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Diverse
De vânzare pick-up Concert
2030, 1 buc; boxe RFT 2 buc;
calculator unitate şi monitor lcd tft
17” Samsung Sync Master 720N;
birou pentru calculator; boiler 30 litri
Italia; chiuvet ă baie; bibelouri
(diverse). Tel. 0753-094761.
Vând convector pe gaz, stare
foarte bună. Tel. 0355-410523.
Vând must rampas din struguri
albi naturali netrataţi, 100 litri, 8
lei/litru. Tel. 0743-092858.
Vând mobilă compusă din mai
multe corpuri. Merită văzută. Rog
seriozitate. Tel. 0720-714788.
Vând ieftin 2 fotolii scoică, birou
şcoală copii, carpetă persană cu
peisaj frumos (pădure cu cerbi şi
căprioare). Tel. 0721-155683.
Vând sârmă de cupru pentru
bobinaj. Am 3 dimensiuni. Tel. 0355407164.
Caut laptop în stare bună şi
ieftin. Tel. 0770-980791.
Vând în Reşiţa subwoofer 100
W, 10 ieşiri, sursă 220 V, TV, DVD,
senzori, microfoane, boxe încorporate, profesional, aproape nou; convectoare pe gaz pentru căldură cu
tiraj forţat, pentru bloc, case, stare
foarte bună, garanţie la montaj.
Cumpăr laptop sau tabletă în stare
bună. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Reşiţa măsuţă sufragerie cu placă de marmură; schiuri,
bocanci de schi, beţe, 50-150 lei
perechea. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând la Borloveni telefon mobil
Samsung E2121 Black, c ă şti,
încărcător, se află în garanţie,
cumpărat recent din magazin, 80 lei;
ţuică de anul acesta, 12 lei/l. Tel.
0762-378703. (RR)

Editorial

Vând în Reşiţa banc de scule
metalic, echipat cu polizor şi
menghină mare, 4 sertare, 500 lei;
menghină nou de 120 mm, 100 lei;
tv color, 200 lei; maşini de tocat
carne nr. 8, 30 lei/buc; dulap 2 uşi,
250 lei; cărămidă de şamotă mare, 1
leu/buc; cărămidă mică de şamotă,
0.60 lei/buc; diferite chei, fixe,
inelare, cotite. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)
Vând în Caransebeş colţar, 600
lei; măsuţă, 100 lei; cărucior de
copii, 300 lei; rochie de mireasă, 500
lei; preţurile neg. Tel. 0756-040911.
Vând la Cornea mânză de 1.5
ani, 2200 lei neg. Tel. 0756-588070.
Vând în Reşiţa instant pe gaz
pentru apă caldă, 350 lei neg. Tel.
0748-406496. (RR)
Vând în Glimboca moară de
fabrică pentru fermă de animale,
macină porumb cu tot cu ştiulete,
motor 7 kw, are cuţite laterale şi
ciocane deasupra, 2000 lei;
motoare trifazice de 5 kw şi 7 kw;
cilindru de basculare de 5 tone. Tel.
0729-026268. (RR)
Vând în Caransebeş 40 de oi,
350 lei/buc. Tel. 0744-229162. (RR)
Vând în Reşiţa calculator P4,
recent adus din Elveţia, cu monitor
lcd, 450 lei; televizor lcd, 300 lei;
canapea fixă, 350 lei; saltele, 200
lei/buc; mese din nuc extensibile de
6-8 persoane, 350 lei; mese din nuc
mici de cameră, 200 lei/buc neg. Tel.
0765-577197. (RR)
Vând în Reşiţa 2 fotolii solide,
100 lei/buc. Tel. 0751-760066. (RR)
Vând casete audio cu muzică
populară, uşoară, o casetă video,
beculeţe pt. pomul de iarnă. Tel.
0770-515588, 0355-807491.
Vând la Oţelu Roşu struguri, 1
leu/kg; mere, 1 leu/kg. Tel. 0355401982. (RR)
(continuare în pagina 6)

Dan Popoviciu

Mă uimeşte felul în care reacţionează diverse
persoane pe teme de interes civic. Să luăm, de pildă, Roşia
Montană. Nu poţi fi cerebral, trebuie să fii pro sau contra.
Unii mărşăluiesc de nebuni pe marile bulevarde ale ţării,
ceilalţi vin cu îngropatul în mină. Nu vine niciun nemernic
de ales, cu un cuvânt de spus în administraţie, să adune
ambele părţi la masa negocierilor. Să se spună clar, ce
pierde, ce câştigă România de aici? Ne intoxicăm pe veci
sau scăpăm de FMI şi de miliardele de euro ce le datorăm
finanţelor internaţionale? Pe stradă, imbecili care sunt în
stare să sară unul la gâtul altuia, fără a şti măcar ce
reprezintă tezaurul din Munţii Apuseni.
Alt exemplu, problema ungurească. Ungurii ne fură
ţara, ungurii nu vorbesc româneşte în ţara noastră etc.
Tipare şi module intuitive introduse cu o lejeritate
înspăimântătoare de cei ce au un interes din a ţine
prostimea cu mintea întunecată. Aşa, ca o mică prostioară,
de români care şi-au cumpărat căsuţe la unguri, am auzit.
Despre unguri care să-şi fi cumpărat case pe la noi, pe-aici
pe graniţă, nu prea.
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Departe de lumea civilizată
Teoria formelor fără fond ne urmăreşte încă, Maiorescu doarme
liniştit, deoarece nimic nu s-a schimbat după atâta amar de vreme.
Falsul ataşament pentru instituţiile importate merge în acelaşi sens cu
mentalitatea şi nivelul de cultură autohton. Desigur, nuanţele sunt
dinamice, dar fondul este mereu acelaşi. De sus în jos şi de jos în sus,
oricât de genial ar fi pictorul, tabloul reflectă pestilenţialul. Cum poate
evolua o societate fără busolă şi cu scara valorilor răsturnată? Avem
toate condiţiile pentru a dobândi „starea de normalitate”! Dar o refuzăm
cu obstinaţie. Facem totul pe dos ca să fim „o ţară pe dos”. În mod
paradoxal: este infinit mai uşor să fim normali.
În timp ce U.S.L.-ul se pregăteşte de dezintegrare, pe agenda
publică sunt aruncate tot felul de fumigene, care de care mai absurdă.
Joseph Goebbels pare lipsit de imaginaţie în comparaţie cu politicienii
noştri. Au trecut prin Codul Rutier ca pe trecerile de pietoni din Rusia şi
au ajuns la insolvenţa de la Realitatea TV. Victor Ponta vrea controlul
total, aşa cum şi-l dorea odinioară mentorul său Adrian Năstase. Micul
plagiator „este plin de succesuri”. Şi-a propus să ajungă preşedinte.
Poate nu atât el cât socru-su, bănăţean de-al nostru de la Cârpa. Popa
Sârbu. El vrea, ca un bănăţean ce se respectă pe el însuşi, să-l facă pe
ginere-su „câta preşedinte”. Nici nu-i greu, la câte şuturi (autoşuturi) şia tras Crin Antonescu până acum. Dacă ăştia doi ajung în finală, mulţi
nu vor mai merge la vot pentru a vota unul dintre relele mai mici. Pentru
că sunt aşijderea, se aseamănă până la confuzie. Traian Băsescu a
început să se veştezească, lupii tineri sunt mai rapace şi mai cruzi.
Privind regresul P.S.D-ului putem constata cu uşurinţă că Mircea
Geoană a fost cu mult deasupra pompierului Victor Ponta. Avea oarece
convingeri şi o bună imagine în Occident. Şi la liberali la fel, Călin
Popescu-Tăriceanu avea stofă, şi culmea, a fost şi consecvent.
Probabil este şi meritul lui Băsescu, acesta îl talona şi nu-l lăsa să
zburde.
Dar să revenim la Codul Rutier. A ajuns prioritate naţională peste
noapte, parcă acum descoperim mersul pe jos şi chiar cercul. Brusc şi
dintr-o dată amenzile şi pedepsele sunt prea mici, iar pseudoexemplele din normele ţărilor europene sunt de tot hazul. A ajuns chiar
Ponta să recunoască faptul că a fost minţit în legătură cu cuantumul
amenzilor. Dar asta nu-l face mai circumspect, mai potolit. Trece toate
aberaţiile prin celebrele O.U.G.-urile atât de hulite de el pe când se afla
în opoziţie. Dar să nu ne imaginăm că este un caz special, singular. Toţi
politicienii români hulesc ordonanţele de urgenţă când sunt în opoziţie,
dar când vin la putere, întotdeauna stabilesc un nou record al
numărului acestor ordonanţe. Tot mai multe şi mai multe. La noi
Guvernul dă legi (prin ordonanţe) care se aplică „de îndată”, fără niciun
filtru democratic, iar Parlamentul este un „dormitor naţional”. De ce să
fim o naţiune normală care-şi respectă propriile reguli, legea
fundamentală, Constituţia?! Nu căutăm soluţii ca să fluidizăm
circulaţia, nu ne batem pentru bani europeni ca să construim
autostrăzi, să construim o nouă infrastructură care să facă faţă unui
număr tot mai mare de autovehicule, să modernizăm infrastructura
rutieră care a rămas cu mult în urma ţărilor civilizate şi a nivelului tehnic
al autovehiculelor care o străbat. Împânzim ţara de restricţii, care de
care mai prost concepute, şi ne vărsăm mânia proletară pe cei care
circulă - plătind mult mai mult decât face - pe drumurile patriei. Vorba
vine că sunt ale patriei, că ele sunt şi la cheremul unor baroni locali care
pun barieră şi-ţi iau vamă ca să treci, ca pe vremea haiducilor. Îi doaren spate că aceste metehne sunt motive de declanşare a procedurii de
„infringement” de către Comisia Europeană pentru nerespectarea
legislaţiei comunitare. Şi în legislaţia română sunt sancţiuni pentru cei
care încalcă dreptul la libera circulaţie sau dreptul la servitute. Dar corb
la corb nu-şi scoate ochii.
(continuare în pagina 8)
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Toleranţă zero!
Ţiganii sunt pelagra societăţii româneşti! Propoziţie
preluată şi europenizată de mai marii Occidentului. O
incapacitate europeană de a rezolva o problemă certă, dar
tolerată. Legile sunt pentru toţi şi se aplică pe raza oricărui
teritoriu pe care te afli. Punct! Un infractor nu are
naţionalitate, cu atât mai puţin ţigănească. Dar, trec la
punctul următor.
Discriminarea homosexualilor. Pentru că eu, un idiot de
barbar român, cred că, pentru a avea un urmaş trebuie să
regulez o femeie şi nu un bărbat. Dar, dacă nu am prins cel
puţin 20 de ani de cremă a Occidentului, ce să fac? Merg la
închisoare pentru dreptul de a f... femei?
Românii sunt criminali de câini! O altă profesionistă
acţiune de a pune în genunchi firea naţiei noastre. De unde
dracului au mai scos-o şi pe asta? Nu faci sute de metri pe
străzile localităţilor din ţară şi să nu vezi oameni ce se
opresc să hrănească vagabonzii. Nu aceia din Walt
Disney, ci patrupede înfometate şi pline de porniri
animalice. Din impozitele şi taxele plătite de cetăţenii
României, la primării sunt alimentate şi conturile serviciilor

de ecarisaj. Care au această sarcină: străzile să fie sigure
pentru oameni, libere de câini înfometaţi. Se fură banii? Nu
sunt bine gestionaţi? Nu este problema mea de cetăţean.
Eu, ca urmare a taxelor plătite, am pretenţia să-mi plimb
copilul oriunde şi la orice oră în condiţii de securitate. Dacă
sare la gâtul lui un câine, un şarpe sau mai ştiu eu ce
animal, îmi rezerv dreptul de a fi barbar şi de a ucide
animalul.
Primesc în ultima vreme, râuri de venin şi de lături de la
persoane ce au părăsit imbecilii de români şi toate
barbarismele ce le pot pune în scenă demenţii de barbari
rămaşi pe aici. Tembeli ce se realizează în domeniile lor de
activitate, în ciuda unei clase politice ce pare a fi pusă pe
prăduirea naţiei. Intelectuali, muncitori, idioţi de tot felul ce
o freacă prin România şi mai fac un film de Cezar, mai participă la un Oscar, de aici de unde au rămas imbecilii. Mi-e
greaţă să recunosc partea de adevăr a petardelor aruncate
de neocomuniştii anilor 90 la adresa exilului românesc.
Dar, aveau partea lor de dreptate. Să pleci aiurea prin lume
şi să-ţi înjuri naţia, e ca şi cum ţi-ai înjura mama.

