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Cine ţine cu ursul
Aflăm de la un post de radio antipatic
pentru electoratul român filo-psd-ist şi prm-ist
că populaţia de urşi carpatini româneşti a
scăzut în paisprezece ani de la 8000 la 2000
de indivizi şi, deci, urmează să dispară în
curând. Suntem mândri de munţii şi pădurile
noastre, “românu-i frate cu codrul” (suntem
mândri şi de moştenirile strămoşilor) şi le
distrugem cu perseverenţă şi hotărîre de
neclintit (ca şi ruinile vechilor biserici... ale
strămoşilor, de!). Ştirea a fost dată în
dimineaţa de luni, 5 ianuarie 2004 la o singură
emisiune de actualităţi şi nu se repetă de
teama represaliilor dictatoriale (care nu vă mai
surprind, stimaţi cititori, nu-i aşa, şi de fapt nici
nu vă prea impresionează); din aceleaşi
motive nu vom divulga nici noi postul de radio

antipatic. Semnalul a fost dat de un şef de
asociaţie de vânători din Harghita (ungurii vor
să ne ia Ardealul şi bineînţeles cu tot cu urşi, că
altfel ce rost ar avea?), care s-a adresat
autorită ţilor noastre şi unor organiza ţii
ecologice din străinătate (Germania şi Austria,
pare-mi-se). Acestea din urmă au răspuns în
câteva zile, autorită ţile române înc ă
analizează dacă respectivul vânător nu a adus
atingere unor secrete care pun în pericol
siguranţa naţională. Şi ar cam trebui să le dăm
dreptate, căci - aflăm din respectiva ştire terminatorii de urşi sunt, aţi ghicit, marii noştri
proprietari de ouă, a căror numărare se îmbină
uneori - fericit sau mai puţin fericit - chiar şi cu
vânătoarea; n-am uitat, cu toţii, întâmplarea
destul de neplăcută de la vânătoarea care a
zguduit scena politică a ţării la sfârşitul anului
trecut şi la care a trebuit să se adopte o

Editorial

oarecare aproximaţie a numărării ouălor. Iar
ce nu pot vâna guvernanţii noştri împătimiţi de
exterminarea a tot ce le mişcă în cale, dau la
export pe valută forte: 8000 de € un urs vânat,
1000 € dacă-i numa’ rănit (?! - da’ cu ursu’ ceaţi avut?), 250 de € o zi de vânătoare, iar
carnea o poate cumpăra cu alţi $. S-ar părea
că nimeni nu mai “ţine cu ursul”. Străinii, da. Ei
însă nu sunt atât de lihniţi după valută. Să ne
aducem aminte de “eforturile neprecupeţite” şi
de lipsurile pe care le înduram în vremea
“odioasă” ca să “aducă” partidul şi guvernul
valută în ţară. (Celor tineri să le povestească
mai vârstnicii). Valuta se ducea pe apa
sâmbetei în fel şi chip, inclusiv pe achiziţii
imbecile, dar mai ales în unele conturi şi
finanţări străine, iar noi rămâneam cu

ponoasele, ceea ce se vede şi în figura
alăturată; ştim cu toţii, doar că unii se fac că nu
bagă de seamă şi se uită în altă parte. Iar
proprietarii de ouă îşi văd de treabă în
continuare, mai ales că am intrat în anul
electoral şi cine vreţi să le plătească atât
campania, cât şi o grămadă de măsuri
populiste, menite să-i păcălească pe fraieri?
Nu mai spune nimeni că să-i alegem tot pe
ăştia, că au furat destul şi s-au săturat? Că
dacă alegem pe alţii, ăia o să vrea să-şi facă
plinul la rândul lor, iar dacă cumva se
nimereşte să fie corecţi - mai sunt şi dintr-ăştia
- avem noi grijă să-i umplem de noroi, că-i mai
uşor decât să punem mâna la muncă şi decât
să ne respectăm propriile obligaţii şi să
renunţăm la văicăreala naţională, pardon,
generală. Şi-atunci nu ne intereseaz ă
problemele urşilor, că le-avem pe-ale noastre.

Dan Popoviciu

Franţa a anunţat că se va opune aderării României la
spaţiul Schenghen. Din câte spun autorităţile de la
Bucureşti, din punct de vedere tehnic, problema este
rezolvată. Ar rămâne cea a MCV-ului, dar premierul Ponta
declară că şi aici este OK. Ar mai rămâne în picioare
problema ţiganilor emigraţi masiv pe tărâm francez şi
problemele pe care reprezentanţii etniei o provoacă. Aici
cred că este doar un obicei transnaţional al politicienilor
care, în cazuri de incapacitate administrativă aruncă vina
pe minoritari, recte pe imigranţi. Poate mai ţineţi minte cum
Occidentul, inclusiv Franţa ne trăgea de urechi pentru că
nu reuşim integrarea ţiganilor în societate. De ceva ani,
occidentalii au avut ocazia să ne predea o lecţie de profil.
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PUBLICITATE
Uite, de-aia n-are ursul coadă!
Zicală românească

Tocmai, ce ne priveşte pe noi, veţi zice,
treaba asta cu urşii, noi avem probleme cu
preţurile, cu dările la stat, cu salariul minim
(aşa-i, cu ăla maxim nu avem probleme). Noi
nu mâncăm urşi şi nu ne învelim cu blana lor;
asta iarăşi aşa-i, arta de a vinde blana ursului
din pădure au învăţat-o de minune partidul şi
guvernul nostru. Nu vă faceţi probleme, stimaţi
concetăţeni civici (!), treaba asta cu urşii, cu
vânatul în general, cu pădurile şi câmpiile în
general reprezintă doar una din sursele de
venituri pe care poporul le foloseşte prin
reprezentanţii săi pentru a ajunge iarăşi “pe
noi culmi de civilizaţie şi progres” (tineri, cereţi
să vi se povestească!), astupând găurile negre
tot mai mari din asfaltul şi din economia patriei.
Alte surse sunt, cum v-a şi stat pe limbă să
spuneţi, taxele, preţurile serviciilor de stat
(gaze, curent electric), manevrele financiare
stufoase, între care inflaţia e cea mai banală,
etc. etc.
Nota bene. Apropo de folosit pădurile, nu
mai poţi să porneşti la drumeţie simplă, fără
puşcă, prin pădure, că ciobanii pun câinii pe
turişti, aşa, să se distreze. Noi culmi de
civilizaţie şi progres. Nici n-ar avea ce să caute
în pădure cu oile şi câinii, că “strică vânatul”,
spun vânătorii, e lege în sensul acesta. Ca şi
norma de un câine la 40 de oi, dar legea e
pentru proştii de turişti, să stea acasă şi să
plătească taxe. Ciobanii au şapte câini la 30 de
oi şi când te văd, le comandă atacul. Păi dacă
urşii se împuţinează, pe ce să se antreneze
câinii?! Dacă-i reclami la poliţie... dar despre
asta am mai scris şi... “câinii latră, ursul trece”.
Revenim. O fi ceva judecată în opţiunea de
a-i alege pe cei care au furat destul şi şi-au
făcut plinul. Există şi părerea că un asemenea
raţionament e sau parşiv, sau prostesc. N-am
şti în clipa asta să ne hotărîm între aceste
păreri, ceea ce pare însă clar e că nu se
întrevede ziua în care actualii “reprezentanţi”
vor avea plinul făcut şi-şi vor tempera avântul
fraudulos (era să zic “revoluţionar”...). Ce se
întrevede limpede în schimb este dărâmarea
unei ţări întregi, cu păduri şi ape, oraşe şi sate
şi mai ales cu mentalitatea locuitorilor ei. Dacă
la sondaje de opinie majoritatea electoratului
conştient răspunde că trăieşte tot mai rău sub
guvernarea psd-istă şi că-i va alege pe psdişti, este nimerit să ne punem foarte serios
întrebarea: cine ţine cu ursul? Cine are urechi
de înţeles, să vadă!
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Notă: articolul "Câinii tuturor" din
numărul precedent a fost publicat iniţial
în "Banatul Montan" nr. 3 / martie 2006.

A.S. Nicolau
"Cine ţine cu ursul" a fost publicat iniţial în
Prisma nr. 2 / ianuarie 2004
Nota redacţiei: defrişarea pădurilor este tot un
subiect pentru proteste de stradă. E atentat la
economia naţională dar şi la fiinţa naţională.

CU NOI PRINZI DE VESTE!

De la o ştire
Au eşuat şi i-au împachetat pe etnici, i-au suit în avioane şi
i-au trimis de unde au venit. De vină, fireşte, tot românii!
Parcă m-am cam săturat să tot fim terfeliţi ca neam şi ca
naţie, de orice fanfaron care îşi trage superioritatea din
simplul fapt de a se fi născut cu ceva sute de kilometri mai
la vest. Nu neg civilizaţia şi prosperitatea acestora. Dar,
parcă prea s-au pus să ne scadă nota la purtare fără a avea
răbdarea de a ne preda codul bunelor maniere. Că nu
avem cei mai oneşti politicieni, nu poate nega nimeni. Dar,
şi dincolo aleşii suferă de metehne comparabile cu cele
alor noştri. Diferenţa e de modul în care sunt trataţi şi
judecaţi, atât din punct de vedere legal cât şi moral. Când
scriam despre modul în care suntem percepuţi ca neam,

mă refer şi la ai noştri, care nu mai contenesc în a-şi pune
ştreangul de gât. Parcă fierbem de nerăbdarea de a ne
face în toate felurile. Tot ce este românesc este de proastă
calitate. Suntem un neam de hoţi etc. Etichete ce vin să
pună în genunchi un popor care a avut ceva de spus lumii
de-a lungul existenţei sale prin reprezentanţi de vârf ai
ştiinţelor şi artelor universale.
Este trist să constat că ne pierdem identitatea
naţională, pe zi ce trece. Parcă a fost un blestem gaura
decembristă aplicată tricolorului. Nu sunt nici adeptul
teoriei conspiraţioniste, dar nu pot să nu mă întreb care ar fi
soluţia? Poate solidaritatea naţională şi o mai mare aplecare a conştiinţelor înspre spectrul politico-administrativ?
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Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa în colaborare cu
Asociaţia Român ă pentru Reciclare RoRec
organizează sâmbătă, 5 octombrie 2013, o
campanie de colectare a DEEE –urilor de la
domiciliu.
În categoria ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
ŞI ELECTRONICE (DEEE) sunt incluse deşeurile
provenite de la:
l Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:
frigidere, congelatoare, maşini de spălat rufe,
uscătoare de haine, maşini de spălat vase, maşini de
gătit, sobe electrice, plite electrice, cuptoare cu
microunde, aparate electrice de încălzit, radiatoare
electrice, alte aparate de uz casnic de mari
dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a
paturilor, a scaunelor şi a fotoliilor, ventilatoare
electrice, aparate de aer condiţionat;
l Echipamente de larg consum: aparate de radio,
televizoare, camere video, aparate video,
amplificatoare audio;
l Aparate de uz casnic de mici dimensiuni:
aspiratoare, aparate de curăţat covoare, alte
aparate de curăţat, aparate de cusut, tricotat, fiare
de călcat, aparate de prăjit pâine, friteuze, maşini de
măcinat cafea, filtre de cafea, cuţite electrice,
aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de
dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte
aparate de îngrijire corporală, ceasuri
deşteptătoare, ceasuri de mână, cântare;
l Echipamente informatice şi de telecomunicaţii:
unităţi centrale, minicalculatoare, imprimante,
calculatoare personale (inclusiv unitate centrală,
mouse, monitor şi tastatură), calculatoare portabile
(inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi
tastatură), calculatoare mici portabile (calculatoare
foarte mici, portabile cu ecran sensibil-notebook),
calculatoare electronice, imprimante, fotocopiatoare, maşini de scris electrice şi electronice,
calculatoare de buzunar şi de birou, faxuri, telexuri,
telefoane, telefoane fără fir, telefoane celulare,
roboţi telefonici, baterii de orice dimensiuni;
l Unelte electrice şi electronice: maşini de găurit;
l Jucării: trenuri electrice sau maşini de cursă în
miniatură, console portabile de jocuri video, jocuri
video.
Deşeurile vor fi preluate de la domiciliu şi pot fi
anunţate telefonic până sâmbătă inclusiv, între orele
9.00-15.00.
Numere de telefon:
l RoRec 0737 443 934, 0751 302 119;
l Primăria Municipiului Reşiţa 0255 210 258; 0255
211 692, interior 173.
Pentru frigidere, combine şi vitrine frigorifice vor fi
oferite 4 cupoane valorice a câte 10 lei fiecare.
Pentru maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase,
aparate de aer condiţionat vor fi atribuite 2 cupoane
în valoare de 10 lei fiecare. Bonurile vor fi acordate
numai aparaturii complete şi vor putea fi utilizate în
orice magazin în care este folosit acest sistem.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Reşiţa la numărul de telefon:
0255/ 210 258 sau prin e-mail la adresa:
mediu@primariaresita.ro.

