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Nu împărţiţi România în feude!
Scrisoare deschisă către liderii partidelor parlamentare
Consiliul de Conducere al Asociaţiei Pro Democraţia a luat act cu
surprindere şi îngrijorare de propunerea privind adoptarea unei
Ordonanţe de Urgenţă iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice privind luarea unor măsuri de descentralizare a
unor competenţe exercitate de ministere şi celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale. Orice proces de
reformă administrativă, şi cu atât mai mult o modificare legislativă cu un
impact greu de anticipat asupra vieţii românilor, ar trebui să urmeze
unei ample şi deschise dezbateri publice, iar mai apoi să parcurgă
procedura legislativă standard. Considerentul urgenţei promovat de
Guvern nu ne apare ca un argument valid câtă vreme procesul
descentralizarii administraţiei publice se află pe agenda tuturor
partidelor parlamentare de mai mulţi ani, timp în care atât dezbaterea
publică, cât şi cea parlamentară ar fi fost posibile.
Consideram această situaţie cu atât mai gravă, cu cât afectează
atribuţiile guvernului şi funcţionarea statului de drept, schimbând
raportul de forţe între nivelurile administraţiei publice din România. Mai
mult, creşterea atribuţiilor judeţelor in forma propusa de MDRAP dincolo de consecinţele perioadei de austeritate bugetară asupra
politicii de personal - afectează, de fapt, in mod negtiv procesul de
regionalizare pe care Guvernul şi l-a asumat şi în privinţa căruia au fost
deja organizate dezbateri publice, inclusiv de catre asociaţia noastra.
Dacă în privinţa regionalizării au fost supuse dezbaterii aspectele
care presupun modificarea prevederilor constituţionale, adoptarea
unei OUG care va modifica rolul şi atribuţiile Guvernului în raport cu
administraţia judeţeană pare să se plaseze în afara cadrului
constituţional existent şi riscă să inhibe elaborarea unor politici

naţionale eficiente. Pe de altă parte, câtă vreme guvernul renunţă la
rolul său de coordonatore al politicilor publice şi luând în considerare
experienţele precedente, avertizăm asupra riscului crescut de
politizare şi clientelizare a structurilor administrative judeţene. Aceste
„măsuri” discutate în spatele uşilor închise între „reprezentanţii”
partidelor riscă să blocheze România. Să nu transformăm ţara într-o
asociere de „feude”! Şi aşa, puterea reală a aşa numiţilor „baroni” a
crescut exponenţial în ultimii cinci ani, iar consecinţele pozitive ale
acestor „prefaceri” nu au putut fi observate.
Vă reamintim totodată că una din promisiunile electorale ale
actualei coaliţii guvernamentale a fost chiar aceea de a nu utiliza în
mod excesiv procedura Ordonanţelor de Urgentă. În ciuda acestui
angajament, Guvernul a adoptat deja aproape 100 de ordonanţe de
urgenţă în condiţiile în care dispune de sprijinul unei majorităţi
parlamentare consistente. În continuare rolul legislativ al
Parlamentului este eludat, iar în consecinţă încrederea în democraţia
reprezentativă scade vertiginos.
Vă adresam aceasta scrisoare deschisă pentru a solicita stoparea
demersului de adoptare a Ordonanţei de Urgentă a Guvernului privind
stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate
de ministere şi celelalte organe de specialiate ale administraţiei publice
centrale prin procedura actuală şi iniţierea unor dezbateri publice largi
şi deschise care să se finalizeze cu un proiect de lege redactat în
spiritul interesului public, care să răspundă preocupărilor cetăţenilor şi
nu doar intereselor clientelei locale a partidelor politice.
Ionuţ Ţaţa
Cristian Pîrvulescu,
Preşedinte
Preşedinte de Onoare
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Editorial

Dan Popoviciu

Chiar aşa?
CU NOI PRINZI DE VESTE!
Este de notorietate, încă de pe
vremurile în care cumpăram gumă
de mestecat şi blugi de la poporul
frate sârb, că tot ce este românesc
este de rahat. Nu mai vorbesc de
cola sau de vegeta fără de care nu
putea fierbe nicio găină în oalele
bănăţenilor. Noi, românii de rând nu
aveam nimic. Singura distracţie era
cititul, eventual şuetele cu prietenii
sau paralizia printr-unul dintre
birturile ce, invariabil se închideau la
ora 22. Acum, suntem liberi.
Democraţi, parte a Uniunii
Europene. Cetăţeni de rang inferior,
aşa cum ne-o spun de la obraz nu
numai guvernanţii lor, dar chiar
indivizi ce stau cu tine la o cafea şi,
întâmplător, îşi dau seama că
portofelul tău nu a făcut cunoştinţă
cu moneda unică, euro.
Este clar că încă nu ne putem
apropia de valorile materiale ale
Occidentului. Nici nu avem cum şi,
chiar dacă ne-ar lăsa ei, experienţa

antrepenorială onestă din România
tinde spre zero. Dar, ce ne facem cu
spiritul? Îl vom ignora până la a
declara că nu Enescu sau
Porumbescu ne reprezintă, ci un
salam sau o vijelie? Ionescu,
Cioran, primul dintre ei franţuzit în
Ionesco, nu mai înseamnă nimic?
Un Coandă, un Brâncuşi, Eliade,
Enescu şi mulţi alţii, chiar nu mai
trec prin neuronii ambasadorilor ce-i
trimitem prin toată lumea? De ce
trebuie eu, cetăţean român să
înfrunt dispreţul unei comunităţi
europene ce nu este nici ea
compusă doar din fecioare şi din
sfinţi? Până unde vom ajunge cu
această autoflagelare? În niciun caz
nu consider că un singur popor şi un
singur neam este ales pentru a fi
lider mondial. Însă, cred că a coabita
în limitele unei bunecuviinţe, ale
unui bun simţ elementar şi, mai ales
cu respectul faţă de lege, ne-ar situa
mult mai aproape şi ne-ar da