5 949994 960103

Drepturi muzică

Prim@ria Re}i]a ne informeaz@
În urma analizei efectuate de Primarul Municipiului
Reşiţa, Mihai Stepanescu, şi consilieri locali din cadrul
Consiliului Local al municipiului, Primăria Reşiţa îşi menţine
apartenenţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Intercom Deşeuri Caraş-Severin.
Municipalitatea aşteaptă soluţii de gestionare a deşeurilor din partea celor care răspund de această activitate.
De asemenea, Primăria Reşiţa şi operatorul local de
salubritate - S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.- au în
analiză un plan de rezervă privind activitatea de gestionare
a deşeurilor.
Primarul Municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu, a primit
în data de 7 octombrie 2013, vizita unei delegaţii de elevi din
Merano, Italia, aflată în această săptămână în municipiul
Reşiţa. Elevii italieni derulează un schimb de experienţă cu
elevi ai Liceului Teoretic “Diaconovici-Tietz” din Reşiţa.

În cadrul întâlnirii, edilul Reşiţei, Mihai Stepanescu, le-a
prezentat oaspeţilor italieni câteva date despre municipiul
Reşiţa şi i-a asigurat de întreaga sa deschidere şi disponibilitate. Primarul a precizat că municipiul Reşiţa are relaţii
de prietenie şi colaborare cu două oraşe din Italia: Pesaro şi
Loreto, şi se are în vedere extinderea colaborărilor cu alte
oraşe. Profesorul coordonator din partea Liceului Teoretic
“Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, Florica Molnar, a vorbit
despre parteneriatul educaţional dintre unitatea de
învăţământ reşiţeană şi cea din Italia care datează din anul
2002, atunci când a fost iniţiat primul proiect.
În final, profesorul Florica Molnar a adresat mulţumiri
administraţiei locale pentru susţinerea constantă în
realizarea acestor proiecte de-a lungul timpului.

Primăria Municipiului Reşiţa a dotat cu mobilier
şcolar mai multe unităţi de învăţământ din Reşiţa: Liceul
Teoretic „Diaconovici-Tietz”, Şcoala primară Dealu Mare
(Mociur), Şcoala gimnazială nr. 1 şi Şcoala gimnazială
nr. 2. Au fost predate 120 de mese şi 250 de scaune.
Mobilierul a fost donat de o şcoală din Hartberg, Austria iar municipalitatea a suportat cheltuielile de transport
În urma expertizei tehnice a blocului situat pe Aleea
Vlădeasa nr. 1, sc. 1, din municipiul Reşiţa, unde s-a produs
o explozie în data de 1 octombrie 2013, a reieşit că structura
de rezistenţă a clădirii a fost grav avariată prin prăbuşirea
planşeelor de la etajele I şi II. În consecinţă, clădirea nu
poate fi utilizată în această fază, în condiţii de siguranţă,
fiind necesare măsuri de consolidare.
Pentru punerea în siguranţă a blocului, expertul a
întocmit un raport de expertiză preliminară în data de 1
octombrie 2013 în care au fost indicate măsurile imediate
necesare pentru menţinerea rezistenţei şi stabilităţii structurii de rezistenţă. Măsurile propuse pot evita avarierea
structurii de rezistenţă dar nu pot asigura utilizarea clădirii
de către locatarii ale căror apartamente nu au fost afectate.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Misiunea noastra este oferirea unui suport juridic de
cea mai inalta calitate in domeniul muzical. Din dorinta de
a depasi asteptarile clientului nostru, ne-am concentrate
atentia asupra dezvoltarii urmatoarelor valori:
profesionalism, responsabilitate, etica si confidentialitate,
promptitudine si creativitate.
Suntem un cabinet de avocatura cu o foarte mare
experienta in domeniul copyrighting-ului si acest lucru ne
obliga sa va oferim un serviciu cu adevarat independent,
fiabil, rapid si sigur.
Furnizarea acestui nou serviciu de copyright a fost
posibila doar dupa aparitia deciziei nr. 896/08.11.2008
privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea
Legii nr. 451/2004 privind marca temporala
În România, avocatul este persoana licenţiată în ştiinte
juridice care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui
examen organizat de baroul în care intenţionează să
profeseze. De cele mai multe ori artisti apeleaza la avocati
din diferite motive:
l probleme cu piesele care au fost copiate, fie coloana
sonora sau versuri din text
l pentru cover-urile de pe cd-uri/dvd-uri
l probleme cu spectacolele pe care le sustin
In sens larg, artistul este o persoana care activeaza in
mod creator intr-unul din domeniile ce apartin artei si,
totodata, persoana care a dat dovada de aptitudini
deosebite in meseria pe care o exercita. Artist poate fi
deseori un titlu onorific, pe care publicul il atribuie
persoanei datorita talentului pe care aceasta il detine. In
sens restrans, in industria muzicala este considerat artist
un cantaret de mare calitate. Acesta induce prin
intermediul muzicii sale un sentiment, o idee, o senzatie
sau o traire.
Ce este dreptul de autor? Dreptul de autor este un
termen juridic care desemnează drepturile recunoscute
creatorilor de opere literare, artistice sau ştiinţifice sau de
orice alte opere de creaţie intelectuală.

Clienţi vs bănci - dezbatere publică
Cabinet de avocat Coltuc lanseaza DEZBATEREA
PUBLICA CLIENTI VS BANCI. Veti putea comenta
gratuit si fara obligatii pe acest site si apoi vom publica
rezultatele-Ele vor fi si la vedere in sensul ca vor aparea la
comentarii.
Pozitia clientilor
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
(ANPC) si asociatiile de protectie a consumatorilor care
indeplinesc anumite conditii de reprezentativitate pot, in
teorie, sa sesizeze instantele de judecata pentru
eliminarea din contractele bancare a clauzelor abuzive.
Insa drumul catre normalitate este inca plin de obstacole.
Marele castig pentru consumatori il reprezinta faptul
ca, in masura in care instantele vor da dreptate ANPC sau
asociatiilor de consumatori, bancile vor fi obligate sa
modifice toate contractele care contin clauzele respective
si nu doar pe cele in care sunt implicate partile aflate in
litigiu.
Procesele individuale vor avea mai multe sanse de
castig dupa 01.10.2013
Marea batalie care urmeaza sa se dea o reprezinta
stabilirea instantelor care urmeaza sa poata judeca
asemenea cauze. Premierul Victor Ponta a afirmat recent
ca aceste procese vor fi judecate de 3-4 instante
specializate (probabil Curti de Apel) de la Bucuresti, Cluj si
Iasi. Premierul a exclus Inalta Curte de Casatie si Justitie
din ecuatie, pentru ca, pe de o parte, aceasta instanta ar fi
deja suprasolicitata, iar pe de alta parte pentru ca situatia
ar prezenta inconveniente si pentru consumatorii aflati la
mare distanta de Bucuresti - cum ar fi, de exemplu, cei din
Botosani sau din Satu Mare.
Premierul nu a explicat insa cine va judeca recursul
partii care se va considera nedreptatita. Daca procesele

Acordarea de ajutoare de urgen]@ familiilor afectate
de explozia de pe Aleea Vl@deasa
Primăria Municipiului Reşiţa a asigurat cazarea
persoanelor afectate de producerea exploziei la
blocul numărul 1, scara 1 situat pe Aleea Vlădeasa
din Reşiţa. Acestea se află la căminul Colegiului
Economic al Banatului Montan unde beneficiază şi
de trei mese pe zi. 11 familii (28 de persoane) au
solicitat cazare, ceilalţi locatari ai blocului sunt
găzduiţi de rude sau prieteni. Cheltuielile sunt
suportate de administraţia locală.
De asemenea, în urma şedinţei extraordinare de
Consiliu Local din 1 octombrie 2013, consilierii locali
au aprobat proiectul de hotărâre privind acordarea
de ajutoare de urgenţă familiilor afectate. Valoarea
acestor ajutoare poate depăşi 1300 de lei, prin excepţie de la prevederile articolului 3 din HCL nr 101/
2013, la propunerea membrilor comisiei de analiză
după analizarea fiecărui caz în parte. Acordarea se
va face prin dispoziţia Primarului Municipiului Reşiţa.
Un expert de la Facultatea de Construcţii din
Timişoara a efectuat o expertiză privind punerea în
siguranţă din punct de vedere structural a clădirii
afectate de explozie. După primele analize s-a
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Ce se înţelege prin arti şti interpre ţi sau
executanţi?
În sensul legii, prin artişti interpreţi sau executanţi se
înţelege: actorii, cântăreţii, muzicienii, dansatorii şi alte
persoane care prezintă, cântă, dansează, recită,
declamă, joacă, interpretează, regizează, dirijează ori
execută în orice altă modalitate o operă literară sau
artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de
varietăţi, de circ ori de marionete.
Dreptul de autor asupra unei compoziţii muzicale
incepe din momentul conceperii compozitiei muzicale,
sub orice forma sau mod de exprimare.
Cat dureaza protectia dreptului de autor?
a) Protectia legala pentru drepturile morale se aplica
pe toata durata vietii autorului, iar dupa moartea acestuia
fiind transmisa prin mostenire. In cazul in care nu exista
mostenitori, exercitiul drepturilor morale revine UCMRADA.
b) Protectia legala pentru drepturile patrimoniale de
autor se desfasoara pe durata vietii compozitorului, iar
dupa moartea acestuia drepturile fiind transmise prin
moştenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de
ani, indiferent de data la care opera a fost adusa la
cunostinta publicului in mod legal. In cazul in care
mostenitorii lipsesc, exercitiul acestor drepturi revine
organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul
vietii de catre compozitor sau, in lipsa unui mandat,
organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar
de membri, din domeniul respectiv de creaţie.
Initiativa de a crea un site care sa aiba in prim plan
segmentul drepturilor in muzica este singura de acest gen
din Romania si ne apartine in totalitate.
Pentru a lua legatura cu avocati specialiati in domeniul
copyrighting-ului ne puteti contacta pe adresa de e-mail :
avocat@drepturimuzica.com
Pentru mai multe detalii accesati:
http://drepturimuzica.com/

constatat că au fost grav avariate elemente
structurale şi nestructurale şi au fost distruse
tâmplării, finisaje, instalaţii electrice şi sanitare,
instalaţia de gaze. Expertiza propriu-zisă a blocului
va fi realizată până la data de 7 octombrie 2013.
De asemenea, reprezentanţi ai Inspectoratului
de Stat în Construcţii, Direcţia Regională în Construcţii Vest s-au deplasat la faţa locului şi au dispus
menţinerea măsurilor de restricţionare/limitare a
accesului în clădire şi în jurul acesteia prin protecţie
şi pază permanentă până la analizarea modului în
care este asigurată rezistenţa şi stabilitatea întregii
construcţii.
Totodată, Direcţia de Asistenţă Socială a realizat
19 anchete sociale pentru inventarierea pagubelor la
persoanele care locuiau în blocul unde s-a produs
explozia şi 11 anchete sociale la persoanele care
locuiesc vis-a-vis de blocul afectat. În urma analizei
s-a constatat că 27 de apartamente dintre cele 32 ale
imobilului au fost afectate de explozie. Zece
apartamente au fost avariate grav, restul fiind
avariate în măsură mai mică.