În data de 24.09.2013, conform Planului de
măsuri, poliţiştii locali au verificat 35 de operatori
economici din Piaţa Reşiţa Sud dintre care 11 agenţi
economici şi 24 de producători. În urma acestor
verificări au fost aplicate 12 sancţiuni contravenţionale dintre care 8 avertismente şi 4 amenzi.
Poliţiştii din cadrul Biroului Ordine şi Siguranţă
Publică al Poliţiei Locale Reşiţa desfăşoară şi în
această săptămână o serie de acţiuni care vizează:
l patrularea în patrule mixte împreună cu poliţiştii
de la Poliţia Municipiului Reşiţa;
l efectuarea de controale alături de reprezentanţi
ai serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa;
l sancţionarea persoanelor care staţionează pe
locurile rezervate şi pe trotuar;
l combaterea cerşetoriei agresive în zona
lăcaşelor de cult;
l combaterea comerţului stradal illicit;
l aplicarea procedurii de ridicare a autovehiculelor
de pe domeniul public;
l asigurarea ordinii şi liniştii publice la Piaţa de
vechituri din zona stadionului “Gloria”;
l supravegherea unităţilor de învăţământ;
l efectuarea de filtre rutiere conform graficului.

Direcţia “Poliţia Locală” Reşiţa a aplicat în
perioada 20.09.2013 - 27.09.2013, 55 de sancţiuni
contravenţionale în valoare de 8860 de lei. Oamenii
legii au desfăşurat activităţi în următoarele domenii:
l ordine şi linişte publică şi paza bunurilor;
l circulaţie pe drumurile publice;
l disciplină în construcţii şi afişaj stradal;
l protecţia mediului;
l activitate comercială;
l evidenţa persoanelor.
În acest sens, poliţiştii locali au intervenit în urma
solicitărilor primite de la cetăţeni şi în urma acţiunilor
programate în teren. Au fost înregistrate 27 de
reclamaţii telefonice, 5 reclamaţii scrise şi 28 de
sesizări din oficiu privind ocuparea abuzivă a parcărilor, parcarea în locuri rezervate, comerţul stradal,
curăţenia, provocarea şi participarea la scandal.

Primăria Municipiului Reşiţa prin Serviciul Public
- „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat al Municipiului Reşiţa” a organizat în data de
26 septembrie, licitaţia publică pentru
concesionarea terenului în suprafaţă de 45.498 mp
din localitatea Reşiţa, zona Secu, în vederea
reabilitării şi amenajării zonei de agrement.
Au fost prezenţi trei ofertanţi care au depus
documentaţia. În urma deschiderii primului plic cu
oferte s-a constatat că unul dintre ofertanţi nu
întruneşte condiţiile de eligibilitate şi a fost
descalificat, celelalte două plicuri fiind returnate
ofertanţilor. Conform legii, licitaţia publică nu se
poate desfăşura, dacă sunt mai puţin de trei ofertanţi
eligibili. Prin urmare, având în vedere că aceasta a
fost a doua licitaţie, urmează procedura de
negociere directă a cărei dată va fi stabilită ulterior.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa
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Primarul Municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu,
s-a întâlnit în data de 30 septembrie, la sediul
administraţiei publice locale, cu o delegaţie din Novi
Sad, Serbia. Au fost prezenţi directori şi şefi de
servicii din cadrul municipalităţii reşiţene, preşedintele Uniunii Sârbilor, filiala Reşiţa, Ivanco Stoicevici
şi reprezentanţi ai Sindicatului din Metalurgie din
Voivodina, Novi Sad condus de preşedintele Vlada
Miljius şi ai Sindicatului 1771 din cadrul UCM Reşiţa,
condus de preşedintele Jivomir Tovladiaţ. În cadrul
discuţiilor purtate au fost abordate problemele
sociale cu care se confruntă municipiul Reşiţa cu
accent pe situaţia economică dificilă în care se află
UCM Reşiţa. În acest sens, Primarul Municipiului
Reşiţa, Mihai Stepanescu, a subliniat sprijinul
acordat uzinei reşiţene şi chiar societăţilor din Serbia
care au relaţii economice cu aceasta.

De asemenea, au fost luate în discuţie aspecte
referitoare la stabilirea unor relaţii de colaborare
între cele două părţi în domenii precum social,
sportiv, cultural-artistic. Totodată, se are în vedere şi
derularea de proiecte pentru atragerea de finanţări.
În viitorul apropiat, cele două oraşe - Reşiţa şi Novi
Sad - îşi propun realizarea unui schimb de
experienţă care să contribuie la întărirea relaţiilor de
prietenie.

Simularea unui furt dintr-o
unitate de cazare turistică
Prima zi din cadrul manifestării ”Săptămâna Prevenirii
Criminalităţii” a fost dedicată prevenirii furturilor din locuinţă, parte a
priorităţii naţionale în domeniul prevenirii: ”Prevenirea furturilor”.
Pentru atingerea scopului de sensibilizare a cetăţenilor cu privire la
importanţa prevenirii criminalităţii, a necesităţii adoptării unor măsuri
minime de autoprotecţie personală sau a proprietăţii private, a
reducerii riscului de victimizare indiferent de domeniul de
infracţionalitate, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, prin
Poliţia Staţiunii Băile Herculane a organizat simularea unui furt dintr-o
unitate hotelieră.

Au fost parcurşi toţi paşii de intervenţie pe care îi realizează Poliţia
atunci când este sesizată săvârşirea unui furt dintr-o cameră a unei
unităţi de cazare turistică: primirea sesizării prin 112, deplasarea
operativă a echipei de cercetare la faţa locului, cercetarea propriu-zisă
(C.F.L.) în scopul adunării probelor, vizionarea camerelor de
supraveghere, identificarea martorilor, stabilirea cercului de suspecţi,
identificarea autorului şi nu în ultimul rând stabilirea cauzelor şi
condiţiilor favorizatoare.
Prin această activitate s-a urmărit mai cu seama transmiterea unui
sentiment de încredere a populaţiei în intervenţia poliţiei la sesizare dar
şi descurajarea potenţialilor infractori, prin aplicarea măsurilor
prevăzute de legislaţia în vigoare.
Poliţiştii au informat populaţia cu privire la faptul că prevenirea
criminalităţii, în speţă a furturilor, nu poate fi lăsată doar în grija
instituţiilor abilitate; instituţiile, comercianţii şi toţi locuitorii unei
comunităţi trebuie să adopte măsurile necesare pentru a nu se expune
la infracţiuni.
Pentru prevenirea acestui gen de infracţiune este important ca, pe
lângă activităţile specific poliţieneşti de descurajare a infractorilor,
poliţiştii sa fie sprijiniţi în acţiunile lor şi de cetăţeni care, prin spirit civic
şi o conduită preventivă pot împiedica comiterea acestora.
În completarea activităţii, poliţiştii au distribuit locuitorilor staţiunii,
materiale informative cuprinzând recomandări de protejare a locuinţei
împotriva furturilor (Cum să-ţi aperi casa de hoţi!)”, subliniind că
majoritatea acestora se săvârşesc din cauza neglijenţei proprietarilor,
precum şi fly-ere de popularizare a apelului unic de urgenţă 112.
Le mulţumim cetăţenilor care ne-au sprijinit în
realizarea acestui exerciţiu!

Let’s Do It România!

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin s-a implicat în
proiectul „Let’s Do It România!” unde a participat sâmbătă 28
septembrie începând cu ora 09.00, pentru colectarea şi eliminarea
deşeurilor aruncate necorespunzător în arealele naturale.
Astfel, sâmbătă dimineaţa în municipiul Reşiţa, jandarmii cărăşeni
s-au deplasat în zona repartizată de organizatori, respectiv zona Valea
Domanului unde au făcut curăţenie generală.
Participând alături de ceilalţi voluntari din municipiu, la această
campanie, jandarmi cărăşeni au dorit să ofere sprijin cetăţenilor pentru
a igieniza o parte din judeţul nostru, astfel încât să devină o zonă
curată, cât mai “verde”, de pe urma căreia să beneficieze toţi cetăţenii
judeţului.
Avem speranţa că această zonă va rămâne curată, iar pe viitor cu
toţii vom fi mai atenţi şi mai responsabili în ceea ce priveşte menţinerea
mediului înconjurător cât mai curat.
JANDARMERIA „LET’S DO IT ROMÂNIA!”
Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul

Anunturi
,
Imobiliare
Vând apartament 2 camere,
îmbunătăţit, încălzire în podea, Al.
Crizantemei, Micro 1. Preţ 25.000 €.
Tel. 0255-232985.
Vând apartament la căsuţe
lângă facultate, compus din etaj cu 2
camere, baie şi hol pentru intrare în
pod, parter 2 camere şi baie, subsol
cu o cameră, sufragerie, bucătărie,
atelier de lucru, cămară cu centrală
termică, izolat termic, termopane
noi, curte pentru parcare auto. Tel.
0745-481773.
Vând urgent în Re şi ţa o
garsonieră situată în zona Victoria Govândari, preţ negociabil. Tel.
0743-221660.
Vând teren la sosea, 100 mp de
vama Naidăş, 6000 mp. Tel. 0743092858.
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 în Reşiţa, pe B-dul Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperiş, mobilat,
geamuri termopan, centrală termică, izolat interior şi exterior, 25.000 €
neg. Tel. 0726-818134. (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 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, grădină pe teren drept,
aprox. 800 mp, 38.000 € neg. Tel.
0721-858721. (RR)
Vând în Gherteniş, la nr. 310,
casă nouă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, bucătărie, 2
holuri, şopru, fântână, anexe, grădină 12 ari, zonă neinundabilă, 300
m de şosea, 16.000 € sau schimb cu
garsonier ă în Timi şoara, plus
diferenţa. Tel. 0730-685975. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 2
camere decomandat, pe Aleea
Daliilor, bloc 3, scara A, etaj 1,
apartament 7, blocul turn de lângă
piaţa din Govândari, cu îmbunătăţiri,
termopane, central ă, gresie,
faianţă, 23.000 € neg. Tel. 0745245258. (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 2 garsoniere, pe
Aleea Albăstrelelor respectiv str.
Constructorilor la parter, fiecare cu 1
cameră, cu îmbunătăţiri, 12.000 €
neg fiecare. Tel. 0749-973588. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa, pe
strada principală, 2 case, sau
schimb cu apartament 2 camere şi
diferenţă. Tel. 0726-948474. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa, apartament 3 camere, bine întreţinut,
centrală, izolaţie termică, 30.000 €
neg. Tel. 0726-994547. (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 2-3 camere, în Reşiţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Piaţa
Trandafiru, apartament 2 camere,
confort 1 decomandat, etaj 1,
îmbunătăţit, termopane, podele
laminate, uşă metalică, 22.000 €
neg; teren la Caransebeş, în zona
Ardealului, drept, apă, gaz, curent,
11.000 mp, 7 €/mp; teren străbătut
de pârâu la Crivaia, 3500 mp, 5
€/mp; teren la Cuptoare, la şosea,
1500 mp, 1.5 €/mp. Tel. 0756282768, 0355-806444. (RR)

