
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.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa S.C. TUDORACHE COMPANY S.R.L. cu sediul în
Caransebeş, str. Calea Severinului, nr. 215, jud. Caraş-Severin, prin
lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str.
Horea A7 Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la vânzare
prin licitaţie publică deschisă a următoarelor bunuri aparţinând
debitoarei:
l Casă de locuit individuală situată în municipiul Caransebeş;
l Dacia CS 02 UZD;
l Dacia CS 02 YSR;
l Presă hârtie.
Licitaţia publică va avea loc în data de 09.10.2012 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.
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.

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. B&P LEMNIND S.R.L. Bocşa:
l Abator cu sală de tăiere în Bocşa, str. Binişului, nr. 1, teren în
folosinţă în suprafaţă de 2.362 m2 în valoare de 18.787 Euro, exclusiv
TVA.
l Abator, fabrică, birouri, bazin apa în Bocşa, str. Binişului, nr. 1,
teren în folosinţă în suprafaţă de 14.590 m2 în valoare de 62.538
Euro, exclusiv TVA.
l Instalaţie frig 1 buc. - 1.680 Euro, exclusiv TVA.
l Maşină fulgi de gheaţă 1 buc. - 210 Euro, exclusiv TVA.
l Instalaţie de debitat (banting) 1 buc. - 1.100 Euro, exclusiv TVA.
l Aparat preparat mezeluri 4 buc. - 650 Euro/buc, exclusiv TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 09.10.2012 orele 11:00 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
Subscrisa S.C.P MAGISTER S.P.R.L., cu sediul în Reşiţa, str.
Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator
judiciar al S.C. CONSUELA IMPEX S.R.L. cu sediul în Reşiţa, str.
Păcii nr. B3, sc. 1, ap. 8, jud. Caraş-Severin anunţă scoaterea la
vânzare prin licitaţie publică deschisă a următoarelor bunuri
aparţinând debitoarei:
l Maşini de cusut PFAFF , 13 buc., preţ / buc. = 77 EURO,
l Maşină de cusut SINGER, 2 buc., preţ/ buc. 51 EURO,
l Maşină cheiţă,
2 buc., preţ/ buc. 51 EURO,
l Maşină betelie,
1 buc. preţ/ buc. 51 EURO,
l Maşină incastro,
2 buc., preţ / buc. 77 EURO,
l Maşină butonieră,
1 buc., preţ / buc. 51 EURO,
l Maşină nasturi,
1 buc., preţ/ buc. 51 EURO,
l Maşină călcat,
2 buc., preţ/ buc. 103 EURO,
l Capsator,
1 buc., preţ / buc. 1 EURO,
Licitaţia publică începe de la 50 % din preţul de evaluare şi va
avea loc în data de 09.10.2012 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.
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.

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare
Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
Vând apartament, confort 2,
îmbunătăţit, Al. Nuferilor, Micro 3, 3
camere, et. 3, ap. 15, sc. 4. Preţ
20.500 € neg. Tel. 0252-353802
Vând urgent casă în comuna
Dognecea, 67 mp locuibil, 200 mp
curte + grădină, 2 camere, bucătărie, baie cu vană, hidrofor, fosă
septică, fântână, gresie, faianţă,
teracotă, uşă metalică, sau schimb
cu garsonieră + o mică diferenţă.
Tel. 0784-048414
Vând casă din cărămidă arsă, 3
camere, bucătărie, baie, hol,
centrală termică proprie, gaze
naturale, apă curentă, canalizare,
magazin de lemne, şpais, coteţ de
păsări, garaj la stradă. Casa-i utilată
complet. Tel. 0752-951705
Vând apartament 2 camere,
confort 2, îmbunătăţit, et. 3, Micro 1.
Preţ 19.500 € negociabil, fără
intermediari. Tel. 0355-805986
Vând casă cu grădină, în Câlnic,
strada principală. Tel. 0727-337437

Vând sălaş cu teren, str. Caransebeşului, Reşiţa. Tel. 0720-034930
Vând apartament, 2 camere,
îmbunătăţit, ocupabil imediat, zonă
foarte bună. Preţ 22.500 € negociabil. Tel. 0737-051326
Vând 1400 mp intravilan, zonă
bună, FS 21 ml, apă, canal, gaz,
curent, Reşiţa, 29 €/mp. Tel. 0722631009.
Închiriez apartament 49 mp, parter, transformat în spaţiu comercial
modernizat, pt. birouri, sediu firmă,
reprezentanţă, cabinet medical etc.,
situat în Reşiţa, str. Aleea Felix, bl.
4/3/4. Rog seriozitate. Tel. 0733055017.
Închiriez în Timişoara apartament 3 camere, ultracentral, nemobilat, semidecomandat, etaj 7/7,
încălzire termoficare, termopane,
aer condiţionat, contoare apa şi
gaze, parchet laminat, situat la 300
metri de catedrală.Tel.0721-915691
Vând apartament 3 camere,
ultracentral, nemobilat, semidecomandat, etaj 7/7, încălzire termoficare, termopane, aer condiţionat,
contoare apa şi gaze, parchet laminat, situat la 300 metri de catedrală.
Preţ 89.000 €. Tel. 0721-915691.

ANUNŢ
Subscrisa S.C. BIG PROD FOREST S.R.L. cu sediul în
localitatea Prigor, sat Prigor, nr. 375/B, jud. Caraş-Severin, RO
23320535, J11/146/2008, anun ţ ă pierderea de certificate
constatatoare de autorizare activitate la sediul social din loc. Prigor,
nr. 375/B, jud. Caraş-Severin şi în afara sediului.

CONVOCATOR
Subscrisa MAGISTER S.P.R.L., cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl.
A7, parter, jud. Caraş-Severin, inregistrata la U.N.P.I.R. în Registrul
Societăţilor Civile Profesionale de Practicieni în Insolvenţă cu nr.
0326/2007, reprezentată prin Cons. Jur. Sabo Silviu, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei S.C. AGROMEC S.A., cu sediul în
Oraviţa, str. Cloşca, nr. 31, jud. Caraş-Severin, Nr. Reg. Com.
J11/254/1991, CUI 1071867, numită prin Sentinţa comercială nr.
1267/JS/2007, pronunţată în Dosar nr. 3838/115/2005, convocăm:
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
Data: 22.10.2012
Ora: 11.00
La sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din
Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.Caraş-Severin,
Ordine de zi:
1. Desemnarea unui administrator special care să reprezinte
interesele societăţii şi ale acţionarilor şi care să participe la
procedura pe seama debitorului.

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. AB SIFE IMPEX S.R.L. Anina:
l Autoturism Volkswagen Berlina - preţ de evaluare 4.300 euro
Licitaţia publică va avea loc în data de 09.10.2012 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 bunului
apartinând debitoarei S.C. REAL CONSTRUCT S.R.L. cu sediul în
Bocşa, str. Caraşului nr. 8, jud. Caraş-Severin.
Teren arabil extravilan situat în localitatea Seitin, jud Arad, DN
183 (Arad-Nădlac), în suprafaţă de 8.400 mp, preţ 41.200 Euro,
exclusiv TVA. Raportul de evaluare poate fi consultat la sediul
lichidatorului judiciar.
Licitaţia publică va avea loc în data de 09.10.2012 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.