speran ţele unui trai mai bun.
Interesant cum, prin cultură, ne
internaţionalizăm. Nu mai reducem
totul la sentinţe, ne simţim datori să
gândim. Ne obligă universalii
capodoperelor culturale. Cei
menţionaţi anterior, prin cele ce leau săvârşit nu au fost doar români.
Aşa cum nici Verdi n-a fost doar
italian sau Bethoven doar german.
Toată spiritualitatea lumii a fost
împărtăşită, în condiţii mult mai
precare de comunicare decât cele
de acum, tuturor celor ce au dorit să
o cuprindă. Acum, când avem la
îndemână tehnica modernă, parcă
ne îndeamnă ăla cu coarne să
vedem doar răul şi să-i vrăjmăşim
pe cei ce ar merge la Filarmonică
sau la Teatru, cu cei ce ar alege un
stadion sau o sală de gimnastică.
Ce legătură au cele scrise cu fraza
de început?
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Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa informează cetăţenii
asupra regulilor pe care trebuie să le respecte cu
privire la gestionarea deşeurilor:
l Pentru depozitarea deşeurilor din plastic (folie de
plastic, sticle de plastic - PET-), hârtie şi carton, se
utilizează containerele tip clopot de culoare verde;
l Deşeurile voluminoase (mobilier) se vor depozita
pe platformă numai în ziua de joi a fiecărei
săptămâni pentru a fi ridicate vineri dimineaţa;
l Deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (DEEE) se vor colecta de la domiciliu sau
de la puncte fixe în cadrul campaniilor de colectare;
l Deşeurile rezultate din curăţirea grădinilor şi
zonelor verzi vor fi depozitate pe platformele de
precolectare. Nu vor fi depozitate pe străzi sau pe
trotuare şi nici în containere!
l Se interzice în totalitate depozitarea pe platforme
a deşeurilor generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor

proprietate individuală (moloz, faianţă, gresie,
cărămizi, obiecte sanitare, uşi, geamuri, sticlă, etc.).
Aceste deşeuri nu intră în categoria deşeurilor
menajere, deci nu fac obiectul contractului încheiat
cu operatorul de salubritate. Ridicarea acestora se
va face de operator, respectiv SC. BRANTNER
SERVICII ECOLOGICE SA., în urma unei comenzi
şi achitării contravalorii acestei operaţiuni;
l Agenţii economici care desfăşoară activităţi
generatoare de deşeuri de ambalaje au obligaţia de
a încheia un contract cu un operator/reciclator
pentru gestionarea acestor deşeuri. Relaţii
suplimentare asupra celor consemnate mai sus se
pot obţine la: telefon/fax 0255/210 258 sau la adresa
de email - mediu@primariaresita.ro.
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor a eliberat, în luna septembrie, 818 cărţi
de identitate cu 72 mai puţine decât în luna august şi
21 de cărţi de identitate provizorii cu 5 mai puţine
decât în luna august. De asemenea, au fost emise
31 de vize de reşedinţă în plus cu 11 faţă de luna
august. Pe linie de Stare civilă au fost înregistrate în
luna septembrie:
l naşteri: 92 cu 8 mai multe decât în luna august;
l căsătorii: 53 în scădere cu 25 faţă de luna
precedentă;
l divorţuri: 4, cu două mai multe decât în luna
august;
l decese: 76 în creştere cu 16 faţă de luna
anterioară.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Festivalul Recoltei 2013
Primăria Municipiului Reşiţa organizează „Festivalul Recoltei 2013” vineri, sâmbătă şi duminică, 18,
19 şi 20 octombrie 2013, prin intermediul proiectului
Nestemate ale Tezaurului Folcloric Românesc şi
Sârbesc - Păstrarea şi promovarea tradiţiilor
culturale în Reşiţa, Lugoj şi Veliko Gradişte (Gems
o f t he Romanian a nd Serbian Folkloric
Thesaurus - Preservation and promotion of cultural
traditions in Resita, Lugoj and Veliko Gradiste).
Valoarea totală a proiectului este de 325.206,40
de euro din care Municipiului Reşiţa îi revin
131.872,80 euro. Grantul este acordat în procent de
98% din fonduri IPA şi de la bugetul de stat în timp ce
2% reprezintă contribuţia din bugetul local al
Municipiului Reşiţa.
Prin această finanţare nerambursabilă câştigată,
cele 3 municipalităţi se concentrează pe crearea şi
dezvoltarea unor relaţii sociale stabile şi durabile în
zona transfrontalieră România - Serbia prin
intermediul culturii.
Iubitorii de muzică folclorică românească, dar şi
internaţională sunt aşteptaţi vineri, 18 octombrie, la
ora 17, la un spectacol artistic care se va desfăşura
pe stadionul de atletism din cartierul Lunca Bârzavei.
Festivalul contribuie la păstrarea şi valorificarea
tezaurului folcloric românesc şi sârbesc, conştientizarea importanţei valorilor specifice, promovarea
spiritului de respect faţă de alternativele valorice,
asigurarea condiţiilor de statornicie a legăturilor
interculturale şi de prietenie, formarea aptitudinilor

