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Auto-Moto-Velo
Vând la Oţelu Roşu motor de
teren Yamaha seria IZF 400, an
2002, 1500 € neg. Tel. 0355417177, 0755-952427. (RR)
Cumpăr capotă, mască şi faruri
de Tico. Tel. 0722-155482. (RR)
Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu 175x70
x14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând maşină de scos cartofi, pe
bandă nu rotativă, în stare foarte
bună de funcţionare, 600 €. Tel.
0746-226932, 0746-056699. (RR)
Vând la Reşiţa tractor Massey
Ferguson, stare foarte bună, 2000
€; electromotor de tractor U650, 300
lei; motor în stare de funcţionare, de
U445, 400 €. Tel. 0767-679777 (RR)
Vând la Lugoj Skoda Felicia
break, motor 1600 de VW Golf, stare
bună, 1200 € neg; 3 betoniere, 500
lei/buc; 6 biciclete, 150 - 200 lei. Tel.
0256-882080. (RR)
Vând Opel Vectra, an 2006, 1.9
diesel, înmatriculat, stare impecabilă, 5900 € neg. Tel. 0722-820910.
Vând la Anina pistoane pentru
U550, 250 lei neg; manometre de
bord pentru Fiat 445, 5 lei/buc; set
motor U650, 500 lei neg; braţ
superior cu pivot nou, pentru Dacia
1300, 100 lei; planetară rectificată
de Dacia 1300, 100 lei; pompă
hidraulică pentru direcţie la Fiat 445,
200 lei. Tel. 0255-240157, 0761457617. (RR)
Vând în Glimboca 2 jante de 16
pentru remorcă. Tel. 0729-026268.
Vând în Reşiţa tractor 45 CP,
1200 €. Tel. 0720-525379. (RR)
Vând Ford Mondeo combi, an
1997, motor 1.9, înscris în România,
4+1 uşi, culoare alb, baterie nouă,
asigurare pe tot anul, verificare
până în 2015, taxa nerecuperată,
1300 € neg sau schimb cu maşină
mai mică; cric hidraulic de 3 tone,
100 lei. Tel. 0748-362533. (RR)

Editorial

Vând la Făget Renault Clio, an
2002, taxa plătită, înmatriculat în
România, toate dotările, 1500 €;
remorcă RL7, carosată, cu factură,
700 €. Tel. 0723-579140. (RR)
Vând în Comuna Criciova, cutie
viteze Vw Passat 1.9 TDI cu 5 trepte, 300 €. Tel. 0722-961241. (RR)
Vând Dacia pentru Programul
Rabla, 2000 lei; Matiz, an 2004,
actele la zi, 1000 €. Tel. 0726948474. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri de
vară, 50 lei/buc; motosapă, 800 lei;
biciclete vechi şi noi, 200-800 lei.
Tel. 0355-425973, 0729-022526 (rr)
Vând la Cărbunari 2 autoturisme
Golf 3, an 1996, unul înmatriculat,
unul adus din Germania, 1000 €
neg. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând la Moldova Nouă radiator
tip vechi cu bazin de alamă de U650,
500 lei. Tel. 0766-283440. (RR)
Vând bicicletă copii, vârsta 3, 4,
la 7, 8 ani adusă din Germania,
funcţionează impecabil, 149 lei. Tel.
0740-520382.
Cumpăr garaj în Govândari, ofer
preţul pieţei. Tel. 0740-520382.
Vând Matiz în stare perfectă. An
de fabricaţie 2003. Ţinut în garaj.
16.000 km rulaţi, culoare albastră.
Fără reparaţii. Preţul este de 1600 €
negociabil. Tel. 0723-335372.
Vând Vw Golf 3. an fabr. 1992.
Tel. 0726-701010.
Vând voucher program rabla
2013 preţ neg. Tel. 0722-631009.
Vând scooter Peugeot. model
SX, 80 cmc, an fabricaţie 1989.
Scooterul arată şi merge bine, am
acte de Spania la el şi este înscris pe
Zorlenţu Mare, am schimbat recent
cureaua şi ferodourile de la
variatorul de pe spate, oglinzi noi cu
semnalizare. preţ 300 € negociabil.
Tel. 0752-094421.
Vând Matiz a.f. 2004, cu acte la
zi, preţ 1.000 € şi Dacia 1310
program Rabla, preţ 2.000 lei. Tel.
0726-948474.

(continuare în pagina 7)

Dan Popoviciu

Musai să scriu din nou despre o temă pe care nu am
făcut-o publică până acum doar prietenilor mei de pe
facebook. Problema câinilor fără stăpân. Cred că trebuie
să stabilesc de la început nişte lucruri foarte clare. Toată
copilăria am avut câini. Erau, de cele mai multe ori, cei mai
buni tovarăşi de joacă ai mei. După dispariţia fiecăruia îmi
dădeau lacrimile. Mai multe sau mai puţine, în funcţie de
cum înaintam în vârstă. Fiecare casă avea câinele său şi
proprietarii aveau grijă de el. Căţeluşii ce prisoseau erau
oarecum etutanasiaţi, mai exact, în mod barbar înecaţi
într-o găleată de apă, spre disperarea copiilor de prin
bătătură. La fel o păţeau şi pisicii ce prisoseau ogrăzii. Se
ştia clar că, pisicii se ţin pentru a prinde şoareci şi câinii
pentru a lătra la cei ce nu erau aşteptaţi în vizită. Doamne
fereşte ca vreun câine să sară şi să ia gâtul vreunei păsări
de prin curte! Darmite să muşte pe vreunul de-al casei! Era
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Câinii nimănui
Dacă iei un câine flămând şi îi dai de mâncare, nu te va muşca.
Aceasta este cea mai importantă diferenţă între un câine şi un om.
Mark Twain

Anunţuri
imobiliare, licitaţii

Este sau nu câinele prietenul omului? Istoria celor două creaturi
....pag. 2
este îngemănată, de mii de ani. Întrebarea se extinde automat, mai
ales în epoca modernă, asupra tuturor animalelor şi asupra întregului
mediu natural înconjurător, dar nu despre criterii ecologice vrem să
Anunţuri
discutăm aici. Înmulţirea necontrolată a câinilor vagabonzi devine şi ea
un efect al nivelului tot mai scăzut de civilizaţie al societăţii noastre,
....pag. 3
similar - de ce nu? - cu incidenţa în creştere a bolilor legate de murdărie
(desigur, păduchele şi ţânţarul nu sunt prietenii omului, cu toate că tot
Dezbaterea publică a
vietăţi nevinovate; nici bacilul turbării...). Căci ce altceva dacă nu
neglijarea normelor de comportament a fiecăruia dintre noi şi a tuturor
proiectului noii legi a
duce la tot felul de astfel de anomalii? Anomalii pentru o lume, o
societate civilizată, doar că uneori dăm impresia nu că nu putem, dar
insolvenţei
nici nu ne dorim aşa ceva, ci urmărim tragerea în jos cu orice chip şi în
toate privinţele. Chestiunea se pune în termenii unor necesităţi
asumate, corect înţelese şi ai consecvenţei în atitudinea respectivă. Un Programul "Prima Casă"
adevărat iubitor de animale nu achiziţionează un căţel (sau alt
animăluţ) drăgălaş pentru bucuria de moment a copilului, care după
câteva săptămâni se plictiseşte şi toţi încep să duşmănească animalul
Măsurile şi priorităţile
care face prin casă, lasă păr, se mai îmbolnăveşte, are instinctele lui
care ne deranjează etc. Şi se scapă de el, abandonându-l şi neluând în anului şcolar 2013-2014
seamă reproşul mut din privirea lui inteligentă. În altă ordine de idei, mi
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s-a pus întrebarea: toţi apărătorii câinilor comunitari sunt vegetarieni?
Ori vitele şi găinile nu sunt animale nevinovate, de vreme ce trebuie (?)
să le mâncăm?! Îi preocupă pe apărătorii de circumstanţă ai câinilor
Angajare în sectorul
felul cum sunt sacrificaţi mieii de Paşti, în grabă şi chinuindu-i inutil? Ori
vociferările cu ipocrită indignare - căci fără nici o acoperire în
asistenţei medicale
responsabilitate proprie - au doar rolul aflării în treabă şi al
spectacolului ieftin. Sau al mascării unor (alte) carenţe. Iar la
întrebarea privind prioritatea mâncării sau al nivelului de civilizaţie nu
Tranziţia către
se poate răspunde, cum nici oul sau găina nu au prioritatea stabilită. Nu
biocombustibili avansaţi
rezistăm nici fără una, nici fără cealaltă, sunt la fel de importante.
Omul fiind întrucâtva coordonatorul naturii, inclusiv - s-ar zice - prin
...pag. 5
mesaj biblic, iar nicidecum călăul ei, ceea ce s-ar impune unei
preocupări responsabile este ca ea, natura, să nu fie distrusă şi
Anunţuri,
animalele să nu fie chinuite şi exterminate. Nici peştii din râuri, nici
vietăţile pădurii, “râul, ramul”, cum zice poetul, nici animalele din
publicitate
crescătorii şi copacii din oraşe. Şi, desigur, nici câinii ori pisicile fără
stăpân. Căci animalele şi toată natura sunt direct expuse pornirilor
ancestrale de violenţă, la care omul civilizat trebuie să renunţe şi pe Agenţii imobiliare
care ideologiile totalitare le-au cultivat programatic (să ne amintim
agresivitatea “luptei de clasă”, dusă cu “mânie proletară”, ori de
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mândrele realizări care “înving natura” în folosul “omului cu O mare”;
râuri otrăvite şi munţi despăduriţi care o iau la vale; în folosul...?). S-ar
putea face aici în treacăt o paralelă cu pârjolirea câmpiilor şi otrăvirea
râurilor şi fântânilor în calea năvălitorilor de odinioară; s-ar părea că
încă mai păstrăm asemenea reflexe medievale şi le întreţinem cu
secretă şi iraţională plăcere distructivă. Ea se poate identifica şi în alte
domenii, iar trezirea la realitate e dură şi lungă, adică atâta timp cât nu
ne recunoaştem greşeala. Nu păstrarea în starea de abandon a
câinilor trebuie să ne preocupe, ci ca eliminarea lor să nu se facă prin
respingătoare demonstraţii stradale de sălbăticie umană şi nici prin
chinuirea lor în depozite primitive de ecarisaj. Ce trebuie neapărat
subliniat este că problema câinilor fără stăpân, ca şi cele ale gunoiului
stradal, a parcurilor şi pieţelor, a comunicării cu administraţia... nu sunt
chestiuni conjuncturale, de moment, ci obiective permanente, de zi cu
zi, ale fiecărui cetăţean, de pe stradă sau din fruntea comunităţii. Ea
presupune la rându-i bun simţ cetăţenesc, memorie, grijă faţă de CU NOI PRINZI DE VESTE!
urmări şi urmaşi şi inteligenţă. Simpla agitaţie electorală nu e suficientă
pentru a ne asigura un trai decent în urbe.
(continuare în pagina 8)

Am hrănit un om şi-un câine
o problemă pe care o rezolva singurul om din sat ce avea
în casă o puşcă. Un glonţ rezolva totul. Şi, căţeluşi care să
ia locul răposatului erau cu duiumul pe marginea găleţilor
pline cu apă.
Despre ce am scris până acum se întâmpla prin anii
1970 şi era bine. Era vremea comunismului barbar, lipsit
de derapajele societăţii capitaliste decadente. Parcă era
ceva mai linişte şi scara vietăţilor de pe pământ era ceva
mai clară. Păsările erau pentru mâncat şi nu pentru ţinut
prin colivii, porcii, animalele în general, erau crescute pe
lângă casă pentru o folosinţă a proprietarului. Acum, de
când suntem biciuiţi pentru a fi parte a civilizaţiei occidentale, descoperim că animalele au mai multe drepturi decât
chiar copiii din dotare. În timp ce vedem imagini cu copii ce
sunt aşteptaţi de vulturi pentru a-şi da sufletul pe o
crăpătură a deşertului african, vedem imagini cu nebuni ce