Vând casă cu teren pe strada
Timişorii. Tel. 0720-548941
Închiriez spaţiu comercial, lângă
facultate, 50 mp, preţ avantajos. Tel.
0740-512979.
Vând teren zona Triaj, 700 mp,
toate utilităţile, preţ avantajos. Tel.
0740-512979.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Vând parcelă 1400 mp, zonă
case, cu acces în Crivaia-Văliug, loc
pitoresc, 28 €/mp.Tel. 0721-019926.
Vând 4,64 pământ arabil lucrat
în Recaş, zonă bună, cu 5000 €/ha.
Tel. 0721-019926.
Vând 2 parcele 3400 mp în zonă
turistică pitorească cu case CrivaiaVăliug,16 €/mp. Tel. 0721-019926.
Vând teren intravilan în localitatea Ezeriş, Caraş-Severin, 1850
mp, preţ 8.000 € negociabil. Tel.
0760-981201.
Vând casă în Şopotu Vechi, comuna Dalboseţ jud. Caraş-Severin,
casa este cu etaj, 8 camere locuibile, bucătărie, grajd, pivniţă mare,
posibilităţi privatizare şi 4 hectare
pământ. Preţ 21.500 € negociabil.
Merită văzut. Tel. 0766-635565.
Vând apartament Reşiţa, Calea
Timişorii bl.10 sc. 1 etaj 2 ap. 8, cu
centrală, 2 camere decomandate,
puţin îmbunătăţit, merită văzut. Tel.
0766-635565.
Vând garsonieră în Reşiţa, b-dul
Al. I. Cuza, et. 1, complet renovată,
geam termopan, uşă metalică. Preţ
8500 €. Tel. 0748-139193.
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, Calea Caransebeşului, et. 3,
complet renovat, ferestre termopan,
uşi interior/exterior noi, mobilat/nemobilat. preţ 19.000 €, sau schimb
cu apartament cu 3 camere,
nerenovat, preferabil în Govândari +
diferenţă. Tel. 0748-139193.
Schimb ap 2 cam cf1 fara
imbunatatiri cu ap 3 cam plus
diferenta sau ap fara imbunatatiri,
preferabil în mic4 apartamentul cu 2
cam este la et 3 im micro3 eu doresc
ca apart sa fie de preferina part sau
maxim et 1. Tel. 0734138459
Vând casă fără îmbunătăţiri şi
care necesită renovare. Casa este
situată într-o zonă liniştită aproape
de Centrul oraşului. Merită văzută.
Preţ 23.000 €. Tel. 0745-313322
Vând teren la Bratova, (acte la
zi, număr de casă, curent electric,
drum de acces). Tel. 0725-763784.
Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, fără îmbunătăţiri,
zona Intim. Tel. 0740-901345.
Închiriez apartament 2 camere,
complet utilat, dotat cu pivniţă şi
garaj, situat pe Str. Făgăraşului, Reşiţa. Preţ 120 € fără garaj şi 170 € cu
garaj. Garanţie. Tel. 0726-116177.
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, centrală, termopane,
uşi interior schimbate. Apartamentul
este situat în Reşiţa în partea de sus
a oraşului. Preţ informativ 37.000 €.
Tel. 0727-363484.
Vând casă în Zorlenţul Mare, 3
camere, fântână americană, 564
mp, grădină bună, poate fi reparată
sau demolată, este din cărămidă
crudă, fundaţie piatră. Tel. 0728510783 sau 0355-415608.
Vând casă în Reşiţa, Dealul
Crucii, 4 camere, anexe, curte,
centrală, garaj, preţ 17.500 € neg.
Tel. 0732-624586
Vând garsonier ă renovată,
centrală pe cupru, termopane, uşi
schimbate, parchet, faian ţ ă şi
gresie. Tel. 0770-457512.
Vând casă Reşiţa 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, grădină, anexe, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând apartament 2 camere,
bloc de 4 nivele, izolat pe exterior,
et. 3, ocupabil imediat. Cea mai
bună ofertă. Preţ şoc 16.400 €. Tel.
0748-119444.
Vând apartament 4 camere confort 1 decomandat, bloc de 4 nivele
izolat pe exterior, vedere la Parcul
Siderurgistului, centrală termică,
termopane, podele laminate, gresie,
faianţă, et. 3, 2 băi, 2 balcoane. Preţ
negociabil. Tel. 0770-359314.
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România a ocupat primul loc în Uniunea Europeană la
Olimpiada Internaţională de Informatică de anul acesta.
Elevii români au câştigat trei medalii de aur şi una de bronz.
La Olimpiada desfăşurată în Italia au participat 304
concurenţi din 76 de ţări. Prima Olimpiadă Internaţională de
Informatică s-a desfăşurat în 1989, în Bulgaria.

Alianţa România Dreaptă (ARD) s-a lansat
oficial ca alianţă electorală de centru-dreapta în
vederea alegerilor parlamentare în cadrul unei
construcţii politice reprezentate de Partidul
Democrat Liberal, Partidul Forţa Civică şi Partidul
Naţional Ţărănesc Creştin Democrat.

Stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare
Proiectul de Hotărâre a Guvernului (HG)
pentru modificarea şi completarea HG nr.
600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de
ajutoare alimentare care provin din stocurile
de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din
România şi atribuţiile instituţiilor implicate în
planul european, a fost aprobat în şedinţa
Executivului din data de 26 septembrie 2012.
Proiectul de HG prevede următoarele
modificări principale:
1. Extinderea categoriilor de persoane
care pot beneficia de ajutoarele alimentare şi
implicit creşterea numărului de beneficiari,
având în vedere propunerea Ministerului
Muncii, astfel încât să fie cuprinse în program
persoanele cele mai expuse riscului de
excluziune socială. Ca urmare a acestei
modificări se estimează că numărul
beneficiarilor va ajunge la circa 3,2 milioane
persoane, cu circa 800.000 persoane mai mult
faţă de situaţia actuală.
Astfel, au fost incluse următoarele
categorii de persoane:
a) şomerii înregistraţi
b) persoanele beneficiare ale prevederilor
unor legi speciale, respectiv:
l invalizii şi veteranii de război, văduvele de
război
l persoanele care au efectuat stagiul militar
în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961
l persoanele persecutate din motive politice
de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi cele deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri
l eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
l persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au
avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti
anticomuniste de la Braşov din noiembrie
1987
l persoanele care primesc indemnizaţie

pentru activitatea de liber-profesionist - artişti
interpreţi sau executanţi
l pensionarii sistemului public de pensii,
membri ai uniunilor de creatori legal constituite
şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate
publică
l soţul supravieţuitor al unei persoane care
avea calitatea de pensionar în sistemul public
de pensii, în fostul sistem al asigurărilor
sociale de stat sau în fostul sistem al
asigurărilor sociale pentru agricultori ale căror
venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste
legi, se află sub 400 lei/lună.
Observaţie: creşterea numărului de beneficiari ai ajutoarelor alimentare nu va conduce
la o diminuare semnificativă a cantităţilor de
alimente per beneficiar, având în vedere că
actualul program are o valoare de 60 mil. euro.
11 tipuri de produsele se distribuie: făină,
orez, biscuiţi, fasole boabe, bulion, paste
făinoase, zahăr, roşii în bulion, ulei, mălai,
mazăre în conservă)
2. Modificarea unor termene privind
furnizarea rapoartelor de către Consiliile
judeţene, realizarea distribuţiei ajutoarelor
alimentare. În fiecare an de aplicare a planului,
finalizarea acestuia în judeţe s-a realizat în
jurul datei de 31 martie. Trebuie sa existe o
perioadă de elaborare şi transmitere către
APIA a raportărilor finale. Termenul pana la
care România trebuie sa transmită Comisie
UE raportul final este de 30 iunie.
3. Introducerea sanc ţiunii pentru
neafi şarea la depozite şi punctele de
distribuţie a mijlocului de publicitate „AJUTOR
AL UNIUNII EUROPENE” însoţit de emblema
UE.” Cerinţa de afişare a fost introdusă în baza
regulamentelor europene.
4. Împărţirea atribuţiilor în procesul de
recepţie, distribuţie şi gestionare a produselor
alimentare între consiliile judeţene, respectiv
Consiliul General al Mun. Bucureşti şi primării.
Data publicarii: 26-09-2012

Ambasada Statelor Unite a lansat programul de
imigrare Loteria Vizelor (Diversity Visa) pentru anul
2014, prin care acordă vize de rezidenţă permanentă în
SUA. Perioada de înregistrare online pentru programul
Diversity Visa DV-2014, a început marţi, 2 octombrie
2012 şi se va încheia sâmbătă 3 noiembrie 2012.

Planul Na]ional de
Prevenire }i Management
al Tuberculozei MultidrogRezistente în România
Conform documentului, autorităţile
sanitare din România vor dezvolta reţeaua naţională de tratament a cazurilor
de tuberculoză multidrog rezistentă.
Intervenţiile propuse privesc:
l identificarea cazurilor de TB-MDR şi
diagnosticarea corectă a profilului de
rezistenţă
l Managementul adecvat al fiecărui
caz identificat
l Atenţia specială acordată unui grup
cu risc evolutiv sever şi cu risc de
transmitere de germeni MDR ridicat
Tuberculoza este recunoscută drept
o problemă de sănătate publică chiar
dacă în ultimele decenii numărul de
cazuri a diminuat semnificativ în zonele
dezvoltate ale planetei, graţie măsurilor
de limitare a extinderii contaminării şi a
tratamentului eficient al cazurilor diagnosticate; în prezent însă ameninţarea
tuberculozei a fost agravată de creşterea numărului de cazuri determinate
de Mycobacterium tuberculosis
rezistent la unele antituberculoase.
Această evoluţie indusă chiar de
utilizarea antituberculoaselor a fost accelerată atât de folosirea lor inadecvată
(doze insuficiente, administrări prea
spaţiate, scheme mult prea simplificate)
cât şi de lipsa de aderenţă la tratament.
Şi apoi de transmiterea acestor
germeni modifica ţi în grupuri de
pacienţi defavorizate.

Efectivul salariaţilor la 31
decembrie 2011 a fost de 4660,5 mii
persoane (mai mare cu 79,5 mii
persoane faţă de anul precedent), iar
numărul mediu al salariaţilor în cursul
anului 2011 a fost de 4348,7 mii
persoane (în scădere faţă de anul
2010 cu 27,3 mii persoane), conform
unui comunicat al Institutului Naţional
de Statistică. Câştigul salarial mediu
lunar net a fost de 1444 lei, depăşindul pe cel al anului 1990 cu 21,3% în
termeni reali (exprimat în raport cu
evoluţia preţurilor de consum ale
populaţiei). Angajatorii au cheltuit în
medie pe o lună 2569 lei/salariat.
Curtea Constituţională a admis sesizarea democrat-liberalilor cu privire
la neconstituţionalitatea plenului parlamentului referitoare la componenţa
consiliului de administraţie al
Societăţii Române de Televiziune,
validată la sfârşitul lunii iunie. Potrivit
deciziei, cei opt membri ai consiliului
îşi vor pierde această calitate.
Numirea acestora în Consiliul de
administraţie al Televiziunii Publice a
fost atacată la Curtea Constituţională
de PDL, pe motiv că la validarea noii
componenţe a consiliului nu au fost
luate în considerare şi cele trei propuneri din partea democrat-liberalilor.
Rezervele valutare ale Băncii
Naţionale a României (BNR) se situau
la nivelul de 32,427 miliarde euro la
finalul lunii septembrie 2012, în
creştere cu 4,75% faţă de luna precedentă, când totalizau 30,954 miliarde
de euro, potrivit datelor publicate de
Banca Centrală.