de organizare culturală în comunităţile locale.
Pe parcursul celor trei zile, cetăţenii vor avea posibilitatea de a achiziţiona produse agroalimentare
tradiţionale româneşti de la standurile special
amenajate pe stadionul de atletism din cartierul
Lunca Bârzavei.
Mai multe informaţii cu privire la proiect pot fi
obţinute de la d-na Bianca Bulgaru, manager de
proiect, la nr. de tel. 0255/ 215 314 sau la adresa de
e-mail primar@primariaresita.ro.
Anex ăm acestui comunicat programul
spectacolului artistic.
PROGRAM FESTIVALUL RECOLTEI
Stadionul de atletism din Lunca Bârzavei
18.10.2013 orele 17:00 - 22:00
- Prezentator: Corina Plestici
l 17:00 - 17:30 - Nicolae Duţ
l 17:30 - 18:00 - Ghiţă Călţun Brancu
l 18:00 - 18:45 - Ansamblul Folcloric “ Lugojana” al
Casei de Cultură a Municipiului Lugoj
l 18:45 - 19:15 - Mirabela Delia Bârlea
l 19:15 - 20:00 - Ansamblul “vlastimir Pavlovici
Tarevac” - Veliko Gradişte
l 20:00 - 20:30 - Gabi Stanciu
l 20:30 - 21:00 - Narcis Goian
l 21:00 - 21:45 - Ansamblul de muzică şi dansuri
populare “ Bârzava” - solistele Cătălina Toader şi
Camelia Bojin Ceocu
l 21:45 - 22:00 - Orchestra instrumentală condusă
de Rică Vulpe

{edin]a Comisiei de Dialog Social a Jude]ului Cara}-Severin
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 17 octombrie a.c. cu începere de la 10,00,
la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului CaraşSeverin, cu următoarea tematică:
1. Informare privind măsurile de executare silită întreprinse de către Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Caraş-Severin în vederea recuperării arieratelor bugetare înregistrate de către agenţii
economici la finele trimestrului III 2013.
2. Informare privind numărul asiguraţilor în sistemul public de pensii, numărul beneficiarilor de prestaţii
sociale, suma veniturilor încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat şi suma cheltuielilor efectuate din
bugetul asigurărilor sociale de stat.
3. Analizarea problemelor prezentate de către Blocul Naţional Sindical, Filiala Caraş-Severin prin
adresa nr.293/08.10.2013.
4. Diverse: - Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului CaraşBiroul de presă
Severin din data de 25.09.2013.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă al judeţului Caraş-Severin s-a reunit în
şedinţă în data de 15 octombrie 2013, la sediul
Palatului Administrativ. Primul punct pe ordinea de zi
a fost aducerea la cunoştinţa membrilor comitetului a
planului de măsuri elaborat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Intercom Deşeuri CaraşSeverin ” pentru remedierea situaţiei de gestionare a
deşeurilor, după cum s-a stabilit în cadrul unei
şedinţe anterioare. Ca umare a intensificării din
ultima perioadă a activităţii seismice în unele zone
ale ţării, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Semenic” au adus în discuţie
necesitatea actualizării planului de apărare în cazul
producerii de cutremure şi alunecări de teren. Prin
urmare, în perioada imediat următoare, instituţiile
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abilitate vor pune la punct un set de măsuri necesare
pentru a interveni cu operativitate în cazul unui
eventual seism, astfel încât să poată fi limitate pe cât
posibil atât pierderile de vieţi omeneşti, cât şi
pagubele materiale. Ultimul subiect abordat în
cadrul şedinţei s-a referit la stadiul pregătirilor pentru
sezonul de iarnă. În ceea ce priveşte semnarea
contractelor cu firmele de deszăpezire, pentru
Secţia Drumuri Naţionale Orşova licitaţia este
încheiată, iar în prima decadă a lunii noiembrie va fi
finalizată şi cea pentru drumurile aflate în administrarea Secţiei Drumuri Naţionale Caransebeş. De
asemenea, au fost finalizate procedurile pentru
achiziţionarea de materiale antiderapante, primele
cantităţi de sare urmând să fie livrate în cursul zilei
de astăzi.

17 oct., ora 17, Casa de Cultură Maghiară:
l Masă rotundă şi expoziţie documente Istoria industrială a
Banatului
18 oct., ora 18, Biserica Măria Zăpezii:
l Concert de muzică de cameră susţinut de Barokk Trio
19 oct., ora 19, Cantina Colegiului Tehnic:
l Balul Strugurilor cu participarea eurodeputatului UDMR,
Winkler Gyula

"Tineret în Acţiune"
In perioada 8 - 16 octombrie, 3 voluntari ai Centrului de Voluntariat
Resita participa la cursul international VIPS in Action! desfasurat in
Bulgaria si organizat de Pro European Network in cadrul unui proiect
despre incluziunea si capacitarea tinerilor cu oportunitati reduse in
vederea integrarii acestora pe piata muncii. Proiectul este finantat de
Comisia Europeana prin programul Tineret in Actiune, Centrul de
Voluntariat Resita fiind partenerul care reprezinta Romania.
In cadrul proiectului, pe parcursul anului 2013 am desfasurat o serie
de activitati la nivel local in care am implicat peste 250 de tineri. Dintre
cei mai activi au fost selectati 3: Alexandra Purcel, Andreea Iancu si
Roxana Afrasiloaia sunt cele trei resitence care vor invata despre
educatia de la egal la egal (peer-to-peer), urmand ca in perioada
noiembrie 2013 - martie 2014 sa organizeze la randul lor activitati
pentru tinerii din orasul nostru. Pe parcursul trainingului ele vor
parcurge urmatoarele etape:
l Vor invata ce inseamna educatia nonformala, care sunt caracteristicile si avantajele ei in implicarea tinerilor cu oportunitati reduse
l Se vor familiariza cu metode de educatie nonformala care s-au
dovedit a functiona in atragerea si implicarea tinerilor cu oportunitati
reduse si vor avea ocazia sa faca schimb de experienta cu ceilalti
participanti cu privire la activitatile locale realizate pana acum
l Vor invata cum sa organizeze activitati la nivel local pentru tineri cu
oportunitati reduse
l Vor realiza un plan de actiune pentru activitatea lor la nivel local
l Vor deveni mai increzatoare in capacitatea lor de a organiza activitiati pentru tineri pentru a facilita integrarea acestora pe piata muncii