investesc averi pentru salvarea nu ştiu cărei specii de
ţestoase cu burta în degradeu. Nu mă poate convinge
nimeni să nu spun că, primordială pe această planetă este
supravieţuirea speciei umane. Când vom fi reuşit acest
lucru devine obligatorie aplecarea înspre salvarea tuturor
speciilor animale şi vegetale de pe Pământ. Ar fi ideal dacă
ar putea fi împlinite concomitent. Până atunci însă, hai să
avem grijă de săracii, aurolacii şi înfometaţii speciei
noastre. Este curios cum toţi reprezentanţii nenumăratelor
ongeuri de protecţie a animalelor se înduioşează de soarta sărmanelor patrupede, pe bani grei dealtfel, şi rămân
insensibili la suferinţele semenilor lor. Ipocrizie pe faţă!
Închei oarecum cinic, amintindu-vă cum începe
Planeta maimuţelor. Câinii, principalul animal de
companie al oamenilor, sunt răpuşi de o molimă. Oamenii
înlocuiesc câinii cu maimuţele. Etc.
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Imobiliare
Văliug, vând casă 3 camere,
bucătărie, terasă mobilate, grădină
cu pomi, apă, canalizare, teren 495
mp, 48.000 € neg. 10 minute de
baraj şi teleferic. Tel. 0733-405991.
Vând apartament 2 camere în
centru, recent renovat. Preţ neg. Tel.
0744-549382.
Vând apartament la căsuţe
lângă Facultatea Eftimie Murgu,
compus din etaj, parter, subsol,
curte pentru parcarea autoturismului şi alte facilităţi. Tel. 0745-481773.
Vând teren la sosea, 600 mp, la
vama Naidăş. Tel. 0743-092858.
Schimb/vând casă în Dognecea, cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare, hidrofor, teracotă,
gresie, faianţă, uşă metalică, 67 mp
locuibil, 210 mp grădină. Preţ
18.000 € sau schimb cu garsonieră
cu balcon Luncă. Tel. 0255-236325.
Vând apartament 3 camere
conf. 1, decomandat, etaj 1, Micro 4,
multiple îmbunătăţiri. Tel. 0743364546.
Vând apartament 3 camere, etaj
1, Govândari, mobilă bucătărie,
aragaz, bibliotecă nouă inclusă. Tel.
0724-761770.
Caut să închiriez în Reşiţa
apartament 2 camere. Tel. 0355416666. (RR)
Vând în Gherteniş la nr.310,
casă nouă din cărămidă arsă,
compusă din 2 camere, bucătărie,
holuri, şopru, fântân ă, anexe,
grădină 12 ari, zonă neinundabilă,
16.000 € fix sau schimb cu
garsonieră în Timi şoara, plus
diferenţa. Tel. 0730-685975. (RR)
Vând în Reşiţa bar comercial la
Gara de Nord, la pasarelă, 5000 €
neg. Tel. 0754-026424. (RR)
Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat şi utilat, parter, 50.000 €
neg. Tel. 0722-551615. (RR)
Se închiriază spaţiu comercial
de 40-60 mp, în Reşiţa, pe Republicii nr. 20. Tel. 0727-832284. (RR)
Vând casă în Lugoj cu teren
intravilan de 4500 mp, pe str. Făgetului, 50.000 € neg sau doar terenul
la 15 €/mp. Tel. 0726-253481. (RR)
Vând teren cu sălaş din cărămidă, în zona Poarta, CS, cu 25 de zile
coasă fâneţe, 4 zile arabil, total 9 ha,
cu pomi fructiferi, curent electric în
sălaş, fântână, anexe, 100.000 lei
neg. Tel. 0735-824125. (RR)
Vând teren lângă Renk, 0.5 ha, 1
€/mp. Tel. 0749-055427. (RR)
Vând în Reşiţa, Făgăraşului,
apartament 3 camere, confort 1,
toate dotările, 32.500 € neg. Tel.
0766-780074. (RR)
Vând casă în Otveşti, lângă
Timişoara, cu grădină de 3400 mp,
20.000 € neg. Tel. 0720-289279. (rr)
Vând în Moroasa II, str. Petru
Maior, bl. 69A, etaj 2, apartament 2
camere, confort 2 îmbunătăţit, termopane, uşă metalică, anvelopat,
17.000 € neg. Tel. 0255-233865. (rr)
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Vând în Gârlişte casă situată în
centrul satului, cu 3 corpuri din care
1 corp este bar-magazin şi 2 corpuri
sunt case, 2 curţi, 2 pivniţe mari,
fântână, aprox. 800 mp, 38.000 €
neg. Tel. 0721-858721. (RR)
Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătărie, baie, hol, cămară alimente,
plus 1 clădire în curte, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 2 fronturi stradale,
28.000 € neg sau schimb cu
apartament 2 camere confort 1, în
Reşiţa sau în Timişoara. Tel. 0747832171, 0256-410590. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolaţie, centrală,
23.000 €. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând la Ezeriş casă 2 camere,
bucătărie, grajd, fântână în curte,
grădină 2100 mp, 25.000 €. Tel.
0731-672417. (RR)
De vânzare casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie,
grădină, 20.000 € neg. Tel. 0762414158. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, 3 camere decomandate,
gresie, faianţă, podele laminate,
termopane, centrală, izola ţie
interioară, uşile schimbate, renovat
recent, 34.000 € neg. Tel. 0729137654, 0255-222550. (RR)
Vând în Reşiţa garsonieră confort 1, compusă din cameră, bucătărie, baie, coridor, debara, 12.000 €.
Tel. 0748-406496, 0255-222550 (rr)
Vând la Gherteniş casă 6 camere, bucătărie, grădină, afumătoare,
coteţ de găini. Tel. 0255-526846. (rr)
Vând în Reşiţa, Moroasa I,
apartament 2 camere, 15.000 € neg.
Tel. 0723-188347. (RR)
Vând la Soceni teren intravilan
cu acte în regulă şi utilităţi, 14 €/mp.
Tel. 0744-345837. (RR)
Vând în Bocşa casă 3 camere,
baie, bucătărie, cămară alimente,
hol mare, 2 pivniţe, baie, anexe în
curte, apă curentă, canalizare, gaz,
grădină 1700 mp, pomi fructiferi,
30.000 € neg. Tel. 0255-555255,
0761-348045, 0720-382827. (RR)
Vând în Oţelu Roşu pe str.
Libertăţii, apartament 2 camere,
îmbunătăţit, etaj 2. Tel. 0355417177, 0755-952427. (RR)
Vând la Dognecea teren, a fost
casă dar s-a demolat, 1072 mp. Tel.
0760-272242. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, 56 mp, îmbunătăţit cu tot
ce-i nou şi modern, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tuşnad, 20.000 € gol, 21.000
€ plin; apartament 3 camere confort
1, Calea Caransebeşului, etaj 1,
30.000 € neg. Tel. 0355-412016. (rr)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, etaj 3/4, 56 mp, bucătărie,
baie, balcon, îmbunătăţit cu tot ce-i
nou şi modern, geamuri, podele, uşi,
centrală, faianţă, gresie, 20.000 €
gol, 21.000 € plin. Tel. 0724-584000.
Închiriez în Reşiţa, pe Republicii, apartament, 100 €/lună plus
100 € garanţie înainte. Tel. 0745755536, 0355-425517. (RR)

Vând în Ticvaniu Mare, la 2 metri
de şoseaua Reşiţa-Oraviţa, casă
mobilată compusă din 3 camere,
bucătărie, curte interioară, fântână
cu apă potabilă, cocină pentru porci,
pivniţă, 2 grădini lângă, suprafaţa
totală 1000 mp, 13.000 € neg. Tel.
0744-672430, 0255-213323. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 3, apartament 2 camere, confort 2, etaj 4/4,
19.000 € neg. Tel. 0761-606403. (rr)
Vând în Checea, jud. Timiş,
teren intravilan 1600 mp, front
stradal 12 metri, fântână forată, cu
număr de casă, dezmembrare
făcută intravilan, curent electric pe
stradă, cu apă potabilă pe stradă,
fântână în grădină, 3 €/mp neg. Tel.
0256-234938, 0765-209448. (RR)
Vând casă la Secăşeni, 3 camere, curte mare, grădină mare, pivniţă, anexă pentru animale, 19.000 €
neg. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 2
camere, zona Luncă, lângă Poliţie,
cu îmbunătăţiri, 19.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând în Cuptoare teren 1500
mp. Tel. 0743-149979. (RR)
Vând casă în satul Gruni, comuna Belinţ, compusă din 6 camere,
bucătărie, cămară, dependinţe,
grădină, suprafaţa totală a casei şi a
grădinii 1000 mp, 40.000 € neg. Tel.
0721-112738. (RR)
Vând în Reşiţa, lângă Poliţie,
apartament 2 camere, confort 1, 2
balcoane, mobilat, utilat, multe
îmbunătăţiri, 35.000 €. Tel. 0721908024. (RR)
Vând în Bocşa, zona Haltă,
apartament 2 camere, sau schimb
cu apartament în Reşiţa. Tel. 0754045055. (RR)
Vând în Reşiţa, Driglovăţ, casă 3
camere, bucătărie, baie, terasă
acoperită, pivniţă, garaj, grădină cu
pomi fructiferi, suprafaţa 5500 mp,
35.000 € neg. Tel. 0740-874703. (rr)
Vând în Fizeş casă compusă din
3 camere, bucătărie, pivniţă, anexe
pentru animale, teren, în suprafaţă
de 2945 mp. Tel. 0749-434540. (rr)
Vând în Buziaş 1 cameră cu
toaletă, etaj 2, ultracentral, 10.000 €
neg. Tel. 0725-414031. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
apartament 2 camere complet renovat, etaj 2/4, centrală, termopane,
izolaţie termică, faianţă, gresie,
20.500 € uşor neg sau schimb cu
apartament 3 camere, ofer
diferenţă. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 1, apartament 2 camere, confort 1 decomandat, etaj 1, îmbunătăţit, gresie,
faianţă, termopane, 21.500 € neg;
teren la Caransebeş, în zona
Ardealului, 11.000 mp, 8 €/mp; teren
străbătut de pârâu la Crivaia, 3500
mp, 5 €/mp; teren la Cuptoare, 1500
mp, 1.5 €/mp. Tel. 0756-282768,
0355-806444. (RR)
Vând casă în Moniom. Tel. 0761900597. (RR)
Închiriez urgent ap. 2 camere,
centrală, termopane. Tel. 0765386323.

S.C. RISTOMAGIC S.R.L. societatea în insolvenţă, in insolvency, en procedure colective prin lichidator
judiciar S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzare prin licitaţie publică cu strigare a
următoarelor bunuri: - IMOBILE:
1.Teren în suprafaţă de 662 mp înscrisă în CF 30089 Oţelul Roşu, nr. top 362
2.Grădină în suprafaţă de 535 mp înscris în CF 30694 Ohaba Bistra nr. Top 363/1
3. Construcţie tip P, casă amenajată în fabrica de produse congelate, în suprafaţă construită de 597,59 mp.
Imobilele sunt situate în Otelul Roşu str. A.I Cuza nr.15, judeţul Caraş-Severin. Imobilele descrise mai sus se
vinde ca un întreg, nu pe bucăţi.
Preţ pornire licitaţie 106.380 EURO. Pas de licitaţie 500 EURO. Taxa participare licitaţie 500 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul SC RISTOMAGIC SRL nr. RO57RZBR0000060014289989 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Timişoara.
2. OBIECTE DE INVENTAR, rafturi metalice 80 ron/buc, masa inox 40 ron, uscător 40 ron, balanţă inox 12 ron,
hota 160 ron. Preţurile nu conţin TVA. Pas de licitaţie 10 EURO. Taxa participare licitaţie 5 EURO/bun
3. ECHIPAMENTE DE PRODUCŢIE vitrină frigorifică 80 EURO, frigider cu trei incinte - 240 EURO,
pasteurizator lapte 400 EURO, maşină de întins aluat - 400 EURO, maşină de împachetat cu folie retractabilă
Minipack 360 EURO, maşină aluat - 640 EURO, cuptor patriserie - 840 EURO, oală pentru sosuri cu malaxor pe
gaz - 320 EURO, maşină fabricat ravioli - 240 EURO. Valoarea totală a bunurilor 3.520 EURO. Preţurile nu
conţin TVA. Pas de licitaţie 10 EURO. Taxa participare licitaţie 15 EURO/bun
Cauţiunea şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de ziua de licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 20.09.2013, ora 10 la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea nr.7, ap.3, judeţul Timiş. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora 10, la
sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.
Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro şi zilnic între orele 13-14 la sediul
lichidatorului şi la telefon, 0256-242823.
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ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255/571133, fax 0255/572815 organizează
licitaţie publică deschisă pentru:
1. Vânzarea terenului intravilan înscris în C.F nr. 33375
ORAVIŢA, nr. cadastral 33375 cu S = 381 mp situat în Oraviţa, str.
Răcăşdiei, F.N. conform H.C.L. nr. 111/29.08.2013.
2. Vânzarea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 33352
ORAVIŢA, nr. cadastral 33352 cu S = 643 mp situat în Oraviţa, str.
Crinilor, F.N., conform H.C.L. nr. 110/29.08.2013.
Documentaţia de atribuire pentru licitaţii se poate procura de la
camera nr. 7 - serviciul de urbanism, zilnic între orele 9-15, începând
din data de 16.09.2013.
Licitaţia publică va avea loc în data de 03.10.2013, ora 10, la
sediul Consiliului Local Oraviţa, cu repetare în fiecare joi pana la
adjudecare.
Ofertele se depun până în data de 02.10.2013, ora 16, la
secretariatul primăriei oraşului Oraviţa.
PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU
Debitoarea SC BIOAGRA-ANA SRL, cu sediul social în Loc. Oţelu
Roşu, Str. Progresului, Nr. 61, Judeţ Caraş-Severin, nr. de înmatriculare
la registrul comerţului Caraş-Severin J11/478/2006, număr de
înregistrare fiscală 18751299, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr.7 ap. 3,
telefon: 0256-242823, 0745-599107 publică următoarea:
Notificare
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 21.10.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 01.11.2013.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
18.11.2013.
Termen de continuarea procedurii la data de 07.11.2013.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar,
din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data
de 07.11.2013, ora 11:00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului, alte menţiuni.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative, în 2
exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
4224/115/2013, fiind timbrată corespunzător.
Debitoarea SC VADRUMCOS SRL, cu sediul social în Loc. Oraviţa, Str.
Zona Gării, Bloc E4, Etaj 2, Ap. 6, nr. de înmatriculare la registrul
comerţului Caraş-Severin J11/493/2008, număr de înregistrare fiscală
24045212, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu
sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 publica următoarea:
Notificare
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 30.09.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 11.10.2013.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.10.2013.
Termen de continuarea procedurii la data de 24.10.2013.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar,
din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data
de 17.10.2013, ora 11:00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului, alte menţiuni.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative, în 2
exemplare, va fi de-pusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
3991/115/2013, fiind timbrată corespunzător.
Debitoarea SC RICHARD CONSTRUCT SRL, cu sediul social în Loc.
Oţelu Roşu, Str. Constructorilor, Nr. 5, Scara E, Ap. 12, Judeţ CaraşSeverin, nr. de înmatriculare la registrul comerţului Caraş-Severin
J11/513/2007, număr de înregistrare fiscală 21892182, prin lichidator
SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara,
Aleea Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107
publică următoarea:
Notificare
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 30.09.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 11.10.2013.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.10.2013. Termen de
continuarea procedurii la data de 24.10.2013.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar,
din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data
de 17.10.2013, ora 12:00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului, alte menţiuni.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative, în 2
exemplare, va fi de-pusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
4031/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