l Rovinieta poate fi achiziţionată, începând de miercuri, 3 octombrie, de la toate oficiile Poştei Române l Nivelul de calcul al accizelor pe anul viitor va fi de 4.5223 lei
pentru un euro l Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a modificat, începând cu 1 octombrie 2012, tarifele coletelor poştale din sfera serviciului universal l În
urma rectificării bugetare, au fost alocate 20 de milioane de lei pentru continuarea Programului Casa Verde pentru persoane fizice până la finalul acestui an l Procurorul
general, Laura Codruţa Kovesi, al cărui mandat a expirat la începutul săptămânii, l-a împuternicit pe Daniel Morar să preia funcţia de prim adjunct al procurorului general,
calitate în care va asigura interimatul de şef al Ministerului Public l Producţia de porumb din acest an va fi cu 60% mai mică faţă de nivelul anului trecut, estimările arătând
că în acest an vor fi pierderi importante la floarea soarelui şi la porumb, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Regulamentul
din 2012, privind inchirierea infrastructurii de transport naval
care apartine domeniului public al statului şi este concesionata
administratiilor portuare şi/sau de cai navigabile interioare
(M.O. nr. 577/13.08.2012)
l Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Metodologia din 2012, de selectare şi finanţare a proiectelor în
domeniul protecţiei persoanelor cu handicap pentru anul 2012
(M.O. nr. 580/14.08.2012)
l Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Protocolul
3057/2012, privind trimiterea în tabere de odihna a copiilor
urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin certificate
doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi
fata de persoanele care şi-au jertfit viata sau au avut de suferit
în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1987 nr. 341/2004 (M.O. nr. 581/14.08.2012)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Norma tehnică
din 2012, pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică
(M.O. nr. 582/14.08.2012)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pt. producerea
vinurilor cu indicaţie geografică (M.O. nr. 582/14.08.2012)
l Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1135/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF
nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la sursă (M.O. nr. 582/14.08.2012)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru
autorizarea anuala a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de
struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a
cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a
indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu
indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de
certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică
îmbuteliate (M.O. nr. 583/16.08.2012)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
170/2012 privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul
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ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/
2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole (M.O. nr. 583/16.08.2012)
l Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2534/2012 pentru
modificarea Regulamentului privind organizarea Registrului
asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului
naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat
prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr.
954/B/C/2000 (M.O. nr. 583/16.08.2012)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4970/2012 privind alocarea granturilor doctorale
în vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul
universitar 2012-2013 (M.O. nr. 583/16.08.2012)
l Ordinul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional nr. 2382/2012 pentru completarea anexei nr. 1 la
Normele metodologice privind perceperea, încasarea,
utilizarea, evidenta şi controlul destinaţiei sumelor rezultate
din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical,
folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment,
precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor
titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi
conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor
acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi
al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003 (M.O. nr.
587/17.08.2012)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Norma din
2012, privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare
a drepturilor de plantare noua, replantare sau plantare pe o
rezerva a viţei-de-vie pentru struguri de vin (M.O. nr.
591/20.08.2012)
l Agentia Naţionala de Administrare Fiscala - Instructiuni
din 2012 privind accesul operatorilor economici la aplicatia
EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor
privind situatia achizitiilor şi livrarilor de produse accizabile
(M.O. nr. 595 din 20.08.2012)
l Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii şi
Asigurari - Norma din 2012, privind finantarea domeniilor
prioritare (NI-FIN-07-V/0) (M.O. nr. 595 din 20.08.2012)
l H.G. nr. 850/2012 pentru aprobarea graficului şi
modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale
de sănătate (M.O. nr. 598 din 21.08.2012)

l Circulara Bancii Naţionale a României nr. 24/2012, privind
punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversarii a 90 de ani de la nasterea lui Marin
Preda (M.O. nr. 599 din 21.08.2012)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 5310/2012, pentru recunoasterea dreptului cadrelor didactice care detin titlul de profesor universitar/conferentiar universitar de a participa la concursurile organizate în
vederea ocuparii unor posturi în invatamantul superior (M.O.
nr. 600 din 21.08.2012)
l Comisia de Supraveghere a Asigurarilor - Norma din 2012,
privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare
obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor
de teren şi inundatiilor (M.O. nr. 603 din 22.08.2012)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2691/2012 pt.
modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare
a innoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi padurilor nr. 981/2012 (M.O. 605/23.08.2012)
l Legea 265/2008 (r 1) privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera (M.O. nr. 608 din 23.08.2012)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2630/2012,
pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului
mediului şi padurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor
de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care
vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai
2012-14 mai 2013 (M.O. nr. 614 din 27.08.2012)
l H.G. nr. 869/2012 privind modificarea şi completarea H.G.
nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea
raselor de animale (M.O. nr. 620 din 29.08.2012)
l O.G. nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor
Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice (M.O. nr. 623 din 30.08.2012)
l Legea nr. 62/2011 (r 1), legea dialogului social nr. 62/2011
(M.O. nr. 625 din 31.08.2012)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale nr.191/
2012, pt. modificarea şi completarea Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv (M.O. nr. 625 din 31.08.2012)

Fostul ministru german de finanţe Peer
Steinbrück, desemnat candidat al Partidului
Social Democrat (SPD) german la funcţia de
cancelar, a lansat un apel la unitatea partidului
pentru a o înfrânge pe Angela Merkel la alegerile
parlamentare din 2013.

Parlamentul de la Chişinău a ratificat, cu unanimitate de voturi,
Acordul privind zona de comerţ liber între statele membre ale Comunităţii
Statelor Independente (CSI), semnat în octombrie 2011 la Sankt
Petersburg. Republica Moldova negociază în prezent şi semnarea unui
Acord de comerţ liber cu Uniunea Europeană, iar autorităţile susţin că cele
două acorduri sunt compatibile.

Recesiunea din Grecia se extinde
într-un al şaselea an în 2013, atunci
când economia se va contracta cu 3.8
la sut ă, potrivit previziunilor din
proiectul de buget înaintat în aceste zile
parlamentului.

Un impuls pentru cloud computing
UE propune o strategie pentru utilizarea pe scară mai largă a
modelului informatic „cloud computing”. Aceasta include un set unic
de norme şi ar putea determina creşterea PIB-ului UE cu 160 de
miliarde de euro pe an, până în 2020.
Deseori utilizăm cloud computingul fără să ne dăm seama. De
exemplu, serviciile de poştă electronică prin internet sau site-urile
Facebook şi Spotify folosesc această tehnologie pentru a stoca
fotografii, videoclipuri şi fişiere text. În cadrul acestui model informatic,
informaţiile sunt păstrate în centre uriaşe de date care conţin sute de
servere şi sisteme de stocare şi sunt compatibile cu aproape orice tip
de software. Pentru a accesa fişierele sau programele, utilizatorul se
conectează de pe orice dispozitiv adecvat (calculator, smartphone,
tabletă etc.) la aşa-numitul „nor” (cloud) de informaţii. Astfel,
utilizatorul nu mai este nevoit să cumpere şi să întreţină servere şi
sisteme de stocare costisitoare. Din totalul întreprinderilor care au
apelat la această tehnologie, 80% declară o reducere cu 10-20% a
cheltuielilor cu sistemele IT, în timp ce restul de 20% raportează
economii de cel puţin 30%. În plus, întreprinderile care utilizează
cloud computing au nevoie de mai puţin spaţiu fizic şi de sprijin IT
redus. Totuşi, UE nu valorifică pe deplin potenţialul acestei tehnologii.
Motivul? Numeroase firme au incertitudini referitoare la securitatea
datelor sau la posibilitatea de a transfera informaţiile de la un furnizor
de cloud computing la altul. De aceea, Comisia Europeană propune o
strategie care să înlăture aceste incertitudini, să introducă un set unic
de norme şi să mărească nivelul de utilizare a cloud computingului în
rândul întreprinderilor europene. Strategia urmăreşte, în principal:
l garantarea dreptului utilizatorilor de a-şi retrage datele sau de a le
transfera de la un cloud la altul - dezvoltarea schemelor de certificare
la nivelul UE pentru furnizorii fiabili de servicii de cloud computing
l elaborarea unor modele de contract de cloud computing care să
clarifice obligaţiile legale
l înfiinţarea unui parteneriat european între sectorul public şi privat
pentru a identifica şi acoperi nevoile în domeniul cloud computingului.
Acest lucru ar spori competitivitatea pe plan internaţional a
întreprinderilor europene, în special în raport cu firmele concurente
din SUA. Potrivit unui raport recent, intitulat „Estimări cantitative
privind cererea de cloud computing în Europa şi barierele probabile în
calea adoptării acestuia”, întreprinderile ar putea suplimenta PIB-ul
UE cu aproape 600 de miliarde de euro în perioada 2015-2020, în
condiţiile în care ar valorifica noile inovaţii şi ar avea acces la
tehnologii care să le amelioreze productivitatea. Pân la finele anului
2013 vom şti, cel mai probabil, dac se impun noi m suri (legislative
sau de alt natur ) care s vin în sprijinul cloud computingului.
xŞtiinţă şi tehnologie > Societate informaţională - 27/09/2012