Anunturi
,

Vând casă în Borlova în centru,
3 camere, bucătărie, baie, spaţiu
comercial, 28.000 € neg. Tel. 0355401982. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolaţie, centrală,
22.000 € neg. Tel. 0756-040911. (rr)
Vând în Oţelu Roşu pe str.
Libertăţii, apartament 2 camere,
îmbunătăţit, etaj 2, 20.000 €. Tel.
0355-417177, 0755-952427. (RR)
Vând în sat Izgar, comuna
Vermeş, casă compusă din 2 corpuri
cu 2 camere mari şi 2 mai mici,
anexe, fântână în curte, 16.000 €.
Tel. 0726-983165, 0745-714573 (rr)
Vând în Eftimie Murgu casă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
mare, fântână în curte, grădină,
canalizare, 50.000 € neg. Tel. 0255243390. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, 56 mp, îmbunătăţit cu tot
ce-i nou şi modern, etaj 3/4, 20.000
€ gol, 21.000 € plin. Tel. 0724584000. (RR)
Vând urgent garsonieră,
complet utilată, mobilată, centrală,
termopane, Reşiţa, str. Mociur,
10.000 € neg. Tel. 0752-006233.
Caut să închiriez casă în Reşiţa
sau Boc şa. Tel. 0753-794541.
Persoana fizică vând apartament
complet mobilat cu 2 camere, bucătărie, balcon, termopane, maşină
de spălat. zona Intim lângă Piaţă.
Preţ 17.000 €. Tel. 0766-569674.
Vând casă în Reşiţa, compusă
din 4 camere, bucătărie, hol, şpais,
baie, pivniţă şi anexe în curte. Tel.
0735-197899.
Vând foarte urgent, la un preţ
foarte avantajos, un apartament cu
2 camere, în oraşul Reşiţa, judeţul
Caraş-Severin, apartamentul se
află la etajul 1, cu două vederi, cu
beci la subsolul blocului, prevăzut în
contract, apartamentul este complet
dotat şi mobilat, baia, holurile şi
bucătăria sunt complet dotate cu
gresie şi faianţă, baia are geam la
exterior, camerele sunt dotate cu
geamuri termopan şi cu site, cu uşi
noi, cu parchet, uşă la intrare din
metal, antiefrac ţie, antizgomot,
bucătăria este complet dotată, cu
aragaz, cu mobilă, cu hotă, cu şpais
cu aerisire în exterior, cu centrală
proprie pentru încălzire, merită
văzut, nici nu ştiţi ce pierdeţi. Tel.
0751-132460.
Vând casă Reşiţa 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.
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
Tel. 00436763127442.
Persoană fizică, vând apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, parter, P/10, situat în
cartierul Valea Domanului, mun.
Reşiţa, la 5 min de centru, bucătărie
mare, 2 holuri, 1 baie, balcon, boxă
la subsol 4 mp. 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. Preţ 32.000 €
negociabil. Tel. 0761-125326.
Vând casă Bocşa Montană 3
camere, bucătărie, baie, debara,
coridor, gresie, faianţă, podele
laminate, termopane, centrală
termică gaz, curte, grădină, anexe,
acces auto. Tel. 0749-319691.
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, confort 1, zona Govândari,
et. 1 din 4, bloc izolat termic, preţ
23.500 €. Tel. 0749-270547 după
ora 17.

Vând garsonieră, aleea Albăstrelelor, etaj 3/4, 23 mp, stare bună.
Preţ 8000 € neg. Tel. 0765-983271.
Vând casă Reşiţa Dealu Crucii,
are 3 camere, una trebuie dată în
tinci, baie, gaz, apă, centrală, garaj,
anexe, spaiţ, atelier. Pentru detalii
sunaţi, nu rata ocazia. Tel. 0355415608, 0732-624586.
Cumpăr apartament 3 camere,
conf. 1. Reşiţa. Ofer între 25.000 şi
28.000 €. Tel. 0729-351291.
Vând casă tip vilă în JupaCaransebeş, grădină mare, curte, 4
camere, 2 băi, pivniţă, bucătărie
negociabil 62.000 €. Tel. 0786606216.
Apartament cu 3 camere, semidecomandat, în bloc de cărămidă,
etajul 4/4 cu acoperiş din ţiglă,
izolat, posibilitate de mansardare,
zugrăvit recent, centrală proprie,
rulouri la geamuri, 1 baie, 1 debara,
uşă antiefracţie, loc de parcare,
grădină, loc de joacă pentru copii,
zonă foarte liniştită, aproape de
Centru, piaţă, universitate. 70 mp,
28.000 € negociabil. Tel. 0726994547.
Vând apartament 3 camere decomandat, cu toate îmbunătăţirile,
zona Luncă, Sc. Gen. nr. 6. Preţ
neg. Tel. 0770-538111.
Vând garsonier ă în Luncă,
multiple îmbunătăţiri, plecare din
ţară. Tel. 0766-256692.
Ofer spre închiriere garsonieră
Al. Tineretului, et. 1. Preţ 300 lei/
lună, nemobilată. Tel. 0770-370534.
Vând (închiriez) 2 camere
cămin, îmbunătăţit, zona Intim,
ferestre termopan, înc ălzire,
instalaţii noi. Ocupabil imediat. Tel.
0727-045017.
Vând casă în Reşiţa, 2 camere,
bucătărie, baie, coridor, verandă,
şopru în curte, încălzire proprie,
ferestre termopan. Preţ 15.000 €
neg. Tel. 0722-705675.
Vând casă Dognecea, centru,
cablu tv, telefon. Tel. 0355-411682,
0733-594473.
Vând casă Secăşeni, centru,
mare, lângă casă este o fundaţie
pentru altă casă. Preţ 20.000 € neg.
Tel. 0731-191130.
Vând apartament la casă (90 mp
+ terasă, pivniţă, pod, curte), ultracentral, Reşiţa. Tel. 0255-224185.
Vând 5 ha teren (fâneţe, pădure)
lângă Reşiţa. Tel. 0255-224185.
Închiriez spaţiu comercial Piaţa
Reşiţa Nord. Tel. 0748-472535.
Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
Vând casă recent renovată, în
Reşiţa. Str. M. Kogălniceanu, compusă din: 4 camere, bucătărie, baie,
încălzire centrală, grădină, terasă
cu grill, vie, pomi, P.N. 60.000 €.
Contact prin mail: H.johann@
onlinehome.de sau tel. 0049 69 38
013439.
Vând pădure cu teren 7 ha sau
lemne pe picior, în Ar şi ţa şi
Berzaviţa Clocotici. Tel. 0355405811, între orele 19-21.
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 2-3 camere, în Reşiţa.
Tel. 0747-832171, 0256-410590.
Vând casă la Târnova, cu
grădină, pomi fructiferi, dependinţe,
12.000 € sau schimb cu apartament
sau garsonieră. Tel. 0355-883833,
0766-411829.
Vând în Reşiţa teren pe Calea
Caransebeşului km 1-2, intravilan, 9
€ mp neg. Tel. 0722-630097.
Vând în Re şi ţa, Micro 1,
apartament 2 camere, confort 1
decomandat, etaj 1, îmbunătăţit,
gresie, faianţă, termopane, 21.500 €
neg; teren la Caransebeş, în zona
Ardealului, drept, apă, gaz, curent,
11.000 mp, 7 €/mp; teren străbătut
de pârâu la Crivaia, 3500 mp, 5
€/mp; teren la Cuptoare, la şosea,
1500 mp, 1.5 €/mp. Tel. 0756282768, 0355-806444.

Debitoarea: SC Dnamac Construct SRL, cu sediul social în sat
Gărâna, com. Brebu Nou, nr. 227, jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la registrul comerţului Caraş-Severin J11/242/2011, număr
de înregistrare fiscală 28390353, 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 04.11.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar este 15.11.2013.
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
02.12.2013.
Termen de continuarea procedurii la data de 05.12.2013.
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 21.11.2013, ora 12:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situa ţiei 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 CaraşSeverin la dosar 4679/115/2013, fiind timbrată corespunzător.
Debitoarea: SC Octavian International SRL, cu sediul social în
municipiul Reşiţa, Aleea Romanilor, nr. 1B, sc. 1, ap. 39, jud. CaraşSeverin, nr. de înmatriculare la registrul comerţului Caraş-Severin
J11/243/2005, număr de înregistrare fiscală 17314695, 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 04.11.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar este 15.11.2013.
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
02.12.2013.
Termen de continuarea procedurii la data de 05.12.2013.
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 21.11.2013, ora 12:30 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 CaraşSeverin la dosar 4678/115/2013, fiind timbrată corespunzător.
Debitoarea: SC Clubul Oamenilor de Afaceri SRL, cu sediul
social în municipiul Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 71, et. P, ap. cam. 7,
jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la registrul comerţului CaraşSeverin J11/622/2011, număr de înregistrare fiscală 29396370, 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 04.11.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar este 15.11.2013.
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
02.12.2013.
Termen de continuarea procedurii la data de 28.11.2013.
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 21.11.2013, 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 depusă la grefa Tribunalului CaraşSeverin la dosar 4677/115/2013, fiind timbrată corespunzător.
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Modificarea Constituţiei rămâne o prioritate
a USL, dar forma finală a proiectului va fi
trimisă Comisiei de la Veneţia în cursul anului
2014 şi nu la sfârşitul acestei luni, cum se
convenise ini ţial, a declarat recent
preşedintele PNL, Crin Antonescu.

Potrivit unui proiect al Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură şi Investiţii Străine, de modificare a legislaţiei privind
tarifele de utilizare a infrastructurii rutiere, costul rovinietei valabile
pentru şapte zile, 30 de zile, respectiv 12 luni s-ar putea scumpi cu
până la 66%, ajungând la sumele de 5, 10 şi 32 de euro, inclusiv
TVA, faţă de 3, 7 şi 28 de euro, cât se plăteşte în prezent.

Autoritatea Na]ional@ pentru
Restituirea Propriet@]ilor
Întâlnirea conducerii A.N.R.P. cu reprezentanţii instituţiei
Prefectului din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara şi cu
membrii comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor din Timiş
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,
George Băeşu, vicepreşedintele A.N.R.P., Alexandru Niculae, şi
conducătorii direcţiilor de specialitate din Autoritate au participat în
data de 25 septembrie, la Timişoara, la o întâlnire cu reprezentanţii
instituţiei Prefectului din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi
Hunedoara şi cu primari şi membri ai comisiilor locale pentru
inventarierea terenurilor din Timiş. Dezbaterile au vizat stadiul
procesului de implementare a prevederilor Legii nr. 165/2013 şi, în
principal, procedura de inventariere a terenurilor.
Reprezentanţii autorităţilor locale au adresat numeroase întrebări
şi au solicitat interpretarea şi clarificarea unor aspecte din noua lege a
restituirilor. Oficialii A.N.R.P. au răspuns pe loc unora dintre solicitări,
urmând ca informări cu privire la aspectele punctuale să fie formulate şi
transmise în mod oficial în zilele următoare.
Participanţii au reclamat slaba implicare a unor structuri aflate în
subordinea autorităţilor centrale, solicitând atenţionarea Guvernului,
implicit a miniştrilor de resort.
Totodată, conducerea A.N.R.P. a prezentat şi prevederile
proiectului de modificare a Legii nr. 165/2013, aprobat de Guvern şi
transmis pentru dezbatere şi adoptare Parlamentului, invitând aleşii
locali ca, prin reprezentanţii lor în Legislativ, să participe activ la
dezbateri şi să sprijine îmbunătăţirea cadrului legal.
Seria întâlnirilor conducerii A.N.R.P. cu autorităţile implicate în
procesul de restituire şi celelalte instituţii interesate va continua.