Proiectul implica cate 3 tineri din 6 tari: Spania, Italia, Polonia,
Slovenia, Bulgaria si Romania, tineri care vor forma o retea de peer-topeer education si care se vor reintalni in martie 2014 cand vor organiza
in Spania un schimb de tineri pentru peste 40 de participanti, tineri cu
oportunitati reduse.
Sorina Nihta, Preşedinte / Coordonator proiect
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Imobiliare
Vând apartament la casă (90 mp
+ terasă, pivniţă, pod, curte), ultracentral, Reşiţa. Tel. 0255-224185.
Vând 5 ha teren (fâneţe, pădure)
lângă Reşiţa. Tel. 0255-224185.
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.
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. Sau
schimb cu garsonieră cu balcon
Luncă. Tel. 0255-236325.
Vând apartament 2 camere, etaj
1, parchet, uşă schimbată, balcon
închis, 22.500 € neg. Tel. 0724761770.
Vând apartament 2 camere
îmbunătăţit, încălzire în podea, Al.
Crizantemei, Micro 1. Preţ 25.000 €.
Tel. 0255-232985.
Vând în Reşiţa, apartament 2
camere, zona Luncă, lângă Poliţie,
cu îmbunătăţiri, 19.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând în sat Izgar, comuna
Vermeş, casă compusă din 2
corpuri, 5 camere, 2 holuri,
mobilată, aranjată, aproape de
şoseaua Timişoara-Reşiţa, 10 km
de Buziaş, anexe, fântână în curte,
grădină, 16.000 € neg. Tel. 0726983165, 0745-714573. (RR)
Vând în Oţelu Roşu pe str.
Libertăţii, apartament 2 camere,
îmbunătăţit, etaj 2, 20.000 € neg.
Tel. 0355-417177, 0755-952427 (rr)
Vând casă în Gherteniş, la nr.
310, nouă, din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, bucătărie, 2
holuri, şopru, fântân ă, anexe,
grădină 12 ari, zonă neinundabilă,
300 m de şosea, 17.000 € sau
schimb cu garsonieră în Timişoara.
Tel. 0730-685975. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, 3 camere decomandate,
gresie, faianţă, podele laminate,
termopane, centrală, izola ţie
interioară, uşile schimbate, renovat
recent, 34.000 € neg. Tel. 0729137654, 0255-222550. (RR)
Vând la Clocotici casă, 33.000 €.
Tel. 0255-234153, 0766-204042 (rr)
Vând în Reşiţa, str. Sportului,
apartament la etaj 2, cu 2 camere,
balcon, pus la punct, instalaţie
electrică şi sanitară nouă, centrală,
geamuri termopan la camere şi
balcon, uşi schimbate, parchet, nu
este locuit dup ă modernizare,
25.000 €. Tel. 0749-844808. (RR)
Vând casă în Bocşa Montană pe
strada Coşbuc, 2 camere la stradă
4x4, loc liniştit, grădină foarte mare,
curte mare, anexe, 27.000 €. Tel.
0753-493145. (RR)
Schimb în Reşiţa apartament 2
camere, complet renovat, situat în
Moroasa, cu apartament 3 camere
în Moroasa sau Lunc ă plus
diferenţa. Tel. 0720-677852. (RR)
Vând în Buziaş 1 cameră de bloc
cu toaletă, etaj 2, ultracentral, 9.000
€ neg. Tel. 0725-414031. (RR)
Se caută de închiriat garaj în
Reşiţa, zonă centrală. Tel. 0745627325. (RR)
Vând în Reşiţa, pe B-dul Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperiş, mobilat,
geamuri termopan, centrală termică, izolat interior şi exterior, 25.000 €
neg. Tel. 0726-818134. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament decomandat,
20.000 € neg. Tel. 0770-546592. (rr)
Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat şi utilat, parter, 50.000 €
neg. Tel. 0722-551615. (RR)
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Vând 2 terenuri pretabile pentru
heleştee, ap ă curgătoare prin
mijlocul lor, zonă la şosea naţională,
3 €/mp neg. Tel. 0727-245233,
0771-387519. (RR)
Vând casă la Borlova în centru,
3 camere, bucătărie, baie, spaţiu
comercial, 28.000 € neg. Tel. 0355401982. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolaţie, 21.000 €
neg. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând la Bocşa, str. Mircea cel
Bătrân, la nr. 38, casă cu 3 camere,
2 dormitoare, living mare, baie,
bucătărie, construită în 2009, construcţia la roşu cu ţiglă nouă pe casă,
termopane, grădină 1200 mp, gaz,
apă, curent electric cu ceas, 30.000
€ neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 1, apartament 2 camere, confort 1 decomandat, etaj 1, îmbunătăţit, termopane,
gresie, faianţă, podele laminate, uşă
metalică, mobilat sau nemobilat,
22.000 € neg; teren la Caransebeş,
în zona Ardealului, drept, apă, gaz,
curent, 10.000 mp; teren străbătut
de pârâu la Crivaia, 3500 mp; teren
la Cuptoare, la şosea, 1500 mp. Tel.
0756-282768. (RR)
Vând parcele în Civaia-Văliug în
zonă deosebită, la 11 €/mp şi 26
€/mp negociabil. Vând parcele în
Reşiţa la 26 €/mp negociabil. Tel.
0722-631009.
Vând apartament 2 camere cu 2
băi, decomandat, Moroasa 1, parter
înalt, fără probleme, bilateral, bloc
turn. 17.500 €. Tel. 0766-603190.
Vând garsonieră spaţioasă în
Reşiţa Mociur, 40 mp, balcon, etaj 1,
urgent. 9500 €. Tel. 0766-603190.
Vând apartament 2 camere,
Moroasa, bloc 4 etaje. Tel. 0770599801.
Vând grădină pe Dealul Ciorii.
Tel. 0770-599801.