O nou@ strategie pentru a stimula cre}terea
}i crearea de locuri de munc@ în sectoarele
culturale }i creative
Comisia Europeană a prezentat o
strategie de deblocare a întregului
potenţial al sectoarelor culturale şi
creative din UE pentru a impulsiona
crearea de locuri de muncă şi creşterea economică. Aceste sectoare,
care includ societăţi şi alte organizaţii
active în domeniile arhitectur ă,
artizanat, patrimoniu cultural, design,
festivaluri, filme şi televiziune, muzică,
arte interpretative şi vizuale, arhive şi
biblioteci, edituri şi radio, reprezintă
deja până la 4,5% din produsul brut al
Uniunii Europene şi până la 8,5
milioane de locuri de muncă în UE. Dar
sectoarele culturale şi creative se
confruntă, de asemenea, cu provocări
majore ca urmare a digitalizării şi
globalizării, precum şi ca urmare a
unei fragmentări accentuate a pieţelor
de produse culturale şi lingvistice.
Accesul la finan ţare r ămâne o
dificultate majoră.
Noua strategie a Comisiei urmăreşte să sporească competitivitatea şi
potenţialul de export al acestor sectoare, precum şi să maximizeze beneficiile acestora pt. alte domenii precum
inovarea, TIC şi reabilitarea urbană.
Comisia îndeamnă la o serie de acţiuni
de promovare a condiţiilor adecvate
pentru înflorirea sectoarelor culturale
şi creative. Ele se concentrează pe
dezvoltarea competenţelor, accesul la
finanţare, promovarea de noi modele
de afaceri, lărgirea audienţei, accesul
la pieţele internaţionale şi îmbunătăţirea legăturilor cu alte sectoare.
Strategia, prezentată într-un document intitulat „Promovarea sectoarelor

culturale şi creative pentru creştere şi
locuri de muncă în UE”, preconizează
o serie de iniţiative de politici şi promovarea unui mediu de reglementare modern. De asemenea, Comisia doreşte
să încurajeze parteneriate mai strânse
între diferitele politici, în special cele
vizând cultura, educaţia, industria, afacerile economice, turismul, dezvoltarea regională şi urbană şi amenajarea
teritoriului. Ea pl ănuie şte, de
asemenea, mobilizarea de fonduri UE
în vederea creşterii sprijinului pentru
sectoare, în special prin propunerea
de a aloca 1,8 miliarde EUR în
perioada 2014-2020 pentru programul
„Europa creativă” şi prin intermediul
fondurilor politicii de coeziune.
Context
Conform ediţiei 2010 a Raportului
privind competitivitatea Europei şi altor
surse, sectoarele culturale şi creative
reprezintă între 3,3% şi 4,5% din
produsul brut al UE şi între 7 şi 8,5
milioane de locuri de muncă. Date
colectate la nivel european, naţional,
regional şi local confirmă importanţa
economică a sectoarelor care au manifestat o rezistenţă relativă în perioada actuală de recesiune economică.
Cercetări independente au arătat
că întreprinderile care cheltuiesc
dublul sumelor medii pe resurse
creative au cu 25% mai multe şanse de
a introduce produse inovatoare. Alte
efecte colaterale includ un impact
pozitiv asupra turismului, modei şi
industriilor produselor de vârf, precum
şi asupra artizanatului.
Comisia,Bruxelles, 26.09.2012

Potrivit rezultatelor parţiale
ale alegerilor parlamentare din
Georgia, coaliţia de opoziţie "Visul
georgian" a miliardarului Ivanişvili
devansează Mişcarea Naţională
Unificată a lui Saakaşvili, aflată la
putere.
Preşedintele Mihail Saakaşvili,
care a recunoscut înfrângerea
partidul său, a spus că opoziţia are
acum dreptul de a forma un
guvern.
Orice semne de instabilitate în
ţara din Caucaz de 4.5 milioane
locuitori ar îngrijora Vestul, din
cauza rolului său în aprovizionarea
cu energie din zona Mării Caspice
către Europa şi amplasarea ca
pivot între Rusia, Iran, Turcia şi
Asia Centrală.
Ivanishvili are o avere estimată
de revista Forbes la 6.4 miliarde
dolari sau aproape jumătate din
dimensiunea economiei Georgiei
(14.4 miliarde).

34 de state din Orientul Mijlociu şi America Latină au participat
în 1-2 octombrie la summitul ASPA
desfăşurat în Lima, Peru.
Primul Summit-ul al Americii de
Sud şi Ţările arabe, sau ASPA, a
avut loc în 2005 în Brazilia iar cel
mai recent a fost la Doha în martie
2009.
Forum care a luat naştere la iniţiativa fostului preşedinte brazilian
Luiz Inacio Lula da Silva, reuneşte
22 de ţări arabe şi 12 Naţiuni SudAmericane, şi lucrează în
coordonare cu Liga Statelor Arabe
şi Uniunea Na ţiunilor SudAmericane, sau UNASUR.

l Rata şomajului în zona euro a fost de 11.4% în luna august, stabilă faţă de luna iulie, dar mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când şomajul a fost de
10.2% l Noul virus respirator, care a provocat până în prezent moartea unei peroane, nu se poate transmite cu uşurinţă de la om la om, a anunţat într-un comunicat OMS
l Guvernul francez a prezentat un pachet de reforme menite să sporească accesul la avort, incluzând rambursarea 100% din costurile medicale de către sistemul de
asigurări sociale de stat, situate între 200 şi 450 de euro l Obama şi Romney au participat în 3 octombrie la prima dintre cele trei dezbateri, în Denver, Colorado. Aceasta
s-a concentrat asupra economiei şi altor probleme interne l Cabinetul Irakului a cerut abrogarea tratatelor care permit prezenţa forţelor străine în Irak, vizând, în special,
încetarea prezenţei militare a Turciei în partea de nord l Serghei Stanişev a fost ales preşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni (PES) în cadrul congresului PES de la
Bruxelles, cu 91.3% voturi pentru, 2,4% împotrivă şi 6,3% abţineri l

Eduardo Amaldi s-a dezintegrat deasupra Oceanului Pacific
O navă de marfă europeană fără pilot de
mărimea unui autobuz cu etaj s-a desprins de
Staţia Spaţială Internaţională vineri, 28
septembrie, încheind un zbor de şase luni în
care a fost ataşată de laboratorul rusesc al
staţiei, Zvezda.
Vehicul automat de transfer (ATV-3)
"Eduardo Amaldi" al ESA s-a separat de staţia
spaţială când se aflau la 410 km deasupra
vestului Kazahstanului, Asia.
Manevra s-a desfăşurat cu trei zile mai
târziu decât era planificată. Încercare iniţială
de detaşare a cargoul european a fost
întreruptă din cauza unei erori de comunicaţii
între echipamentele de comunicaţii de proximitate ale modulului Zvezda şi computerele
de pe ATV. Controlorii de zbor ruşi au rezolvat
problema, dar a urmat o întârziere
suplimentară cauzată de două bucăţi de
gunoi spaţial care se apropiau de ISS iar ATVul ar fi fost utilizat pentru a efectua o manevră
de evitare în caz de necesitate. Ulterior s-a
considerată că resturile nu reprezintă o
ameninţare. După ce s-a depărtat de staţie, a
navigat câteva zile în spaţiu pentru ca în 3
octombrie să se dezintegreze intenţionat
deasupra Oceanului Pacific.
În timp ce ATV-3 se întorcea pe Pământ,
un dispozitiv important instalat în interiorul
vehiculului, Re-Entry Breakup Recorder
(REBR), a colectat şi transmis datele tehnice
pentru a spori eficienţa formei viitoarelor nave
spaţiale şi pentru a minimiza riscurile pentru
persoanele şi bunurile de la sol, în cazul unei
reintrări necontrolate pentru navele de marfă
viitoare. Proiectarea de nave spaţiale orbitale
în viitor ar putea rezolva problema creşterii
continue a resturilor orbitale.

"Avem un număr de reintrări cu obiecte
mari în fiecare an," a explicat la Televiziunea
NASA William Ailor, principal investigator
aerospaţial al proiectului REBR. "Numărul
acestor obiecte care vin în mod aleatoriu
poate fi suficient de mare pentru a reprezenta
un pericol pentru cei de la sol. Şi din acest
motiv dorim să ştim cum stau lucrurile pe
parcursul dezmembrării cargoului".
Pachetul REBR, amplasat în apropierea
trapei de acces a echipajului în ATV-3, este în
esenţă un telefon mobil cu un scut termic
învelit în cupru.
Când cargoul reintră în atmosferă, REBR
începe să colecteze informaţii precum
acceleraţia, ratele de atitudine şi schimbările
de temperatură şi presiune. Odată ce se rupe
de capsulă, telefonul mobil transmite datele
printr-o reţea de sateliţi.
O navă spaţială de 21 de ani dezafectată,
satelit de Cercetări Atmosferice al NASA, a
efectuat o reintrare necontrolată pe 24
septembrie 2012, fără a provoca daune. Cinci
rachete şi fragmente de satelit, unele lansate
în anul 1978, s-au prăbuşit pe Pământ într-un
mod similar la 1 august, potrivit Aerospace
Corp. Până acum nu s-au înregistrat pagube
sau victime.
Următoarea lansare a cargoului european
spre staţia spaţială va fi ATV-4 Albert Einstein,
programată în luna aprilie 2013.

de la Cape Canaveral din Florida, pe 7 octombrie. O oportunitate de lansare de rezervă
este disponibilă în ziua următoare. După ce sa plasat pe orbită, capsula Dragon va începe
un zbor de apropiere spre ISS, unde va
ajunge trei zile mai târziu, pe 10 octombrie.
Capsula va rămâne ataşată cea mai mare
parte a lunii octombrie, înainte de a fi umplută
cu mai mult de o tonă de materiale ştiinţifice
de pe ISS. Aterizarea, asistată cu paraşute,
va avea loc pe coasta Californiei, în Oceanul
Pacific.
Compania, în mod oficial cunoscut sub
numele de Space Exploration Technologies

Corp, are un contract cu NASA de 1.6 miliarde
dolari pentru a transporta marfă în 12 zboruri
spre Staţia Spaţială.
O dată cu retragerea flotei de navete
spaţiale, NASA speră să transfere transportul
de marfă şi echipaje sectorului privat, la un
cost redus. Agenţia Spaţială plăteşte 63
milioane dolari ruşilor de fiecare dată când
vrea să trimită un astronaut pe ISS.
Criticii, inclusiv unii foşti astronauţi, şi-au
exprimat îngrijorarea cu privire la orientarea
NASA către misiuni spaţiale private. Potrivit
lor, companiile private spaţiale reprezintă
asocieri riscante cu tehnologie neverificată.