***
COMUNICAT DE PRESĂ
26 Septembrie 2013
Poprirea de 40 de milioane euro asupra conturilor A.N.R.P., prezentată de premierul Ponta - abandonată de executorul judecătoresc.
În cazul scandalos al popririi de 40 de milioane euro (180.400.736
de lei), prezentat opiniei publice de premierul Victor Ponta după vizita
efectuată la sediul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
în data de 19 iulie 2013, lucrurile au luat turnura legală, după ce
executorul a anunţat Trezoreria Municipiului Bucureşti că renunţă la
măsura executării silite asupra conturilor A.N.R.P.
Poprirea fusese încuviinţată de Judecătoria sectorului 3, în baza
unei sentinţe care nu era definitivă şi irevocabilă şi nu obliga statul
român la plata sumei pretinsă ca despăgubire pentru un teren de 48 de
hectare în municipiul Constanţa.
În acest moment, A.N.R.P. are pe rolul instanţelor judecătoreşti
numeroase alte cauze similare în care a contestat procedura executării
silite.
Cu această ocazie, Autoritatea atenţionează din nou persoanele
îndreptăţite la despăgubiri să nu se lase amăgite de „specialişti” în
recuperarea creanţelor şi să aştepte rezolvarea problemelor pe cale
administrativă, conform prevederilor Legii nr. 165/2013.

Consiliul executiv al Fondului Monetar Internaţional
a aprobat un nou acord pentru România, de tip stand-by pe
24 de luni, în valoare de aproximativ 1.98 miliarde de euro
(170 la sută din cota României la fond). Autorităţile de la
Bucureşti au solicitat, de asemenea, sprijin preventiv de 2
miliarde euro din partea Uniunii Europene.

Se reiau procedurile de atribuire c@tre
operatorii de transport a traseelor din
Programele jude]ene
Consiliile judeţene vor putea demara, în perioada imediat
următoare, procedurile de atribuire către operatorii de
transport a traseelor pentru transportul rutier public de
persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.
Reluarea procedurilor este posibilă ca urmare a faptului că
actul normativ care stă la baza atribuirii traseelor produce
efecte juridice, după ce, zilele trecute, solicitarea de
suspendare a acestui act a fost respinsă.
Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României a
respins, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a Ordinului
Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului
Transporturilor şi Infrastructurii nr. 240/1614/2012 privind
aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului
de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul
rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean. Decizia ICCJ are nr. 6293/24.09.2013 şi a fost emisă în
cauza nr. 1020/46/2012, ca urmare a recursului înaintat de
către Ministerul Transporturilor şi Ministerul Afacerilor Interne,
care gestionau domeniul la data emiterii ordinului comun.
În consecinţă, consiliile judeţene pot iniţia, în perioada
stabilită de comun acord cu Centrul Naţional de Management
pentru Societatea Informaţională, procedurile de atribuire a
traseelor din Programele judeţene de transport.
Totodată, pentru informarea promptă a consiliilor judeţene
cu privire la decizia ICCJ, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice va expedia o adresă în acest sens în
zilele imediat următoare. Procedurile de atribuire a traseelor
din Programele judeţene de transport trebuie finalizate până
la data de 31 decembrie 2013, conform prevederilor OUG nr.
30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi
a programelor judeţene de transport.
Menţionăm că pe rolul instanţelor de judecată mai sunt
înregistrate dosare având ca obiect suspendarea ordinului,
dar până în prezent instanţele fie nu s-au pronunţat în cazul
acestora, fie au respins cererile de suspendare, astfel încât, la
acest moment, prevederile Ordinului MAI/MTI nr.
240/1614/2012 sunt în continuare aplicabile.
Comunicare si informare, MDRT, 27 septembrie 2013

Preţul gazelor naturale a crescut, începând din 1
octombrie, cu cel mult 1% pentru consumatorii casnici, în
timp ce tarifele pentru industrie cu maximum 2%, odată cu
parcurgerea unei noi etape din calendarul de liberalizare a
pieţei. România îşi asigură în medie 75% din consumul de
gaze din producţie internă, iar restul de 25% reprezintă
importuri din Rusia. Următorul pas din calendarul de
liberalizare pentru populaţie este 1 ianuarie 2014, când
este programată o scumpire de 2%.

Senatul, în calitate de primă cameră
sesizată, a dat un vot favorabil proiectului
de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgentă a Guvernului nr. 58/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 283/
2010 privind camerele pentru agricultură,
industrie alimentară, piscicultură,
silvicultură şi dezvoltare rurală.
Actul normativ propune modificări
referitoare la statutul de utilitate publică
care se acordă camerelor agricole şi
modul de acordare a acestuia, modul de
organizare al camerelor agricole la
nivelul fiecărui judeţ, eficientizarea
camerelor agricole prin reorganizare la
nivelul judeţelor şi transfer implicit de
atribuţii de la nivel centralizat la nivel
local, precum şi eficientizarea structurilor
care organizeaz ă primele alegeri,
precum şi a organizării alegerilor.
De asemenea, atribuţiile ce presupun
exercitarea prerogativelor de putere
publică şi care în prezent sunt exercitate
de către funcţionarii publici din cadrul
camerelor agricole judeţene - aflate în
subordinea Consiliilor judeţene - vor fi
preluate de c ătre direc ţiile pentru
agricultură judeţene.
Senatul, prima cameră sesizată, a
aprobat proiectul de lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
20/2013 privind reglementarea unor
măsuri necesare derulării proiectelor cu
finanţare nerambursabilă din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală.
Actul normativ reglementează, între
altele, mecanismul de acordare a garanţiilor emise de fondurile de garantare
oricare ar fi aceasta, fără a avea prevederi care să conducă la favorizarea sau
excluderea unor astfel de fonduri care
operează în piaţă. Totodată, actul normativ reglementează posibilitatea ca o parte
din aceste garanţii (maxim 80%) să fie
acordate de către fondurile de garantare.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale alocă fondurilor de garantare
sumele necesare constituirii plafonului
anual de garantare din prevederile
bugetare.

l Ordonanţa de Urgenţă privind circulaţia pe drumurile publice se va discuta în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare l Accizele în 2014 vor fi calculate la un curs de
4,4485 lei/euro, anunţat marţi, 1 octombrie, mai mic cu 1,6% decât cursul la care au fost calculate accizele în anul 2013 (4,5223 lei/euro) l Curtea Constituţională a
României a decis că este neconstituţională recunoaşterea calităţii de titular în învăţământ de către consiliul de administraţie şi, respectiv, senatul universitar, într-o altă
modalitate decât concursul l Guvernul va aproba, în următoarele 3 săptămâni - o lună, o listă cu proiecte prioritare, care include şi infrastructura, a declarat ministrul
delegat pentru Buget, la un forum de specialitate l Beneficiarii plăţilor directe pe suprafaţă ar putea primi 139 de euro/hectar în anul 2013, potrivit unor calcule
preliminare, a declarat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale l În şedinţa din 30 septembrie 2013, CA al BNR a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la
nivelul de 4,25% pe an de la 4,5% începând cu data de 1 octombrie 2013 l Programul Loteria Vizelor 2015 pentru Statele Unite se desfăşoară între 1 octombrie şi 2
noiembrie iar câştigătorii vor fi anunţaţi începând cu data de 1 martie 2014, potrivit unui comunicat al Ambasadei americane la Bucureşti l Termenul de depunere a
dosarelor pentru persoanele juridice şi instituţii publice care vor să obţină finanţare în cadrul Programului "Rabla", a fost prelungit cu o lună, până la 31 octombrie 2013 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.355/2013 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea
acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural
Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate
prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr.
2.231/2011 (M.O. nr. 480 din 01.08.2013)
l H.G. nr. 517/2013 pentru modificarea unor acte normative
în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice (M.O. nr. 488 din 02.08.2013)
l O.G. nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri
fiscal-bugetare (M.O. nr. 490 din 02.08.2013)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 22/2013 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României (M.O. nr. 495 din 06.08.2013)
l H.G. nr. 557/2013 privind modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării (M.O. nr.
495 din 06.08.2013)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 123/2013 privind
condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă
valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul
pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere
ori în cazul schimbării numelui titularului (M.O. nr. 495 din
06.08.2013)
l Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
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(M.O. nr. 498 din 07.08.2013)

considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în

punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversării a 100 de ani de la primul meci oficial
de rugby din România (M.O. nr. 506 din 12.08.2013)
l Uniunea Naţională a Notarilor Publici - Regulamentul
privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului
sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar din
06.08.2013 (M.O. nr. 506 din 12.08.2013)
l Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de probaţiune (M.O. nr. 512 din 14.08.2013)
l Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a
măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (M.O.
nr. 513 din 14.08.2013)
l Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal (M.O. nr. 514 din 14.08.2013)
l Autoritatea de Supraveghere Financiară - Norma nr.
7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de
asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor,
alunecărilor de teren şi inundaţiilor (M.O. nr. 521 din
20.08.2013)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.341/2013
pentru modificarea art. 6 alin. (4) din Normele metodologice
privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a
metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase,

lege, la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 526/2004 (M.O. nr. 526 din
21.08.2013)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 23/2013 privind
lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint, a
unei monede din tombac cuprat şi a unui set de trei monede
(din aur, din argint şi din tombac cuprat), dedicate aniversării a
100 de ani de la naşterea Mariei Tănase (M.O. nr. 527 din
22.08.2013)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 129/2013 pentru
completarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare
din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr.
69/2009 (M.O. nr. 531 din 22.08.2013)
l Uniunea Naţională a Notarilor Publici - Metodologia
privind citarea, notificarea şi comunicarea actelor de
procedură în materie notarială din 06.08.2013 (M.O. nr. 531
din 22.08.2013)
l Guvernul României - Strategia naţională a României
privind schimbările climatice 2013-2020, Anexa din
24.07.2013 (M.O. nr. 536bis din 26.08.2013)
l Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Ghidul privind proiectarea şi executarea lucrărilor de
reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, Indicativ GP 123 2013, din 26.06.2013 (M.O. nr. 538bis din 26.08.2013)

l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 21/2013 privind vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de

La New York, a avut loc, în marja Adunării Generale a ONU,
prima convorbire telefonică de după 1979, între un preşedinte al
Statelor Unite şi un preşedinte iranian. Barrack Obama l-a
sunat pe Hassan Rohani, după ce acesta din urmă declarase că
este hotărât să rezolve rapid disputele cu Occidentul, în ceea ce
priveşte programul nuclear iranian.

În ciuda pierderii în popularitate, coaliţia
de centru (social democraţi plus
conservatori) aflată la guvernare în Austria
a reuşit (cu 50.9%), după alegerile legislative
din 29 septembrie, să rămână la putere
pentru încă cinci ani.

Comisia Europeană propune să deschidă complet
piaţa Uniunii Europene pentru importurile de vinuri din
Republica Moldova, înainte de intrarea în vigoare a
Acordului de Asociere între UE şi Republica Moldova şi
a Acordului privind Zona de liber schimb aprofundată şi
cuprinzătoare (DCFTA).