incep la cele 3-4 Curti de Apel nominalizate de premier,
atunci foarte probabil recursul se va judeca tot la Inalta
Curte de Casatie si Justitie, asa cum isi doresc bancherii.
Pentru ca este foarte greu de crezut ca ar fi posibila
eliminarea cailor de atac si judecarea proceselor intr-o
singura faza procesuala.
Pe de alta parte, reprezentantii bancilor incearca in
continuare sa influenteze mersul lucrurilor in favoarea lor.
Un comunicat dat publicitatii recent de ARB devoaleaza
intentiile sefilor de banci. Astfel, bancherii sugereaza ca
solutionarea cauzelor legate de clauzele abuzive ar putea
fi incredintata unui Tribunal comercial care va fi infiintat in
perioada urmatoare la Bucuresti si “isi exprima
disponibilitatea de a sprijini eforturile autoritatilor pentru
buna organizare si functionare a acestuia”.
Sefii bancilor pun presiune pe justitie
Cu alte cuvinte, se sugereaza ca bancile sunt dispuse
sa ajute autoritatile in privinta organizarii acestei instante
(logistic, material, etc.) cu gandul ca atunci cand vor fi
chemati sa le judece clauzele din contracte, judecatorii isi
vor aduce aminte cui datoreaza conditiile de lucru.
Mai mult, avertizeaza comunicatul ARB, “in conditiile in
care comunitatea bancara va ajunge la concluzia ca nu se
creeaza cadrul protejarii, in egala masura, a intereselor
clientilor si institutiilor de credit, ARB va continua sa
sustina si sa promoveze propunerile initiale ale sistemului
bancar, astfel incat instanta de recurs sa fie Inalta Curte de
Casatie si Justitie.” Cu alte cuvinte, ARB va monitoriza
deciziile instantelor chemate sa judece procesele privind
clauzele abuzive si, in masura in care acestea vor da
dreptate consumatorilor, va reactiva presiunile la adresa
factorului politic.
Av. Coltuc Marius Vicentiu

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C. ISAC &KISS IMPEX SRL societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator S.C.P Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L scoate la vânzare prin licitaţie publică cu
strigare bunul imobil proprietatea debitoarei:
l Teren în suprafaţă de 2877 mp şi construcţie tip P+1
înscrise în CF nr. 30423 Berzovia nr. top 114 situat în
localitatea Berzovia, nr. 134.
Preţ pornire licitaţie
51.900 EURO
Pas licitaţie
1.000 EURO
Taxa participare la licitaţie
1.000 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună
o cauţiune de 10% din preţ în contul SC ISAC & KISS IMPEX SRL nr.
RO52 RZBR 0000 0600 1551 4995 deschis la Raiffeisen Bank
Timişoara.
Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi
înainte de ziua de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de
25.10.2013, ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea (fosta Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare
licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora 10 în aceleaşi condiţii.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro,
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256242823.

Anunturi
,
Imobiliare
Vând apartament 2 camere
îmbunătăţit, încălzire în podea, Al.
Crizantemei, Micro 1. Preţ 25.000 €.
Tel. 0255-232985.
Vând apartament 2 camere, etaj
1, parchet, uşă schimbată, balcon
închis, 22.500 € neg. Tel. 0724761770.
Vând apartament la căsuţe
lângă facultate, compus din etaj cu 2
camere şi baie, hol intrare în pod,
parter 2 camere şi baie, subsol cu o
camer ă sufragerie, bucătărie,
atelier de lucru, cămară cu centrală
termică, izolat termic, renovat,
termopane noi, curte pentru parcare
auto. Tel. 0745-481773.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1 decomandat, etaj 1, 2 băi, 2
balcoane, Micro 4, multiple
îmbunătăţiri. Tel. 0743-364546.
Închiriez spaţiu comercial. Preţ
100 €/lună. Tel. 0728-568448.
Vând apartament 2 camere în
centru, cu curte mare în spatele
blocului + loc de garaj. Total renovat.
Preţ negociabil. Tel. 0744-549382.
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 sat Izgar, comuna
Vermeş, casă compusă din 2 corpuri
cu 2 camere mari şi hol închis
respectiv 3 mai mici şi hol închis,
anexe, fântână în curte, 16.000 €
neg. Tel. 0726-983165. (RR)
Vând garsonieră în Caransebeş, confort 1, etaj 2/4, 16.000 €.
Tel. 0724-404433. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolaţie, centrală,
22.000 € neg. Tel. 0756-040911. (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)
Se caută de închiriat garaj în
Reşiţa, zonă centrală. Tel. 0745627325. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 1, apartament 2 camere, confort 1 decomandat, etaj 1, îmbunătăţit, termopane,
gresie, faianţă, podele laminate, uşă
metalică, 22.000 € neg; teren la
Caransebeş, în zona Ardealului,
drept, apă, gaz, curent, 10.000 mp,
7 €/mp neg; teren străbătut de pârâu
la Crivaia, 3500 mp, 5 €/mp neg;
teren la Cuptoare, la şosea, 1500
mp, 2.5 €/mp neg. Tel. 0756282768, 0255-806444. (RR)
Vând în Oţelu Roşu pe str. Libertăţii, apartament 2 camere, îmbunătăţit, etaj 2, 20.000 € neg. Tel. 0355417177, 0755-952427. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa, pe
strada principală, 2 case, cu posibilitate de construcţie, sau schimb cu
apartament 2 camere plus diferenţă.
Tel. 0726-948474. (RR)
Vând în Moroasa II, str. Petru
Maior, bl. 69A, etaj 2, apartament 2
camere, confort 2 îmbunătăţit,
termopane, uşă metalică, anvelopat, 17.000 € neg. Tel. 0255233865. (RR)
Vând la Gherteniş, nr. 129, casă,
bucătărie de vară, grădină, vie,
pruni, 35.000 €. Tel. 0255-526946.
Vând 2 terenuri pretabile pentru
heleştee, apă curentă prin mijlocul
lor, zonă la şosea naţională, 3 €/mp
neg. Tel. 0727-245233, 0771387519. (RR)
Vând în Re şi ţa, Moroasa,
apartament 2 camere, 15.000 € neg.
Tel. 0723-188347. (RR)
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Vând în Sângeorge, comuna
Birda, Timiş, casă veche în curs de
renovare, 3 camere, bucătărie, baie,
grădină mare, 3 surse de apă, curte
mare, 14.000 € sau schimb cu garsonieră în Reşiţa. Tel. 0735-881623.
Vând casă la Secăşeni, în centru, cu 3 camere, curte mare, grădină mare, pivniţă, anexă pt. animale,
19.000 € neg. Tel. 0731-191130. (rr)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament. Tel. 0770546592. (RR)
Vând casă în Borlova în centru,
3 camere, bucătărie, baie, spaţiu
comercial, 28.000 € neg. Tel. 0355401982. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 2
camere, zona Luncă, lângă Poliţie,
cu îmbunătăţiri, 19.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Proprietar, vând apartament 2
camere, ultracentral, 60 mp, boxă
subsol, centrală, termopan, multiple
îmbunătăţiri. Tel. 0722-665522.
Proprietar, vând apartament 1
cameră, 40 mp, zona Valea Domanului, îmbunătăţit. Tel. 0722-665522
Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat, în Reşiţa, etaj
1/4, geamuri termopan şi izolaţie
exterioară. Tel. 0740-901345.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, etaj 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-81106, 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
Vând teren intravilan cu destinaţie construcţii, suprafaţă 3400
mp, front stradal de 17 m, pe drumul
european de la gara Băile-Herculane 1/2 km zona construcţii vile.
Terenul ivind în spate ieşire la râul
Belareca. Preţ informativ: 10 €
negociabil. Tel. 0768-777894.
Închiriez garsonieră, Caransebeşului, în apropierea bisericii. Preţ
negociabil. Tel. 0721-801188.
Vând cămin cu 2 camere izolat
exterior cu centrală, termopane,
faianţă, podele, 13.500. Tel. 0746769501.
Apartament cu o cameră în
Reşiţa zona Mociur, 37 mp, hol,
baie, cameră şi bucătărie, toate
utilită ţile separat de vânzare,
urgent. Tel. 0768-041698.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat, 49 mp. Preţ
17.500 €. Tel. 0740-844081.
Vând apartament 3 camere,
confort 1 decomandat, 2 b ăi,
îmbunătăţit, parter înalt, preţ 34.000
€ negociabil. Tel. 0771-390864.
Vând apartament nedecomandat, cu 2 camere, suprafaţă utilă 42
mp, situat în Govândari, în zona
pieţei de la Intim, la etaj 2.
Apartamentul este izolat termic în
interior şi dispune de centrală
termică. Se vinde parţial mobilat.
Preţ 18.500 €. Tel. 0721-126951.
Vând teren Bratova. Tel. 0726701010.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, gresie, faianţă, podele
laminate, termopane, centrală
termică gaz, terasă, curte, grădină,
pomi fructiferi, acces auto. Tel.
0749-3119691.
Cumpăr sălaş micuţ în Reşiţa
sau împrejurimi. Tel. 0769-862016.
Vând casă Reşiţa Dealu Crucii,
zonă liniştită, baie, centrală, 3
camere, garaj, anexe, spaiţ, atelier,
singur în curte, se pot face modificări, pt. detalii sună cu încredere.
Preţ 16.500 € uşor negociabil. Tel.
0355-415608, 0732-624586.
Cumpăr în Reşiţa apartament 3
camere, conf. 1, ofer între 25.000 şi
28.000. Tel. 0729-351291.
Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat, etaj 1/4, geamuri
termopan şi izolaţie exterioară. Tel.
0740-901345.

Vând casă Gătaia sau schimb
cu apartament în Reşiţa. Tel. 0747832717, 0256-410590.
Vând/schimb ieftin casă 25 km
de Reşiţa, cu apartament conf. 3
sau garsonieră. Tel. 0762-895785.
Vând casă Dognecea, centru,
cablu tv, telefon. Tel. 0355-411682,
0733-594473.
Vând apartament 2 camere
complet mobilat, zona Intim. Tel.
0733-594473.
Vând pădure cu teren 7 ha sau
lemne pe picior, în Ar şi ţa şi
Berzaviţa Clocotici. Tel. 0355405811, între orele 19-21.
Vând casă din cărămidă arsă, 3
camere, hol mare, bucătărie, baie,
centrală termică, grădină, garaj,
diferite anexe, singur în curte.
Merită văzută. Tel. 0752-951705.
Schimb apartament 2 camere
conf. 3 cu căsuţă în Reşiţa sau
împrejurimi. Tel. 0355-408993.
Ofer spre închiriere spaţiu
comercial în spatele Victoria, lângă
CEC, aleea Tineretului bl. 5. Preţ
150 €/lună. Tel. 0770-370534.
Ofer spre închiriere garsonieră,
et. 1, str. Tineretului bl. 3, et. 1. Preţ
300 lei/lună. Tel. 0770-370534.
Vând apartament 3 camere,
Govândari, aleea Narcisei bl. 5, sc.
4, ap. 18 sau schimb cu garsonieră
+ diferenţă. Tel. 0355-803294,
0728-169912.
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.