Nava spaţială SpaceX Dragon
La câteva zile după dezintegrarea lui
Eduardo Amaldi, prima navă cargo privată se
îndreaptă spre ISS.
Nava spaţială robotizată SpaceX Dragon
este programată să plece cu racheta Falcon 9
PRISMA | 4 - 10 Octombrie 2012 |
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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.

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Fil. jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc.
2, ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive
medicale, proteze, orteze, încălţăminte ortopedică,
corsete, cărucioare pentru persoanele cu handicap,
decontate prin CAS CS. Program marţi 10.00-12.00,
14.15-17.00 şi joi 10.00-12.00.
Informaţii suplimentare: 0744-479253, Stefan
Steiner, preşedinte AHN-CS.

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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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

Vând ieftin bicicletă nouă, BikeAlpine, 350 lei, birou şcoală copii,
două fotolii scoică. Tel. 0721155683
Vând rochie de mireasă, model
deosebit, făcută la comandă, 450
lei, binoclu, marca Nikon profesional, 380 lei negociabil, călcător cu
bazin de apă, profesional, marca
Imetec, 200 lei negociabil, bicicletă
nouă adusă din Germania, cu factură, marca Bulls, 380 € negociabil,
bicicletă fitness, de cameră, nouă,
marca Sporter, magnetică, 550 lei
negociabil. Tel. 0737-051326
Vând joc Play Station, manete, 5
jocuri, 260 lei, jocuri originale, Play
Station 2, PS3, PSP, 20 lei/buc. Tel.
0721-414951
Vând peşti (caras) pentru bălţi şi
iazuri, 100 kg. Tel. 0729-484295
Vând home cinema, dvd, sistem
5+1, model LG, 500 lei, nou, monitor
plat, diagonala 19 inch, cu 2
difuzoare încorporate în spate, 100
lei, o cutie muzicală veche, pentru
bijuterii, preţ rezonabil. Tel.0722264501, 0743-594347. (RR)
Vând vacă, 4 ani, gestantă în
luna a 6-a, 10 litri de lapte, la ora
actuală, 3.200 lei negociabil. Tel.
0726-144291. (RR)
Vând căţei, rasa ciobănesc mioritic, rasă pură, de la ambii părinţi,
100 €/buc., în satul Scăiuş, comuna
Fârliug. Tel. 0723-213286. (RR)
Vând 2 vaci. Tel. 0764-794942.
Vând maşină de spălat cu încărcare verticală, 500 lei, un congelator
cu 5 sertare, 500 lei, un instant, 300
lei, un convector mare, 500 lei,
televizor pentru tir sau autobuz, 800
lei, biciclete, 200 lei, un dulap nou, 2
uşi, 300 lei, birou de calculator, 100
lei, o chiuvetă de inox, 100 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând aragaz şi o maşină de
cusut Monica, 250 lei/buc. Tel.
0355-808091. (RR)
Vând viţeluşă, 2 luni, 1.200 lei.
Tel. 0764-054564. (RR)
Vând iapă, 9 ani, 2.500 lei
negociabil. Tel. 0722-551615. (RR)
Vând rochie de mireasă, 400 lei,
costum negru de bărbaţi, 150 lei,
covor persan, 80 lei, carpete lungi,
1.70, 2 bucăţi, 25 lei, o vitrină cu
sertare şi rafturi, în stare foarte
bună, 250 lei, o mască vană, 100 lei,
tablouri pictate şi înrămate, 100
lei/buc. Tel. 0751-847843. (RR)
Vând cazan de ţuică, 350 litri,
complet funcţionabil, în stare excepţională. Preţ 4.000 €. Tel. 0730846041. (RR)
Vând tablouri, fără ramă, cele 4
anotimpuri, 300 € negociabil. Tel.
0355-808800. (RR)
Vând vacă, 2 ani, roşie. Tel.
0788-484626. (RR)
Vând 2 plasme de încălzire, la
curent, 1.100 lei fiecare. Tel. 0355410197. (RR)
Vând porc, peste 120 kg, 8
lei/kg. Tel. 0749-275499. (RR)
Vând 150 capre, 300 lei/bucata.
Tel. 0720-135384, 0729-294103.(rr)
Vând tăuraş, 200 kg, 1.800 lei.
Tel. 0720-725826. (RR)
Vând 3 tăuraşi. Tel. 0722393029. (RR)
Vând 2 maşini de cusut, foarte
bune, 500 €/buc. negociabil, costum
popular de femei, 200 €, goblen,
candelabru, o garnitură pluşată, 2
plapume cu lână naturală, multe
piese din mobilă de tineret. Tel.
0255-240038, 0729-876548. (RR)

Vând purcei de 2 luni cu 200
lei/buc. şi purcei de 5 săptămâni cu
150 lei/buc. Tel. 0255-234508,
0729-377219. (RR)
Vând centrală, 1.200 lei negociabil. Tel. 0730-322741. (RR)
Vând aragaz cu 3 ochiuri, în
stare bună, 200 lei, o maşină de
cusut cu pedală, 250 lei. Tel. 0355808091. (RR)
Vând mânză, 3 nai, 2.700 lei.
Tel. 0737-152560. (RR)
Vând 8 purcei, de 2 luni jumate,
200 lei/buc. Tel. 0734-376247. (RR)
Doresc să cumpăr vaci pentru
abator. Tel. 0769-585880. (RR)
Vând canapea extensibilă cu 2
fotolii, îmbrăcată în piele, cumpăr
presă de struguri, mai mică. Tel.
0770-428162. (RR)
Vând 2 geamuri mari, noi, vopsite pe verde, 1.000 lei, un care de
lemn, vechi de 100 ani, război de ţesut, 200 lei. Tel. 0764-258161. (RR)
Vând televizor color, gri metalizat, diagonala 51, 150 lei, calculator
Pentium 4, 500 lei, dvd portabil, 120
lei, cumpăr biciclete. Tel. 0757612642. (RR)
Vând robot de bucătărie Philips,
600 lei negociabil, costum naţional
femeiesc şi bărbătesc, preţ negociabil, cărţi de beletristică, muzică,
artă, etc. Tel. 0770-445699
Vând covor mare persan şi un
palton negru stofă, de damă. Tel.
0748-205247
Vând ieftin 4 scaune de lemn, o
vitrină şi 2 corpuri de bucătărie. Tel.
0721-438048, 0770-889631
Vând cărucior copil mic, centrală
Ariston pentru piese de schimb. Tel.
0752-951705
Vând canistre de benzină, costume de haine bărbăteşti, car vechi
de lemn, război de ţesut, furtun de
sorb, un căţel pechinez. Tel. 0255232955
Cumpăr aragaz second hand în
stare de funcţionare. Tel. 0745417197.
Cumpăr timbre filatelice, scrisori
vechi şi machete maşini. Info şi
oferte cu foto pe e-mail
romaniidinafaratarii@yahoo.com

Vând televizor Sony, diagonala
56 cm, ecran plat, stare perfectă,
puţin folosit. Preţ 250 lei. Tel. 0770389656.
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
40 lei, monitor de 17 inch cu 35 lei şi
monitor lcd 19 inch cu boxe
încorporate, stare perfectă preţ 200
lei. Tel. 0763-906047.
Vând soba de gătit Smederevac
(culoare albă), maşină de spălat semiautomată Splendid (în garanţie),
2 sobe de încălzit pe motorină. Tel.
0725-763784.
Vând fereastră lemn 2 canate,
geam dublu, 160x140, 50 lei neg.
Tel. 0741-132826.
Vând unitate de calculator
1700+ procesor, 512 ram, maus şi
tastatura preţ 200 lei, Pentium 4. Tel.
0732-624586.
Vând miere de albine şi produse
bio la preţuri avantajoase, negociabile. Tel. 0749-967445.