Economia Europei nu va putea prospera f@r@
o baz@ industrial@ puternic@
Deşi performanţa industrială s-a
stabilizat, cota deţinută de industrie în
PIB-ul Europei a scăzut de la 15,5 % cu
un an în urmă la 15,1 % în vara anului
2013. Cele două rapoarte referitoare la
competitivitatea industrială publicate
recent de Comisia Europeană
subliniază progresele realizate de
statele membre în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea mediului de afaceri, a
exporturilor şi a durabilităţii. Cu toate
acestea, mai sunt încă multe probleme
de rezolvat. Convergenţa dintre ţările
cele mai competitive pe plan industrial
şi cele cu performanţe medii a stagnat.
În plus, costul energiei este în creştere
în aproape toate statele membre, ceea
ce contribuie la dezindustrializarea Europei. Accesul la finanţare şi scăderea
investiţiilor în aproape toate statele
membre reprezintă, de asemenea,
obstacole mari în acest sens. Pentru ca
industria europeană să fie din nou
prosperă, trebuie îmbunătă ţit ă
semnificativ performanţa administraţiei
publice, precum şi legătura dintre şcoli
şi companii. Ar trebui să se depună
eforturi suplimentare pentru a stimula
inovarea în directă legătură cu piaţa.
Europa 2020 reprezintă cadrul
pentru creşterea economică din UE.
Comisia a prezentat în mod sistematic
iniţiative în diverse domenii în scopul de
a genera creştere economică şi locuri
de muncă.
Stadiul în care se află industria
europeană
Există evoluţii îngrijorătoare în două
domenii esenţiale pentru orice economie: productivitatea şi ocuparea forţei
de muncă. Performanţele UE în domeniul productivităţii sunt din nou mai
slabe comparativ cu Statele Unite, în
timp ce şomajul continuă să fie o realitate cotidiană pentru 11 % din forţa de
muncă a Europei. Industria a fost afectată deosebit de grav, având în vedere
pierderea a peste 3,8 milioane de locuri
de muncă începând din anul 2008.
Principalele rezultate ale celor două
rapoarte sunt:
Puncte pozitive:
l Exporturile au fost motorul principal
al activităţii industriale. UE a înregistrat
performanţe mai bune decât SUA şi
Japonia. În 2012, Europa a realizat un
excedent al balanţei comerciale de 365
de miliarde de euro, ceea ce înseamnă
aproximativ un miliard de euro pe zi.
l Performanţa în materie de inovare

s-a îmbunătăţit din 2008, însă convergenţa pare să fi stagnat din 2012;
l Mediul de afaceri s-a îmbunătăţit în
majoritatea statelor membre, dar acelaşi lucru s-a întâmplat şi în restul lumii;
l Majoritatea statelor membre au
îmbunătăţit baza de competenţe a forţei
lor de muncă.
Puncte slabe:
l Investiţiile continuă să rămână la un
nivel scăzut;
l Preţurile mari la energie reprezintă
o problemă semnificativă pentru
ramurile industriale;
l Accesul la finanţare s-a deteriorat în
multe state membre;
l Pentru unele state membre,
îmbunătăţirea eficienţei şi a eficacităţii
administraţiilor publice este esenţială
pentru reluarea creşterii economice.
În mod concret, rapoartele
propun următoarele priorităţi:
l Întreprinderilor să li se simplifice cât
mai mult posibil derularea activităţii lor
zilnice;
l Reducerea costurilor de producţie
în Europa, (de exemplu pentru energie
şi materii prime);
l Îmbunătăţirea accesului la finanţare
şi pieţe de capital pentru întreprinderi,
în special pentru IMM-uri;
l Deschiderea pieţelor pentru
societăţile europene atât în cadrul
pieţei interne, cât şi în ţările terţe;
l Facilitarea investiţiilor în noile
tehnologii şi în inovare, punând
accentul în special pe şase domenii
prioritare identificate în Comunicarea
privind politica industrială din 2012;
l Asigurarea adaptării competenţelor
şi a disponibilităţii forţei de muncă din
Europa la necesită ţile economiei
secolului al XXI-lea.
Dimensiunea sectorială a
abordării UE în privinţa industriei
Europa este lider mondial într-o
serie de sectoare industriale, iar cele
mai multe dintre acestea includ lanţuri
valorice diverse care leagă corporaţii
de renume de o mulţime de întreprinderi mici şi mijlocii. Comisia a propus
deja o serie de măsuri de politică pentru
sectoare strategice, cum ar fi industria
automobilelor, industria o ţelului,
industria de securitate şi de apărare.
Context
Politica industrială va fi o prioritate
de top pe agenda europeană în
următoarele 6 luni.
Comisia Europeană, 25.09.2013

Drepturile de proprietate intelectual@
Un studiu arată că aproximativ 35 % din locurile de
muncă din UE se bazează pe sectoare în care se utilizează
pe scară largă aceste drepturi
Comisia Europeană a salutat publicarea unui studiu
privind drepturile de proprietate intelectuală, care a fost
elaborat în comun de Oficiul European de Brevete (OEB) şi
de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI).
Studiul, intitulat „Sectoarele în care se utilizează pe scară
largă drepturile de proprietate intelectuală: contribuţia la
performanţa economică şi la ocuparea forţei de muncă în
Europa” (septembrie 2013), măsoară importanţa drepturilor
de proprietate intelectuală în economia UE. Principalele
constatări ale studiului sunt acelea că sectoarele în care se
utilizează pe scară largă drepturile de proprietate
intelectuală generează aproximativ 39 % din totalul activităţii
economice din UE (aproximativ 4,7 miliarde EUR anual),
acestea asigurând în mod direct aproximativ 26 % din totalul
locurilor de muncă din UE (56 de milioane de locuri de
muncă); încă 9 % din locurile de muncă din UE sunt legate în
mod indirect de sectoarele respective.
Studiul se concentrează asupra economiei UE şi
consideră drept sectoare în care se utilizează pe scară largă
drepturile de proprietate intelectuală fie cele care
înregistrează mai multe drepturi de proprietate intelectuală
pe angajat decât alte sectoare, fie cele în cazul cărora
utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală este o
caracteristică intrinsecă a activităţii pe care o desfăşoară.
Aceste sectoare sunt selectate la nivelul UE, pe baza, de
exemplu, a unor măsurători ale gradului de utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală, efectuate în întreaga UE.
Studiul constată, de asemenea, că:
l remuneraţia medie în sectoarele în care se utilizează pe
scară largă drepturile de proprietate intelectuală este cu
peste 40 % mai mare decât în alte sectoare;
l printre exemplele de sectoare în care se utilizează pe
scară largă drepturile de proprietate intelectuală se numără şi:
- fabricarea de maşini-unelte portabile acţionate electric
(brevete);
- fabricarea de produse farmaceutice de bază (mărci);
- fabricarea de ceasuri (desene sau modele);
- publicarea de cărţi (drepturi de autor);
- fabricarea de produse lactate şi de brânzeturi (indicaţii
geografice);
- sute de sectoare, în domenii diverse precum activităţile
legate de serviciile financiare şi de asigurare, agenţiile de
publicitate, fabricarea de îngheţată, fabricarea de tapet,
producţia de vin, iluminatul electric şi aparatele de uz casnic,
telecomunicaţiile prin satelit şi extracţia de petrol şi de gaze,
utilizează, de asemenea, pe scară largă drepturile de
proprietate intelectuală şi multe dintre acestea folosesc
simultan cel puţin două drepturi de proprietate intelectuală.
Acest studiu vine pe fondul unui amplu exerciţiu similar
efectuat în 2012 de Oficiul de Brevete şi Mărci din SUA
împreună cu Administraţia pentru Economie şi Statistică, în
urma căruia s-a ajuns la concluzii comparabile în ceea ce
priveşte economia SUA cu cele constatate în studiul efectuat
de OAPI şi OEB în cazul economiei UE.
Comisia Europeană, IP/13/889 30/09/2013

Aproximativ 800.000 de angajaţi
federali "neesenţiali" din SUA au rămas
acasă din 1 octombrie, după ce politicienii
nu au reuşit să ajungă la un acord cu
privire la bugetul pentru noul an fiscal.
Închiderea par ţial ă a serviciilor
federale a început după ce legea pentru
finanţarea guvernului nu a fost adoptată
în Congres, unde republicanii din Camera
Reprezentan ţilor au încercat s ă
elaboreze un document care să blocheze
părţi ale noii legi a sănătăţii susţinută de
preşedintele Barack Obama.
Ultimul blocaj de acest fel a avut loc în
iarna anului 1995-1996 (21 de zile), cu
efecte negative pentru perspectivele
electorale republicane.
Întrebarea care se pune este cât de
mult timp va dura acest stand-off. Congresul se aproprie rapid de un alt termen, la
mijlocul lunii octombrie, pentru a ridica
limita datoriei guvernamentale şi un eşec
ar putea avea consecinţe mult mai serioase pentru SUA şi economiile globale
decât închiderea parţială a guvernului.
În Bosnia se desfăşoară primul
recensământ de după război, un proces
care ar putea modifica echilibrul de putere
între cele trei grupuri etnice principale ale
ţării. Acordul de Pace de la Dayton din
1995 a introdus un sistem politic în care
musulmanii - cunoscuţi sub numele de
bosniaki - alături de sârbi şi croaţi au fost
"popoarele constituente" din Bosnia şi
singurii cu acces la funcţii de stat şi legislative. Liderii musulmani se tem că
cetăţenii din această comunitate se pot
declara ca musulmani, bosniaki şi bosniaci - ceea ce înseamnă că cel mai mare
grup etnic din ţară va avea o reprezentare
mai scăzută după recensământ.
Consiliul de Securitate al ONU a
convenit să elimine armele chimice din
Siria şi să susţină procesul de pace, într-o
rezoluţie adoptată în unanimitate.
În text, Consiliul a subliniat "că nici o
parte implicată în conflictul din Siria nu
poate să utilizeze, să dezvolte, producă,
achizi ţioneze, stocheze, reţine sau
transfera arme chimice".
Nerespectarea rezoluţiei, inclusiv
transferul neautorizat de arme chimice,
sau orice utilizare a armelor chimice de
către oricine în Siria, va conduce la măsuri
potrivit Capitolului VII din Carta ONU, care
pot include sancţiuni sau măsuri coercitive. Consiliul de Securitate a aprobat, de
asemenea, o foaie de parcurs pentru o
tranziţie politică în Siria, adoptată de către
naţiunile cheie în iunie 2012, şi a solicitat
convocarea unei conferinţe internaţionale
de pace "cât mai curând posibil" pentru a
o pune în aplicare.

l Partidul cancelarului german Angela Merkel va organiza discuţii exploratorii cu social-democraţii, la sfârşitul săptămânii, pentru a forma un guvern de largă
coaliţie l În urma alegerii sale de către Parlamentul European, Emily O'Reilly şi-a încheiat activitatea de Ombudsman al Irlandei şi a preluat funcţia de
Ombudsman European la 1 octombrie 2013 l Banca Vaticanului, marcată de zeci de ani de scandaluri şi afaceri opace, a publicat primul raport anual din istoria sa
de 125 de ani l Autorităţile de la Belgrad consideră că este în interesul Serbiei ca sârbii să participe la alegerile locale din Kosovo, programate pentru 3 noiembrie
l Papa Ioan Paul al II-lea şi Papa Ioan al XXIII-lea (Wojtyła şi Roncalli) vor fi declaraţi oficial sfinţi pe 27 aprilie 2014, potrivit actualului Papă l Separatiştii Tuaregi
care luptă pentru autonomie în nordul Mali s-au retras de la discuţiile cu noul guvern, o lovitură pentru pace durabilă în ţara din Africa de Vest l Premierul italian
Enrico Letta a obţinut votul de încredere în parlament, după ce a primit susţinerea partidului fostului premier Silvio Berlusconi l