Vând teren intravilan în localitatea Ezeriş, Caraş-Severin, 1850
mp, preţ 8000 € negociabil. Tel.
0760-981201.
Vând apartament cu o cameră,
în Reşiţa, strada Ion Corvin, zona
centru Lidl-Finanţe, în suprafaţă de
44 mp, compus din cameră,
bucătărie, baie, hol, balcon. Este
situat la etajul 9 din 9, deasupra este
pod şi este făcut acoperiş cu ţiglă,
există lift, scară de bloc curată, zonă
rezidenţială, locuri de parcare în fata
şi spatele blocului. Apartamentul nu
are finisaje. Are uşă de metal.
Deţine gaz, apă, canalizare, curent
electric. Tel. 0724-070200.
Vând sau schimb apartament 2
camere, etaj 2/4, centrală, faianţă,
gresie, podele, termopane, parcare
etc., schimb cu 3 camere, ofer
diferenţă cash. Tel. 0728-813340.
Vând casă Bocşa Montană 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, gresie, faianţă, podele
laminate, terasă, centrală termică,
gaz, termopane, anexe, curte,
grădină, pomi fructiferi, acces auto.
Tel. 0749-319691.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, etaj 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament pe termen
lung la 3 minute de centru în Reşiţa,
2 camere, baie, 2 holuri, bucătărie,
centrală nouă, laminate, termopane. 300 (include gaz şi curent) €/lună + 2 luni avans garanţie info e-mail
romaniidinafaratarii@yahoo.com
Doresc să închiriez garsonieră
în Reşiţa. Tel. 0731-257735.
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând teren la Bratova acte la zi,
număr de casă, drum de acces,
curent electric. Tel. 0725-763784.

S.C. RISTOMAGIC S.R.L. societatea în insolvenţă, în
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar
S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continua vânzare prin
licitaţie publică cu strigare a următoarelor bunuri:
1. IMOBILE:
1) Teren în suprafaţă de 662 mp înscrisă în CF 30089 Oţelul
Roşu, nr. top 362
2) Grădină în suprafaţă de 535 mp înscris în CF 30694 Ohaba
Bistra nr. top 363/1
3) Construcţie tip P, casă amenajată în fabrică de produse
congelate, în suprafaţă construită de 597,59 mp
Imobilele sunt situate în Oţelul Roşu str. A.I. Cuza nr. 15, judeţul
Caraş-Severin. Imobilele descrise mai sus se vinde ca un întreg, nu
pe bucăţi.
Preţ pornire licitaţie
100.470 EURO
Pas de licitaţie
500 EURO
Taxă participare licitaţie
500 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună
o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. RISTOMAGIC
S.R.L. nr. RO57 RZBR 0000 0600 1428 9989 deschis la Raiffeisen
Bank Sucursala Timişoara.
2. OBIECTE DE INVENTAR: - rafturi metalice, masă inox,
uscător, balanţă inox şi hotă sunt scoase la vânzare prin licitaţie
publică cu strigare la cel mai bun preţ oferit.
Pas de licitaţie
10 EURO
Taxă participare licitaţie
5 EURO/bun
3. ECHIPAMENTE DE PRODUCŢIE: - vitrină frigorifică, frigider
cu trei incinte, pasteurizator lapte, maşină de întins aluat, maşină de
împachetat cu folie retractabilă Minipack, maşină aluat, cuptor
patiserie, oală pentru sosuri cu malaxor pe gaz, maşină fabricat
ravioli.
Preţ pornire licitaţie
2.200 EURO+TVA
Pas de licitaţie
10 EURO
Taxă participare licitaţie
15 EURO/bun
Preţul de pornire la licitaţie pentru echipamentele de producţie a
fost diminuat cu un procent de 50% din valoarea stabilită prin
evaluarea tehnică.
Cauţiunea şi taxa de participare 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 judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3,
judeţul Timiş.
În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la
ora 10, la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.
Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon, 0256-242823.