Anunturi
,
Imobiliare
Vând apart. 2 camere conf. 1
decomandat, etaj 1, situat în Micro I,
îmbunătăţiri. Preţ 21.500 € neg. Tel.
0756-282768, 0355-806444
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, coridor, debara,
gresie, faianţă, laminate, centrală
termică, gaz, termopane, terasă, anexe, curte, grădină, pomi fructiferi,
vie, acces auto. Tel. 0731-681343.
Vând casa în com. ZorlenţuMare 180 mp, camera de zi, 5
dormitoare, 2 băi, bucătărie 2 holuri
mari plus anexe şi 2300 mp grădină
cu pomi fructiferi, 43.000 €. Tel.
0723-171405.
Vând apartament 81 mp în
Reşiţa et. 1 deasupra Casei de Cununii, 50.000 €. Tel. 0723-171405.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament pe termen
lung la 3 minute de centru în Reşiţa,
2 camere, baie, 2 holuri, bucătărie.
centrală nouă, laminate, termopane. 300 (include gaz şi curent)
€/lună + 2 luni avans garanţie. Info
e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com sau tel. +436763127442
Vând casă Reşiţa 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, gradina, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând apartament 2 camere,
zona Moroasa, fără îmbunătăţiri,
zonă liniştită, disponibil şi pentru
spaţiu comercial. Preţul pieţei. Tel.
0725-185937.
Persoană fizică, vând apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, situat în cartierul Valea
Domanului, mun. Reşiţa, la 5 minute
de centru, bucătărie mare, 2 holuri,
1 baie, balcon, boxă la subsol. Imobilul are următoarele îmbunătăţiri:
renovat complet, proaspăt zugrăvit,
gresie, faianţă, uşă metalică la intrare, centrală termică proprie, podele
laminate, uşi interior înlocuite, izolat
pe interior, termopane, cablu tv,
telefon, internet, instalaţie sanitară
separată de restul blocului. Tel.
0761-125326.
Vând casă mare la Dognecea
zona centrală, cu baie, curte, grădină, deal, mobilată sau nemobilată,
top renovată 55.000 €. Tel. 0255-23
6562 sau luna2008_1@yahoo.de
Vând sau schimb ap. 2 camere
în Govândari, et. 2/4 amenajat, utilat
20.900 € cu ap. 3 camere ofer
diferenţa cash. Tel. 0740-520382.
Vând casă Reşiţa Dealul Crucii
are 3 camere baie centrală gaz, apă,
anexe şi garaj este o zonă liniştită
merită văzută, preţ 16.500 € neg.
Tel. 0355-415608, 0732-624586.
De vânzare apartament confort
1, 3 camere decomandate, termopane complet, inclusiv balcoanele,
izolat termic-complet mobilat şi
complet utilat cu toate electrocasnicele. Tel. 0355-418204.

Anunturi
,

Vând apartament 3 camere,
utilat şi mobilat pe bd. Republicii,
preţ 38.000 €. Tel. 0769-237250.
Vând teren pe Calea Caransebeşului. Tel. 0769-237250.
Vând foarte urgent, la un preţ
foarte avantajos, un loc de veci la
cimitirul nr. 8 din Reşiţa. Tel. 0751132460.
Închiriez spa ţiu comercial,
spaţiu locativ şi spaţiu prestări
servicii în Bocşa Română cu toate
utilităţile şi vad bun la strada
principală. Tel. 0732-097398.
Vând pădure în Bocşa, în dealul
cetăţii 1,5-3 ha. Tel. 0732-097398.
Vând spaţiu comercial, parter,
aleea Felix bl. 4 sc. 3, ap. 4, Reşiţa,
modernizat, 50 mp. Preţ 30.000 €
neg. Tel. 0744-524991.
Vând apartament 3 camere în
Moroasa, semidecomandat, în bloc
cărămidă, izolat, posibilitate de
mansardare, centrala proprie, loc de
parcare, zonă foarte liniştită, aproape de Centru. Tel. 0743-595558.
Proprietar vând apartament 2
camere, confort 1, zona Govândari,
dotat cu centrală proprie şi uşă
metalică la intrare. preţ negociabil.
Tel. 0724-379842, 0726-925781,
0769-514207.
Vând apartament, zona
Kaufland, 3 camere, 2 băi, semidecomandat, izolat exterior,
centrală, etaj 1/4, confort 1. preţ fix
30.000 €. Tel. 0771-464494.
Vând urgent apartament 2
camere Moroasa, et. 2. Tel. 0726701010.
Vând apartament cu 3 camere
situat în Reşiţa zona Intim, etaj 1/4,
geamuri termopan şi izola ţie
exterioară. Tel. 0740-901345.
Vând apartament 3 camere
decomandat confort 1, parter înalt,
Făgăra şului nr. 35, 34.000 €
negociabil. Tel. 0771-390864.
Vând apartament cu o cameră,
în Reşiţa, strada Ion Corvin, zona
centru Lidl-Finanţe, în suprafaţă de
44 mp, compus din cameră,
bucătărie, baie, hol, balcon. Etajul 9
din 9, deasupra este pod şi este
făcut acoperiş cu ţiglă, există lift,
scară de bloc curată, zonă
rezidenţială, locuri de parcare în faţa
şi spatele blocului. Nu are finisaje.
Are uşă de metal. Deţine gaz, apă,
canalizare, curent electric. Preţ
14.800 €. Tel. 0724-070200.
Vând teren la Bratova drum se
acces, curent electric, acte la zi,
număr de casă. Tel. 0725-763784.
Vând apartament semidecomandat, 3 camere, bucătărie, baie,
balcon. termopane, centrală, izolat
termic, etaj 1 din 4, situat în Moroasa
2. Preţ 24.000 €. Tel. 0752-099019.
Vând apartament 2 camere
decomandat, termopan, aer condiţionat în ambele camere, centrală,
vedere la parc, Făgăraşului 20, et.
4/4, bloc acoperit cu ţiglă, preţ
23.000 € neg. Tel. 0763-440252.
Vând urgent apartament 3
camere conf. 1 dec. zona centrală.
Tel. 0726-701010.

Debitoarea SC BOGHIAL COMPANY SRL, cu sediul social în sat
Glimboca, comuna Glimboca, Nr. 196, judeţ Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la registrul comerţului Caraş-Severin J11/355/2008, număr
de înregistrare fiscală 23751996, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3,
telefon: 0256-242823, 0745-599107 publică următoarea:
Notificare
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitoarei, este 30.09.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 11.10.2013.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele si drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 28.10.2013
Termen de continuarea procedurii la data de 31.10.2013.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar,
din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data
de 17.10.2013, ora 13:00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului, alte menţiuni.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative, în 2
exemplare, va fi depu-să la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
3918/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

Vând foarte urgent, la un preţ
foarte avantajos, un apartament cu
2 camere, la etajul 1, în Reşiţa,
Calea Caransebeşului nr. 1 bloc 1
scara 1 ap. 5 complet mobilat şi
utilat, la cheie, cu uşă la intrare
metalică nouă, antiefracţie uşi în
apartament toate noi, geamuri
termopane noi, cu centrală pe gaz
proprie, maşină de spălat, frigider şi
congelator, aragaz cu hotă, gresie şi
faianţă pe holuri în bucătărie şi în
baie, parchet în cele două camere,
cu beci la subsolul blocului prevăzut
în contract, preţ uşor negociabil
28.100 €. Tel. 0751-132460.
Închiriez garsonieră mobilată cu
tot necesarul, prefer o fată (2 fete).
Tel. 0726-325283, 0771-206561.
Vând apartament 3 camere în
Govândari. Tel. 0769-237250.
Vând cămin cu 2 camere total
îmbunătăţit, centrală, termopane,
izolat exterior, sau schimb cu casă
în jurul Reşiţei, 16.000 €. Tel. 0746769501.
Vând apartament 3 camere
confort 1 decomandate Lunca
Pomostului et. 3, 2 băi, balcon
închis, termopane, centrală termică,
parchet, preţul este de 40.500 €
negociabil. Tel. 0355-410022.
Vând parcelă pt. construit casă
în sat de vacanţa Văliug-Crivaia cu
drum bun de acces cu posibilităţi
apă şi curent, zonă minunată, 29
€/mp uşor neg. Tel. 0722-631009.
Vând parcela în Văliug sat de
vacanţă Crivaia, cu drum de acces
cu apă la teren, curent în zona cu 13
€/mp negociabil. Tel. 0722-631009.
Vând în Reşiţa zona liniştită str.
Nera nr. 29B, 2 parcele 680mp şi
720mp pt. construit casă. Avem
vecini buni la strada pavată, cu
curent, apă, gaz, canal, 29 €/mp
negociabil. Tel. 0722-631009.
Vând teren agricol, pământ bun,
lucrat, într-o parcelă 4,64 ha în
Recaş 5000 €/ha. Proprietar pers.
fizică, titlu proprietate şi cu extras cf.
Tel. 0722-631009.
Vând apartament 2 camere
confort 2. Preţ 17.900 €. Tel. 0740844081.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat, centrală termică,
fără alte îmbunătăţiri, în Moroasa 1,
la preţ de criză. Tel. 0720-006988.
Particular, închiriez apartament
2 camere conf. 1, complet utilat,
zona Intim. Tel. 0727-020821.
Vând casă 3 camere, hol, baie,
bucătărie, renovată nou pe interior.
Posibilitate pentru construc ţie.
Moroasa. Preţ 65.000 €. Tel. 0726948474.
Schimb apartament 2 camere,
conf. 3, Luncă, cu căsuţă în Reşiţa
sau împrejurimi. Tel. 0355-408993.
Cumpăr sălaş micuţ în Reşiţa
sau împrejurimi. Tel. 0769-862016.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, cu toate îmbunătăţirile, zona
Poliţie, Luncă. Preţ neg. Tel. 0770538111.
Vând casă în Măureni, 3 camere, hol, bucătărie, curte betonată,
grădină, fântână apă potabilă în curte. Preţ 12.000 €. Tel. 0770-585536.
Vând apartament în centrul Civic, 4 camere, decomandat, 100 mp,
2 băi, 2 balcoane, modificat. Starea
imobilului de lux. Preţ 55.000 € neg.
Tel. 0770-585536, 0355-411729.
Ofer spre închiriere apartament
3 camere, et. 1, zona Billa, utilat şi
dotat. Preţ neg. Tel. 0743-146408,
0754-817504.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, Govândari. Tel. 0729137654, 0255-222550.
Vând casă 2 camere, bucătărie,
baie, coridor, verandă şi şopru. Preţ
negociabil. Tel. 0722-705675.
Vând urgent garsonieră în Luncă, multiple îmbunătăţiri (plecare
definitivă din ţară). Tel. 0766256692.
Închiriez apartament, zona
Poliţie Reşiţa. Tel. 0355-408066,
0770-546342, 0732-943380.
Caut fată sau băiat în gazdă,
zona Calea Timişorii. Tel. 0770479559.

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. AUTOTRANS CERNA S.R.L., anunţă scoaterea la
vânzare prin licitaţie publică deschisă a bunurilor aparţinând
debitoarei constând în: l Rulotă - 1 buc., l Cântar digital - 1 buc., l
Maşină măcinat cafea - 1 buc., l Vitrină frigorifică - 2 buc., l Casă
marcat - 1 buc., l Raft metalic - 1 buc.
Licitaţia publică va avea loc în data de 17.09.2013 ora 15:00,
urmând a se repeta până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de marţi
la aceeaşi oră, la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare la
telefon 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
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 SC
ADCAD SRL Obreja, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică deschisă, a următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
l Calculator PC + monitor, 4 buc. - preţ evaluare 280 euro;
l Laptop Dell - preţ evaluare170 euro.
Licitaţia publică va avea loc în data de 17.09.2013 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., relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
SCP INSOLV GROUP SRL prin colaborator SCP MAGISTER
SPRL cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. CaraşSeverin, în calitate de lichidator judiciar al SC CG LAVISTAR SRL
Anina, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a
următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
l Suport fierastrău cu bandă orizontală
- 46.0 euro;
l Suport circular pendular
- 12.0 euro;
l Suport circular sanie
- 12.0 euro;
Licitaţia publică va avea loc în data de 17.09.2013 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., relaţii suplimentare la tel. 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. PALDOR AUTO S.R.L. constând în:
Imobil apartament cu 3 camere situat în Resita, str G.A. Petculescu,
nr. 15, ap. 31, jud Caraş-Severin, preţ de evaluare - 25.000 Euro,
exclusiv TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 17.09.2013 orele 14:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii.
Relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar, SCP MAGISTER SPRL cu sediul
în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a următorului bun
imobil aparţinând SC SIP MARMURAT 2001 SRL:
l Construcţie “Baracă metalică” evaluată la preţul de 446 euro.
Licitaţia publică va avea loc în data de 17.09.2013 orele 15:00 la
sediul lichidatorului judiciar şi se va repeta în fiecare zi de marţi la
aceeaşi oră. Relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BOCŞA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

anunţă:
În baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publicirepublicat în 2007 cu modificarile şi completările ulterioare şi a Hotărârii
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile ulterioare, cât
şi adresa nr. 3924/26.08.2013 prin care a fost înştiinţată Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, Serviciul Public de Asistenţă Socială
Bocşa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacantă de:
INSPECTOR principal, clasa I, în cadrul Serviciului Public de
Asistenţă Socială Bocşa, Compartimentul Contabilitate Salarizare si
Resurse Umane.
Condiţii specifice:
l Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalent în domeniul Contabilitate, vechime necesara minimum 5 ani
in specialitatea studiilor;
Concursul se organizează la sediul Serviciului Public de Asistenta
Sociala Bocşa, în data de 07.10.2013, ora10.00- proba scrisă şi în data
de 09.10.2013, ora 10.00- interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 de
zile de la data publicării anunţului.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008
cu modificările ulterioare.
Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs,
conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia stabilită sunt afişate la
sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Bocşa.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de
Asistenţă Socială Bocşa şi la telefon 0355/566612.
ŞEF SERVICIU,
SORIN LIGHEZAN ION
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Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, a adoptat noua lege privind câinii fără
stăpân. În forma adoptată, documentul legislativ precizează că un câine din adăpost poate fi
revendicat sau adoptat gratuit, în termen de 14 zile lucrătoare. După expirarea termenului,
autoritatea locală poate decide eutanasierea, dacă nu are posibilitatea de cazare şi resurse
bugetare pentru păstrarea câinilor din adăposturi. Animalele agresive sau declarate bolnave
incurabile, de către un medic veterinar, vor fi eutanasiate imediat.