Vindskip, vaporul eficient energetic în form@ de vel@

Într-o altă abordare pentru a îmbunătăţi
folosirea energiei eoliene de către navele
maritime de marfă, firma norvegiană Lade AS
a dezvoltat un proiect cel puţin interesant, al
unui vas de marfă hibrid, Vindskip (navă

propulsată de vânt, în norvegiană).
Dacă promisiune de reducere a consumului de combustibil cu 60% iar a emisiilor de
carbon nocive cu până la 80% se dovedeşte
realistă, acest concept de navă ar putea

revoluţiona industria de transport maritim de
marfă, putând micşora cantitatea utilizată de
combustibili fosili cu cifre de ordinul milioanelor, dacă nu miliardelor, de barili pe an.
Proiectul se inspiră din industria aerospaţială. Conceptul este similar cu aripa de ridicare
în proiectarea aeronavelor, care foloseşte forma corpului principal pentru a genera ridicare
pozitivă când motorul împinge aeronava înainte. În Vindskip, corpul navei este ca o aripă de
avion simetrică gigantă (mai precis o secţiune
transversală a unui eleron sau aripi) care generează o împingere înainte datorată vântului
aparent ("vântul" creat de înaintarea vehiculului şi perceput de obiectele care se află în el).
Potrivit proiectanţilor, vântul relativ este un
factor important în proiectarea avioanelor, trenurilor, elicelor şi bărcilor cu vele. Dar pentru
proiectarea de nave comerciale, acesta este
un nou mod revoluţionar de a gândi. Vindskip
este gândit pentru a utiliza vântul pentru
propulsie. Unică este forma corpului, atât
deasupra cât şi sub linia de plutire.
Transportul maritim durabil depinde de
dezvoltarea unei noi tehnologii care poate

utiliza resursele regenerabile pe mare.
Vântul, o resursă naturală, a devenit previzibil
datorită meteorologiei moderne. Printr-un flux
constant de informaţii meteorologice, un
program poate calcula cea mai bună rută în
funcţie de locul unde energia eoliană este
prezentă. Astfel, căpitanul Vindskip va selecta
cel mai bun curs pentru a propulsa nava.
Vântul relativ, măsurat la bordul unei
nave, este dat de cursul navei, viteza, direcţia
şi puterea vântului adevărat (perceput când
nava este în poziţie staţionară). Cu un sistem
de propulsie electric sau clasic care duce
nava de la zero până la viteza dorită, ridicarea
aerodinamică generată de vântul aparent
poate fi exploatată pentru economisirea de
combustibil. Lade AS pretinde că Vindskip va
avea o tragere pozitivă de minim de 45 la sută
pe întreaga rută parcursă, la o viteză de
deplasare de 16 noduri.
Designul este suficient de solid, primind
deja mai multe brevete internaţionale şi un
model la scară redusă a fost testat cu succes
în tunelurile aerodinamice de la Universitatea
britanică Cranfield.
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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 must rampas din struguri
albi naturali netrataţi, 100 litri, 8
lei/litru. Tel. 0743-092858.
Vând maşină de cusut casnică,
stare de funcţionare, anii ’60 şi
maşină de întins materiale, stofă,
dimensiuni mari, industrială, la
4.000 €. Tel. 0743-092858.
Vând convector pe gaz, stare
foarte bună. Tel. 0355-410523.
Vând combină muzicală Philips,
cd, radio, dublu-casetofon, staţie + 2
boxe, preţ 160 lei, sau fără boxe 100
lei. Schimb cu telefon, aparat fotovideo Sanyo, 7 megapixeli, preţ 110
lei sau schimb cu telefon. Tel. 0721414951.
Vând telefoane Nokia, preţuri
între 80-120 lei; Nokia N-73, 6300,
6234, Expres Music, subţire, 5800
digital. Preţuri negociabile. Play
Station Portabil, card 2 giga şi jocuri,
preţ 320 lei. Jocuri originale PSP,
PS3, PS2, 20 lei. Tel. 0721-414951.
Vând în Măureni grâu şi triticale,
1 leu/kg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând rochie de mireasă 38-42,
gen prinţesă, brodată, cu mânecă
lungă, adusă din Germania, 300 €
neg; calculator 486, 120 ram, placă
AMD Duron, cu boxe, monitor,
tastatură, şi mouse, 150 lei neg. Tel.
0721-858721. (RR)
Vând la Vârciorova moară de
măcinat pe 2 paleţi, 150 € neg; orgă
Yamaha, 300 € neg. Tel. 0725088890. (RR)
Vând în Reşiţa vacă gestantă
luna 6-a, 3500 lei; junincă, 2000 lei;
tăuraş, 2000 lei. Tel. 0720-525379.
Vând în Bocşa vacă la a doua
fătare, lună 2-a, dau garanţie la
lapte, 22 l lapte la prima fătare, 5000
lei neg; viţea 1.5 ani, 3000 lei neg.
Tel. 0744-764704. (RR)
Vând la Câlnic ţiglă mică şi
mare, de Jimbolia, 0.50 lei/buc. Tel.
0255-233123. (RR)
Vând în Reşiţa instant pe gaz
pentru apă caldă, 350 lei neg. Tel.
0748-406496. (RR)
Vând la Borloveni telefon mobil
Samsung E2121 Black, card de 2
giga, căşti, încărcător, se află în
garanţie, cumpărat recent din magazin, 100 lei. Tel. 0762-378703. (rr)
Cumpăr vacă bună de lapte, cu
viţel. Tel. 0762-378703. (RR)
Vând la Teregova ţuică, 15-20
lei/litru, în funcţie de tărie; prune
pentru ţuică 1 leu/kg; prune bune,
culese cu mâna, 1.50 lei. Tel. 0255260300. (RR)
Vând la Cornea porc la 160 kg, 9
lei/kg; mieluţ 13-14 kg de carne, 16
lei/kg tăiat sau 100 viu. Tel. 0747239755. (RR)
Cumpăr la Lugoj vase de
bonsai, originale, orice mărime. Tel.
0745-612656. (RR)
Vând în Timiş taur 600 kg. Tel.
0742-785772. (RR)
Vând la Bărbosu vacă de 3 ani,
gestantă în 2 luni, 3000 lei; vacă de
6 ani, gestantă în 7 luni, 3000 lei;
viţea de 3 luni, 1300 lei; viţea de 7
luni, 1500 lei; preţuri negociabile.
Tel. 0755-164842. (RR)
Vând aragaz puţin folosit,
culoare maro, 300 lei. Tel. 0726948474. (RR)
Vând în Caransebeş colţar, 600
lei; măsuţă, 100 lei; cărucior de
copii, 300 lei; rochie de mireasă, 500
lei; radiocasetofon cu CD, 100 lei;
preţurile neg. Tel. 0756-040911. (rr)
Vând în Timiş capre, 250 lei/buc;
ţap, 200 lei. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând la Oraviţa profile vinglu,
tablă cutată, fier rotund, 2 uşi din fier.
Tel. 0786-844776. (RR)
Vând la Anina 2 cocoşi pentru
fum de 125, 50 lei/buc; aparat
sudură nou 220/380 V, 750 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, 150 lei; maşină de cusut cu
pedală, Veronica, nouă, 180 lei;
strung pentru cozi de mătură, 180
lei; incubator de ouă pentru pui de
găină, capacitate 60 de ouă, 180 lei
neg; vând cărţi de mecanică auto
pentru tractoare, Dacia, Saviem,
Raba, autobuze, 50 lei/buc. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând la Reşiţa făină albă de
grâu, 1.70 lei/kg la sac de 50 kg. Tel.
0735-019675. (RR)
Cine are şi doreşte să ofere un
birou şcolar pentru o persoană
bolnavă este rugat să sune la Tel.
0786-483218, 0355-415185, 0747468797. (RR)
Vând în Reşiţa schiuri în stare
foarte bună, 80 lei; oglindă pentru
hol 1.35/0.30, 45 lei; oglindă pentru
baie, 30 lei; covor rotund persan, 45
lei; încărcătoare telefon, 5-8 lei/buc;
aparate defecte pentru piese: radio
casetofon, aspirator, prăjitor pâine;
suport inox pentru perie şi hârtie
igienică la baie; baterie nouă din
inox pentru chiuvetă, 70 lei; uşă
pliantă, 70 lei; tablou pictat în Germania, 1980, 80 lei; 4 tablouri mici;
set pentru condimente din porţelan,
12 piese, 6 mari, 6 mici; pereche de
cizme piele mărimea 38, damă, 60
lei; canapea în stare foarte bună,
aproape nouă, 600 lei; preţurile sunt
neg. Tel. 0786-483218, 0355415185, 0747-468797. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă combinată; uşă pliantă mare. Tel. 0770546592. (RR)
Vând în Reşiţa bicicletă mică, 2
roţi; bicicletă cu roţi ajutătoare;
bicicletă cu acumulator; fotoliu pat;
canapea de 1 persoană; tv color;
hăinuţe pentru copii primite din
Germania, stare foarte bună. Tel.
0355-802548, 0749-486188, după
ora 20.00. (RR)
Vând la Bocşa canistre din
plastic la 3, 5, 10, 20 l; damigene din
sticlă la 5 şi 10 l; televizor color Samsung în stare bună de funcţionare,
350 lei neg; scoabe de construcţii
din fier striat de 8 şi 10, 1.20 lei/buc.
Tel. 0756-422019. (RR)
Vând în Reşiţa orgă veche, pe
bază de aer, stare perfectă, 300 €
neg; bicicletă de damă veche
Gazelle, 200 lei; sursă de calculator
Dell, 150 lei neg; telefon Hello Kitty,
300 lei neg; telefoane Nokia simple,
50 lei/buc neg; telefon Samsung
simplu, dual sim, 150 lei neg; tabletă
mică, 300 lei; pick-up vechi cu 30 de
discuri, 100 lei neg. Tel. 0748362533, 0744-360060. (RR)
Vând în Reşiţa maşină electrică
de cusut în perfectă stare, 100 €;
cărucior de copii modern, cu toate
dotările; schiuri, bocanci de schi şi
pl ăci de zăpadă, 50-150 lei
perechea. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând în Cărbunari cal de 8 ani,
muran, culoare roşie, 4000 lei. Tel.
0740-145324. (RR)
Vând la Oţelu Roşu struguri,
trebuie culeşi din vie, 1 leu/kg; mere,
trebuie culese, 1 leu/kg; vin roşu de
anul trecut, 5 lei/l. Tel. 0355-401982.
Vând la Zorlenţu Mare porc 150
kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0255-232849.

Vând în Reşiţa gutui en-gros,
300 kg, 1.50 lei/kg; viţea, 1100 lei.
Tel. 0746-642653. (RR)
Vând în Reşiţa pătuţ de copii în
stare bună cu tot cu salte, cu o
măsuţă ataşabilă pentru schimbarea copilului, 200 lei; telefon
Samsung cu clapetă SGH, 100 lei.
Tel. 0722-271625. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare oi miori
strămiori, 450 lei/buc. Tel. 0255232807. (RR)
Vând la Moniom o vacă pentru
sacrificare. Tel. 0255-232913. (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;
casetofoane de maşină, 50 şi 100
lei. Tel. 0724-477642. (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
2 ani, albă; căţel Bichon Havanez de
4 ani, alb. Tel. 0755-940848. (RR)
Vând în Reşiţa fluier şi flaut din
1901, 350 lei/buc neg; palton din
piele pentru bărbaţi, culoare neagră,
lung până la genunchi, mărimea 5052, 140 lei neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)
Vând în Cornuţel Banat vacă.
Tel. 0733-370286. (RR)
Vând la Sacu purcei 3 luni, rasa
marele alb, 500 lei perechea; 2 iepe
murane; mânz şi mânză murană de
1.5 ani; preţuri neg. Tel. 0732982025. (RR)
Vând în Reşiţa maşină tuns
iarbă cu fir plus prelungitor de 25 m
cu fişă, 120 lei. Tel. 0355-807321,
0731-168987. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă din lemn
de brad cu sculptură, formată din
colţar plus masă, 2 scaune, 8 corpuri de mobilă, unele suspendate şi
altele nu, 500 lei. Tel. 0726-608578.
Vând în Reşiţa aragaz cu 4
ochiuri, 100 lei. Tel. 0771-550239.
(RR)
Cump ăr la Gherteni ş plit ă
electrică cu două ochiuri. Tel. 0730685975. (RR)
Vând centrală pe lemne, 52 kw,
doi ani de funcţionare, stare foarte
bună, preţ negociabil 3200 lei. Tel.
0764-442015.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, următoarele
cărţi, despre istoria oraşului Reşiţa:
Istoria Uzinelor din Reşiţa, 17711996; UCM Re şi ţa, Tradiţie,
Competenţă, Calitate; Uzina de
Construcţii de Maşini din Reşiţa;
200 de ani de Construcţii de Maşini
la Reşiţa, 1771- 1971, două volume.
Sunt din Reşiţa. Tel. 0751-132460.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, un covor din
cauciuc, de 6 mm grosime, de un
metru pătrat. Sunt din Reşiţa. Tel.
0751-132460.
Vând un loc de veci în cimitirul
nr. 8 din Govândari, din oraşul
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. Sunt
din Reşiţa. Tel. 0751-132460.
Vând următoarele medicamente, noi, sigilate: Miofilin, fiole de 10
mililitri, =1 cutie; seringă de 10
mililitri, 8 bucăţi; seringă de 5 mililitri,
25 de bucăţi; Holmevis acid ibandronic, de 50 mg 20 bucăţi; Glicerină
cu propolis şi gălbenele, unguent, 1
cutie; Sedatif PC, 20 bucă ţi;
Fentanyl de 50 micrograme pe oră;
plasture transdermic, 1 cutie; DHC
de 60 miligrame, 40 bucă ţi;
Clorfeniramin, 10 comprimate;
Lamisil, unguent, 1 cutie; Miofilin,
pastile de 100 miligrame, 1 cutie;
Aloxi, de 500 micrograme 1 cutie;
DHC, de 120 de miligrame 1 cutie.
Sunt din Reşiţa, merită să încercaţi,
o să vedeţi că o să fiţi foarte
mulţumit. Tel. 0751-132460.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini. Info şi oferte cu
foto pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com Tel. 00436763127442.
Vând boiler electric de 60 litri şi
covor persan 4/3 la doar 50 €. Tel.
0720-001425.
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Revista „Piatra Goznei” vă invită la călătorii prin
spaţiul, timpul şi cultura Banatului Montan.
Vând saltea dormitor dimensiuni
2000 pe 1800 preţ 200 lei. Tel. 0746254661.
Vând lemne de foc esenţa tare
tăiate chituci, preţ 150 lei. Transport
cu Dacia papuc. Tel. 0767-384659.
Vând 3 locuri de veci în cimitirul
de lângă Universalul Vechi. Tel.
0733-594473.
Vând bucătărie din lemn de nuc,
culoarea cireşului, suspendată şi
colţar mare de catifea bej. Tel. 0355411682, 0733-594473.
Vând iapă 5 ani, 600 kg. Preţ
1300 € neg. Tel. 0733-756380.