Vând urgent apartament 3
camere lângă Tribunal, în spatele
pieţei. Preţ negociabil. Tel. 0721289477.
Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat, et. 1/4, situat în
Reşiţa, zona Intim, izolaţie exterioară şi geamuri termopan. Tel. 0740901345.
Vând garsonieră, str. A.I. Cuza,
multiple îmbunătăţiri, plecare din
ţară. Tel. 0770-539168.
Vând apartament 3 camere
decomandat, confort 1, zona
Govândari. Tel.0729-137654, 0255222550.
Vând apartament 3 camere,
confort 1 cu toate îmbunătăţirile
podele, gresie, faianţă; în incinta Şc.
Generale VI, pre ţ negociabil.
Tel.0770-553811.
Schimb apartament 2 camere,
confort 3, situat în Reşiţa cu căsuţă
în Reşiţa sau împrejurimi. Tel. 0355408990.
Ofer sau închiriez spaţiu autorizat pentru birouri, Al. Tineretului,
bl. 5, ap. 6 (lângă C.E.C.) Tel. 0770370534.

Cumpăr sălaş micuţ în Reşiţa
sau împrejurimi. Tel.0769-862016.
Vând garsonieră sau schimb cu
apartament 2 camere + diferenţa.
Tel. 0766-256692.
Ofer sau închiriez garsonieră,
Al. Tineretului, bl.3, et.1, ap. 25. Preţ
300 lei/ lună. Tel. 0770-370534.

Închiriez apartament 2 camere, Micro 3. Tel. 0744-617430.
Vând ieftin în Anina apartament cu 3 camere, mobilat şi utilat,
sau schimb cu garsonieră în
Reşiţa care să aibă gaz. Tel. 0748301892.
Vând apartament cu 2 camere
situat în centru, cu o curte mare în
spatele blocului + loc de garaj.
Apartamentul este total renovat.
Preţ negociabil. Tel. 0744-549382
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.

S.C. BAMBUS TRANS FOREST S.R.L. societatea în insolvenţă,
în insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare a bunului imobil:
l apartament cu două camere, bucătărie, hol, baie, balcon, arie
utilă 45,63 mp înscris în CF nr. 6518 nr. Top III/2/D/2 situat în
localitatea Caransebeş, str. Racoviţă, bl. A2, sc. D, parter, ap. 2, jud.
Caraş-Severin.
Preţ pornire la licitaţie
23.040 EURO
Pas licitaţie
500 EURO
Taxă participare licitaţie
500 EURO
Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil a fost diminuat cu
un procent de 20% .
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună
o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. BAMBUS
TRANS FOREST SRL nr. RO97 RZBR 0000 0600 1428 7717
deschis la Raiffeisen Bank Sucursala 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 01.11.2013
ora 11, în caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea loc
săptămânal, vineri, la ora 12 în condiţiile prezentate mai sus.
Licitaţiile se ţin la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea
Ionel Perlea (fosta Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro,
şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256242823.
S.C. GOSTRANS S.A. ANINA societatea în insolvenţă, în
insolvency, en procedure colective, prin lichidator S.C.P. Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L. scoate la vânzarea prin licitaţie publică cu
strigare a următoarelor bunuri:
- Mijloace de transport:
l Autospecializată basculantă Roman 8135 FK, an fabricaţie 1980,
preţ pornire licitaţie 2.200 EURO+TVA
l Ifron 204 D (încărcător frontal), preţ pornire licitaţie 1.600
EURO+TVA
l Autospecială CAB 2 uşi + vidanjă Roman, an fabricaţie 1991, preţ
pornire licitaţie 5.400 EURO+TVA
l Autoutilitară Dacia Pick-up 1.9 D, an fabricaţie 2004, preţ pornire
licitaţie 800 EURO+TVA
l Autoturism Dacia Logan , an fabricaţie 2007, preţ pornire licitaţie
1.600 EURO+TVA
l Autoturism Dacia 1310, an fabricaţie 1991, preţ pornire licitaţie
1.350 EURO+TVA
l Autoutilitara Roman 8135 F, an fabricaţie 1992, preţ pornire
licitaţie 2.000 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO/bun
Taxa participare
100 EURO/bun
- Mijloace fixe (electrocompresor, strung, rezervor 2000 l, polizor
PB 30, circular tivit, maşină universală tâmplărie, cântar balanta,
dulap metalic fotolii, calculator etc.) - bunuri evaluate la suma de
3.183 EURO +TVA
Pasul de licitaţie 5 EURO Taxa participare 10 EURO/bun pentru
bunuri cu preţul de pornire la licitaţie sub 100 EURO Taxa de
participare 50 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de pornire la licitaţie
peste 100 EURO
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune de 10%
din preţul de pornire la licitaţie în contul RO37 RZBR 0000 0600 1518
9151 deschis la Raiffeisen Bank Timişoara pe numele debitoarei.
Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi
înainte de data stabilită pentru licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 01.11.2013, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr.7, ap.3,
judeţul Timiş. În caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea
loc săptămânal, vineri, la ora 10, la sediul lichidatorului în aceleaşi
condiţii.
Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabilă. Listele de preturi privind bunurile mobile (mijloace fixe)
pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar, din Timişoara, Aleea
Ionel Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Informaţii suplimentare la sediul şi pe site-ul lichidatorului judiciar
www.relicons.ro, şi zilnic între orele 13-14 la număr de telefon 0256242823.
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Oficialii de la Bruxelles nu au acceptat proiectul pe care
România l-a prezentat cu privire la vânzarea terenurilor
către persoanele fizice, dar au spus că ne vor asista în
elaborarea unui document mai bun în acest sens, a declarat
Achim Irimescu, secretar de stat în cadrul Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. AGERPRES

Producătorii de lapte şi de carne de ovine şi
caprine din zonele defavorizate pot depune,
până în data de 15 noiembrie, cererile de plată
aferente anului 2013 pentru obţinerea ajutor
specific, de 6,5 euro pe cap de animal, finanţat
din fonduri europene.