Adecco Resurse Umane-Timişoara angajează pentru
clientul său, companie multinaţională cu sediul în Timişoara,
Montatori-Reglori în domeniile: electronică şi medical.
Cerinţe:
l Capacitatea de a lucra în echipă
l Disponibilitatea de a lucra în schimburi (12/24; 12/48)
l Experienţă pe o poziţie similară constituie un avantaj
l
l
l
l
l
l

Oferta:
Program flexibil
Pachet salarial atractiv şi tichete de masă
Bonusuri - Spor de 25% pentru orele de noapte
Spor de 100% pentru orele suplimentare
Transport asigurat Reşiţa-Timişoara
Posibilităţi de promovare

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la unul din numerele de telefon 0726 777498; 0726 726248 sau ne puteţi trimite
CV-ul pe adresa de email: timisoararomania@adecco.com

ANUNŢ PUBLIC
S.C. ELIM & SARA S.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. 24 Ianuarie
nr. 3, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a autorizaţiei de mediu la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin, pentru activitatea de întreţinere şi
repararea autovehiculelor desfăşurată în Reşiţa, str. 24
Ianuarie, nr. 3.
Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desfăşurată
se pot depune, în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi între
orele 08-16 şi vineri între orele 08-14.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 49, judeţul CaraşSeverin, organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea
următoarelor bunuri:
VÂNZĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 1132 mp, situat în oraşul Anina, strada Colonia 2, cuprins în C.F. nr. 31203, nr.
cadastral 31203. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 6.791 lei;
2) Teren în suprafaţă de 482 mp, situat în oraşul Anina, strada Puţul V, cuprins în C.F. nr. 31230, nr. top.
12/a/1 Şteierdorf. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 3.600 lei.
CONCESIONĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 20 mp, situat în oraşul Anina, str. Oraş Nou, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, în
vederea construirii unei magazii de lemne.
2) Teren în suprafaţă de 25 mp, situat în oraşul Anina, str. Celnic Nord, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina,
în vederea construirii unui garaj.
3) Teren în suprafaţă de 21 mp, situat în oraşul Anina, strada Victoriei, nr. 14, cuprins în C.F. nr. 3 UAT
Anina, în vederea construirii unei magazii de lemne.
ÎNCHIRIERI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 18 mp, situat în oraşul Anina, str. Bucegi, vis-a vis de imobilul cu nr. 5, cuprins
în C.F. nr. 3 UATAnina, în vederea amenajării unei parcări auto.
2) Teren în suprafaţă de 165 mp, situat în oraşul Anina, zona Ponor şi a construcţiilor existente în
suprafaţă de 187 mp, în vederea folosirii pentru confecţionare prefabricate mici.
3) Teren în suprafaţă de 180 mp, situat în oraşul Anina, str. Victoriei, vis-a vis de imobilul cu nr. 61,
cuprins în C.F. nr. 3 UATAnina, cu destinaţie de grădină.
4) Teren în suprafaţă de 8 mp, situat în oraşul Anina, str. Spitalului, cuprins în C.F. nr. 3, nr. top.
1163/53/238/…/1/1/a, în vederea construirii unei magazii de lemne.
5) Teren în suprafaţă de 54 mp, situat în oraşul Anina, str. Sf. Varvara, nr. 39A, cuprins în C.F. nr. 3 UAT
Anina, cu destinaţie de grădină.
6) Teren în suprafaţă de 436 mp, situat în oraşul Anina, str. M. Kogălniceanu, nr. 14, cuprins în C.F. nr. 3
UATAnina, cu destinaţie de grădină.
7) Teren în suprafaţă de 60 mp, situat în oraşul Anina, str. V. Tereziei, nr. 39, cuprins în C.F. nr. 3 UAT
Anina, cu destinaţie de curte.
8) Teren în suprafaţă de 6 mp, situat în oraşul Anina, str. Sf. Varvara, lângă blocul D, cuprins în C.F. nr. 3
UATAnina, în vederea construirii unei magazii de lemne.
9) Teren în suprafaţă de 200 mp, situat în oraşul Anina, str. Oraş Nou, str. Aleea Pinilor, cuprins în C.F.
nr. 3 UATAnina, în vederea amenajării unei parcări auto.
10) Teren în suprafaţă de 220 mp, situat în oraşul Anina, str. Bufenilor, nr. 18, cuprins în C.F. nr. 3 UAT
Anina, cu destinaţie de grădină.
11) Teren în suprafaţă de 100 mp, situat în oraşul Anina, str. Victoriei, nr. 14, cuprins în C.F. nr. 3 UAT
Anina, cu destinaţie de curte.
12) Teren în suprafaţă de 2. 250 mp, situat în oraşul Anina, str. M. Kogălniceanu, cuprins în C.F. nr. 3
UATAnina, cu destinaţie de grădină.
13) Teren în suprafaţă de 136 mp, situat în oraşul Anina, str. Celnic Nord, cuprins în C.F. nr. 3 UAT
Anina, cu destinaţie de grădină.
Documentele privind vânzarea, concesionarea şi închirierea prin licitaţie publică se pot achiziţiona de
la sediul Primăriei oraşului Anina, ,,Birou Secretar”, zilnic între orele 1000 - 1400.
Licitaţia va avea loc în data de 29.10.2013, ora 1400 în cadrul Primăriei oraşului Anina, "Birou
Secretar", pentru vânzări, iar pentru concesionări şi închirieri în aceeaşi dată, ora 1500.
În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în datele de 05.11.2013 şi 12.11.2013 orele 1400, pentru
vânzări , iar pentru concesionări şi închirieri în aceleaşi date, orele 1500.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752-934521 sau 0255-240115.
PRIMAR,
Ing. ROMÂNU GHEORGHE
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Contribuabilii persoane fizice care obţin venituri
din chirii sau arendă vor trebui să vireze către
bugetul de stat, începând cu 1 ianuarie 2014, un
impozit de 16% şi contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, de 5,5% din baza lunară de calcul, indiferent
de alte categorii de venit pe care le realizează.

Centralele eoliene au produs în primele opt luni din acest an
2,9 TWh de electricitate, iar hidrocentralele au ajuns la o producţie
de 10,8 TWh, potrivit datelor publicate de INS. În acelaşi timp,
consumul naţional a totalizat 32,9 TWh, ceea ce înseamnă că
energia din surse regenerabile a reprezentat 41,6% din
consumul naţional de electricitate în intervalul menţionat.

Condi]iile de acordare a ajutoarelor de înc@lzire pentru
locuin]@, în sezonul rece 1 nov. 2013 - 31 mar. 2014
Familiile şi persoanele singure cu
venituri reduse, situate în limitele prevăzute
de OG nr. 27/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului
rece, beneficiază, în perioada sezonului
rece 1 nov. 2013 - 31 mar. 2014, de
acoperirea integrală sau, după caz, a unei
părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.
Drepturile de primire a ajutoarelor de
încălzire se stabilesc începând cu data de 1
noiembrie, iar în acest sens solicitanţii
trebuie să depună la sediul primăriei de
domiciliu o cerere, precum şi o serie de acte
doveditoare privind familia, veniturile şi
locuinţa, respectiv:
l acte de identitate ale membrilor familiei
şi documente din care să reiasă veniturile
acestora - adeverinţe de salarii/venituri
eliberate de angajatori, serviciile ANAF,
mandate de plată ale unor drepturi sociale
sau decizii/dispoziţii de acordare a lor etc.;
l acte privind locuinţa - act de proprietate,
contract de închiriere, împuternicirea
proprietarului pentru solicitarea ajutorului
pentru încălzire în cazul chiriaşilor, alte
documente ce atestă forma de
deţinere/utilizare a locuinţei.
Pentru verificarea documentelor
depuse, prim ăria solicită informa ţii
suplimentare, pe bază de protocol, atât
altor instituţii/autorităţi, inclusiv în alte
unit ă ţi administrativ-teritoriale,cât şi
solicitanţilor. În situaţia în care apar
suspiciuni, primăria poate stabili dreptul la
ajutor ori valoarea acestuia pe baza unei
anchetei sociale efectuate de serviciul
public de asistenţă socială, evitându-se în
acest fel acordarea unor sume necuvenite
şi recuperarea ulterioară de debite.
Anul acesta, ca urmare a includerii
consumatorului de energie electrică în
rândul beneficiarilor de ajutoare de
încălzire, a fost obligatorie modificarea
normelor metodologice şi, implicit, a
vechiului formular de cerere. Drept urmare,
noile formulare vor putea fi procurate de
beneficiari, direct de la sediile primăriilor
sau de pe paginile web ale acestora, ale

agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială şi
chiar a MMFPSPV, după încheierea
procesului de avizare interministerială, aflat
în plină desfăşurare, a HG care stabileşte
noul model de cerere şi după aprobarea
acesteia în şedinţa de Guvern.
Date suplimentare:
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei este
o măsură de sprijin, suportată din bugetul
de stat şi/sau, după caz, din bugetele
locale, destinată consumatorilor vulnerabili
cu venituri situate până la un prag stabilit de
lege şi care are drept scop acoperirea
integrală sau, după caz, a unei părţi din
cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul
se acordă pentru consumatorii de energie
termică în sistem centralizat, energie
electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni,
combustibili petrolieri.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se
acordă, pentru un singur sistem de încălzire
principal utilizat, familiilor şi persoanelor
singure care îndeplinesc criteriile de
acordare şi nu beneficiază de alte forme de
sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate
în baza contractelor de muncă sau altor
reglementări specifice pentru diverse
ramuri economice, precum şi în baza legii.
Primarii pot acorda ajutoare din
bugetele locale peste limitele de venituri
şi/sau cuantumurile reglementate de la
bugetul de stat.
Ajutorul se acordă oricând pe perioada
sezonului rece, dacă sunt îndeplinite
criteriile de acordare, pentru perioada
rămasă de la depunerea cererii şi până la
sfârşitul sezonului.
La solicitarea consiliilor judeţene şi cu
avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie,
perioada sezonului rece poate fi prelungită
într-unul sau mai multe judeţe, condiţiile,
durata, precum şi procedura de acordare a
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în
această perioadă se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
MMFPSPV, comunicat de presă - 03
octombrie 2013

Potrivit Premierului, în 2014 nu vor fi
schimbări majore privind taxele şi impozitele, iar
în cursul lunii octombrie Guvernul va decide până
unde merge cu relaxarea fiscală pe piaţa muncii:
reduce contribuţiile de asigurări sociale sau
creşte bazele salariale nesupuse impozitării.