Lansarea în dezbatere public@ a
proiectului noii legi a insolven]ei
Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică proiectul noii legi a
insolvenţei, proiect prin care este sistematizat şi adaptat cadrul legislativ în
domeniul insolvenţei şi pre-insolvenţei.
Proiectul noii legi a insolvenţei propune o soluţie integratoare,
incluzând într-un singur corpus normativ legislaţia generală, aplicabilă
tuturor operatorilor economici, legislaţia specială, incidentă instituţiilor de
credit şi societăţilor de asigurare/re-asigurare, reglementarea insolvenţei
grupurilor de societăţi, reglementarea insolvenţei transfrontaliere. Sunt, de
asemenea, reglementate în noua lege instrumentele de prevenire a
insolvenţei - mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv.
În acelaşi timp, proiectul noii legi a insolvenţei vine să asigure echilibrul
intereselor creditorilor şi debitorului în procedură şi eficientizarea
procedurii, care să conducă, implicit, la reducerea duratei procedurii şi la
creşterea gradului de recuperare a creanţelor.
Astfel, în primul sens, cel al asigurării echilibrului intereselor în concurs:
l Se egalizează regimul deschiderii procedurii în cazul concursului dintre
cererea debitorului şi a creditorilor, la 10 zile de la depunerea cererii
debitorului.
l Dacă în forma actuala a legii era impusă o valoare-prag pentru
formularea unei cereri de deschidere a procedurii doar pentru creditor, prin
proiect se propune instituirea unei valori-prag şi pentru debitor, aceeaşi cu
cea stabilită pentru creditor, respectiv 40.000 lei.
l Se introduce ideea acordării unui termen pentru plata creanţei
creditorului declanşator - până la rămânerea în pronunţare asupra cererii
de deschidere a procedurii formulate de creditor.
l Pentru a îmbunătăţi şansele de reorganizare - în avantajul atât al debitorului, cât şi al creditorilor - se propune introducerea unei super-priorităţi
pentru finanţările acordate în timpul procedurii, inclusiv in perioada de
observaţie. Aceste finanţări se vor garanta, în principal, prin afectarea unor
bunuri sau drepturi care nu formează obiectul unor cauze de preferinţă, iar
în subsidiar, dacă nu există astfel de bunuri sau drepturi disponibile, cu
acordul creditorilor beneficiari ai respectivelor cauze de preferinţă.
l Pentru evitarea aprobării unor planuri de reorganizare susţinute de un
număr mic de creditori (situaţie posibilă actualmente - prin "manipularea"
grupelor de vot poate fi aprobat, în prezent, un plan fără corespondent în
valoarea creanţelor), se introduce un criteriu suplimentar pentru
aprobarea planului, respectiv 30% din total masa credală.
În realizarea celui de-al doilea obiectiv, eficientizarea procedurii:
l Acţiunile incidentale (fond şi apel) se judecă în conformitate dispoziţiile
noului Cod de procedura civilă cu privire la judecata în primă instanţă, cu
menţiunea că termenul pentru depunerea întâmpinării este de maxim 10
zile de la comunicare, răspunsul la întâmpinare nu este obligatoriu, iar
judecătorul sindic fixează, prin rezoluţie, în termen de maxim 3 zile de la
data depunerii întâmpinării, primul termen de judecată, care va fi de cel
mult 30 de zile de la data rezoluţiei.
l Se înlocuieşte termenul de continuare a procedurii cu un termen administrativ de control, care îi va permite judecătorului sindic să gestioneze
mai eficient dosarul de insolvenţă, nefiind necesară organizarea unor
şedinţe publice de judecată dacă nu există cereri în procedură
contencioasă sau necontencioasă, dar făcând posibilă dispunerea de
măsuri în sarcina administratorului judiciar/lichidatorului judiciar;
l Se introduce posibilitatea judecătorului sindic de a debloca anumite
situaţii, atunci când creditorii nu sunt activi în procedură: dacă nu se poate
lua o hotărâre în adunarea sau în comitetul creditorilor, administratorul
judiciar/lichidatorul judiciar poate sesiza instanţa în vederea pronunţării
unei hotărâri;
l Se prevede expres obligaţia judecătorului sindic de a se pronunţa
asupra viabilităţii planului de reorganizare, propus de debitor sau creditori
şi aprobat de adunarea creditorilor;
l Se propune eficientizarea activităţii comitetului creditorilor, întrunirile
acestuia urmând a avea loc ori de cate ori este cazul (nu neapărat lunar, ca
în legea actuala), iar votul se poate exprima prin orice mijloace care
asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, nemaifiind
astfel obligatorie prezenţa fizică.
l Se introduc prevederi exprese cu privire la tratamentul contractelor de
leasing şi a creanţelor provenite din contracte de leasing.
l Pentru asigurarea protecţiei creditorilor şi transparenţei procedurii,
vânzarea activelor se va efectua potrivit unui regulament de vânzare,
Ministerul Justiţiei
aprobat de creditori.

SUA vor începe în octombrie lucrările la sistemul de apărare antirachetă din România, potrivit ministrului român al apărării. Conform
acordului bilateral semnat în 2011, sistemul american de rachete
interceptoare va fi amplasat la Deveselu, ca parte a Abordării Adaptive în
Etape ce a fost adoptată cu privire la construirea până în 2015 a Sistemului
de Apărare al SUA împotriva Rachetelor Balistice în Europa.

"Prima Casă"
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice (MDRAP), prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
(ANL), a lansat procedura de cumpărare a locuinţelor
pentru tineri, destinate închirierii, prin programul „Prima
Casă”. De asemenea, locuinţele pentru tineri pot fi achiziţionate şi prin credite ipotecare obţinute de la alte bănci.
În ultima perioadă, Guvernul a adoptat măsuri care să
faciliteze achiziţia locuinţei pe care o deţin chiriaşii din
blocurile construite prin programul ANL „Locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii”, inclusiv prin facilitarea
contractării de credite garantate de stat, prin programul
„Prima Casă”. Aceştia beneficiază, în anul 2013, de un
plafon de garantare în valoare de 500.000.000 de lei
pentru contractarea de credite prin acest program şi de o
valoare de înlocuire de 326 de euro/mp.
Partenerii MDRAP şi ANL în această procedură sunt
instituţiile bancare şi Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.
Titularii contractelor de închiriere pot cumpăra
locuinţa după primul an de chirie. În acest sens, ei trebuie
să adreseze o cerere autorităţilor locale în administrarea
cărora se află imobilele.
Tinerii chiriaşi pot obţine informaţii suplimentare
privind achiziţia locuinţei de la sediile primăriilor pe a căror
rază administrativă sunt construite, sau direct la ANL, la
adresa de e-mail relpub@anl.ro sau la numerele de telefon 021/320.44.60 şi 0800 800 636 - telverde (apel gratuit)
Programul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii”
este implementat de ANL şi finanţat de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice. Programul are ca obiectiv să
faciliteze obţinerea, de către tinerii sub 35 de ani, a unei
locuinţe cu chirie. Vânzarea acestor locuinţe către actualii
chiriaşi are ca scop obţinerea de noi resurse ce vor fi
utilizate pentru finanţarea în continuare a programelor
destinate îmbunătăţirii accesului la locuinţe. Din anul
2001, prin Programul Locuinţe pentru tineri, au fost
recepţionate 30.840 de locuinţe.
Comunicare si informare / MDRAP, Joi, 29 August 2013

Protec]ia }i promovarea
drepturilor copilului
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat Proiectul de
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/
2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Proiectul de lege adoptat instituie principiul interesului
superior al copilului drept criteriu fundamental care va sta
la baza oricărei dezbateri şi decizii luate de autorităţile
publice şi de organismele private. De asemenea,
introduce prevederi menite să asigure o protecţie
adecvată copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate. Astfel, aceştia au obligaţia de a notifica, cu 40
de zile înainte de data plecării, autorităţile locale,
respectiv serviciul public de asistenţă socială de care
aparţine, precum şi de a nominaliza persoana în grija
căreia va fi lăsat copilul în toată această perioadă.
Aceeaşi obligaţie o are şi părintele care exercită singur
autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul şi
care a obţinut o slujbă în afara ţării.

M@surile }i priorit@]ile noului
an }colar 2013-2014
Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus
Pricopie, a prezentat marţi, 10
septembrie, în faţa membrilor Comisiei
pentru învăţământ, ştiinţă şi sport a
Camerei Deputaţilor şi a reprezentanţilor
Grupului minorit ă ţilor naţionale din
Parlamentul României, nout ă ţile
privitoare la anul şcolar 2013-2014.
Ministrul a adus la cunoştinţa parlamentarilor modificările legate de calculul
mediei de admitere în învăţământul liceal,
respectiv scăderea ponderii mediei generale a celor patru ani de liceu, la 25%, în
favoarea mediei primite la Evaluarea
Naţională la finalul clasei a VIII-a la 75%.
Ministrul Educaţiei a precizat că acest
an va marca o monitorizare mai atentă,
din partea comunităţii şcolare, a activităţii
de predare - învăţare derulate în clasă,
pentru a remedia din timp lacunele sesizate. În acest sens, ministrul a arătat că
MEN va introduce un sistem de evaluare
naţională constantă - clasa a II-a, clasa a
IV-a, clasa a VI-a. Ministrul le-a prezentat
parlamentarilor programul de revizuire a
curriculumului naţional, pe toate segmentele învăţământului preuniversitar şi de introducere a manualelor noi, adaptate curricumului, care vor avea şi suport digital.
Ministrul Remus Pricopie a precizat că
unităţile şcolare sunt pregătite să-şi
primească elevii, iar în clasa pregătitoare,
ca prim nivel din sistemul obligatoriu de
învăţământ, s-a reuşit atragerea mult mai
multor copii, comparativ cu anul anterior.
Ministerul Educaţiei Naţionale

Legea referendumului
Plenul Camerei Deputaţilor, for decizional, a adoptat Legea referendumului
prin care se reduce la 30% cvorumul de
participare, respingând astfel cererea
formulată de preşedintele Traian Băsescu
de reexaminare a legii privind organizarea
şi desfăşurarea referendumului. În solicitare, şeful statului arăta ca la referendum
este oportună păstrarea pragului de 50%
plus 1 din numărul celor înscrişi în liste.
Ca urmare a votului exprimat,
referendumul este valabil dacă participă
cel puţin 30% din cei înscrişi în listele
electorale permanente, iar rezultatul este
validat dac ă op ţiunile exprimate
reprezintă 25% din cei înscrişi pe liste.

Din luna octombrie, România va trebui să aplice o directivă a UE care prevede că pacienţii se pot
trata la orice spital din străinătate. Românii care vor opta pentru tratamente medicale în ţările UE,
Europa de Sud-Est şi Elveţia vor primi, în lei, contravaloarea intervenţiei medicale la nivelul tarifelor
din România şi vor fi obligaţi să acopere din resurse proprii diferenţa în euro. Eugen Nicolăescu: "Se
decontează contravaloarea serviciilor pe care le-aţi primit în acea ţară la nivelul din România.
Presupunem că aţi făcut o apendicită. În România, apendicita costă 1.400 de lei. În Italia costă 1.500
de euro. Veţi primi contravaloarea la 1.400 de lei, diferenţa o veţi suporta din buzunar".

l Cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul agricultură ecologică se pot depune în perioada 1 septembrie
- 15 octombrie 2013, inclusiv l Producţia industrială (serie brută) a crescut cu 6,9% în primele şapte luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2012 l În sesiunea
august-septembrie a examenului de Bacalaureat 2013, au promovat 15.592 de candidaţi, respectiv 21,5% din totalul celor 72.476 prezenţi l Primul oraş care a declarat
falimentul în România este Aninoasa. Este vorba de un oraş din judeţul Hunedoara care se baza pe minele sale de cărbune l Grupul energetic american Chevron
intenţionează să demareze lucrări de explorare a gazelor de şist la trei blocuri: Costineşti, Vama Veche şi Bârlad l Persoanele fizice nu vor mai putea deţine peste 100 de
hectare de teren agricol de la 1 ianuarie 2014, potrivit proiectului de Lege privind vânzarea - cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
Legea nr. 200/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de
sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu
tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală
asociate (M.O. nr. 396/01.07.2013)
l Ministerul Apărării Naţionale - Regulamentul onorurilor şi
ceremoniilor militare din 10.06.2013 (M.O. nr. 396bis/
01.07.2013)
l Ministerul Sănătăţii - Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate,
corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI)
cuprinse în sublista C2 a anexei la H.G. nr. 720/2008 pentru
aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de
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prescripţie medicală în sistemul asigurărilor sociale de
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare din
01.07.2013 (M.O. nr. 397bis/02.07.2013)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 17/2013 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României (M.O. nr. 397/02.07.2013)
l Legea nr. 194/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M.O.
nr. 397/02.07.2013)
l Legea nr. 213/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (M.O. nr.
397/02.07.2013)
l Ministerul Economiei - Procedura de implementare a
Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de
comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă din
13.06.2013 (M.O. nr. 398bis/02.07.2013)

l Ministerul Economiei - Procedura de implementare a
Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în
rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START din 13.06.2013 (M.O. nr. 398bis/02.07.2013)
l Legea nr. 201/2013 privind abrogarea art. IV din Legea nr.
10/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008
privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia
competiţiilor şi a jocurilor sportive (M.O. nr. 398/02.07.2013)
l Legea nr. 211/2013 privind acordarea unor drepturi
persoanelor care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (M.O. nr. 398/02.07.2013)
l Legea nr. 202/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi
publicitatea comparativă (M.O. nr. 399/03.07.2013)

Cancelarul german, Angela Merkel, şi principalul contracandidat,
Peer Steinbruck, au avut participat la singura dezbatere televizată
programată înaintea alegerilor generale, care urmează să aibă loc în
22 septembrie. Sondajele recente au dat blocului conservator al lui
Merkel un mare avans în faţa social-democraţilor lui Steinbrueck, şi au
sugerat că actuala coaliţie de centru-dreapta poate fi realeasă.