M@suri de restituire a unor contribu]ii
de asigur@ri sociale de s@n@tate
Casa Naţională de Pensii Publice reaminteşte beneficiarilor săi
că prin dispoziţiile O.U.G. nr.17/2012 privind stabilirea unor măsuri
de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate,
Guvernul a reglementat restituirea eşalonată a sumelor reţinute de
la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012.
Pentru sumele reţinute în perioada ianuarie - martie 2011 restituirea s-a realizat în tranşe egale în perioada iunie - august 2012.
Pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011 - aprilie 2012
restituirea s-a realizat conform graficului prevăzut în Hotărârea de
Guvern nr. 850/2012, în perioada septembrie 2012 - septembrie
2013.
În concluzie, ultima lună de achitare a acestor drepturi a fost
luna septembrie 2013. Începând cu drepturile cuvenite lunii
octombrie 2013, pe taloanele de pensie nu vor mai apărea sume de
restituit, sume care au fost evidenţiate distinct la rubrica „ drepturi
restante pentru perioade anterioare - CASS: restituit”
Facem aceste precizări pentru a preveni o eventuală
interpretare eronată în sensul că pensiile au fost diminuate.
Pensiile îşi păstrează acelaşi cuantum, corespunzător punctajului
mediu anual şi valorii punctului de pensie în vigoare la această
dată, elemente înscrise pe talonul de pensie.
NPP Biroul de presă 10.10.2013

Decizii de desp@gubire
Informare privind şedinţa C.N.C.I. din 10 octombrie 2013
92 de dosare analizate: 5 decizii de compensare prin puncte, 10
titluri de despăgubire în numerar
În şedinţa din data de 10 octombrie, Comisia Naţională pentru
Compensarea Imobilelor a analizat 92 de dosare, constituite în
baza Legii nr. 10/2001. S-a hotărât emiterea a cinci decizii de
compensare prin puncte în dosare în care existau hotărâri
judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care Comisia Centrală
pentru Stabilirea Despăgubirilor fusese obligată să emită decizia
de despăgubire.
De asemenea, Comisia Naţională a continuat discuţiile asupra
unor dosare aprobate în şedinţe anterioare ale Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) şi pentru care nu s-a
emis până în prezent titlul de despăgubire. În consecinţă, Comisia
Naţională a luat act că trebuie emise 10 titluri de despăgubire în
numerar.
Lista dosarelor pentru care s-au acordat decizii de compensare
sau titluri de despăgubire este disponibilă pe site-ul A.N.R.P.
De asemenea, Comisia a decis ca patru dosare să fie analizate
potrivit prevederilor noii legi a restituirilor, Legea nr. 165/2013. În
alte 73 de dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001, Comisia
Naţională a considerat necesar să fie solicitate documente
clarificatoare persoanelor îndreptăţite şi autorităţilor competente.
Şedinţa C.N.C.I. din 10 octombrie 2013

Ministerul Apărării Naţionale supune dezbaterii
publice un proiect de lege prin care se urmăreşte
despăgubirea morală şi materială a fostelor cadre
militare active, combatante în rândurile Armatei Regale
Române, care au fost îndepărtate abuziv din armată în
perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961.

Anun] important pentru titularii de
dosare aprobate înainte de apari]ia
Legii nr. 165/2013
În luna octombrie 2013, Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor va începe emiterea titlurilor de plată
pentru dosarele aprobate înainte de apariţia Legii nr.
165/2013. Înştiinţările de plată şi titlurile de plată vor fi trimise
începând cu perioada următoare de către A.N.R.P., prin
poştă. Pentru ca aceste documente să ajungă în posesia
titularilor dosarelor, persoanele care şi-au schimbat domiciliul
în ultimii ani sunt rugate să transmită Autorităţii, prin poştă,
copii ale actelor de identitate cu noua adresă. De asemenea,
moştenitorii celor îndreptăţiţi la despăgubiri care nu au trimis
până acum copii ale certificatelor de moştenitor şi acte de
identitate din care să reiasă domiciliul, trebuie să depună cât
mai repede aceste documente.
Plata despăgubirilor pentru dosarele aprobate înainte de
adoptarea Legii nr. 165/2013 se va face începând cu 1
ianuarie 2014, în termen de 5 ani. Titlul de plată emis de
A.N.R.P. se plăteşte de către Ministerul Finanţelor.
Modalitatea concretă privind intrarea în posesia primei tranşe
urmează a fi stabilită de Ministerul Finanţelor.
IMPORTANT: A.N.R.P. nu va emite titluri de plată pentru
dosarele în care persoanele îndreptăţite au executat silit
Autoritatea până când nu va exista o hotărâre judecătorească
definitivă şi irevocabilă în cazul acestor dosare de executare.
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

Informare privind tratamentul cu
marijuana medicinal@
Având în vedere informaţiile apărute în mass-media,
conform cărora „România a devenit a zecea ţară din Uniunea
Europeană care a legalizat marijuana ca medicament”,
Ministerul Sănătăţii doreşte să facă următoarele precizări,
pentru o corectă informare a publicului:
Tratamentul cu marijuana medicinală nu este aprobat în
prezent în România.
Există un produs medicinal din plantă de cannabis aprobat
în 16 state din Uniunea Europeană pentru tratamentul unor
afecţiuni neurologice grave, dar în prezent, nu exista nicio
solicitare din partea producătorului pentru punerea pe piaţa
din România a acestui medicament.
În momentul în care va exista o astfel de cerere de punere
pe piaţă, România va respecta legislaţia UE.
Ministerul Sănătăţii face un apel către reprezentanţii
mass-media pentru informarea corectă a publicului cu privire
la acest subiect.
Ministerul Sănătăţii, 10-10-2013