Informa]ii privind
concursul de Reziden]iat
În urma discuţiilor purtate în ultima
perioadă de conducerea MS cu asociaţiile
de studenţi, Ministerul Sănătăţii doreşte să
facă următoarele precizări:
Admiterea în rezidenţiat se va face pe
baza unor mecanisme de admitere, care
sunt în curs de discuţie cu asociaţiile de
studenţi.
În acest sens, în perioada următoare,
conducerea MS va avea mai multe întâlniri
cu asociaţiile de studenţi şi reprezentanţii
CMR pentru a găsi cele mai bune soluţii. În
urma discuţiilor, proiectul de act normativ
privind Organizarea şi finanţarea rezidenţiatului va fi reactualizat pe site-ul MS.
Ministerul Sănătăţii îşi propune prin
acest proiect o flexibilizare în cazul alegerii
specialităţilor, dar şi o mai bună pregătire a
medicului rezident.
Comunicat de presă, 08-10-2013

Completarea O.u.G.
nr. 44/2008
În Şedinţa de Guvern de miercuri, 2
octombrie 2013, Departamentul pentru
IMM-uri, Mediu de afaceri si Turism a
propus spre dezbatere Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi
completarea O.u.G. nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de
c ătre persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit unui proiect al Ministerului
Muncii, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social cuprinde
clădiri şi alte bunuri mobile cu potenţial de
valorificare, respectiv aflate în stare de
funcţionare, precum şi suprafeţe de teren,
animale şi păsări a căror valoare netă de
producţie depăşeşte suma de 1.000 euro
pentru persoana singură, respectiv suma
de 2.500 euro pentru familie.
Proiectul minier de la Roşia Montană trebuie adaptat cerinţelor dezvoltării
durabile şi presupune dezvoltarea sa pe o
perioadă de 50 de ani, nu de 14-16 ani
cum s-a propus, lucru imposibil din punct
de vedere tehnic, se arată într-un
document al Institutului Geologic Român,
publicat pe pagina de internet a
Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură şi Investiţii Străine.
Comisia Europeană ar putea ridica în
acest an restricţiile impuse României în
ceea ce priveşte exporturile de carne de
porc pe piaţa intracomunitară, un raport
favorabil pe pestă porcină fiind aşteptat în
zilele următoare, consideră ministrul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Serviciile de comunicaţii din România conectează în prezent în jur de patru
milioane de abonaţi la telefonia fixă şi
peste 25,5 milioane de abonaţi la telefonia
mobil ă, iar aproape jumătate din
gospodăriile din România au o conexiune
la internet fix şi peste 85% dintre ele un
abonament la servicii de retransmisie a
programelor audiovizuale, potrivit datelor
ANCOM.

La Inspecţia Muncii au fost înregistraţi până la sfârşitul lunii septembrie 5.131.022
de salariaţi de către 470.516 angajatori.
La Inspecţia Muncii, până la data de 30.09.2013, erau înregistrate în Registrul
general de evidenţă al salariaţilor, 5.644.084 de contracte individuale de muncă active.
Dintre acestea 5.175.615. de contracte sunt încheiate pe durată nedeterminată şi
468.469 pe durată determinată. Contractele individuale de muncă încheiate pe durată
nedeterminată reprezintă 91,70% din total.
La aceeaşi dată, în Registrul general de evidenţă al salariaţilor se regăseau
5.131.022 salariaţi activi, adică persoane care au cel puţin un contract individual de
muncă legal.
La data de 30.09.2013 existau 470.516 de angajatori activi, adică angajatori care
au cel puţin un salariat activ.

l Guvernul a amânat adoptarea actului normativ privind noul Cod rutier pentru săptămâna viitoare l Proprietarii terenurilor degradate vor putea
beneficia de scutire la plata impozitului pe teren l Avocatul Poporului a contestat la Curtea Constituţională dispoziţii din Codul insolvenţei l Raportul
privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare pentru România va fi dat publicităţii la începutul anului 2014, cel mai probabil în luna ianuarie l Bulgaria şi
România intenţionează să înfiinţeze o bursă transfrontalieră de legume în oraşele de pe ambele maluri ale Dunării l Hemofilia va fi prioritate naţională în
Strategia naţională de sănătate începând cu anul 2014 l Institutul Naţional de Statistică a amânat cu o lună, până pe 31 octombrie, comunicarea datelor
definitive despre Produsul Intern Brut pentru anul 2011 l O reorganizare a sistemului de învăţământ la nivel regional se va face după ce vor fi stabilite
principiile care vor sta la baza regionalizării, urmând să fie păstrat un echilibru între diferitele paliere de decizie, potrivit ministrului Educaţiei l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4479/2013
privind acordarea acredit ării pentru nivelurile de
învăţământ, specializările şi calificările profesionale din
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
evaluate în luna iunie 2013, începând cu anul şcolar 20132014 (M.O. nr. 538/26.08.2013)
l Guvernul României - Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România, din 12.12.2002 (M.O. nr. 541 din 27.08.2013)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1436/852/
2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru
pâine şi specialităţi de panificaţie (M.O. nr. 543 din
28.08.2013)
l O.G. nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind
măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
(M.O. nr. 548 din 29.08.2013)
l O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie
majoritară (M.O. nr. 549 din 29.08.2013)
l O.u.G. nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (M.O. nr.
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549 din 29.08.2013)
l Ministerul Tineretului şi Sportului - Protocolul nr.
4904/18/3893/2013 privind trimiterea în tabere de odihnă a
copiilor urmaşi ai eroilor-martiri sau ai căror părinţi deţin
certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate
în baza prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri
şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române
din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şiau jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie
1987 nr. 341/2004 (M.O. nr. 550 din 30.08.2013)
l Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Institutului Cultural Român (M.O. nr. 555 din
02.09.2013)
l Monitorul Oficial - Rectificarea privind Legea nr. 250/
2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.
116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale, din 03.09.2013 (M.O. nr. 558 din 03.09.2013)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1028/2013 pentru
modificarea şi completarea Normelor de organizare şi
desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea
specializărilor în domenii complementare specialităţii de
bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii
medicali de pediatrie, aprobate prin Ordinul ministrului

sănătăţii nr. 613/2013 (M.O. nr. 558 din 03.09.2013)
l H.G. nr. 653/2013 pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul
în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1.251/2006 (M.O. nr. 559 din 03.09.2013)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2338/1454/
2013 privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi
transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul
ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice
locale (M.O. nr. 560 din 03.09.2013)
l Guvernul României - Programul statistic naţional anual
2013, din 27.08.2013 (M.O. nr. 560bis din 03.09.2013)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2210/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării
tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice
a clădirilor" (M.O. nr. 561 din 04.09.2013)
l Guvernul României - Normele metodologice privind
modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de hazard la
inundaţii şi al hărţilor de risc la inundaţii din 27.08.2013
(M.O. nr. 565 din 05.09.2013)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4923/2013
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de
bacalaureat naţional - 2014 (M.O. nr. 569 din 06.09.2013)
l

Angela Merkel a început discuţiile cu Partidul Social-Democrat
(SPD) pentru formarea unei "mari coaliţii", după victoria în alegerile
legislative din 22 septembrie. O nouă întâlnire între conservatorii
cancelarului şi social-democraţi a fost fixată pentru 14 octombrie.
Cancelarul se va întâlnii, de asemenea, cu Verzii, pentru discuţii
exploratorii privind participarea acestora într-o coaliţie.

În 3-4 octombrie s-a desfăşurat dialogul la
nivel înalt al ONU privind migraţia internaţională şi dezvoltarea. Pentru a doua oară în
istorie, s-au întâlnit factorii de decizie politică
şi practicieni din întreaga lume pentru o abordare mai îndrăzneaţă a acestor probleme.

Oficialii cubanezi vor cere, în 29 octombrie, Organizaţiei
Naţiunilor Unite, al 22-a an consecutiv, să condamne
embargoul SUA privind Cuba, care este în vigoare din
1962. Anul trecut, 188 de naţiuni au votat în Adunarea
Generală a ONU pentru condamnarea embargoului, în timp
ce doar Statele Unite, Israel şi Palau au votat în favoarea lui.

Accesul la profesiile reglementate
Comisia Europeană a adoptat recent o comunicare prin
care se anunţă începerea unei evaluări a reglementărilor
naţionale privind accesul la profesii. Profesiile reglementate
sunt profesiile în cazul cărora accesul este condiţionat de
posesia unor calificări specifice sau pentru care utilizarea unui
titlu specific este protejată, de exemplu, farmaciştii sau
arhitecţii. Motivele care ar putea sta la baza acestor restricţii
sunt bine întemeiate, spre exemplu, protecţia consumatorilor.
Cu toate acestea, condiţiile prea restrictive de acces la
anumite profesii pot descuraja sau chiar împiedica tinerii să
intre pe piaţa forţei de muncă. Diferitele regimuri de
reglementare pot face dificilă depunerea de candidaturi de
către profesioniştii calificaţi pentru posturi vacante din alte
state membre.
Îmbunătăţirea accesului la profesii, în special prin
intermediul unui mediu de reglementare mai proporţional şi
transparent în statele membre, ar facilita mobilitatea
profesioniştilor calificaţi pe piaţa unică şi furnizarea
transfrontalieră de servicii profesionale. Aceasta ar putea
avea, de asemenea, un impact pozitiv asupra situaţiei ocupării
forţei de muncă şi ar trebui să consolideze creşterea
economică, în special deoarece numai serviciile profesionale
totalizează aproximativ 9% din PIB în Uniunea Europeană.
Pentru a oferi o imagine mai completă a obstacolelor care
afectează accesul la profesiile reglementate şi exercitarea
acestor profesii, s-a publicat, de asemenea, un raport privind
constatările reexaminării inter pares referitoare la forma
juridică şi la cerinţele în materie de acţionariat, desfăşurate în
temeiul directivei privind serviciile. Aceste cerinţe, care adesea
se adaugă la restricţiile privind accesul la profesii, ar putea
împiedica înfiinţarea de filiale şi practicile multidisciplinare.
Principalele elemente ale comunicării
Actuala Comunicarea pune în aplicare cerinţele prevăzute
în Directiva revizuită privind calificările profesionale - una
dintre priorităţile Actului privind piaţa unică I din 2011. Ea
prevede mai întâi un exerciţiu de transparenţă: fiecare stat
membru va trebui să raporteze lista profesiilor pe care le
reglementează, inclusiv cele la nivel regional. Comisia va
publica apoi această listă sub forma unei hărţi europene a
profesiilor reglementate care va indica în mod clar profesiile
reglementate pentru fiecare ţară. Graţie acestei hărţi, un
profesionist care doreşte să lucreze în alt stat membru va fi în
măsură să cunoască condiţiile pe care le impune fiecare ţară
pentru locul de muncă pentru care ar dori să îşi depună
candidatura.
Condiţiile pentru accesul la profesii pot varia în mod
semnificativ între ţările UE. Adesea, motivele care determină
aceste diferenţe nu sunt bine înţelese. Procesul lansat acum
invită statele membre într-o a doua etapă să efectueze, în
următorii doi ani, o evaluare reciprocă a obstacolelor
respective în vigoare care limitează accesul la anumite