Kazahstan şi China vor semna mai mult de 20 de
contracte în valoare totală de aproximativ 30 de miliarde
de dolari, inclusiv în sectorul energetic, a declarat
preşedintele kazah Nursultan Nazarbaiev, la finalul
întâlnirii cu şeful statului chinez Xi Jinping. Preşedintele
chinez a efectuat o vizită în patru state din Asia Centrală.

Cre}terea oportunit@]ilor de angajare în
sectorul asisten]ei medicale
Creşterea cererii de forţă de muncă în
sectorul asistenţei medicale este confirmată
de cele mai recente date ale Observatorului
european al locurilor de muncă vacante
(European Vacancy Monitor - EVM), publicate
recent de Comisia Europeană. Între 2008 şi
2012, numărul de locuri de muncă în sectorul
asistenţei medicale din UE a crescut cu
aproape 2 % anual. Această creştere este
rezultatul efectelor combinate ale îmbătrânirii
popula ţiei, progreselor tehnologice şi
terapeutice, creşterii aşteptărilor populaţiei în
ceea ce priveşte calitatea serviciilor şi
punerea unui accent mai mare pe asistenţa
profilactică. În 2012, aproape un milion de
persoane au fost angajate pentru a lucra în
domeniul asistenţei medicale.
Cu toate acestea, Observatorul reflectă
scăderea în ansamblu a cererii de forţă de
muncă în UE, locurile de muncă vacante fiind
cu 6 % mai puţine în al patrulea trimestru din
2012 în raport cu ultimul trimestru al anului
2011. Numărul de persoane angajate a scăzut
în al patrulea trimestru al anului 2012 în cea
mai mare parte a principalelor grupuri
profesionale şi a scăzut pentru „specialişti”
pentru prima dată de la al doilea trimestru al
anului 2010 (cu 5 %).
Profesiile cu cea mai mare creştere a
numărului de angajaţi după lucrătorii care
prestează servicii de îngrijire personală în
domeniul asistenţei medicale au fost creatorii
şi analiştii de aplicaţii software, personalul
secretarial administrativ şi specializat,
personalul din minerit, supervizorii din
industria prelucrătoare şi a construcţiilor,
precum şi învăţătorii.
Serviciile de îngrijire personală în sectorul
asistenţei medicale s-au situat pe primul loc
între ocupaţiile cu cea mai mare creştere între
al patrulea trimestru din 2011 şi al patrulea
trimestru din 2012. Trei alte categorii de
angajaţi din sectorul asistenţei medicale sunt
clasate între primele 25 de profesii cu cea mai
mare creştere: asistenţii medicali şi obstetricali, tehnicienii medicali şi farmaceutici şi alţi
profesionişti din domeniul sănătăţii, de
exemplu, medici stomatologi, farmacişti, fizioterapeuţi. Pe termen mediu, perspectivele de
angajare sunt mai promiţătoare pentru
asistenţii medicali şi obstetricali.
Raportul evidenţiază, de asemenea,
faptul că o serie de ţări s-ar putea confrunta cu
provocarea reprezentată de îmbătrânirea
forţei de muncă în sectorul asistenţei
medicale. De exemplu, mai mult de 40 % din
persoanele care activează în domeniul
asistenţei medicale din Bulgaria şi din statele
baltice au vârsta între 50 şi 64 de ani, fiind
substanţial mai mare decât media UE.

Cre şterea angaj ărilor în sectorul
asistenţei medicale contrastează cu tendinţa
generală reflectată în Observatorul european
al locurilor de muncă vacante, reprezentată
de o scădere cu aproximativ 4 % a angajărilor
în UE-27 între al patrulea trimestru din 2012 şi
al patrulea trimestru din 2011. Angajările au
scăzut în majoritatea grupurilor profesionale
şi au scăzut pentru prima dată de la al doilea
trimestru din 2010 pentru specialişti. În
acelaşi timp, angajările celor cu studii
universitare a crescut cu 2 %, ceea ce poate
indica faptul că un număr mai mare de
specialişti acceptă locuri de muncă sub
nivelul lor de calificare.
Context
Importanţa sectorului asistenţei medicale
pentru crearea de locuri de muncă în Europa
a fost evidenţiată în Pachetul privind
ocuparea forţei de muncă din aprilie 2012
elaborat de Comisie, care a inclus un Document de lucru al serviciilor Comisiei privind un
plan de acţiune pentru forţa de muncă din
domeniul asistenţei medicale din UE.
Aproximativ unul din zece lucrători din UE
lucrează în mod direct în sectorul asistenţei
medicale, Germania şi Regatul Unit având
aproximativ 60 % din personalul medical din
UE-27, conform Observatorului european al
locurilor de muncă vacante.
Profesiile din domeniul sănătăţii se numără printre profesiile cele mai „problematice”
din Europa, pentru care locurile de muncă
vacante sunt greu de ocupat, conform
raportului Comisiei Europene pentru 2012
privind locurile de muncă vacante şi
recrutarea în Europa.
O analiză a tendinţelor importante în ceea
ce priveşte asistenţii medicali şi obstetricali în
Panorama competenţelor în UE arată că la
lipsa de coresponden ţ ă contribuie o
combinaţie de factori: numărul insuficient de
asisten ţi medicali formaţi, concurenţa
mondială pentru asistenţi medicali, cererea
semnificativă pentru înlocuirea celor care
părăsesc sistemul în condiţiile în care un
număr tot mai mare de asistenţi medicali şi
obstetricali se apropie de vârsta pensionării,
ratele mari de renunţare, condiţiile de muncă
şi de salarizare, precum şi lipsa disponibilităţii
de a presta o muncă fizică grea.
Observatorul european al locurilor de
muncă vacante este un buletin trimestrial
publicat de Direcţia generală Ocuparea forţei
de muncă, afaceri sociale şi incluziune a
Comisiei Europene. Această publicaţie face
parte din iniţiativa emblematică Europa 2020
„O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri
de muncă”.
Comisia Europeană - IP/13/821, 09.09.2013

Tranzi]ia c@tre
biocombustibili avansa]i
Parlamentul European a cerut limitarea
utilizării biocombustibililor tradiţionali şi
tranziţia rapidă spre noi biocombustibili generaţi din alte surse, cum ar fi algele marine
şi deşeurile. Măsurile ţintesc reducerea
emisiilor de gaze de seră rezultate din
utilizarea tot mai mare a terenurilor agricole
pentru producţia de biocombustibili.
"A fost o dezbatere foarte dificilă pentru
că interesele economice au cântărit foarte
greu. Textul este foarte tehnic, dar are
importante implicaţii economice şi etice", a
spus raportorul Corinne Lepage (ALDE,
FR) după ce propunerea a fost aprobată cu
356 de voturi pentru, 327 împotrivă şi 14
abţineri.
Schimbarea indirectă a utilizării
terenului
Emisiile de gaze cu efect de seră care
rezultă din utilizarea tot mai mare a
terenurilor agricole pentru producţia de
biocombustibili sunt identificate în studiile
de specialitate drept "schimbarea indirectă
a utilizării terenului" (ILUC). Dovezile
ştiinţifice arată că multiplicarea emisiilor ca
urmare a acestui fenomen poate anula
unele dintre beneficiile aduse de
biocombustibili, dacă se are în vedere
întregul proces de la producţie la consum.
Conform legislaţiei prezente, statele
membre trebuie să se asigure că energia
regenerabilă reprezintă cel puţin 10% din
consumul de energie din sectorul
transporturilor, până în 2020. În textul
adoptat, deputaţii spun că biocombustibilii
de primă generaţie (din recolte agricole) nu
trebuie să depăşească 6% din consumul
final de energie din sectorul transporturilor,
până în 2020, spre deosebire de ţinta de
10% din legislaţia existentă.
Un pas înainte spre biocombustibili
avansaţi
Biocombustibilii avansaţi, generaţi din
alge marine sau din unele deşeuri, ar trebui
să reprezinte cel puţin 2,5% din con-sumul
de energie din sectorul transportu-rilor,
până în 2020, spun deputaţii.
Ce urmează
Cu două voturi diferenţă, raportorul nu a
obţinut mandatul de negociere cu Consiliul
în primă lectură. Statele membre vor
adopta acum, la rândul lor, o poziţie
comună. Dacă aceasta este diferită, va
avea loc o a doua lectură.
REF. : 20130906IPR18831

Smithfield Foods Inc, cel mai
mare producător şi procesator de
carne de porc din lume, a anunţat că
autorităţile din SUA vor permite firmei
să fie preluată de grupul chinez
Shuanghui International Holdings Ltd.

Şefa acţiunilor umanitare sub egida
Naţiunilor Unite a reiterat angajamentul
organizaţiei de a continua operaţiunile de
ajutorare în interiorul Siriei şi în ţările vecine.
"Siria şi ţările vecine trec printr-o criză
umanitară la o scară foarte rar văzută," a
declarat Valerie Amos reporterilor de la New
York, într-o teleconferinţă de la Beirut, Liban.
De la începerea luptelor, martie 2011, între
Guvernul sirian şi diferitele grupuri care doresc
înlăturarea preşedintelui Bashar Al-Assad, mai
mult de 100.000 de oameni au fost ucişi, peste
2 milioane au fugit în ţările vecine şi alte 4
milioane au fost strămutate pe plan intern. În
plus, cel puţin 6.8 milioane de locuitori, dintre
care jumătate sunt copii, au nevoie de
asistenţă umanitară de urgenţă.
"Este o situaţie disperată, pentru că în
spatele acestor statistici se ascunde o mare
tragedie pentru familii, pentru copii, pentru
femei şi pentru bărbaţi", a spus Valerie Amos.
Comisia, formată din 50 de membri, însărcinată cu modificarea Constituţiei Egiptului adoptată în 2012 şi-a început activitatea.
Panelul este dominat de partidele laice şi
personalităţi publice liberale. Acesta are două
luni pentru a finaliza amendamentele constituţionale propuse de o comisie de experţi.
După un referendum asupra constituţiei, în
ţară vor urma alegerile prezidenţiale şi parlamentare, la începutul anului viitor, ca parte a
planului care vizează revenirea la un regim
democratic. Gruparea Frăţia Musulmană nu
are reprezentaţi în comisie.
Creştere economică şi locurile de
munc ă, impozitare mai echitabilă,
reglementarea financiară, comercială şi
Siria au fost temele principale de la summit-ul
G20 de la Sankt Petersburg, desfăşurat în
perioada 5-6 septembrie 2013.
"G20 şi-a dovedit utilitatea în fa ţa
provocărilor majore la care a fost supusă
economia mondială în ultimii cinci ani, ca prim
forum în lume pentru cooperarea economică:
toţi membrii G20 rămân hotărâţi să pună în
aplicare angajamentele noastre ambiţioase şi
să aplice măsuri suplimentare cu privire la
creşterea puternică şi durabilă. Suntem
încântaţi că obiectivele Uniunii Europene
pentru acest summit au fost atinse în linii mari",
a declarat preşedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy, şi preşedintele Comisiei
Europene, José Manuel Barroso, care au
reprezentat UE la summit.
Guvernul kenyan şi UNESCO, au anunţat
existenţa unei potenţiale rezerve de apă
subterană nordul extrem al ţării. Descoperirea,
realizată cu ajutorul tehnologiei avansate de
explorare prin satelit şi foraje susţinute de
UNESCO, a fost salutată ca un progres ştiinţific
care ar putea schimba radical viaţa a jumătate
de milion de oameni care locuiesc în una dintre
regiunile cele mai aride de pe glob.