Auto-Moto-Velo
Vând Mitubishi diesel, înmatriculat, pentru programul rabla, motor
în stare de funcţionare (probleme la
ambreiaj), 350 €. Tel. 0729-484295
Vând tractor Renault, 42 cai
putere, 3.150 € negociabil, Ford
Tranzit 6 locuri + marfă, 2001, 3.950
€ neg. Tel. 0771-387519. (RR)
Vând Citroen Evazion 7 locuri,
1997, stare foarte bună, 1998 cmc,
navigator, 800 € negociabil. Tel.
0784-077086. (RR)
Vând Opel Zafira diesel, 3.800 €
negociabil, Opel Astra F Caravan,
2.100 € negociabil. Tel. 0766251256. (RR)
Vând Renault Laguna, verde
metalizat, pe benzină, 2000, euro 2,
1998 cmc, înscris în circulaţie, cu
dotări complete, climatronic, 1,6 l,
3.000 € negociabil. Tel. 0785390778, 0255-517830. (RR)
Caut maşină Dacia, funcţionabilă, până în 1.500 lei. Tel. 0764258161. (RR)
Vând Volkswagen Passat, 2000,
1,9, închidere centralizată, servo,
geamuri electrice, automat, 2.900 €
negociabil. Tel. 0721-400969. (RR)
Vând tractor, Fiat, cu anvelope
noi, plug reversibil, disc, remorcă,
trailer, transport utilaje, aduse
recent din Germania, în stare
impecabilă, preţuri între 1.5004.000 €. Tel. 0723-850354. (RR)
Vând microbuz, Mercedes
înmatriculat, 7.200 € negociabil sau
schimb cu alte maşini mici. Tel.
0721-252861. (RR)

ANUNŢ PUBLIC
S.C. MEERHOF S.R.L. anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru
activitatea „Activităţi în Ferme Mixte (creşterea vacilor de lapte)”
ce se va desfăşura în localitatea Berlişte, intravilan, str. Complex
Zootehnic, jud. Casaş-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 8 - 16, şi la sediul
titularului S.C. MEIERHOF S.R.L.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin.

ANUNŢ PUBLIC
S.C. MEIERHOF S.R.L. anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Lucrări de construire lagună stocare dejecţii - 10080 mp,
localitatea Berlişte, jud. Caraş-Severin”, propus a fi amplasat în
com. BERLIŞTE, sat BERLIŞTE, intravilan, str. COMPLEX
ZOOTEHNIC, jud. 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 8 - 16, şi la sediul
titularului S.C. MEIERHOF S.R.L.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin.
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Vând ieftin, bicicletă nouă, Bike
Alpine, cu garanţie, 350 lei. Tel.
0721-155683
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 Cielo, 2002. Preţ 1.500 €.
Tel. 0255-233854. (RR)
Vând tractor Ford, 48 cai putere,
cositoare laterală, 3.300 €
negociabil, o remorcă pe un singur
ax. Tel. 0771-578133. (RR)
Vând navigator de maşină, 30 €.
Tel. 0761-560908. (RR)
Vând Golf 2 diesel, maşină de
garaj cu multe piese de schimb,
1.500 € negociabil. Tel. 0740068548. (RR)
Cumpăr Golf 3 sau 4, înmatriculat, 1.4. 1.200 € negociabil. Tel.
0749-114435. (RR)
Vând motocicletă IJ, în stare de
funcţionare, înmatriculată, 4.800
km, 650 €. Tel. 0255-316612. (RR)
Vând Opel Astra, înmatriculat,
2000, motorină, 2.700 € negociabil.
Tel. 0744-425868. (RR)
Vând Oltcit Club, pentru programul Rabla. Preţ 500 €. Tel. 0255240038. (RR)
Vând Renault 19, pe benzină,
1.4, 1994, trapă electrică, în stare de
funcţionare, înmatriculată în Franţa,
cu acte la zi. Preţ 600 €. Tel. 0740249779. (RR)
Vând tractor Ford, 55 cai putere,
stare foarte bună, cauciucuri noi,
adus recent, 2.500 € negociabil, un
microbuz Ford, 6 locuri + 1.500 kg
marfă, maşină mixtă, 2001, diesel,
stare foarte bună, 2.950 €. Tel.
0770-307812. (RR)
Vând cauciucuri de vară şi de
iarnă, diferite dimensiuni, 60 lei. Tel.
0255-224242. (RR)

Anunturi
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Vând Volkswagen, 1.300 cmc,
2.500 €. Tel. 0355-410197. (RR)
Vând Dacia Nova 600 €, Matiz
2004, 1.500 € negociabil. Tel. 0355422966. (RR)
Vând scuter, 49 cmc, 6.200 km
parcurşi, stare foarte bună, albastru,
370 € negociabil. Tel. 0786-844776.
Vând tractor Ford 48 CP, cu cositoare, remorcă, etc. Preţ negociabil.
Tel. 0746-893007
Vând toate tipurile de piese auto
pentru Dacia. Tel. 0752-951705
Vând acoperiş pentru Dacia
Papuc cu 4 locuri. Tel. 0761-646941
Opel Tigra, an 95, 1400 cmc Eco
Tec, 185 mii km, kit tuning interior/
exterior, filtru aer HKS, evacuare
modificată, bord plasmă, închidere
chei briceag, ridicare geamuri telecomandă, trapă el. 2 poziţii, jante Al
+ 4 jante tablă echipate, capotă Bad
Boy, pedale Sparco, MP3, + altele,
schimburi la zi, acte la zi, consum
redus, tehnic şi optic excelentă.
Negociabil. Tel. 0727-774795.
Vând Audi A4 înmatriculat ro,
motor 1,8b, consum 7/100 km, climă, geamuri, turelă, oglinzi electrice, stare perfectă de funcţionare
aspect ireproşabil.Tel. 0737-404841
Colatez cu folie carbon 3D
Oracal capote auto sau alte
elemente ale maşinii, preţ începând
de la 150 lei. Preţuri printre cele mai
mici din ţară. Tel. 0737-147665.
Ofer spre închiriere garaj în
zona Valea Domanului. Tel. 0770750691.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe www.cau
ciucuridirect.ro sau la telefon 0318110788.

Anunţ public
privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu
S.C. LA DOLCE VITA S.R.L. anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
PENSIUNE D+P+1E+M propus a fi amplasat în Băile-Herculane, str.
Pecinisca, nr. 175 C.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, municipiul Reşiţa,
str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri, între orele 08-16, şi la
sediul S.C. LA DOLCE VITA S.R.L. din Băile Herculane, str.
Pecinişca, nr. 175 C, în zilele de luni-vineri, între orele 08-16.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI
DE ÎNCADRARE
S.C. LA DOLCE VITA S.R.L., titular al proiectului „CONSTRUIRE
CORP PENSIUNE S+P+1E+M”, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin, în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată: fără evaluarea
impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE CORP
PENSIUNE S+P+1E+M”, propus a fi amplasat în Băile Herculane,
str. Pecinişca, nr. 175 C, Caraş-Severin.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de
luni-joi, între orele 08-16:30, şi vineri între orele 08-14, precum şi la
următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunţ, până la data de 09.10.2012.
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Vând casă în Reşiţa. Tel. 0745157348, 0355-806864
Vând apartament, în Anina, 2
camere, ultramodern, mobilat, sau
schimb cu casă în aceiaşi localitate.
Tel. 0723-788000.
Vând apartament, 2 camere,
zona Moroasa. Tel. 0729-432111
Vând apartament, 3 camere,
confort 1, 67 mp, centrală, parter,
lângă gara nord. Preţ 35.000 €. Tel.
0746-465530
Vând teren, loc drept, ideal
pentru construcţie casă, situat în
zonă bună, între Reşiţa şi Lugoj,
2.900 mp, 3 €/mp. Tel. 0737-051326
Vând teren pretabil pentru
construcţii. Tel. 0746-508321
Vând casă în Măureni, camerele
sunt mobilate şi cu multe lucruri de
valoare. Preţ 12.000 € negociabil.
Tel. 0255-526023. (RR)
Vând 3 parcele de teren, zona
Reşiţei, 5 €/mp negociabil. Tel.
0727-245233. (RR)
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
decomandate, bucătărie, baie, hol,
cămară de alimente, o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj şi anexe,
grădina 1520 mp, 32.000 € negociabil, sau schimb cu apartament, 2
camere în Reşiţa, confort 1. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)
Vând apartament cu 3 camere în
Anina. Preţ 17.000 €. Tel. 0745779639. (RR)
Vând teren, 2 camere construite, 150 mp grădină, curent, număr
de casă, strada principală, lângă
Bozovici, 4.000 € sau schimb cu
maşină până în 2.000 € + diferenţă.
Tel. 0763-890705. (RR)
Vând casă, 4 camere, bucătărie,
baie, îmbunătăţiri. Preţ 50.000 €
negociabil. Tel. 0255-243390. (RR)
Vând apartament, 3 camere,
complet mobilat şi utilat, la parter,
60.000 €, sau fac schimb cu apartament în Caransebeş, cu 2 camere
+ diferenţă. Tel. 0722-551615. (RR)
Vând 5.000 mp, teren. Tel. 0255233854. (RR)
Vând apartament 4 camere, et.
2/4, B-dul Muncii, modernizat,
centrală proprie, blocul este
anvelopat, în zonă liniştită. Preţ
44.000 €. Tel. 0726-759438. (RR)
Doresc să închiriez pe termen
lung, apartament mobilat, de preferinţă în zona Lunca Pomostului. Tel.
0731-376609. (RR)
Vând apartament 2 camere,
confort 2, centrală, termopane,
acoperit, izolat, faianţă, gresie, uşi
schimbate. Preţ 21.000 € neg. Tel.
0355-808800. (RR)
Vând 1.500 mp de teren, 500 mp
în folosinţă de preemţiune, prin
închiriere de la Consiliul Local
Reşiţa. Tel. 0722-394000. (RR)
Vând casă cu etaj în Reşiţa,
singur în curte, 55.000 €. Tel. 0745261180. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
Moroasa, 21.000 € negociabil sau
schimb cu garsonieră + diferenţă.
Tel. 0742-698947, 0355-804733.(rr)
Închiriez apartament stomatologic, autorizat şi dotat, precum şi
spaţiu pentru birouri în Reşiţa, str.
Petru Maior. Tel. 0743-610599. (RR)
Vând casă în Dognecea, în
construcţie, acoperită, cu mansardă, 1.000 mp teren. Preţ 27.000 €
negociabil. Tel. 0767-748175. (RR)