profesii. El stabileşte un plan de lucru ambiţios pentru Comisie
şi pentru administraţiile naţionale care participă la evaluarea
reciprocă. Părţile interesate, în special cele care reprezintă
profesioniştii, vor fi pe deplin implicate în cadrul acestui
exerciţiu. Acest fapt ar trebui, de asemenea, să permită un
dialog între state membre care utilizează abordări diferite, în
cadrul căruia impactul tuturor tipurilor de restricţii formale şi
informale privind accesul la activităţile profesionale ar trebui
examinat.
Rezultatele Eurobarometrului special „Piaţa internă” (nr.
398) publicat recent oferă o indicaţie privind modul în care
consumatorii percep aceste aspecte. Atunci când aleg un
prestator de servicii, cetăţenii UE consideră că, în aceeaşi
măsură ca posesia unor calificări specifice, reputaţia şi
experienţa profesională sunt foarte importante.
Context
Sarcinile disproporţionate în ceea ce priveşte accesul la
profesiile reglementate s-au numărat printre aspectele
evidenţiate în concluziile Consiliului European din 2 martie
2012, prin care s-a solicitat eliminarea obstacolelor
nejustificate în materie de reglementare pe piaţa unică. La 14
iunie 2012, Parlamentul European a solicitat, de asemenea,
Comisiei „să identifice domeniile în care statele membre
blochează în mod disproporţionat accesul la profesiile
reglementate”. În Portugalia, Polonia, Italia, Slovenia şi Spania
sunt deja în curs de derulare reforme importante în vederea
facilitării accesului la profesiile reglementate. Acest aspect a
fost abordat, de asemenea, în recomandările specifice fiecărei
ţări adresate anumitor state membre.
În comunicarea sa intitulată „Parteneriat pentru o nouă
creştere a serviciilor 2012-2015” din 8 iunie 2012, Comisia a
subliniat importanţa modernizării cadrului de reglementare
pentru serviciile profesionale şi a anunţat o comunicare privind
profesiile reglementate.
Comunicarea va începe punerea în aplicare a articolului 59
din Directiva revizuită privind calificările profesionale - una
dintre priorităţile Actului privind piaţa unică I din 2011. Această
dispoziţie din directivă - pentru care s-a ajuns la un acord politic
în iunie - solicită tuturor statelor membre să reexamineze toate
reglementările lor naţionale care restricţionează accesul la
profesii şi să participe la o evaluare reciprocă.
Comunicarea se bazează, de asemenea, pe rezultatele
unui atelier organizat la 17 iunie 2013 cu ministerele naţionale
şi părţile interesate reprezentând profesii.
În iulie 2012, Consiliul European a aprobat recomandările
din partea Comisiei către mai multe state membre privind
necesitatea unei deschideri în materie de servicii profesionale
pentru a-şi consolida economiile şi competitivitatea. Aceste
recomandări au fost menţinute şi chiar extinse în 2013 pentru
unele state membre.
Comisia Europeană - IP/13/897, 02/10/2013

Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, a
prezentat planul său pentru înfiinţarea unei
misiuni comune a ONU şi Organizaţiei pentru
Interzicerea Armelor Chimice, formată din
aproximativ 100 de specialişti tehnici, administratori şi ofiţeri de securitate, pentru a distruge
armamentul chimic al Siriei, marcând prima dată
când Organizaţia Naţiunilor Unite efectuează o
astfel de operaţiune în mijlocul unui război civil.
El a cerut, de asemenea, ţărilor cu influenţă
asupra părţilor aflate în conflict să îndemne
combatanţii să "asigure siguranţa, securitatea şi
caracterul exclusiv internaţional al misiunii
comune şi a personalului său".
Planul ONU necesită aprobarea Consiliului
de Securitate.

Guvernul Ucrainei a selectat un consorţiu
internaţional condus de ExxonMobil şi Shell
pentru a dezvolta domeniul de gaze naturale
Skifska în sectorul ucrainean al Mării Negre.
Consorţiul include, de asemenea, Petrom,
grup energetic românesc, precum şi firma de
stat Nadra Ukrainy. Nadra Ukrainy va fi
responsabilă pentru extracţia de gaze naturale
din sectorul Skifski.
Skifski este situat în partea de nord-vest a
Mării Negre, în apropiere de România. Se
aşteaptă ca producţia să ajungă până la 10
miliarde de metri cubi de gaze naturale anual.
Acordul va ajuta Ucraina în diversificarea
surselor sale de energie.
Consiliul de Stat al Chinei a aprobat un
plan pilot, care va permite băncilor chinezeşti
să desfăşoare, în Zona Liberă Shanghai (11 sq
mi), afaceri cu firme şi persoane din afara
statului asiatic, pentru a liberaliza şi mai mult
piaţa financiară a ţării.
Un tribunal francez a renunţat la acuzaţiile
potrivit cărora Nicolas Sarkozy ar fi profitat de
fragilitatea psihică a uneia dintre cele mai bogate
femei din Franţa pentru a obţine fonduri ilegale
pentru campania sa electorală din 2007, deschizând calea pentru o potenţială revenire politică.
Sarkozy rămâne candidatul cel mai popular,
în electoratul de dreapta, pentru a-l înfrunta pe
Hollande în 2017. Un sondaj de opinie Ifop din
luna septembrie a constatat că 62% din alegătorii
de dreapta îl doresc prezent în 2017, cu mult
înaintea oricărui rival din partid.

l Serbia şi Kosovo au ajuns la un acord pentru a permite politicienilor de la Belgrad să participe în campania pentru alegerilor municipale din Kosovo la 3
noiembrie l În Afganistan, 20 de candidaţi la preşedinţie s-au înregistrat pentru alegerile din 5 aprilie, primul vot independent organizat în ţară, fără asistenţă
externă directă l Tokyo şi Washington au convenit să informeze victimele crimelor comise de personalul militar american în Japonia în legătură cu procedurile
judiciare l Armata turcă a început să construiască un zid lung de 2.5 km, de-a lungul frontierei cu Siria, pentru a preveni imigraţia ilegală şi activitatea
contrabandiştilor l A 11-a ediţie a manifestării „OPEN DAYS - Săptămâna europeană a regiunilor şi oraşelor” s-a desfăşurat în perioada 7-10 octombrie, la
Bruxelles l Partidul Conservator şi Partidul Progresului din Norvegia au convenit asupra unui acord de coaliţie, care promite să reducă impozitele, elimină
reglementările inutile, o politică strictă în materie de imigraţie şi investiţii mai mari în infrastructură l

Solar Power Satellite
În secolul al treilea î.e.n., regele Hiero al II-lea al Siracuzei i-a cerut lui Arhimede să elaboreze o serie de capcane
mortale pentru a lupta cu invadatorii romani. Printre multe
modele, inventatorul a gândit o rază a morţii solară. Ideea
de bază a fost să construiască o serie de oglinzi, care ar
putea reflecta razele de lumină într-un punct central,
distrugând prin foc navele romane. Este puţin probabil că
arma a trecut de stadiul de plan, dar a devenit un model
influent pentru generaţii. Arhimede a fost, probabil, primul
care a încercat să convertească energia solară, căutând o
cale de a profita de energia stelei noastre.
Astăzi, un veteran NASA, antreprenor în industria
aerospaţială şi expert în energia solară, John Mankins, a
fost însărcinat de către Agenţia Spaţială Americană să
proiecteze prima centrală solară orbitală din lume, Solar
Power Satellite via Arbitrarily Large PHased Array, sau
SPS-ALPHA. Dacă totul merge conform planului, ar putea
fi lansată în 2025.
Oamenii de ştiinţă au fost conştienţi de zeci de ani de
avantajele unei centrale solare la marginea inferioară a
spaţiului faţă de panouri terestre folosite în prezent. O
instalaţie pe orbită nu ar fi afectată de vreme iar lumina nu
este filtrată de atmosferă. Are, de asemenea, potenţialul
de a creşte dramatic disponibilitatea de energie din surse
regenerabile.

Principala inovaţia a sa este faptul că centrala este un
"stol" elegant, biomimetic de module mai mici. "Intenţionăm să imităm modul în care funcţionează insectele semiautonome, cum ar fi stupii de albine sau coloniile de
furnici," a spus Mankins. "Fiecare piesă ştie unde este altă
piesă, cum se comportă şi dacă doreşte să fie reparată sau
dacă doreşte să fie lăsată în pace". Termenul de
„biomimetic” se referă la procesele, substanţele, dispozitivele, sistemele, făcute de către om şi care imită natura.
SPS-ALPHA foloseşte o gamă largă de oglinzi foarte
subţiri controlate individual, aşezate pe suprafaţa curbată
a unui satelit. Aceste oglinzi mobile captează şi
redirecţionează lumina solară spre celule fotovoltaice
situate în partea din spate a satelitului, care o transformă în
microunde. În partea construcţiei spaţiale îndreptată spre
Pământ, panouri de putere transmit fascicule de energie în
formă de unde radio la sol.
Şi pentru că Mankins acceptă, din considerente de
mediu, doar emiţătoare microunde de mică intensitate,
receptorul de pe Pământ va fi mare, aproximativ 6-8
kilometri în diametru, poziţionat la 5-10 metri deasupra
solului. Acesta va fi construit din milioane de diode
redresoare, dispozitivul cuantic, cablate împreună. Odată
asamblat, receptorul va arăta ca o plasă mare, sau o plasă
de pescuit. Diodele sunt foarte eficiente, şi vor utiliza 80-90
procente din energia transmisă de satelit. Dimensiunea nu
va avea un impact asupra mediului, el putând fi poziţionat
după modelul telescopului Arecibo.

"Nu există nici o dificultate tehnică semnificativă în
construirea primului prototip şi lansarea lui", potrivit lui
Mankins. Dar există îmbunătăţiri care trebuie să fie făcute
înainte ca SPS-ALPHA să poată deveni nu doar o centrală
solară funcţională pe orbită, dar şi o sursă de energie
viabilă comercial. Prima prioritate este să fie coborâte
costurile la 10 cenţi pe kilowatt oră, cu aproximativ doi cenţi
mai puţin decât plăteşte în prezent americanul obişnuit.
http://www.space.com/9819-beaming-solar-powerspace.html
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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 în Măureni grâu şi triticale,
1 leu/kg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând la Câlnic ţiglă mică, solzi
de peşte. Tel. 0255-233123, după
ora 20.00. (RR)
Vând în Reşiţa maşină tuns
iarbă cu fir, 60 lei; prelungitor de 25
m cu fişă, 60 lei. Tel. 0355-807321,
0731-168987. (RR)
Vând în Reşiţa centrală termică
MicroGenus în stare bună de funcţionare, chit de evacuare, regulator
de gaz, cronometru de cameră, 600
lei neg. Tel. 0770-389708. (RR)
Vând la Şopotu Vechi un taur
foarte gras, 1.5 ani, cântăreşte 585
kg, 4000 lei neg. Tel. 0748-699561.
Vând aragaz pu ţin folosit,
culoare maro, 300 lei. Tel. 0726948474. (RR)
Vând în Cornuţel Banat vacă.
Tel. 0733-370286. (RR)
Vând în Bocşa ceas italian de
100 de ani, 200 lei; 2 mc material
(tei) pentru rame, 1000 lei; cazan
ţuică, 1800 lei; 200 rame noi, 1 leu/
buc; maşină de cusut Singer, 200
lei; scrumieră cu pietre, sticlă şi argint, 500 lei. Tel. 0755-042152. (RR)
Vând în Reşiţa viţel tăuraş de 6
luni, 170-180 kg. Tel. 0731-191130.
Vând în Reşiţa iapă de 5 ani, 600
kg, 1300 € neg. Tel. 0733-756380.
Vând în Reşiţa schiuri în stare
foarte bună, 80 lei; oglindă pentru
hol 1.30/0.35, 50 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 pt. 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; unele preţurile sunt neg. Tel. 0786-483218,
0355-415185, 0747-468797. (RR)
Cumpăr în Caransebeş rulotă
pe un ax sau două, să fie cu toate
dotările. Tel. 0740-011261. (RR)
Vând la Bocşa televizor şi
frigider în stare bună de funcţionare.
Tel. 0740-555912. (RR)
Vând în Reşiţa fluier şi flaut din
1901, 300 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 la Târnova 2 de cai la 3 ani,
foarte frumoşi, buni de trăsură, 5000
lei neg; oi şi capre; porci 110-120 kg,
10 lei/kg. Tel. 0764-422290. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare porc 150
kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0255-232849.
Vând la Moniom o vacă pentru
sacrificare. Tel. 0255-232913. (RR)
Vând la Bocşa Montană
armăsar 5 ani şi iapă 9 ani, 6000 lei
neg sau se pot vinde şi separat. Tel.
0355-566569. (RR)
Vând la Ohaba Matnic vacă 4
ani, neagră cu alb, viţel 2 luni, 2300
lei. Tel. 0764-066298, 0769738586. (RR)
Vând la Sacu 10 purcei rasa
marele alb, 500 lei perechea; 2
mânji rasa semi-murană, 2500
lei/buc sau la schimb cu oi sau
altele. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Verendin 2 cai, 12.000
lei; mânz de 1 an, 3000 lei. Tel.
0767-828795. (RR)