Auto-Moto-Velo
Vând Opel Vectra Voxhal combi,
1800 cmc, 1997, Bulgaria, vişinie,
cutie automat ă/manuală, buton
Sport pentru depăşiri rapide, buton
pentru tracţiune pe zăpadă. Tel.
0355-082861.
Vând la Anina 2 autoturisme
Golf 3, an 1997, motor de 1.6 pe
benzină, culoare verde, unul
înmatriculat în România, unul adus
din Germania cu posibilitate de
numere roşii încă un rând, 900 €
ambele. Tel. 0740-145324. (RR)
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 la Brebu Dacia 1300,
culoare gri, în stare de funcţionare,
acte la zi, 250 € neg. Tel. 0742627849. (RR)
Vând la Făget Renault Clio, an
2002, taxa nerecuperată, 2008
prima înmatriculare în România,
1400 €; punte faţă completă pentru
tractor U650, cilindrii de spate,
tiranţi, preţ neg la faţa locului. Tel.
0723-579140. (RR)
Vând urgent Matiz, an 2004,
1000 €. Tel. 0726-948474. (RR)
Vând la Oraviţa electromotor
pentru scuter. Tel. 0786-844776. (rr)
Vând la Anina pistoane pentru
U550, 200 lei setul; aparate de bord
pentru Fiat 445, 5 lei/buc; set motor
U650, 450 lei neg; diferite piese de
Dacia; 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 neg. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând Ford Mondeo combi, an
1997, motor 1.9 diesel, înmatriculat,
taxa nerecuperată, asigurare 2013,
verificare până în 2015, 1300 € sau
schimb cu altă maşină. Tel. 0748362533, 0744-360060. (RR)
Vând în Reşiţa semiremorcă
basculantă de 3 tone, pentru tractor
cu o singură axă, 1000 € neg; tractor
U650 în stare perfectă de
funcţionare, cauciucuri foarte bune,
2700 € neg. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând la Reşiţa microbuz marfă
Renault Master, an 2001, perfectă
stare de funcţionare, 4000 € neg;
Cielo, an 2005, actele la zi,
verificarea până în 2015, 2500 €;
Ford Focus, motor de 1.6, recent
adus din Germania, în stare impecabilă, 1500 € neg; jante aluminiu
15, 16, 17 ţoli, 550 lei/set. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Reşiţa tractor 45 CP,
1200 €. Tel. 0720-525379. (RR)
Vând în Timiş BMW sau schimb
cu o camionetă. Tel. 0742-785772.
Vând la Oţelu Roşu motor de
teren Yamaha seria IZF 400, an
2002, 1500 € neg. Tel. 0355417177, 0755-952427. (RR)
Vând la Reşiţa tractor Massey
Ferguson, stare foarte bună, 2000 €
neg; electromotor de tractor U650,
300 lei; motor de U445, reparaţie
capitală, 500 €. Tel. 0767-679777.
Vând Golf 2 diesel, întreţinut,
plus piese de schimb. Tel. 0740068548. (RR)
Vând Matiz din 2003, 66.000
km, stare foarte bună, baterie nouă,
trebuie schimbat doar telescopul pe
dreapta faţă, 1400 € neg. Maşina
este înscrisă. Tel. 0752-006233.
Vând Matiz, a.f. 2004. Preţ 1000
€ neg. Tel. 0726-948474.
Vând un set de 4 roţi, anvelope
de iarn ă cu jante , m ă rimea
175/70/13, pentru Vw Golf 3, în
perfectă stare. Preţ 800 lei. Tel.
0741-095663, 0770-718538.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe
www.cauciucuridirect.ro sau la tel.
0318-110788.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Angajăm fochist şi vopsitor. CVurile se pot depune pe mail
office@rintal.ro. Tel. 0255-210952.
Caut în zona Fârliug, meseriaş
care zideşte sobe de teracotă. Tel.
0744-474676, 0726-700008. (RR)
Caut urgent loc de muncă în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni, fac menaj la domiciliu sau
firme. Tel. 0786-483218, 0355415185, 0747-468797. (RR)
Tractări, remorcări şi depanări
cu autospecializată, troliu 6 tone, 2
lei/km. Tel. 0722-655974.
Transport marfă cu autoutilitară
închisă, foarte spaţioasă, 25 mc,
suportă 3-4 tone încărcătură. Tel.
0722-655974.
Caut asociat sau închiriez spaţiu
comercial, spaţiu locativ şi spaţiu
prestări servicii cu vad foarte bun la
şoseaua Reşiţa-Timişoara în Bocşa
Română. Tel. 0732-097398.
Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Tel. 0740619914.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Terapeut atestat ofer: terapie
energetică (Reiki), kinetoterapie,
masaj terapeutic şi reflexogen. Tel.
0746-112665.
Caut loc de muncă în Bocşa sau
localităţile limitrofe. Vorbesc fluent
limba engleză şi am experienţă în
aprovizionare, bursă transport,
licitaţii, traduceri din/în engleză. Tel.
0753-481017.

Anunturi
,

Anunturi
,

ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Subscrisa S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în
Reşiţa, str. Horea A7 Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a
următoarelor bunuri aparţinând debitoarei S.C. SILVIC
FOREST IMPEX S.R.L:
l Clădiri şi teren situate în Berzovia, formate din: Teren
în suprafaţă de 16.309 mp; Clădiri în suprafaţă de 2.997 mp,
compuse din: Hală producţie şi birouri în suprafaţă de 994
mp; Atelier mecanic în suprafaţă de 268 mp; Atelier în
suprafaţă de 360 mp; Depozit cherestea în suprafaţă de
600 mp; Atelier ascuţitorie în suprafaţă de 150 mp; Remiza
metal în suprafaţă de 625 mp. Valoarea totala de evaluare
este de 191.541 euro.
Licitaţia publică va avea loc în data de 29.10.2013 ora
10:00, urmând a se repeta lunar, până la vânzarea
bunurilor, la aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar SCP
MAGISTER SPRL din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud.
Caraş-Severin. Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se
pot obţine la 0255-213468.

În calitate de lichidator judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa,
str. Horea, bl. A7, parter, jud. CaraşSeverin, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică deschisă, a bunurilor
aparţinând debitoarei S.C. AGROMEC
BERLIŞTE S.A.
l Secţia Iam - compusă din: atelier,
magazie, teren în suprafaţă de 5.941 mp
în localitatea Iam jud. Caraş-Severin, preţ
10.414 EURO.
Rapoartele de evaluare pot fi
consultate la sediul lichidatorului judiciar.
Licitaţia publică va avea loc în data de
08.10.2013 orele 15:00 şi se va repeta în
fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul
societăţii S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din
Reşiţa.

Din Bocşa, caut de lucru în
Germania sau Austria în stupărit sau
în domeniul fierului forjat. Tel. 0755042152. (RR)
Pensionară 59 ani, caut de lucru
în Reşiţa. Tel. 0355-408993.
Pensionar 58 de ani caut de
lucru în Reşiţa. Tel. 0769-862016.
Doamnă, 38 de ani, economist
fără experien ţ ă în domeniu,
masterand 2011, caut de lucru. Tel.
0770-506809.
Transport de marfă intern şi
internaţional. Tel. 0745-274929.
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

Matrimoniale
Bănăţean divorţat, 42/175/70
kg, studii superioare, fără obligaţii,
cu casă + auto, caut d-nă 35-43
chiar cu copii, pentur căsătorie, de la
sat sau oraş. Tel. 0744-938366.
Tânăr 38/183/83 doresc relaţie
serioasă cu doamnă/domnişoară
care doreşte să-ţi întemeieze o
familie. Rog seriozitate. Tel. 0757500831.
Tânăr, drăguţ, serios, serviciu,
fără copii, fără vicii, apartament, doresc să cunosc o fată drăguţă, fără
copii, maxim 35 ani, de la sat sau
oraş, pentru prietenie - căsătorie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-433684.
Domn generos, doresc să
cunosc doamnă/domni şoar ă.
Discreţie totală. Aştept mesaje pe
adresa de mail claudio@yahoo.ro
Tânăr 36 ani, doresc să cunosc
doamnă pentru relaţie, prietenie.
Tel. 0725-835135.
Doamnă 54 ani, doresc
cunoştinţă domn pensionar vârstă
apropriată, fără vicii, ce poate locui
cu mine. Lăsaţi mesaj de
prezentare. Tel. 0742-621112.
Doamnă 57 ani, doresc să
cunosc domn până la 60 ani cu sau
fără obligaţii. Rog seriozitate. Tel.
0767-186319.
Doamnă 57 ani doresc să
cunosc domn până la 60-62 ani.
Rog seriozitate. Tel. 0740-823050.

Rezultatele bursei locurilor de munc@
pentru absolven]i
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin, a organizat azi, 27 septembrie 2013, Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi.
Întâlnirea dintre angajatori şi absolvenţi a avut loc la Reşiţa, la Casa
de Cultură a Sindicatelor . Prezenţi la bursă au fost 27 agenţi
economici, care au oferit absolvenţilor şi persoanelor în căutarea unui
loc de muncă un număr de 116 locuri de muncă.
La fel ca şi anul trecut, şi la această ediţie, locurile de muncă au fost
variate, acoperind domenii diferite de activitate, cele mai multe fiind in
domeniul serviciilor, comerţului şi confecţiilor. Pentru persoanele cu
studii superioare au fost oferite posturi de secretară, inspector
asigurări, consultant asigurări, agent contracte şi achiziţii, proiectant
inginer mecanic, inginer electromecanic şi inginer producţie.
Situaţia detaliată a organizării Bursei locurilor de muncă pentru
absolvenţi din acest an este următoarea:
Nr. agenţi economici contactaţi
133
Nr. agenţi economici participanţi
27
Nr. locuri de muncă oferite
116
Nr. persoane participante
93
Nr. absolvenţi participanţi
58
Nr. absolvenţi selectaţi în vederea încadrării 45
Nr. absolventi încadraţi pe loc
6
Absolvenţii încadraţi în ziua Bursei au ocupat locuri de muncă de
lucrător comercial şi confecţioner cablaje auto. Atât agenţii economici,
cât şi absolvenţii au primit la bursă pliante şi ziare care au conţinut
informaţii referitoare la serviciile oferite , precum şi facilităţile de care
pot beneficia atât absolvenţii cât şi angajatorii, dacă apelează la
serviciile Agenţiei.
Locurile de muncă rămase vacante în urma Bursei vor putea fi
consultate la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă din Reşiţa, precum şi la sediile Agenţiilor locale din judeţ , unde
vor fi emise repartiţii persoanelor ce întrunesc condiţiile impuse de
angajatori.