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să păstreze nemodificată dobânda de referinţă la nivelul record de 0.5% l Parlamentul European a lansat campania de
informare pentru alegerile din 2014 l La 1 septembrie a intrat în vigoare Acordul de Stabilizare şi Asociere dintre Uniunea Europeană şi Serbia, aducând beneficii
concrete în relaţiile comerciale şi avansarea procesului de aderare, în general l Comisia Europeană a lansat o competiţie care vizează desemnarea capitalei europene
a inovării sau, altfel spus, a „iCapitalei” l Secretarul de stat american John Kerry a cerut Uniunii Europene să amâne o interdicţie privind asistenţa financiară a UE pentru
organizaţii israeliene în teritoriile palestiniene ocupate l Tokyo va găzdui Jocurile Olimpice şi Paralimpice din 2020 l Miniştrii de externe din Georgia şi Ucraina s-au
exprimat în favoarea consolidării relaţiilor dintre ţările lor cu Republica Islamică Iran l

SpaceShipTwo

Pentru a doua oară, SpaceShipTwo (SS2)
de la Virgin Galactic a finalizat cu succes un
test de zbor supersonic. Străbătând cerul
deasupra deşertului Mojave, USA, vehiculul
destinat turismului spaţial a atins Mach 1.43
(1.752 km/h), ajungând la o altitudine maximă

de 21.000 de metri, cea mai mare la care a
zburat vreodată.
După ce nava spaţială suborbitală a fost
eliberată din nava purtătoare
WhiteKnightTwo (WK2), la 14.000 de metri,
motorul de rachetă al SS2 a funcţionat 20 de

secunde, suficient pentru a propulsa nava la
peste 21 de kilometri. După oprirea motorului,
pilot a iniţiat sistemul de penaj, în care
secţiunea portantă este rotită la verticală şi
coborârea navei este încetinită.
Dacă viteza atinsă în timpul testului a fost
impresionantă, oamenii de ştiinţă au fost mai
interesaţi de modul în care a funcţionat sistemul inovativ de re-intrare al SS2, crucial pentru drumul înapoi, în atmosfera Pământului.
Zborul de încercare a durat aproximativ o oră.
"Suntem foarte încântaţi că avem un nou
reper supersonic important în drumul nostru
spre startul serviciului comercial în 2014", a
declarat Sir Richard Branson, fondatorul
Virgin Galactic. "A fost extrem de palpitant să
vedem pentru prima dată, întregul sistem
elegant în acţiune în timpul unui singur zbor,
inclusiv remarcabilul sistem de re-intrare,
penajul. Această caracteristică de siguranţă,
mai mult decât orice altceva, ne-a convins
iniţial că proiectul general al vehiculului a fost
apt pentru scopul nostru. Tot ceea ce am
văzut astăzi confirmă doar acest punct de
vedere. Felicitări tuturor celor implicaţi!"
Potrivit unui comunicat de presă Virgin
Galactic, toate criteriile de testare au fost fina-

lizate cu succes - SS2 a călătorit mai repede şi
la o înălţime mai mare decât oricând înainte,
implementând cu succes sistemul penaj.
Richard a mai spus că echipa sa finalizează în prezent partea interioară a cabinei
pentru turişti, costumele de zbor şi alte mici
detalii, înainte de a oferi "sutelor de astronauţi
aspiranţi o călătorie în condiţii de siguranţă în
spaţiu". Pasagerii vor avea aproximativ şase
minute de imponderabilitate în timpul zborului
de două ore. Biletele costă 250.000 de dolari
pe persoană şi 600 au fost vândute până în
luna iunie a acestui an.
Richard Branson a prezentat planul avionului rachetă destinat turismului suborbital la
7 decembrie 2009 şi 18 luni mai târziu a invitat
un grup de persoane într-un scurt zbor deasupra atmosferei. SS2 are18 metri lungime, doi
piloţi şi cabină pentru şase pasageri. Este
lansat de un avion, WK2, de forma unui uriaş
catamaran cu două fuzelaje individuale legate
de o aripă lungă de 42 metri, oferind navei
spaţiale o viteza iniţială şi altitudine mai mari
decât dacă aceasta ar fi lansată de la sol.
Poate că trăsătura cea mai radicală a SS2
este modul unic în care se întoarce în
atmosfera densă după vidul din spaţiu.
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Magister Afaceri Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

S.C.

S.R.L.

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri
închirieri spaţii comerciale
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-221.529, mobil: 0741-039.378, 0745-114.932
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

VÂNZĂRI
Vând spaţiu comercial 150 mp
situat în Reşiţa, b-dul Republicii.
Preţ 57.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Vând hală de producţie 600 mp,
200 mp, spaţii administrative, 1000
mp curte betonată, situate în Reşiţa,
cartier Moniom. Preţ 120.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonată, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală producţie, 850 mp spaţii administrative,
service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principală. Preţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând vilă situată în Reşiţa, lângă
Şcoala de Beton, 200 mp suprafaţă
construită, demisol, parter, mansardă, garaj, curte 380 mp. Preţ
100.000 €. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând casă de vacanţă situată în
Moceriş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construcţie cărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată şi utilată
complet, apă curentă şi menajeră
încălzită prin energie solară. Preţ
35.000 €. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând spaţiu 60 mp situat în
Re şi ţa, B-dul Revoluţia din
Decembrie, pretabil birouri, sediu
firm ă, comer ţ. Preţ 21.000 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând spaţiu administrativ 80 mp
situat în Reşiţa, centru, vis-a-vis de
BTT, pretabil sediu firmă, birouri etc.
Preţ 55.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostului, cu îmbunătăţiri

multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Reşiţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Vară. Preţ 40.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând hală 600 mp, spaţiu
administrativ 200 mp, curte
betonată 1000 mp, dotată şi utilată
complet. Preţ 200.000 € negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
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, 0741-039378.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0741-039378.
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, 0741-039378.
Vând teren 4000 mp, situat în
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2 camere
situat în zona centrală, mobilat şi
utilat complet. Preţ 150 €/lună. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0741039378.

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Filiala jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,
ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
p roteze, orteze, î ncă l ţ ă minte ortopedică , corsete,
cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 14.15 - 17.00.
Informaţii suplimentare: 0751-486304, 0785-223501,
Stefan Steiner, preşedinte AHN-CS www.ahncs.eu
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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 convector, stare foarte
bună. Tel. 0355-410523.
Vând PSP portabil, card jocuri,
preţ 320 lei; telefon Nokia 5800
digital, preţ 160 lei; joc PS2, manete,
7 jocuri, preţ 210 lei; combină Philips, preţ 110 lei; Nokia 6234, N73,
Nokia color, 50 lei; jocuri originale
PS3, PSP, PS2. Tel. 0721-414951.
Vând ieftin birou copii şcoală.
Tel. 0721-155683.
Vând tv color marca Everest
stereo, cu diagonala de 54 cm, cu
telecomandă, în stare bună. Tel.
0741-633690, 0737-575779.
Vând în Reşiţa colecţie de timbre foarte vechi; subwoofer 100 W,
10 ieşiri, sursă 220 V, tv, dvd, senzori, microfoane, boxe încorporate,
profesional, aproape nou sau
variante de schimb; convectoare pe
gaz cu tiraj forţat, stare foarte bună,
garanţie la montaj. Cumpăr o canapea bună. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Lugoj staţie de taxi şi de
camioane, 200 lei. Tel. 0744263415, 0731-326168. (RR)
Vând la Timişoara vitrină pentru
mezeluri stare foarte bună, 1200 lei
neg; ladă frigorifică stare foarte
bună, 1000 lei neg; mobilier dintr-un
magazin alimentar, pulturi cu rafturi
de sticlă, rafturi cu sertare, bonus la
mobilier un frigider, 1500 lei; alarmă
pentru magazin, cu senzori, cod de
activare, 600 lei neg. Tel. 0752121044. (RR)
Vând în Reşiţa vacă gestantă
luna 5-a, 3500 lei; junincă de 9 luni,
2000 lei; tăuraş de 8 luni, 2000 lei.
Tel. 0720-525379. (RR)
Vând la Domaşnea vacă plus
viţea, 4500 lei neg. Tel. 0722551615. (RR)
Vând la Moniom vacă 4 ani,
culoarea roşie, împreună cu viţel de
3 luni, 4000 lei neg; vacă, 3000 lei.
Tel. 0255-232913. (RR)
Vând la Moniom 8 capre, 200
lei/buc neg; 4 iediţe, 150 lei/buc neg.
Tel. 0754-497223. (RR)
Vând ouă de prepeliţă, 0.30
lei/buc. Tel. 0727-832284. (RR)
Vând în Ictar-Budinţ, cazan ţuică
130 l, din cupru, nou, cu toate
accesoriile, 1000 € neg; met
erbicidat de 800 l purtat pe braţe,
800 € neg. Tel. 0726-253481. (RR)
Vând în Re şi ţa covor de
sufragerie 3/4, aproape nou, 300 lei
neg. Tel. 0732-436869. (RR)
Vând în Timişoare frigider Arctic,
verificat, stare excelentă, 2-3 ani,
200 lei. Tel. 0770-373089. (RR)
Vând în Măureni grâu şi triticale,
1 leu/kg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând în Caransebeş colţar, 600
lei; măsuţă, 100 lei; radiocasetofon
cu cd, 100 lei; cărucior de copii, 300
lei; rochie de mireasă, 500 lei neg.
Tel. 0756-040911. (RR)
Vând motor electric 5.5 kw,
turaţie 2880, 500 lei neg. Tel. 0744470337. (RR)
Vând în Reşiţa instant pe gaz
pentru apă caldă, 350 lei. Tel. 0748406496. (RR)
Vând vacă de 3 ani, 3000 lei
neg; vacă de 6 ani, gestantă în 5
luni, 3000 lei neg; viţea de 3 luni,
1300 lei neg; viţea 7 luni, 1500 lei
neg. Tel. 0755-164842. (RR)
Vând instant apă caldă pe gaz.
Tel. 0748-406496.
Vând iapă 5 ani, 600 kg, preţ
1300 € neg. Tel. 0733-756380.
Vând mobilă combinată, 800 lei.
Tel. 0770-546592. (RR)

Vând în Reşiţa oglindă pentru
hol, 70 lei; oglindă pentru baie, 30
lei; covoraş rotund persan, 45 lei;
încărcătoare telefon, 5-8 lei/buc;
aparate defecte pentru piese: radio
casetofon, aspirator, prăjitor pâine;
suport inox pt. perie şi hârtie igienică
la baie; baterie nouă chiuvetă, 70
lei; uşă pliantă, 70 lei; tablou pictat în
Germania, 1980, 80 lei; 4 tablouri
mici; set pt. condimente din porţelan, 12 piese, 6 mari, 6 mici; pereche
de cizme mărimea 38, 55 lei; preţurile sunt neg. Tel. 0786-483218,
0355-415185, 0747-468797. (RR)
Vând biciclete diferite mărimi;
haine pentru copii; tv color; fotoliu
pat. Tel. 0355-802548. (RR)
Vând la Cornuţel Banat vacă.
Tel. 0733-370286. (RR)
Vând la Lupac 3 viţei, 1500
lei/buc; 2 vaci, 5000 lei ambele. Tel.
0764-654307. (RR)
Vând la Bocşa televizor color
Samsung diagonala 53, 400 lei neg;
maşină de spălat cu butoiul, 350 lei
neg; boiler electric 80 l, 200 lei neg;
scoabe de construcţii din fier striat
de 8 şi 10, 1.2 lei/buc. Tel. 0756422019. (RR)
Vând la Dognecea 3 vaci, 3000
lei/buc neg; purcei, scroafe cu
purcei. Tel. 0760-272242. (RR)
Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1500 lei; sobe cu 350, 400 şi
500 lei; maşină de spălat, 350 lei;
cuptoare electrice cu 60 şi 80 lei;
boxe 5+1, 100 lei; masă de călcat,
25 lei; casetofoane de maşină, 50 şi
100 lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând în Câlnic 2 butoaie din
lemn de gorun pentru ţuică, 1 leu/l.
Tel. 0749-055427. (RR)
Vând în Cărbunari cal de 8 ani,
semi-muran, culoare roşie, 3500 lei;
mânz semi-muran 1 an şi 4 luni,
castrat, culoare roşie, 2400 lei. Tel.
0740-145324. (RR)
Vând în Reşiţa 2 boxe pasive, 15
ţoli, stare impecabilă, 750 €. Tel.
0752-759935. (RR)
Vând la Borloveni televizor pt.
bucătărie, diagonala 35, în garanţie,
150 lei. Tel. 0762-378703. (RR)
Vând la Soceni 2 iepe 7-8 ani cu
2 mânji şi mânz de 1.5 ani, 1250 €
tot. Tel. 0769-881656. (RR)
Vând la Anina 2 cocoşi pentru
fum din tablă groasă de 125, 50
lei/buc; aparat sudură nou 220/380
V, 800 lei neg; ferodou diferite lăţimi,
10 lei/m; drujbă electrică nouă cu
lama 40 cm, 600 lei neg; radio
Traviata cu pick-up, de colecţie, cu
discuri bonus, 100 lei; maşină de
cusut Veronica, nouă, 180 lei; strung
manual pentru cozi de mătură, 200
lei; incubator de ouă pentru pui de
găină, capacitate 60 de ouă, 200 lei
neg; vând cărţi de mecanică auto.
Cumpăr maşină de cusut electrică şi
carte pentru croitorie. Tel. 0255240157, 0761-457617. (RR)

Vând în Glimboca moară de
fabrică pentru fermă de animale,
macină porumb cu tot cu ştiulete, la
7 kw, are cuţite laterale şi ciocane
deasupra; motoare trifazice de 5 kw
şi 7 kw; cilindru de basculare de 5
tone; pompe irigat de 1 1/4 ţoli şi 2
ţoli. Tel. 0729-026268. (RR)
Vând în Bocşa 50 kg miere de
salcâm, 15 lei/kg; 20 familii de
albine. Tel. 0755-042152. (RR)
Vând în Bocşa congelator, cu
sertare, 500 lei; antenă parabolică,
50 lei; 2 calculatoare, 200 lei/buc.
Tel. 0255-555255, 0761-348045,
0720-382827. (RR)
Vând în Reşiţa fax Panasonic,
300 lei neg. Tel. 0749-121241. (RR)
Vând la Forotic ţuică din prune,
12 lei/l. Tel. 0740-540870. (RR)
Vând în Caransebeş echipament pentru apicultură, magazii mici
pe 10 rame, presă de faguri Dadant,
maşină de stors pe 3 rame, tavă de
descăpăcit, roiniţe, bidoane, centrifugă pentru stupărit; căţeluşă Pudel
albă; căţel Bichon Havanez. Tel.
0755-940848, 0374-942174. (RR)
Vând în Reşiţa vacă şi viţică de 6
luni, 3000 lei neg. Tel. 0729-619642.
Cumpăr la Bozovici calorifer
electric. Tel. 0761-439339. (RR)
Vând la Oraviţa staţie Yamaha,
100 W, 6 canale; 2 perechi de boxe;
calculatoare. Cumpăr laptopuri şi
DDR3 SDRAM de la 2 GB în sus.
Tel. 0355-409313, 0762-089304 (rr)
Vând la Lugoj 25 miele, 200
lei/buc fix; 20 oi, 300 lei/buc neg. Tel.
0736-846578. (RR)
Vând în Reşiţa orgă din 1913, pe
bază de aer, stare perfectă, clapele
foarte bune, 2500 lei; televizor mic
de maşină la 12 V, sport, color, 100
lei neg; telefon hello kitty, 300 lei
neg; telefon Nokia simplu, 60 lei
neg; microscop laborator, 100 lei.
Tel. 0748-362533. (RR)
Vând rochie de mireasă din
material foarte subţire, necesită
jupon, brodată, cu mânecă lungă.
Tel. 0721-858721. (RR)
Vând la Târnova 2 de cai la 4 ani,
foarte frumoşi, buni de trăsură, 5000
lei neg; cal de 2 ani, semi muran,
3500 lei; actele sunt la zi; 20 oi de
Haţeg, 600 lei/buc neg; porci 100110 kg, 9 lei/kg. Tel. 0764-422290.
Vând în Reşiţa mobilă dormitor
completă cu saltele, dulap cu 6 uşi
cu oglinzi, noptiere, 1600 lei; maşină
electrică de cusut încorporată în
mobilier, 100 €; maşină de cusut
Singer, modelul vechi, 100 €; pătuţ
pt. copii cu tot cu saltele, 150 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Gătaia capre, 250
lei/buc. Tel. 0742-127772. (RR)
Vând la Secu hamuri pentru 2
cai, 350 €; şa pentru călărit, 150 €;
frâie noi, 200 €; preţurile neg. Tel.
0255-233804, 0729-838170. (RR)
Vând în Reşiţa antenă parabolică diametru 1 metru, fără aparatură
30 lei; 2 boxe 30/50 W, carcase din
lemn, aduse din Germania, 70 lei;
masă din lemn cu picioare detaşabile, 70 lei. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând în Reşiţa congelator cu 5
sertare, marca Privileg, 350 lei;
mas ă de calculator făcută la
comandă, 100 lei; maşini de tocat
carne, 30 lei/buc; dulap 2 uşi, 300
lei; cărămidă de şamotă mare, 1
leu/buc; cărămidă mică de şamotă,
0.60 lei/buc. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)

S.C. BALSAM FARM SRL societatea în insolvenţă, in insolvency, en
procedure colective prin lichidator judiciar SCP Miriana Mircov Relicons
S.P.R.L scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la cel mai bun
preţ oferit - stoc de medicamente
100 EURO.
- Pasul de licitaţie
100 EURO.
- Taxa participare
Taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte de data stabilită
pentru licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 13.09.2013, ora 11 la sediul lichidatorului
din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr.7, ap.3, judeţul Timiş. În caz de
neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora 10, la sediul
lichidatorului în aceleaşi condiţii.
Listele cu medicamente pot fi consultate la sediul lichidatorului cu o
programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.