Cumpăr în Lugoj vaci, tauri,
juninci, viţei, pentru abator, plata pe
loc. Tel. 0769-585880. (RR)
Vând în Reşiţa orgă veche cu
pedale, pe bază de aer, stare
perfectă, 1000 lei neg; BlackBerry,
150 lei neg; telefon hello kitty
Alcatel, 300 lei neg. Tel. 0748362533, 0744-360060. (RR)
Vând la Bocşa canistre din plastic de vin sau ţuică, la 3, 5, 10, 20 l;
damigene din sticlă de vin sau ţuică,
la 5 şi 10 l; televizor color Samsung,
diagonala 52, în stare bună de
funcţionare, 400 lei neg; scoabe de
construcţii din fier striat de 8 şi 10,
1.20 lei/buc. Tel. 0756-422019. (RR)
Vând grâu producţie 2013, 4
tone. Preţ 0,6 lei/kg. Tel. 0721770740.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com

Vând la Văliug un taur de 2 ani,
3500 lei neg. Tel. 0729-066326. (rr)
Vând sobă de gătit şi încălzit
Alfaplam fabricată în Serbia,
culoare maro, coace şi încălzeşte
foarte bine, stare foarte bună,
aproape nouă. Tel. 0725-763784.
Vând miei, preţ ieftin. Tel. 0255577069.
Vând frigider Arctic, 2-3 corpuri
mobilă bucătărie şi polizor. Tel.
0770-506774.
Vând dulap 3 uşi cu oglindă la
mijloc, cuier cu oglindă şi raft pentru
pantofi, cojoc Alain Delon de Orăştie
(nou), ţeav ă Henko, canistre
benzină şi alte lucruri vechi. Tel.
0355-882631 (la orele 7.30, 14.3015.00 sau 20.00).
Vând bucătărie din lemn de nuc,
culoarea cireşului, suspendată şi
colţar mare de catifea bej. Tel. 0355411682, 0733-594473.
Vând tv lcd Sony, 2 ani vechime.
Preţ acceptabil. Tel. 0355-411682,
0733-594473.
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 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.

Debitoarea SC B.R. Ibrasi SRL, cu sediul social în loc. Reşiţa,
Str. Timişorii, nr. 47, jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la
registrul comerţului Caraş-Severin J11/155/20083 număr de înregistrare fiscală 15315350, 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 11.11.2013.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar este 22.11.2013.
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
09.12.2013.
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 28.11.2013, 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 4570/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C. PFA BARLEA RAOUL CONSTANTIN societatea în
insolvenţă, in insolvency, en procedure colective prin lichidator S.C.P
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare a următoarelor bunuri:
l Bun imobil: Teren în suprafaţă de 19333 şi construcţii
înscrise în CF 30131 Cavaran situat în comuna Daicoviciu,
judeţul Caraş-Severin
Preţ pornire la licitaţie
67.741 EURO+TVA
Pas licitaţie
500 EURO
Taxa participare licitaţie
500 EURO
Bunul este scos la vânzare cu preţul diminuat cu un procent de
50% din preţul stabilit prin raportul de evaluare .
Participanţi la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună
o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. PFA BARLEA
RAOUL CONSTANTIN nr. RO45 RZBR 0000 0600 1319 0613
deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Timişoara.
Cauţiunea şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de ziua
de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie vor fi organizate cu data de 25.10.2013 ora
11 iar în caz de neadjudecare vor avea loc săptămânal, vineri, ora 12
la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3 în
condiţiile descrise mai sus. Bunurile pot fi vizualizate cu o
programare prealabilă.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro,
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256242823.

Anunturi
,

Anunturi
,

Oferte-Cereri
de Serviciu

Revista „Piatra Goznei” vă invită la călătorii prin
spaţiul, timpul şi cultura Banatului Montan.
Vând aragaz. Tel. 0722-420002.
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 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)

Auto-Moto-Velo
Vând Opel Vectra Voxhal combi,
1800 cmc, 1997 Bulgaria, vişiniu,
cutie automat/manual, buton sport
pentru dep ă şiri rapide, cuplaj
tracţiune zăpadă. Tel. 0355-082861.
Vând în Reşiţa Opel Agila, an
2002, motor 1000 cmc ecotec,
injecţie totală, servo total, ABS,
ESP, dublu airbag, oglinzi electrice,
distribuţie pe lanţ, 5 uşi, culoare roşie, consum foarte mic, înmatriculat
recent în România, acte la zi, proprietar, stare foarte bună, cauciucuri
noi de iarnă şi vară Pirelli, 2000 €
neg; huse cu tije pentru portbagaj
spate la Astra break model 1992-97;
4 jante tablă 13 ţoli pt. Ford, toate cu
150 lei; motor ventilator la radiator şi
casetă direcţie mecanică pentru
Opel şi Vw. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Reşiţa microbuz Renault Master, an 2001, perfectă stare
de funcţionare, 4000 € neg; Cielo,
an 2005, actele la zi, verificarea până în 2015, 2500 €; Ford Focus, an
2001, motor de 1.4, recent adus din
Germania, în stare impecabilă,
1500 € neg; jante Al 15, 16, 17 ţoli,
550 lei/set; cauciucuri de iarnă, diferite dimensiuni, 50-100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri de
vară, 50 lei/buc neg; biciclete vechi
şi noi, 200-800 lei. Tel. 0355425973, 0729-022526. (RR)
Vând Golf 2 diesel, întreţinut,
plus piese de schimb. Tel. 0740068548. (RR)
Vând în Glimboca jante de 16
pentru remorcă. Tel. 0729-026268.
Vând la Oţelu Roşu motor de
teren Yamaha seria IZF 400, an
2002, 1500 € neg. Tel. 0355417177, 0755-952427. (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 în Reşiţa motocicletă
Aprilia Custom Classic 125 cmc,
500 € neg; portbagaje auto biciclete,
70 lei/buc; GPS Navigon, 200 lei;
jante tablă de Nissan Primera, Opel
Corsa, Renault Twingo, 200 lei/set;
cauciucuri iarnă pe 15, 16, 17 ţoli,
începând de la 80 lei/buc; roţi de
iarnă complete pentru Vw Polo, 600
lei setul; cârlig de remorcă nou
pentru Ford Escort, 150 lei. Tel.
0745-134127. (RR)

Vând în Bocşa Volkswagen
Passat diesel, an 2001, motor 1.9,
131 CP, scaune încălzite, alte dotări,
3800 € neg. Tel. 0749-921123. (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; moped,
800 lei neg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru Vw Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
Vând în Reşiţa Peugeot 206,
motor 1.4, an 1999, înmatriculat,
taxa nerecuperată, 2500 € neg. Tel.
0747-207666. (RR)
Vând la Brebu Dacia 1300,
culoare gri, în stare de funcţionare,
acte la zi, 250 € neg. Tel. 0742627849. (RR)
Vând urgent Matiz, an 2004,
1000 €. Tel. 0726-948474. (RR)
Vând în Reşiţa microbuz Ford
Transit diesel, 3 locuri, 1500 kg
marfă, an 2004, înmatriculat recent,
necirculat în ţară, 4800 € neg. Tel.
0727-245233, 0771-387519. (RR)
Vând în Reşiţa tractor şi un şasiu
cu tiraj pentru tractor chinezesc,
1200 €. Tel. 0720-525379. (RR)
Cumpăr în jud. Arad piese
pentru camionetă Peugeot J5 din
1994, cutie de viteză, motor. Tel.
0746-657133. (RR)
Vând în Timiş Aro camionetă,
stare bună de funcţionare, taxe la zi,
1000 € neg. Tel. 0732-508722. (RR)
Vând la Lugoj 2 pavilioane,
ambele compuse din camion plus
remorcă. Tel. 0744-635155. (RR)
Vând Ford Mondeo combi, an
1997, motor 1.9 diesel, înmatriculat
în 2010 în România, taxa nerecuperată, asigurare până în 2014, verificare până în 2015, sau schimb cu
altă maşină şi diferenţă; bicicletă de
damă veche Gazelle, 250 lei neg.
Tel. 0748-362533, 0744-360060 (rr)
Caut să cumpăr 4 cauciucuri de
iarnă dimensiunile 135/80/12 sau
155/70/12 pt.Tico.Tel. 0723-788000
Cumpăr maşini avariate sau neînmatriculate pentru dezmembrări
sau fier vechi. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.
Vând Matiz, anul fabricaţiei
2004. Preţ 800 €. Tel. 0726-948474.
Vând tractor U650. Preţ 2500 €.
Tel. 0736-088029.
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.cauciucu
ridirect.ro sau la tel. 0318-110788.
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)
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Însoţesc persoane şi copii la
bunici. Vorbesc bine germana şi
maghiara. Tel. 0770-980791.
Persoan ă flexibilă, plăcută,
vorbesc bine germana, maghiara,
schimb persoane pentru termen
scurt, duc-aduc copii la bunici. Ţară
şi străinătate. Tel. 0355-407164.
Persoană plăcută, amuzantă,
destul de cultă, speră să găsească
pensionar pe măsură. Ştiu că-i greu!
Tel. 0355-407164.
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)
Repar ma şini de sp ălat,
frigidere, cuptoare cu microunde,
instalaţii sanitare, electrice. Tel.
0746-213516.
Angajăm vopsitor. CV-urile se
pot depune pe mail office@rintal.ro.
Tel. 0255-210952.
Angajăm fochist. CV-urile se pot
depune pe mail office@rintal.ro. Tel.
0255-210952.
Tractări, remorcări şi transport
utilaje în Reşiţa, judeţele vecine şi
internaţional. Tel. 0741-631795.
Transport marfă în Reşiţa şi localităţile vecine. Tel. 0741-631795.
Vreţi să cumpăraţi o maşină?
Aveţi nevoie de părerea unui
mecanic specialist? Suna ţi cu
încredere. Tel. 0741-631795.
Transport de marfă intern şi
internaţional. Tel. 0745-274929.
Femeie serioasă, locuiesc în
centru Reşiţa, caut doamnă sau
domnişoară mai tânără pentru
curăţenie în apartament. Tel. 0355411682, 0733-594473.
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0772-175140.
Pensionară 59 ani, caut de
lucru. Tel. 0355-408993.
Pensionar 58 de ani, caut de
lucru. Tel. 0769-862016.