Prisma s.r.l. angajează

- secretară redacţie

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 02.10.2013
BĂILE HERCULANE: Bucătar: 1
CARANSEBEŞ: Automatist: 1; Inginer geodez: 1; Lucrător
comercial: 1; Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si
semisolide: 1; Sef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul: 1;
Tehnician prelucrări mecanice: 1; Vânzător: 2;
OŢELU ROŞU: Încărcător descărcător: 3; Inginer instalaţii pentru
construcţii: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli
zidărie, placi mozaic, faianţă, gresie, parc: 1; Operator calculator
electronic şi reţele: 2; Sef departament logistică: 1; Stivuitorist: 2
TOTAL JUDEŢ: 19

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Modificări la Legea 95/2006 privind reforma sănătăţii
Principalele direcţii
l În domeniul medicinei de urgenţă, se introduce
posibilitatea ca CPU (compartimentele de primiri urgenţe)
să intre în coordonarea UPU-rilor (unităţilor de primiri
urgenţe), ceea ce asigură apropierea actului medical de
urgenţă de cetăţean, micşorarea transferurilor din zone
periferice spre capitala de judeţ, creşterea capacităţii de
salvare a vieţii într-un timp cât mai scurt de la producerea
evenimentului. Se prevede obligativitatea existenţei
defibrilatoarelor, în zone foarte aglomerate, care să
asigure intervenţii operative pentru cetăţeni (aşa cum se
întâmplă peste tot în Europa).
l Dezvoltarea centrelor de permanenţă şi întărirea rolului
medicilor de familie în a asigura consultaţii de urgenţă.
l Introducerea reţelei spitaliceşti şi de ambulatoriu
pentru universităţile de medicină şi farmacie şi facultăţile
de medicină.
l Gruparea tuturor programelor naţionale de sănătate
într-o structură de specialitate a Ministerului Sănătăţii,
urmând ca acestea să fie astfel mai bine coordonate şi
unitar gestionate (pentru a evita repetarea unor crize
precum cea a citostaticelor de la începutul anului).

instituţiilor publice bugetare, flexibilizarea cadrului lor de
funcţionare şi încurajarea găsirii de soluţii manageriale
pentru o activitate mai eficientă.
l Lăsăm posibilitatea de a alege statutul spitalului sub
formele prevăzute de lege:
- regii autonome
- societăţi comerciale cu capital de stat
- ONG-uri cu proprietari statul sau comunităţile locale;
l Nu se poate schimba forma de organizare şi destinaţia.
Ele rămân spitale de stat (cu proprietar administraţiile
locale sau Ministerul Sănătăţii).
l Toate spitalele publice vor primi statutul de utilitate
publică şi vor putea beneficia de fonduri bugetare.
l Spitalele vor putea opera după un buget global, spre
deosebire de situaţia actuală când trebuie să aştepte
rectificarea bugetară.
l Vor avea posibilitatea înregistrării ca plătitor de TVA şi
deducerii TVA-ului aferent achiziţiilor, având ca efect
diminuarea costurilor şi majorarea lichidităţilor.
l Vor avea posibilitatea de a contracta împrumuturi
financiare, de a calcula şi introduce în costuri amortizarea
bunurilor şi de a constitui fond propriu de dezvoltare.
Proiectul pilot privind creşterea veniturilor
medicilor şi echipelor medicale
l Se aplică în aceleaşi spitale precum proiectul pilot
privind statutul spitalelor.
l Urmăreşte scoaterea profesiei de medic din categoria
personalului bugetar, ceea ce constituie angajament
asumat prin Programul de guvernare.
l Urmăreşte creşterea veniturilor pentru medici şi echipa
medicală în două forme:
- prin salarizarea pe performanţă (pe baza unor criterii
care vor fi descrise în normele de aplicare)
- prin posibilitatea de a consulta şi trata pacienţi proprii,
în regim privat, în spitalul public
l Se oferă pacientului posibilitatea alegerii medicului
chiar în spitalul public, dacă doreşte acest lucru.
l Se oferă medicului posibilitatea de a trata pacienţi
proprii în spitalul unde lucrează.
l Excepţie fac situaţiile de urgenţă. Medicii cu
specialitatea medicină de urgenţă şi ATI nu pot avea
pacienţi privaţi.
l Procentul paturilor ocupate de pacienţi în regim privat
nu poate depăşi 20%.
l Consultarea acestora nu se poate face decât în afara
orelor de program.
l Medicii care optează pentru a avea pacienţi privaţi în
spitalul public trebuie să fie angajaţi ai spitalului şi să nu
lucreze concomitent şi în mediul privat.
l Sumele obţinute în urma plăţilor făcute de către
pacienţii privaţi se vor distribui între medic, echipa
medicală şi spital (procentele propuse în acest moment
sunt 50% pentru medic, 30% echipă, 20% spital).

Modificări care privesc organismele profesionale,
la solicitarea acestora
l Introducerea cardului profesional pentru medici, ceea
ce creează premisele alinierii la normele comunitare.
l Revizuirea prevederilor legale şi actualizarea
structurilor organismelor profesionale - medici şi medici
dentişti, pentru optimizarea activităţii de organism
profesional. Presupune şi întărirea rolului de control şi
supraveghere a profesiei.
Proiectul pilot privind statutul spitalelor
l Se aplică pe 12 spitale pilot, timp de un an.
l Urmărim scoaterea spitalelor publice din categoria
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Pachetul de bază
Precizări
l Serviciile medicale se vor acorda prin pachetul de
servicii medicale de bază, pachetul privind programele
na ţionale de s ănătate si pachetul din asigurări
suplimentare private care se va finaliza până la sfârşitul
anului.
l Introducerea pachetului de bază de servicii sanitare
este un angajament politic pe care actualul guvern şi l-a
asumat prin Programul de guvernare.
l În recentul acord cu FMI, stabilirea pachetului de bază
până la 30 septembrie într-o formă care să fie făcută
publică este o condiţionalitate structurală.
l Pachetul de bază a fost conceput pornind de la dovezi
ştiinţifice, de la date statistice care au fost pentru prima
dată prelucrate şi utilizate şi în urma unui amplu efort de
documentare, analiză şi consultare cu comisiile de
specialitate ale ministerului.
l Principiile şi elementele componente ale pachetului de
bază au fost prezentate începând cu 30 iulie 2013.
l Forma care va fi supusă dezbaterii publice este
perfectibilă. În perioada următoare vor avea loc discuţii pe
tema pachetului de bază cu toţi partenerii din sistem.
l Având în vedere resursele limitate, sistemul sanitar nu
se mai poate susţine în maniera în care funcţionează la ora
actuală, concentrat pe spitale, care fac internări
nejustificate sau fictive şi sunt cele mai mari consumatoare
de resurse.

Principiile pachetului de bază
l Pachetul de bază este gratuit pentru toţi cetăţenii,
asiguraţi şi neasiguraţi. Serviciile esenţiale sunt asigurate
prin pachet.
l Pachetul are o componentă semnificativă de prevenţie.
Prin accentul pus pe prevenţie, pachetul de bază tratează
cauzele şi nu doar simptomele.
l Până acum pacientul avea drepturi doar pe hârtie. În
realitate trebuia să scoată bani din buzunar pentru orice.
De acum înainte serviciile din pachetul de bază sunt clare
şi garantate.
l Dacă cetăţeanul ştie la ce servicii are dreptul în mod
gratuit, este mai puţin probabil să apeleze la plăţi
informale. Vrem să descurajăm această practică din
sistem.
l Până acum pacientul mergea la spital pentru orice. De
acum înainte pachetul de bază oferă pacienţilor acces mai
Răspunderea civilă a personalului medical uşor la tratamentprin medicul de familie şi de ambulatoriu.
l Concomitent, va creşte finanţarea pentru medicina
(malpraxis)
l Urmăreşte îmbunătăţirea raporturilor dintre pacient şi primară şi pentru ambulatoriul de specialitate, unde se pot
medic, transparenţă maximă privind raporturile dintre furniza aceleaşi servicii ca în spital cu costuri mai mici.
medic şi pacient în cadrul răspunderii civile în exercitarea
Ce conţine pachetul de bază
profesiei medicale.
l Pacientul va avea acces nemijlocit şi gratuit la l Urgenţele - tot ce înseamnă medicină de urgenţă intră
repararea prejudiciului reclamat în condiţiile unei înţelegeri în pachet
l Partea de prevenţie - numărul şi tipul consultaţiilor/
amiabile.
l Stabilirea unor criterii obiective pentru despăgubirea analizelor de evaluare a riscului, urmărirea periodică a
persoanelor cu risc de îmbolnăvire
pacienţilor de către asigurator.
l Spitalul va fi cofinanţator minor al poliţei de asigurarea l Medicina de familie - număr de consultaţii, creşterea
numărului de servicii care pot fi acordate de medicii de
a personalului medical.
l Se va limita cuantumul despăgubirilor pentru daunele familie
l Medicina comunitară
morale.
l Se va stabili o procedură obligatorie de soluţionare pe l Servicii în ambulatoriul de specialitate - consultaţii
cale amiabilă între pacient, medic şi asigurator, înaintea (numărul şi frecvenţa pe specialităţi), servicii paraclinice
eventualelor demersuri judiciare. Procedura de înţelegere (laborator - tipuri de analize), imagistică (numărul şi
frecvenţa
amiabilă nu poate depăşi 6 luni de la data începerii.
l Înregistrarea la MS a unui corp de experţi medicali la l Servicii de spitalizare - translatare din internarea continuă spre ambulatoriul de specialitate şi internarea de zi.
care se poate apela.

l Reorganizarea şi restructurarea Ministerului Sănătăţii
şi a structurilor de specialitate, în sensul posibilităţii creării
de structuri organizate pe domenii şi conduse managerial;
reorganizarea structurilor şi la nivel de teritoriu pentru
îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi diminuarea costurilor de
funcţionare.
l Continuarea procesului de descentralizare prin
trecerea unor activităţi de la structurile deconcentrate ale
Ministerului Sănătăţii către Consiliile Judeţene şi prin
transferarea de unităţi sanitare publice cu paturi către
autorităţile administraţiei publice locale.
l ANM va prelua activitatea de autorizare a farmaciilor şi
inspecţia pe tot lanţul, de la import/ fabricaţie până la
vânzarea cu amănuntul în farmacie.
l Interzicerea reducerilor de preţ acordate distribuitorilor
şi farmaciştilor cu mai mult de 20% din volumul
desfacerilor.
l Obligaţia de serviciu public pentru deţinătorii de
autorizaţie de punere pe piaţă, distribuitori şi unităţile de
desfacere cu amănuntul.
l Desfacerea medicamentelor prin minimum 3
distribuitori. Se separă activitatea de distribuţie de cea de
vânzare cu amănuntul.

+12ºC
-2ºC

l Introducerea posibilităţii de a apela la mediatori care
vor fi plătiţi majoritar de asiguratori.
l Legea prevede în poliţele de asigurare clauze de
anterioritate - medicul va fi asigurat pentru incidente
petrecute cu până la 3 ani înaintea încheierii contractului
de asigurare.
l Va exista garanţia despăgubirii în cuantumurile
prevăzute de lege pentru daune morale sau patrimoniale.
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-1ºC
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Caransebeş

+15ºC
+4ºC

Reşiţa

+15ºC
+4 º C

Miercuri, 9 Octombrie Joi, 10 Octombrie

+17ºC
+3 º C

Oraviţa +11ºC
+4 º C

Oraviţa +12ºC
+4 º C

+11ºC
+1ºC

Marţi, 8 Octombrie

Duminic@/6 Octombrie

+13ºC
+4 º C

Vineri, 11 Octombrie Sâmbătă, 12 Oct.

Duminică, 13 Oct.

Reşiţa

+12ºC/+5ºC

+12ºC/+8ºC

+16ºC/+6ºC

+16ºC/+6ºC

+16ºC/+10ºC

+15ºC/+10ºC

+13ºC/+7ºC

Timişoara

+16ºC/+6ºC

+16ºC/+6ºC

+20ºC/+6ºC

+20ºC/+6ºC

+21ºC/+10ºC

+17ºC/+9ºC

+15ºC/+7ºC

| 3 - 9 Octombrie 2013 | PRISMA