Anunturi
,

Vând apartament, 4 camere,
decomandat, complet renovat, 2
băi, 106 mp. Tel. 0724-375599. (RR)
Vând teren, zonă limitrofă, 3
€/mp. Tel. 0722-435561. (RR)
Vând teren 5.800 mp, la aproximativ 300 m de motelul şi lacul
Mărghitaş, jumătate îngrădit, jumătate neîngrădit, cabană cu cameră şi
terasă, pomi fructiferi, 2 €/mp. Tel.
0255-240368, 0731-153301. (RR)
Vând teren drept ca-n palma,
lângă Putna, 3.000 mp, 3.000 €. Tel.
0764-258161. (RR)
Schimb casă cu bloc sau vând.
Preţ 27.000 €. Tel. 0731-147557. (rr)
Vând teren 1.350 mp, 16 €/mp
negociabil. Tel. 0769-104597. (RR)
Vând apartament 3 camere, str.
Sadovei, Bocşa. Preţ 20.000 €. Tel.
0747-877713. (RR)
Vând urgent 2 case la Secăşeni.
Tel. 0731-191130
Vând apartament 3 camere,
Govândari, Al. Narcisei, bl. 5, sc. 4,
et. 4, ap. 18. Preţ 23.000 € neg. Tel.
0355-803294, 0751-332701
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, 0770-496556
Vând apartament 2 camere,
confort 3, situat în Reşiţa, str.
Sportului, vizavi de Comisariat, et.
3, neîmbunătăţit. Preţ 13.500 €
negociabil. Tel. 0772-271943
Vând casă în Reşiţa, în curte
comună, compusă din cameră,
bucătărie, baie, hol. Preţ 12.000 €
negociabil. Tel. 0727-413281, 0741528025
Închiriez garsonieră, Al. Tuşnad,
Reşiţa, 80 €/lună. Tel. 0769-692798
Schimb sau vând casă, 25 km
de Reşiţa, cu garsonieră sau apartament, orice etaj. Tel. 0762-895785
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, garaj, baie, bucătărie,
încălzire centrală, grădină terasată,
sau schimb cu apartament, 2 camere + diferenţă. Tel. 0722-501895.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut să îngrijesc bătrâni la
domiciliu. Tel. 0748-037413, 0355402423.
Cadru didactic universitar,
meditez elevi la matematică, clasele
I-VIII. Tel. 0745-627319.
Doresc să iau în întreţinere,
contra casă, bătrân, bătrână, de la
ţară. Doresc seriozitate şi ofer
aşişderea. Tel. 0742-383969.
Mă ofer să îngrijesc copil mic
sau femeie bătrână. La domiciliul
meu, 24 de ore din 24. Tel. 0752951705.
Execut amenajări interioare,
gresie, faianţă, rigips, glet, podele
laminate, tinci, forme rigips, sape,
zugrăveli, instalaţii sanitare şi electrice, plachez pereţi rigips, polistiren
etc. Experienţă. Tel. 0734-970918.

Executăm finisaje interioare şi
exterioare (tencuieli, tinci, glet,
rigips, zugrăvire, placare cu polistiren etc.) de cea mai bună calitate.
Tel. 0741-017894.
Caut urgent de lucru în străinătate, cine mă poate ajuta să sune la
0762-916005 urgent.
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.
Plăceri intime 100 r ora. Tel.
0741-678400.
Jurist cu experienţă asigur servicii de consultanţă juridică, asistenţă
şi reprezentare pentru asociaţiile de
proprietari şi alte persoane juridice
atât în faţa instanţelor judecătoreşti,
cât şi în faţa altor organisme şi autorităţi ale statului, inclusiv a firmelor
private, în legătură cu funcţionarea
asociaţiilor, negocierea, încheierea,
executarea sau rezilierea diferitelor
tipuri de contracte, precum şi cu privire la recuperarea creanţelor (cotelor de cheltuieli comune) de la membrii acestora. Tel. 0747-903764.
Recuperăm orice tip de creanţa,
inclusiv taxe auto de prima înmatriculare. Plata onorariilor pentru serviciile noastre de recuperări creanţe
se face numai în situaţia în care
banii ce trebuiesc recuperaţi sunt
încasaţi efectiv de dumneavoastră.
Nu recuperăm nimic, nu plătiţi nimic.
Tel. 0747-903764.
Filmări şi fotografii la nunţi,
botezuri, majorate şi alte aniversari.
Tel. 0729-844264.
Tapiţez, repar colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Matrimoniale

Tânăr drăguţ, fără vicii, fără
copii, doresc să cunosc o fată,
maxim 35 ani, de la sat sau oraş,
pentru prietenie, căsătorie. Rog
seriozitate. Tel. 0720-933155
Sunt o doamnă, 25 ani, doresc
să cunosc un domn până în 35 ani.
Rog seriozitate. Tel. 0747-759111
Domn, 36 ani, doresc să cunosc
o doamnă serioasă, până în 40 ani.
Tel. 0743-363008
Domn singur, 54 ani, 1.73/72,
serviciu, locuinţă, nu fumez, nu
beau, fără obligaţii, doresc să
cunosc o doamnă, 50 ani, poate să
locuiască la Reşiţa, să corespundă
datelor mele. Tel. 0736-390019
Singur, 52 ani, 1.71/80, doresc
să cunosc o doamnă în vederea
unei relaţii de lungă dutată, indiferent de zonă. Această relaţie să fie
bazată pe respect şi încredere
reciprocă. Tel. 0742-383969
Reşiţean, 41 ani, 1,75 m, 78 kg,
singur, fără obligaţii doresc cunoştinţă cu o doamnă pt. relaţie serioasă. Rog sms. Tel. 0764-003655.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 03.10.2012
Băile Herculane:

Fasonator mecanic (cherestea): 1;

Caransebeş:

Mecanic auto: 1;

Oraviţa:

Femeie de serviciu: 1;

TOTAL JUDEŢ: 3

(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:
,

Octombrie
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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PRISMA SPORT
SPORT
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a10-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

TENIS

M MV V E E I
M V E
10 8 1
10 7 1
10 6 2
10 5 3
9 5 2
10 4 4
9 4 3
10 4 2
10 3 4
10 3 4
10 3 3
10 2 5
10 3 2
10 3 2
10 1 5
10 1 3
10 1 2
10 0 4

Steaua Bucuresti
Pandurii Tg. Jiu
Astra Giurgiu
FC Vaslui
Dinamo Bucuresti
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
Concordia Chiajna
Petrolul Ploiesti
FC Brasov
Gaz Metan Medias
Viitorul Constanta
U Cluj
Ceahlaul Piatra Neamt
Otelul Galati
Gloria Bistrita
CSMS Iasi
CS Turnu Severin

PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT

M M GP
IG
I GG
M
1
23
2
19
2
24
2
19
2
16
2
21
2
12
4
12
3
18
3
15
4
10
3
12
5
13
5
12
4
11
6
7
7
8
6
7

P
GP
GP P P
10 25p
13 22p
14 20p
11 18p
9 17p
14 16p
10 15p
16 14p
13 13p
14 13p
16 12p
11 11p
21 11p
22 11p
14
6p
19
6p
18
5p
14
4p

Perechea Horia Tecău/Robert Lindstedt (România/Suedia), cap de
serie numărul 3, a învins, marţi, cu scorul de 7-6 (3), 6-3, cuplul spaniol
David Marrero/Fernando Verdasco şi s-a calificat în turul doi al
turneului de la Beijing, cu premii de 2,2 milioane de dolari. În sferturile
de finală, Tecău şi Lindstedt, care şi-au asigurat un cec în valoare totală
de 16.120 de dolari şi 90 de puncte ATP, vor înfrunta perechea
învingătoare din meciul Yu Chang/Zhe Li (China, wild card) - Colin
Fleming/Ross Hutchins (Marea Britanie).
Marius Copil a reuşit să producă o surpriză la turneul de la Beijing
învingându-l pe croatulul Marin Cilic, locul 13 în clasamentul ATP, scor
6-3, 6-7, 4-6. Marius Copil este pe locul 221 în topul celor mai buni
tenismeni din lume. În turul doi, Copil va juca în compania lui Florian
Mayer (Ger), care a trecut de italianul Fabio Fognini, scor 6-1, 6-2.
Jucătoarea Monica Niculescu, locul 44 WTA, a fost învinsă, marţi,
cu scorul de 6-2, 6-1, de sportiva sârbă Jelena Jankovici, locul 26 WTA,
în turul doi al China Open, cu premii de 4,8 milioane de dolari, turneu la
care anul trecut românca astinsese faza semifinalelor. (Mediafax)

Otelul Galati - 2 puncte penalizare
Etapa 11/34: 05 - 08 oct 2012: Vineri, 5 oct: FC Braşov - CSMS
Iaşi, ora 18.00, DigiSport; Astra Giurgiu - FC Vaslui, ora 20.30, Antena
1/Dolce; Sâmbătă, 6 oct: Viitorul Constanţa - Petrolul Ploieşti, ora
17.00, DigiSport; CS Turnu Severin - Rapid, ora 19.00, DigiSport; Gaz
Metan Mediaş - Dinamo, ora 21.30, DigiSport; Duminică, 7 oct: Gloria
Bistriţa - Pandurii, ora 18.00, DigiSport; Steaua - CFR Cluj, ora 20.30,
Dolce Sport; Luni, 8 oct: U Cluj - Ceahlăul, ora 19.00, DigiSport;
Concordia Chiajna - Oţelul Galaţi, ora 21.30, DigiSport.