Anunturi
,
Vând la Secăşeni 2 mese vechi
şi 4 scaune, 50 lei/buc. Tel. 0731191130. (RR)
Vând la Secăşeni iapă 5 ani, 600
kg, 1300 € neg. Tel. 0733-756380.
Vând în Reşiţa mobilă, frigider,
aragaz, preţuri foarte avantajoase.
Tel. 0756-282768, 0355-806444 (rr)
Vând la Turnu Severin, vopsea
lavabilă de exterior, decorativă,
stratificată, plastificată culoarea
untului, găleata de 25 kg, 25
€/găleata. Tel. 0741-216886. (RR)
Vând în Timişoara multe scule
de zugrăvit, toate germane, maşină
cu aer comprimat pentru spălat
faţade, maşini de şlefuit, masă de
tapet, maşină de tapet, alte scule,
materiale şi vopsele. Tel. 0740029581. (RR)
Vând la Jamu Mare vacă 6 ani
plus viţel 2 luni, 4000 lei. Tel. 0742943871, 0256-235158. (RR)
Vând în Reşiţa P4 cu monitor
lcd, 350 lei; laptop cu o pată galbenă
pe display, 150 lei; combină
muzicală Sony cu 3 cd, 280 lei. Tel.
0765-577197. (RR)
Vând în Oraviţa materiale pentru
construcţii. Tel. 0786-844776. (RR)
Vând în Reşiţa fotoliu pat;
canapea de 1 persoană; tv color;
aragaz; hăinuţe pentru copii primite
din Germania, stare foarte bună.
Tel. 0355-802548 după ora 20.00,
0749-486188. (RR)
Cine doreşte să ajute financiar
sau cu alimente copil de 12 ani, operat de 6 ori pe inimă, se poate dovedi
cu actele de ieşire din spital; dacă
cineva poate oferi un birou. Tel.
0755-605357, 0768-235731. (RR)
Vând centrală electrică Ferroli
ideală pentru spaţiu de 30 mp,
alimentată la 220 V, încă în garanţie.
Preţ negociabil. Tel. 0766-305361.
Vând canapea extensibilă, preţ
negociabil. Tel. 0770-389533.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini. Info şi oferte cu
foto pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
Vând laptop Sony Vaio procesor
2,4 gb, 1 gb de ram. Tel. 0763501081.
Vând radiocasetofon auto
Daewoo, cu faţă detaşabilă 35 lei.
Tel. 0728-813340.
Vând geci pentru fetiţe 4-6 ani
preţ între 40-50 lei. Tel. 0724888961 sau 0721-410752.
Role reglabile pentru fetiţe,
mărimea 27-30 preţ 40 lei. Tel.
0724-888961.
Cizmuliţe Grizzly pentru fetiţe,
mărimea 26-28, stare impecabilă,
preţ 80 lei, preţ iniţial din Germania
40 €. Tel. 0724-888961 sau 0721410752.
Vând geacă Adidas femei stare
bună, preţ 200 lei preţ iniţial 100 €.
Tel. 0724-888961, 0721-410752.
Vând foarte, foarte urgent, un
covor din cauciuc, de următoarele
dimensiuni: grosime 6 mm, lungime
şi lăţime 1 metru, la un preţ deosebit
de avantajos, sunt din Reşiţa. Tel.
0751-132460.
Vând foarte, foarte urgent,
butoaie din plastic la un preţ
deosebit de avantajos, după cum
urmează: de 40 de litri, fără capac;
de 40 de litri, cu capac; de 20 de litri,
cu capac. Vând borcane de sticlă:
de 3 litri, 4 buc.; de 5 litri, cu capac, 2
buc.; de 15 litri, o buc. Vând un
vailing, emailat, de 25 de litri. Sunt
din Reşiţa. Tel. 0751-132460.

Anunturi
,

Vând cărucior copii Chicco de la
0-36 kg, pliabil, stare bună, suport
pt. pahar, cos, plapumă, roţile din
faţă pivotante, preţ 200 lei. Tel.
0724-888961 sau 0721-410752.
Vând foarte urgent, cărţi, următoarele titluri: Uzina de Construcţii
de Maşini Reşiţa - Tradiţie Competenţă Calitate 1771 - 1971; Uzina de
Construcţii de Maşini Reşiţa 200 de
ani de existenţă; 200 de ani de
Construcţii de Maşini la Reşiţa 1771
UCM Reşiţa - 1971, 2 volume; Istoria Uzinelor din Reşiţa: 1771 - 1996.
Sunt din Reşiţa. Tel. 0751-132460.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, următoarele
medicamente separat fiecare sau
toate la un loc, cum doreşte clientul:
Miofilin, fiole de 10 ml, 1 cutie;
seringă de 10 ml, 8 bucăţi; seringă
de 5 ml, 25 de bucă ţi; acid
ibandronic Holmevis de 50 mg, 20
bucăţi; glicerină cu propolis şi
gălbenele, 1 cutie; sedatif PC 20 de
bucăţi; Fentanyl de 50 micrograme/oră, plasture transdermic, 1
cutie; DHC de 60 mg, 40 bucăţi;
Clorfeniramin 10 comprimate;
Lamisil unguent, 1 cutie; Miofilin de
100 mg, pastile, 1 cutie; Aloxi de 500
micrograme, 1 cutie; DHC de 120
mg, 1 cutie. Toate medicamentele
sunt sigilate şi în termen de
valabilitate, seriozitate maximă,
sunt din Reşiţa. Tel. 0751-132460.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, o căciulă din
blană de vulpe argintie şi un guler
din blana de vulpe argintie, aduse
din Rusia, noi, pentru femei, sunt din
Reşiţa. Tel. 0751-132460.
Vând centrală pe lemne Wiessman, 500 €. Tel. 0748-557922.
Vând saltea dormitor dimensiuni
2000 pe 1800, preţ 200 lei. Tel.
0746-254661.
Vând cărucior electric cu 4 roţi
din Germania, în stare f. bună, am
nevoie de bani pt. hrană, sunt
bătrân şi bolnav. Tel. 0722-631009
sau la proprietar 0257-282571.
Vând bibliotecă Senator, mobila
este nefolosită, are lungimea de
4,1m şi înălţime de 2,1. Este formată
din foarte multe corpuri. Preţ 300 €.
Tel. 0758-130827.
Vând grâu 4 tone 0,7 lei/kg
negociabil. Tel. 0721-770740.
Vând aparat foto Pentax K200D
cu obiectiv 18-55. Preţ 700 lei. A fost
cumpărat de nou şi l-am folosit în
regim amator, are aproximativ
50.000 cadre. Func ţioneaz ă
impecabil şi arată bine, am avut
mare grijă de el. Are cablu usb, cdurile cu care a venit, parasolar
p e n t r u o b i e c t i v, g e a n t ă , o
telecomandă pentru expuneri lungi,
curea pentru gât. Tel. 0741-770576.
Vând telefon Nokia x7 funcţional, dar are ecranul spart - a fost
scăpat pe jos. E adus din Canada,
mi s-a confirmat ca merge decodat
pe benzile din România, funcţionează touch-screen-ul şi merge bine.
Se poate naviga pe net wireless.
Preţ 200 lei. Tel. 0741-770576.
Vând role Faver 5 roţi mărimea
44-45, folosite, în stare bună. Sunt
puţin zgâriate, iar roţile uzate, se
recomandă schimbarea roţilor, deşi
nu au joc şi merg foarte bine, dar
preventiv. Clapetele de prindere
sunt în stare foarte bună, la fel şi
interiorul care este detaşabil, se
poate spăla uşor la maşina de spălat. Preţ 50 lei. Tel. 0741-770576.

Anunturi
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Vând set canapele 3-2-1 sunt
nefolosite. Cea cu 3 locuri se
deschide iar cea cu 2 locuri are
spaţiu de depozitare. Preţ 400 €. Tel.
0758-130827.
Vând ţiglă veche stare bună,
Bocşa Montană, preţ negociabil.
Tel. 07493119691.
Vând sistem unitate pc dual
core. Arata bine şi funcţionează
impecabil. Placa de bază MSI K9N
Neo V3, soket AM2, 4 sloturi DDR2,
4 SATA, 4+2 USB, audio 7.1 surround, LAN; memorie RAM 2x2GB
DDR2/DDRAM2 Kingmax 800MHz
PC6400; procesor Dual Core AMD
Athlon 64 X2 5200+ (2700 MHz);
placă video GeForce 8500GT sonic
PCI-E 256 MB DDR3 silent, fără
cooler; HDD Western Digital 250
GB; carcasă + sursă Delux 500W +
cooler sistem. Tel. 0741-770576.
Vând kit memorie 2x2GB
DDR2/DDRAM2 Kingmax 800MHz
PC6400, arată şi funcţionează
impecabil. Preţ 170 lei. Tel. 0741770576.
Vând carcasa PC Delux, are
cooler de sistem, în stare perfectă
optic şi funcţional, preţ 45 lei. Am de
vânzare şi sursa Delux 500W cu
cooler de 12 cm pentru ea (vedeţi
celelalte anunţuri ale mele), cine le
cump ăra împreuna, prime şte
discount. Tel. 0741-770576.
Vând sursa Delux 500W cooler
de 12 cm silent, în stare perfecta
optic şi funcţional, preţ 45 lei. Pentru
ca are ventilator de 12 cm este mai
silenţioasă. Am de vânzare şi
carcasă pentru ea (vedeţi celelalte
anunţuri ale mele), cine le cumpără
împreună, primeşte discount. Tel.
0741-770576.
Vând dvd player Philips DVP
5100 divx, funcţionează perfect,
este slim, foarte subţire. Preţ 50 lei.
Se oferă probă în Reşiţa. Tel. 0741770576.
Vând 25 oi, preţuri 250-400
lei/buc. Tel. 0767-291321.
Vând cadă de 380 l. Tel. 0743768274.
Vând bibliotecă culoarea lemnului, 5 corpuri, comodă tv, măsuţă
cafea, canapea neextensibilă +
fotoliu, covor. Preţuri neg. Tel. 0355803397, 0753-854132.
Vând comodă tv cu poliţe,
culoare Havana, pat cu saltea (o
persoană), dulap haine, aragaz 3
ochiuri, tv color. Tel. 0733-072796.

Auto-Moto-Velo

Anunturi
,

Vând în Măureni tractor marca
Steyr, 20 CP, 2500 € neg, şi tractor
55 CP, cabină, plug cu 3 brazde,
înmatriculat în România, verificare
până în 2015, 3500 € neg; scuter,
800 lei neg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând casetă de direcţie Golf 4,
150 €. Tel. 0744-470337. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe benzină, consum foarte mic 5-5.5%, înscris în România recent, ITP valabilă
până în 2015, asigurare, rovinieta 1
an, puţin circulată în România,
schimbat tot la direcţie şi sistemul de
frânare, merge şi arată impecabil,
1200 € neg. Tel. 0752-344323. (RR)
Vând la Caraşova greblă mecanică pt. întors fân; maşină de semănat cartofi; tractor Massey Ferguson, 42 CP, motor Perkins, stare
perfectă, 3800 € neg; Peugeot 309,
diesel, an 1990, consum mic 4%,
stare perfectă de funcţionare, 500 €
uşor neg; far, stop, discuri de frână,
tobă de eşapament, pentru Golf 3.
Tel. 0255-232277. (RR)
Vând la Oraviţa met de erbicidat
1000 l, 1000 € neg; maşină de
împrăştiat azot, 200 € neg; presă de
balotat Fahr, 2000 €; presă de
balotat Riviere Cassalis, 2900 €
neg; tractor Volvo, în 3 pistoane, 45
CP, motor Perkins, are cupă,
nelucrat în ţară, 2900 € neg;
cositoare pe tamburi, 500 € neg; 2
pluguri româneşti de arat, pe cadru
de ţeavă cu 3 brazde, 300 €/buc. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)
Vând în Reşiţa bicicletă pentru
adulţi, cadru aluminiu, schimbător
Shimano, pedale metal, accesorii,
furcă telescopică, 450 lei neg. Tel.
0740-520382. (RR)
Vând în Checea, Timi ş, 2
biciclete de bărbaţi, 160 lei/buc neg;
Peugeot 306 HDI Break, an 2001,
motor de 2000, al doilea proprietar,
verificare până în 2014, 158.000 km
la bord, stare f. bună, culoare verde,
numere de Germania, full option,
1200 € neg. Tel. 0256-234938,
0765-209448. (RR)
Vând în Reşiţa bicicletă cu 2 roţi
mică; bicicletă cu roţi ajutătoare;
bicicletă cu acumulator mică. Tel.
0355-802548 după ora 20.00, 0749486188. (RR)

Oferte-Cereri
de Serviciu
Doamnă serioasă caut de lucru îngrijire copii, bonă. Rog şi ofer
seriozitate Tel 0762-444446, 0744208520.
Transport tot felul de materiale
cu camioneta de 2t. Tel. 0743092858.
Caut urgent loc de muncă în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni, fac menaj la firme. Tel.
0786-483218, 0355-415185, 0747468797. (RR)
Primesc fete sau băieţi în gazdă.
Tel. 0729-115691.