Matrimoniale

Anunturi
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ANUNŢ DE LICITAŢIE

S.C. CRISTIAN URLICH S.R.L. societatea în lichidare, in
insolvency, en procedure colective conform legii 85/2006 prin
lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continua
vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunului:
1. Teren în suprafaţă de 594 mp cu casa si bufet nr. Top I/60/5,
înscris în C.F. 1338 Oţelul Roşu situat în Oţelul Roşu, str. Mihai
Eminescu nr. 11, judeţul Caraş-Severin.
l Preţ pornire licitaţie
35.820 EURO
l Pasul de licitaţie
500 EURO
l Taxa participare la licitaţie
300 EURO
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. Cristian Urlich SRL nr.
RO34 RZBR 0000 0600 1246 1759 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timişoara. Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se
depune cu o zi înainte de ziua de licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 25.10.2013, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea Creaţiei)
nr. 7, ap. 3.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.relicons.ro,
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon, 0256242823.
LICHIDATOR,
S.C.P MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C. MARM RESOURCE SRL societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective, prin lichidator SCP Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu
strigare a următoarelor bunuri mobile:
l strung SNA - 750 EURO, l maşină tăiat pedrimex - 1.125
EURO, l maşină debitat plăci - 1.125 EURO, l maşină lustruit 4.500 EURO. Preţurile nu conţin TVA.
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 50 EURO/bun
Taxa de participare la licitaţie se achită cu o zi înainte de data
când este stabilită şedinţa de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie sunt organizate începând cu data de
25.10.2013, ora 12 în caz de neadjudecare vor fi organizate săptămânal, vineri ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul Timiş în condiţiile prezentate mai sus. Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon, 0256-242823.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin, anunţă vânzarea prin licitaţie publică deschisă, a
bunurilor mobile şi imobile aparţinând următoarelor societăţi aflate în
faliment:
SC KORMALEN SRL Oţelu Roşu: l Dulap - 2 buc. - preţ 36 euro;
l Scaun - 3 buc. - preţ 30 euro; l Masă - 3 buc. - preţ 33 euro; l
Fotoliu - 3 buc. - preţ 48 euro; l Canapea - 1 buc. - preţ 18 euro; l
Canapea - 1 buc. - preţ 22 euro; l Unitate calculator - 1 buc. - preţ 9
euro; l Monitor - 1 buc. - preţ 6 euro; l Calculator PC + monitor, 4
buc. - preţ 280 euro; l Laptop Dell - preţ 170 euro;
S.C. MAIAMI COM S.R.L. Caransebeş: l Freză universală - preţ
840 Euro;
S.C. ROI GE.CO S.R.L. Marga l Încărcător frontal Dresser,
evaluat la suma de 5.750 euro.
Licitaţiile publice vor avea loc în data de 15.10.2013, urmând a se
repeta în fiecare zi de marţi, la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon 0255-213468.

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.
Bărbat singur, 43 ani, doresc
cunoştinţă cu o doamnă. Tel. 0751399122.
Bărbat 54 ani, doresc relaţie
serioasă cu o femeie până în 60 ani,
de la oraş sau de la ţară. Tel. 0762895785.
Pensionară 64 ani, cu apartament, caut partener pentru căsătorie, prietenie. Tel. 0728-166849.
Domn 57 ani/173/72 caut
doamnă simpatică, brunetă, 52-56
ani care lucrează în spa ţiu
CARANSEBE Ş: automatist: 1; farmacist: 1; func ţionar
Schengen. Stau singur, poate locui
administrativ:
1; lăcătuş mecanic: 1; manipulant mărfuri: 1; muncitor
la mine. Sună la tel. 0734-089374.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 09.10.2013

Prisma s.r.l. angajează

- secretară redacţie

Condiţii: studii adecvate.

necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide: 1; şef serviciu
comerţ cu ridicata şi cu amănuntul: 1; tehnician prelucrări mecanice: 1;
OŢELU ROŞU: încărcător-descărcător: 4; operator calculator
electronic şi reţele: 2; şef departament logistică: 1; stivuitorist: 4;
BOZOVICI: muncitor necalificat în silvicultură: 1;

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

TOTAL JUDEŢ: 20

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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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Jocurile Regionale Special Olympics România 2013

Fundaţia Special Olympics din România, cu sprijinul Fundaţiei Vodafone România şi
în parteneriat cu: Primăria Municipiului Reşita, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Rotary
Cerere de propuneri de proiecte deschisa a programului european pentru ocupare si Club Reşita, Academia Olimpică Română - Filiala Caras-Severin, Universitatea Eftimie
incluziune sociala PROGRESS. Autoritatile publice locale/regionale sunt direct eligibile. Murgu, Liga Studenţilor din cadrul Universităţii Eftimie Murgu şi Grupul Local de Tineret
Fisa de descriere a cererii, incluzând si documentatia aferenta, este anexată.
Arcus, are plăcerea să anunţe Jocurile Regionale Special Olympics România 2013,
dedicate persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, care vor avea loc în 9 şi 10 octombrie, la
Reşiţa. Jocurile fac parte dintr-o serie de evenimente prin intermediul cărora încercăm să
oferim şansa cât mai multor sportivi Special Olympics, cu abilităţi reduse, de a participa la
competiţii sportive.
La eveniment şi-au anunţat prezenţa peste 150 de sportivi cu dizabilităţi intelectuale de la diverse asociaţii, organizaţii, şcoli speciale şi centre de plasament din Judetul
Caraş-Severin şi din alte 8 judeţe din regiune. Aceştia vor concura la competiţii sportive
de gimnastică, badminton şi înot şi vor fi însoţiţi de către antrenori, profesori, părinţi etc.
Programul acestui eveniment sportiv este următorul:
Marţi, 8 octombrie 2013 - sosirea delegaţiilor din regiune
Miercuri, 9 octombrie 2013 - competitii sportive:
l 9,00-12,00 - Înot (Complexul Municipal de Sport şi Sănătate - bazinul olimpic) competiţii preliminare
l 9,00 - 12,00 - Badminton şi Bocce (Sala de sport a Liceului de Artă Sabin Păuţa) competiţii preliminare
l 13,00 - 16,00 - Gimnastică - traseu aplicativ - (Sala de sport a Liceului de Artă Sabin
Păuţa)- preliminarii şi finale
Joi, 10 octombrie 2013 - Competiţii sportive:
l 9,00 - 12,00 - Înot (Complexul Municipal de Sport şi Sănătate -bazinul olimpic)competiţii finale
l 9,00 - 11,00 - Badminton şi Bocce (Sala de sport a Liceului de Artă Sabin Păuţa) competiţii finale
l 11,00 - 13,00 - Ceremonia de premiere
Organizarea acestui eveniment este posibilă datorită spijinului primit din partea
Fundaţiei Vodafone România, a Primăriei Municipiului Reşita, a Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, şi a Rotary Club Reşita. Suportul tehnic al competiţiilor va fi asigurat de
către specialişti ai Fundaţiei Special Olympics România, ai Academiei Olimpice Române
- Filiala Caras-Severin, voluntari de la Liga Studenţilor din cadrul Universităţii Eftimie
Murgu şi de la Grupul Local de Tineret Arcus.
“Special Olympics a adus persoanele cu dizabilităţi intelectuale în atenţia comunităţii;
le-a incurajat, arătându-le respect pentru curajul lor. Numai împreună dovedim lumii că
există copii şi adulţi pentru care dorinţa şi voinţa sunt mai importante decât victoria! »
Cristian Topescu, membru în Comitetul Director SO România.
Am fi onoraţi să vă avem alături de noi la acest eveniment special de celebrare a
abilităţii, fair-play-ului şi incluziunii.
Pentru mai multe informaţii şi/sau alte detalii vă rugăm să ne contactaţi, Katharina
Kiss, Director Programe, Fundaţia Special Olympics din România, email:
k.kiss@specialolympics.ro, tel: 0740.165.459.

Imaginea viitorului educatiei - deblocarea
potentialului unic al fiecaruia si al tuturor
Platforma Societatii Civile Europene privind învatarea pe tot parcursul vietii (EUCISLLL), în parteneriat cu Fundatia pentru Educatie Universala (UEF) / învatare pentru
bunastare si InterRail, au lansat un concurs european intitulat "Imaginea viitorului
educatiei - deblocarea potentialului unic al fiecaruia si al tuturor".
Cele mai bune 10 imagini vor fi expuse la Parlamentul European în timpul Saptamânii
pentru învatare pe tot parcursul vietii, ce va avea loc la Bruxelles, în perioada 2-6
decembrie 2013. Premiul consta într-un InterRail Pass Global.
Data limita pentru aplicare : 10 noiembrie a.c.
Concursul se desfasoara pe urmatoarele categorii:
l mediile de învatare: învatarea are loc in fiecare zi, peste tot. Unde si cu cine ati dori să
învatati?
l diversitatea învatarii: motto-ul Europei este "unitate în diversitate". Cum am putea
include elevii diferiti si sa tinem cont de modurile diferite de învatare?
l sa învatam despre Europa: UE contribuie la viitorul nostru. Cum am putea trai, învata
si modela Europa?
Plus de informatii: www.eucis-lll.eu/futureoflearning/

Departe de lumea civilizată
(continuare din pagina 1)

Tabloul de mai sus se aseamănă cu un ţarc plin de porci care stau înghesuiţi ca
sardelele şi care sunt asaltaţi de porcari cu bice zdravene. Porcii nu înţeleg de ce sunt
bătuţi fără milă, sunt în ţarc, nu au unde să fugă. Nu-şi imaginează că porcarii îi bat fără
motiv, doar pentru spectacol (iertaţi-mi această comparaţie orwelliană).
Suntem foarte departe de a fi o naţiune civilizată. În principal pentru că nu vrem asta.
Poate adevărul va supăra, dar merită riscul. Adevărul trebuie promovat, afirmat, altfel
rămânem condamnaţi. Nu există o „a treia cale”. Trebuie doar să alegem normalitatea. O
cale simplă şi uşoară. Un set de principii şi valori pe care trebuie să le îmbrăţişăm şi care
ne vor duce în lumea civilizată. Să renunţăm la proverbul nostru „milenar”: De ce simplu
când se poate complicat!?

Joi/10 Octombrie

Vineri/11 Octombrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+18ºC
+10ºC

Reşiţa

Oraviţa +15ºC
+9ºC

pe următoarele
11 zile

+19ºC
+11ºC

Luni, 14 Octombrie

8

+19ºC
+10ºC

+23ºC
+11ºC

Sâmb@t@/12 Octombrie
Timişoara

Caransebeş

+24ºC
+11ºC

Reşiţa

+23ºC
+12ºC

Oraviţa +19ºC
+11ºC

Miercuri, 16 Oct.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+26ºC
+11ºC

Caransebeş

+23ºC
+11ºC

Reşiţa

+24ºC
+11ºC

Joi, 17 Octombrie

+24ºC
+11ºC

Oraviţa +19ºC
+10ºC

Oraviţa +21ºC
+11ºC

+22ºC
+11ºC

Marţi, 15 Octombrie

Duminic@/13 Octombrie

+22ºC
+11ºC

Vineri, 18 Octombrie Sâmbătă, 19 Oct.

Duminică, 20 Oct.

Reşiţa

+20ºC/+12ºC

+17ºC/+13ºC

+18ºC/+12ºC

+13ºC/+3ºC

+8ºC/+1ºC

+8ºC/+1ºC

+10ºC/+3ºC

Timişoara

+23ºC/+12ºC

+20ºC/+13ºC

+23ºC/+11ºC

+12ºC/+2ºC

+11ºC/0ºC

+11ºC/0ºC

+13ºC/+2ºC
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