HANDBAL MASCULIN
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a3-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HCM Constanta
CSM Bucuresti
CS Caras Severin
Stiinta Dedeman Bacau
HC Odorhei
Potassia Turda
U Politehnica Timisoara
CSM Ploiesti
Universitatea Suceava
Pandurii Tg. Jiu
Dinamo Bucuresti
U Transilvania Cluj

M MV V E E I
M V E
3 3 0
3 3 0
3 2 0
3 2 0
3 2 0
3 2 0
3 1 0
3 1 0
3 1 0
3 1 0
3 0 0
3 0 0

M M GP
IG
I GG
M
0
97
0
95
1
78
1
85
1
96
1
83
2
71
2
91
2
83
2
74
3
67
3
60

P
GP
GP
65
66
67
75
94
81
73
94
90
85
96
94

P P
6p
6p
4p
4p
4p
4p
2p
2p
2p
2p
0p
0p

Mihai Marinescu a terminat pe locul patru ultima cursă de Formula 2
a sezonului şi a încheiat pe locul cinci în clasamentul general. În urma
acestui rezultat, braşoveanul a câştigat 12 puncte şi a încheiat sezonul
2012 al Formulei 2 pe locul cinci în clasamentul general cu 161 de
puncte. La începutul sezonului el îşi propusese să câştige titlul pentru a
obţine un test de Formula 1 cu Williams, iar cele două victorii de la
Nurburgring şi Brands Hatch l-au îndreptăţit să spere măcar la locul
trei, pentru a intra în posesia superlicenţei de pilot F1. Totuşi, în etapele
de la Paul Ricard şi Hungaroring el a obţinut doar trei locuri şapte şi a
pierdut astfel oportunitatea de a-şi îmbunătăţi performanţele comparativ cu sezonul precedent, când a terminat de asemenea pe locul cinci.
Noul campion al Formulei 2 este britanicul Luciano Bacheta, în timp
ce Matheo Tuscher şi Zanella au terminat pe doi şi, respectiv, trei.

Joi/4 Octombrie

Vineri/5 Octombrie

Duminic@/7 Octombrie

Timişoara

Timişoara

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
RALIURI - Raliul Franţei şi Alsaciei;
FORMULA 1 - MP de Formula 1 al Japoniei, Suzuka;
ATLETISM – Maratonul de la Chicago (SUA);
TENIS - Turnee WTA la Linz (Austria), Osaka (Jap);
CICLISM - Turul Beijingului.

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL M.: U Transilvania Cluj - CS Caras Severin, Liga Nationala
Joi Digi Sport 3 ora 18:00
FOTBAL: Steaua - FC Copenhaga, Liga Europa, etapa 2
Joi Digi Sport 1 ora 22:00
TENIS: Circuitul feminin WTA - Turneul de la Beijing, China
Sambata Eurosport 1 ora 10:00
HANDBAL F.: Romania A - Ucraina, Trofeul Carpaţi
Sambata Digi Sport 1 ora 10:00
POLO: CSM Digi Oradea - Szeged, Champions League
Sambata Digi Sport 1 ora 13:30
HANDBAL M.: HCM Constanţa - Veszprem, Champions League
Sambata Digi Sport 2 ora 20:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Japoniei, Suzuka, cursa
Duminica Digi Sport 1 ora 09:00
FOTBAL: Barcelona - Real Madrid, Primera Division
Duminica Digi Sport 1 ora 20:45

Caransebeş

Prognoza meteo

+22ºC
+9ºC

+24ºC
+7ºC

Reşiţa
Oraviţa +20ºC
+7ºC

pe următoarele
11 zile

+23ºC
+9ºC

Luni, 8 Octombrie
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FOTBAL
Marti si miercuri s-au desfasurat meciurile din a doua etapa a
grupelor Ligii Campionilor:
Marti 02 octombrie:
Grupa E
Juventus - Shahtior
1-1
Nordsjaelland - Chelsea 0-4
Grupa F
Valencia - Lille
2-0
BATE - Bayern M.
3-1
Grupa G
Benfica - Barcelona
0-2
Spartak M. - Celtic
2-3
Grupa H
CFR Cluj - M. United
1-2
Galatasaray - Braga
0-2
Miercuri 03 octombrie:
Grupa A
FC Porto - Paris SG
1-0
Dinamo Kiev - D. Zagreb 2-0
Grupa B
Arsenal - O. Piraeus
3-1
Schalke - Montpellier
2-2
Grupa C
Zenit Peters. - AC Milan 2-3
Anderlecht - Malaga
0-3
Grupa D
M. City - Dortmund
1-1
Ajax - Real Madrid
1-4
Joi, 04 octombrie se vor
desfasura si meciurile din etapa a
II-a a grupelor Ligii Europa.
Steaua face parte din grupa E.
Programul etapei:
Steaua -Copenhaga
Molde - Stuttgart.
Meciurile se joaca de la ora
22:00.

Etapa 4/22: Sambata,06 octombrie 2012:
HC Odorhei - Stiinta Mun Dedeman Bacau; Univ. Bucovina
Suceava - CSM Ploiesti; Univ. Poli. Municipal Timisoara - Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Dinamo Bucuresti - ASC Potaissa Turda; Univ.
Transilvania Cluj - CS Caras Severin; HCM Constanta - CSM
Bucuresti. CS Caraş-Severin va întâlni echipa U Transilvania Cluj, joi,
04.10.2012, orele 18.00.
04 - 07 oct:
05 - 07 oct:
07 oct:
08 - 14 oct:
10 - 14 oct:

FORMULA 1
Etapa cu numarul 15 din cadrul
Campionatului Mondial de F1 se
va desfasura pe circuitul de la
Suzuka, Japonia, in acest sfarsit
de saptamana. Clasamente:
Clasament general piloţi:
1.Fernando Alonso
194
2.Sebastian Vettel
165
3.Kimi Raikkonen
149
4.Lewis Hamilton
142
5.Mark Webber
133
6.Jenson Button
119
7.Nico Rosberg
93
8.Romain Grosjean
82
9.Sergio Perez
65
10.Felipe Massa
51
11.Paul di Resta
44
12.Michael Schumacher 43
Clasament general echipe:
1.Red Bull Racing
298
2.McLaren Mercedes
261
3.Scuderia Ferrari
245
4.Lotus F1 Team
231
5.Mercedes AMG
136
6.Sauber F1 Team
100
7.Force India F1
75
8.Williams F1 Team
54
9.Scuderia Toro Rosso
14

HANDBAL FEMININ
Trofeul Carpaţi la handbal feminin va avea loc în acest an la
Oradea, între 5-7 octombrie, România urmând să participe cu două
echipe Romania A si Romania B, alături de Ungaria şi Ucraina.
Reunirea echipei naţionale, care este antrenată de Gheorghe Tadici,
sa produs în 25 septembrie, iar după efectuarea circuitului medical la
INMS, reprezentativa este cantonata la Râmnicu Vâlcea, apoi Oradea.
Competitia este organizata de catre AJH Bihor, Primaria si CL
Oradea, CJ Bihor si va avea loc la Arena „Antonio Alexe”, dupa
urmatorul program anuntat de Federatia Romana de Handbal:
5 oct.: 16:00 – Ungaria - Ucraina / 18:00 – Romania A - Romania B;
6 oct.: 10:00 – Romania B - Ungaria / 12:00 – Romania A - Ucraina;
7 oct.: 10:00 – Romania B - Ucraina / 12:00 – Romania A - Ungaria.
Dupa Trofeul Carpaţi urmeaza o nouă reunire, la Timişoara, în 20
noiembrie. Între 23-26 noiembrie, echipa României va susţine două
meciuri de verificare, cu Germania, la Dortmund, de unde va reveni din
nou la Timişoara, pentru ultima parte a pregătirii dinaintea participării la
CE din Serbia (2-17 decembrie).
Naţionala României va evolua în grupa D, cu Muntenegru, Rusia şi
Islanda.

FORMULA 2

+24ºC
+10ºC

Sâmb@t@/6 Octombrie
Timişoara

Caransebeş

+25ºC
+9ºC

Reşiţa

+26ºC
+12ºC

Oraviţa +20ºC
+9ºC

Miercuri, 10 Oct.

Caransebeş
Reşiţa

+27ºC
+10ºC

Reşiţa

+22ºC
+4ºC

Oraviţa +18ºC
+4ºC

+25ºC
+11ºC

Joi, 11 Octombrie

Caransebeş

+20ºC
+5ºC

Oraviţa +22ºC
+10ºC

+23ºC
+10ºC

Marţi, 9 Octombrie

Timişoara

+21ºC
+6 º C

Vineri, 12 Octombrie Sâmbătă, 13 Oct.

Duminică, 14 Oct.

Reşiţa

+12ºC/+2ºC

+13ºC/+9ºC

+17ºC/+11ºC

+19ºC/+13ºC

+20ºC/+11ºC

+18ºC/+10ºC

+17ºC/+9ºC

Timişoara

+17ºC/+4ºC

+17ºC/+8ºC

+22ºC/+13ºC

+24ºC/+13ºC

+25ºC/+12ºC

+24ºC/+11ºC

+24ºC/+8ºC
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