Caut asociat pt. dotarea spaţiului existent cu scule şi dispozitive
necesare pt. vulcanizare, spălătorie
auto, polisare şi schimbat ulei Este
situat în Bocşa Română, cu vad
foarte bun la strada principală. Tel.
0732-097398.
Zbor peste Timişoara de 30 min,
25 € + tva/persoană. Rezervări pe
www.maxair.ro sau la telefon 0755084464. Vă aşteptăm să zburaţi cu
noi. Tel. 0755-084464.
Transport de marfă intern şi
internaţional. Tel. 0745-274929.
Angaj ăm bucătari, ajutor
bucătar, spălătorese şi muncitori
necalificaţi pentru spălătorie textilă.
Relaţii la tel. 0724-200028 între
orele 8-15.
Doamn ă serioasă, 56 ani,
doresc să îngrijesc un copil. Tel.
0753-561055, 0720-415188.
Doamnă serioasă, 56 ani,
primesc în gazdă, fată. Tel. 0753561055, 0720-415188.
Caut 3 persoane doritoare să
meargă la Sf. Parascheva Iaşi, în
data de 13 oct. la ora 9, plecarea din
Anina sau Reşiţa, cu auto. Tel.
0723-788000.
Transport cu auto persoane pe
orice distanţă în România la orice
oră, la preţuri de criză. Tel. 0723788000 sau facebook Ioan
Secrieru.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Doresc să îngrijesc în Reşiţa
copii începând cu vârsta de 3 ani.
Deţin atestat de babysitter. Tel.
0770-516238.
Pensionar 58 ani caut de lucru în
orice domeniu, în Reşiţa. Tel. 0769862016.
Pensionar 59 ani, caut de lucru
(Reşiţa). Tel. 0355-408993.
Execut lucrări de contabilitate şi
bilanţ pentru firme. Tel. 0757029877.

Matrimoniale
Tânăr, drăguţ, serios, serviciu,
fără copii, fără vicii, doresc să
cunosc o tânără fără copii, maxim
35 ani, de la sat sau oraş, pentru
prietenie-căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0725-433684.
Caut o doamna în jur de 45 ani
subţirică şi hotărâtă pt. o prietenie.
Eu singur, serios, curat 48, 1,64, 71
Reşiţa. Tel. 0770-495533.
Doresc să cunosc o doamnă
singură din Reşiţa care doreşte săşi refacă viaţa, eu 39 ani. Tel. 0770390963.
Domn din Reşiţa caut o doamnă
singura până în 41 ani pt. o relaţie
serioasă. Tel. 0740-946042. Eşti
singură şi doreşti o relaţie de
prietenie căsătorie sună-mă şi nu
vei regreta. Tel. 0726-261409.
Tânăr 36 ani doresc să cunosc
doamnă până în 45 ani pentru o
relaţie lejeră. Tel. 0720-380446.

Vând în Reşiţa tichet Rabla
2013, dosar complet, 1000 lei neg.
Tel. 0766-226289, 0748-118081 (rr)
Vând la Borloveni motocositoare Carpatina cu piese de rezervă,
2500 lei neg; drujbă rusească cu
piese de schimb, 100 lei; 2 perechi
de loitre, mărimea 3 - 3.10 m, făcute
recent, 150 lei ambele. Tel. 0762378703. (RR)
Vând în Ictar-Budinţ remorcă
auto 7 tone, stare foarte bună, 1000
€ neg; tractor Same de 62 CP, stare
impecabilă, 4000 € neg. Tel. 0726253481. (RR)
REŞIŢA: Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 3
Vând la Comorâşte tractor U650
din 1990, stare tehnică şi aspect
BĂILE HERCULANE: Ospătar: 2; Spălător vehicule: 2; Sudor: 1;
excepţionale, 3800 € neg; plug pt. Vulcanizator piese din cauciuc la prese: 2;
tractorul U650; Vw Passat 1.9 TDI,
BOZOVICI: Muncitor necalificat în silvicultură: 1
an 1996, adus recent în ţară, 2200 €
CARANSEBEŞ: Agent de securitate : 1; Încărcător-descărcător: 1;
neg sau la schimb cu o camionetă
sau microbuz de marfă. Tel. 0767- Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 1; Vânzător: 1
526983, 0746-898531. (RR)
TOTAL JUDEŢ: 15

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 11.09.2013

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

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Septembrie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

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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Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa prin Serviciul
Public “Direcţia Impozite şi Taxe” anunţă cetăţenii
că, până în 30 septembrie, se plăteşte fără
majorări debitul aferent semestrului al-II-lea.
Începând din întâi octombrie se vor calcula
majorări de 2% pe lună sau fracţie de lună.
Impozitele pot fi achitate la casieriile din
corpul II al Primăriei situat în Piaţa 1 Decembrie
1918 numărul 9, respectiv corpul IV situat pe Bd.
Republicii numărul 18, în zilele de luni şi marţi de
la 8 la 15.30. Miercuri, în corpul II al Primăriei,
programul casieriilor este între orele 8-17.30 iar
joi, în acelaşi interval orar, sunt deschise
casieriile aflate în corpul IV de pe Bulevardul
Republicii numărul 18. Vineri, reşiţenii pot plăti
contribuţiile la stat între orele 8-13.30 la casieriile
din cele două corpuri ale Primăriei.
Persoanele vârstnice singure sau aflate în
situaţii de dificultate, care doresc să beneficieze
de serviciile specializate (desfăşurarea unor
activităţi recreative, acţiuni cultural-religioase,
oferirea unei mese de prânz) ale centrului de zi
(fosta baie comunală) destinat acestora, se pot
adresa Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă
Socială”.
Pensionarii trebuie să posede următoarele
documente:
l cerere prin care să solicite includerea în
cadrul acestui centru;
l copie după buletin sau carte de identitate;
l cupon de pensie (pensie anticipată sau limită
de vârstă);
l adeverinţă de la medicul psihiatru;
l adeverinţă de la medicul de familie. Actele vor
fi depuse la Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă
Socială”, situat pe Strada Libertăţii nr. 18-22
(fosta Poştă veche), de luni până joi de la 7.30 16.00 şi vineri de la 7.30 - 13.30. Primăria
Municipiului Reşiţa va deschide centrul de
servicii de asistenţă socială pentru persoane
vârstnice începând cu luna octombrie 2013.
Începând de luni, 2 septembrie până vineri,
20 septembrie, pensionarii din municipiul Reşiţa
pot ridica tichetele de călătorie în ordinea
alfabetică a numelui, astfel:
l 2 - 11 septembrie 2013: A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L;

Primăria Municipiului Reşiţa face un apel la
toţi cetăţenii să respecte prevederile legale în
vigoare privind creşterea şi deţinerea animalelor
domestice şi a păsărilor de curte în baza H.C.L.
nr. 158/25.09.2012.
Potrivit capitolului II, articolul 6 din acest act
normativ, cetăţenii, care au în proprietate atât
construcţia, cât şi terenul aferent acestuia, pot să
întreţină câini sau pisici numai dacă împrejmuirea proprietăţii este corespunzătoare şi nu
permite ieşirea animalului pe domeniul public
sau privat sau pe altă proprietate. În ceea ce
priveşte plimbarea câinilor pe domeniul public
(intravilan), aceştia vor fi purtaţi obligatoriu în
lesă indiferent de talie şi rasă, potrivit articolului
8. Câinii de talie mijlocie şi mare vor fi plimbaţi în
lesă scurtă şi, obligatoriu, cu botniţă. În caz
contrar, câinii vor fi ridicaţi de echipajele de
hingherit-ecarisaj din cadrul prim ăriei şi
transportaţi la padoc. Eliberarea acestora din
adăpost se va face la cererea proprietarului
(dacă există) în maximum 14 zile. Deţinătorul va
suporta cheltuielile de întreţinere şi tratament la
care se adaugă amenda contravenţională pentru
că a lăsat liber câinele.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Seminar coregrafic

Câinii nimănui

Casa de Cultură a Studenţilor din Reşiţa, a
organizat în perioada 12-19 august 2013, un
seminar coregrafic care s-a desfăşurat în
staţiunea Vama Veche.
Acest seminar a fost susţinut de coregraful
Niţu Moica şi s-a adresat atât membrilor
Ansamblului de cântece şi dansuri populare
“Flori de Mai” al Casei de Cultură a Studenţilor
din Reşiţa, precum şi tuturor iubitorilor de folclor
ce au luat parte la această manifestare.
Tema seminarului a fost descrierea
principalelor jocuri populare din Banatul Montan
(hora, ardeleana, jocul de doi, brâuri şi
poşovăici), precum şi descrierea costumelor
populare a fiecărei subzone a Banatului Montan
şi a Banatului de Câmpie.
S-au purtat discuţii privind ritmica fiecăruia
dintre aceste jocuri, melodiile specifice fiecărui
brîu sau poşovoaică, precum şi despre
obiceiurile populare care pot fi incluse în
repertoriul coregrafic. De asemenea s-au
vizionat spectacole muzical - coregrafice pentru
atragerea participanţilor la seminar.

Joi/12 Septembrie

Vineri/13 Septembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+22ºC
+14ºC

Reşiţa
Oraviţa +20ºC
+12ºC

pe următoarele

Luni, 16 Septembrie

+20ºC
+11ºC

(continuare din pagina 1)

Iar cine nu vrea să rezolve, căci are totdeauna
alte interese, va deturna atenţia la infinit. Se va
preface că are alte priorităţi, spre a nu rezolva
niciuna şi a dribla permanent opinia publică,
profitând de apatia civică. Nu este chiar
chestiunea câinilor un “zugu-zugu” social-politic?
Şi dacă este aşa, înseamnă că periodic, de câte
ori se va pregăti o “potcovire” “pe ne-ve” a
populaţiei, se va mai face câte o tevatură cu
zurgălăi pe câte o chestiune de conjunctură şi de
responsabilitate difuză, ceţoasă. Să adoptăm
câte un copac şi să plantăm câte un câine, că de
scumpirea curentului electric se ocupă tăticii pe
care i-am ales şi-i susţinem, nu trebuie să ne
batem capul.
Anton Georgescu
Articol publicat iniţial în rubrica Civica, în
Prisma nr. 10 din aprilie-mai 2001. El este de
actualitate şi astăzi.

Sâmb@t@/14 Septembrie
Timişoara

Caransebeş

+19ºC
+10ºC

Reşiţa

+18ºC
+9ºC

Oraviţa +16ºC
+8ºC

Marţi, 17 Septembrie Miercuri, 18 Sep.

Duminic@/15 Septembrie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa

+15ºC
+10ºC

Caransebeş

+22ºC
+12ºC

Reşiţa

+16ºC
+10ºC

Joi, 19 Septembrie

+21ºC
+7ºC

Oraviţa +18ºC
+8ºC

Oraviţa +12ºC
+8ºC

+18ºC
+10ºC

+23ºC
+14ºC

11 zile

8

+24ºC
+13ºC

l 12 - 20 septembrie 2013: M, N, O, P, R, S, Ş, T,
Ţ, U, V, W, X, Y, Z. Tichetele de călătorie vor fi
eliberate pensionarilor cu vârsta sub 70 de ani şi
cu o pensie care nu depăşeşte 800 de lei, precum
şi celor peste 70 de ani.
Vârstnicii care locuiesc în zona Triaj şi în cartierele Lunca Pomostului, Centru Civic, Muncitoresc, Stavila, Lend, Marginea, Cuptoare, Secu şi
Doman se vor adresa Serviciului Public “Direcţia
de Asistenţă Socială” situat în clădirea fostei
Poşte vechi, pe Strada Libertăţii numerele 18-22.
Persoanele vârstnice care domiciliază în
cartierele Lunca Bârzavei (Govândari), Câlnic,
Ţerova, Moniom pot ridica tichetele de călătorie
la adresa Aleea Domogled numărul 1 (Microraion
IV - cartier Govândari), lângă Serviciul Public
“Direcţia Impozite şi Taxe Locale”.
Pensionarii au obligaţia de a se prezenta
personal cu actul de identitate (original şi copie
xerox), cuponul de pensie aferent lunii august
2013 (original şi copie xerox) şi poze tip buletin
actualizate (pentru persoanele care nu posedă
legitimaţie).

+21ºC
+9ºC

Vineri, 20 Septembrie Sâmbătă, 21 Sep.

Duminică, 22 Sep.

Reşiţa

+19ºC/+8ºC

+19ºC/+14ºC

+20ºC/+16ºC

+20ºC/+16ºC

+22ºC/+8ºC

+14ºC/+7ºC

+18ºC/+10ºC

Timişoara

+24ºC/+13ºC

+22ºC/+14ºC

+24ºC/+17ºC

+27ºC/+17ºC

+27ºC/+8ºC

+19ºC/+7ºC

+24ºC/+12ºC
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