Ajutoarele pentru încălzirea cu lemne vor
fi acordate o singură dată, pentru toată iarna, în
luna decembrie, a anunţat ministrul muncii.
Persoanele cu venituri mici pot depune
cerere până la 20 noiembrie, iar evaluarea se va
face printr-un sistem pe bază de puncte.
În şedinţa de guvern din 16 octombrie s-a
stabilit ca, în vederea aprobării planului de
reorganizare al SC UCM SA Reşiţa, creanţa
ANAF să fie preluată de AAAS.
În şedinţa de guvern din 16 octombrie a
fost adoptat Proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice. Actul normativ a
fost trimis spre Senat în procedură de urgenţă.
Potrivit proiectului de norme pentru
aplicarea legii privind câinii fără stăpân, lansat
în dezbatere publică, câinii comunitari din
adăposturile municipalităţii vor putea fi adoptaţi
"la distanţă" de persoane fizice sau juridice din
ţară sau din străinătate care doresc să
plătească pentru întreţinerea lor, pentru ca
animalele să nu fie eutanasiate.
Bugetul de stat pentru 2014 va fi gata până
la sfârşitul acestei luni, când vor fi finalizate
discuţiile cu delegaţii Comisiei Europene, Băncii
Mondiale şi Fondului Monetar Internaţional,
urmând a fi adoptat de guvern şi trimis parlamentului în prima săptămână a lunii noiembrie,
a declarat recent, premierul Victor Ponta.
România ar putea participa la la proiectul de
transport feroviar Viking, proiect destinat
transporturilor de mărfuri între Marea Baltică şi
Marea Neagr ă, între porturile Klapeida
(Lituania) si Odessa/ Kicevsk (Ucraina), potrivit
unui comunicat al Ministerului Transporturilor.
Autoritatea de Supraveghere Financiară
ia în calcul introducerea unei obligaţii de plată şi
din partea asiguratului în cazul materializării
unuia din riscurile acoperite de poliţa de
asigurare obligatorie pentru locuinţe.

l Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie (pe ultimele 12 luni) a scăzut la 1,88%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică l Noul Cod Silvic,
ce urmează să intre în dezbaterea parlamentului, prevede sancţiuni mai aspre pentru furtul de lemn şi stimulente pentru proprietarii care nu îşi taie pădurile l
Pachetul de servicii medicale de bază ar putea intra în vigoare la 1 februarie 2014 şi va fi de două feluri: pentru cei asiguraţi şi pentru cei neasiguraţi l A fost
deschis Consulatul onorific al României în Patra, al doilea Consulat Onorific deschis în Republica Elenă, după cel din Corfu l România şi-a atins deja obiectivul
asumat la nivel european de 24% energie din surse regenerabile, potrivit WWF România l Curtea Constituţională a amânat pentru 21 noiembrie luarea unei
decizii în cazul sesizării împotriva înlăturării prescripţiei executării pedepsei în cazul infracţiunilor de omor l Andrei Gerea (PNL) este noul ministru al economiei,
după demisia lui Varujan Vosganian l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul
anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat din 02.09.2013 (M.O. nr. 568 din 06.09.2013)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4892/2013
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu
anul şcolar 2013-2014 (M.O. nr. 574 din 10.09.2013)
l H.G. nr. 674/2013 privind modificarea şi completarea
Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003
privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate
sediilor partidelor politice (M.O. nr. 575 din 10.09.2013)
l Ordinul Ministerului pentru Societatea Informaţională
nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de
creaţie de programe pentru calculator (M.O. nr. 575 din
10.09.2013)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice nr. 1883/2013 privind aprobarea
liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2014, de la
bugetul de stat, a asociaţiilor şi fundaţiilor, în baza Legii nr.
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
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(M.O. nr. 577 din 10.09.2013)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1504/2013
privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de
venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale (M.O. nr. 578 din 11.09.2013)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4353/2013
privind aprobarea curriculumului pentru pregătire practică
şi stagiu de pregătire practică, din aria curriculară
Tehnologii pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2
ani, şi a planului de învăţământ pentru pregătire practică şi
stagiu de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii
pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de 2 ani,
calificarea operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
(M.O. nr. 579 din 11.09.2013)
l H.G. nr. 670/2013 pentru modificarea H.G. nr. 26/2002
privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor
utilizate la producerea principalelor componente ale
articolelor de încălţăminte destinate vânzării către
consumatori (M.O. nr. 581 din 12.09.2013)
l H.G. nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.u.G. nr.
43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi
susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la
finanţare al fermierilor (M.O. nr. 584 din 16.09.2013)
l Guvernul României - Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.u.G. nr. 43/2013 privind unele
măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie
şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor din

04.09.2013 (M.O. nr. 584 din 16.09.2013)
l H.G. nr. 686/2013 pentru modificarea şi completarea
anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în
România" (M.O. nr. 584 din 16.09.2013)
l H.G. nr. 693/2013 pentru modificarea H.G. nr. 74/2011
privind siguranţa jucăriilor (M.O. nr. 588 din 17.09.2013)
l Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
878/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 387/2005 (M.O. nr. 589 din 18.09.2013)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1214/1274/
1532/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială
ARSENAL REŞIŢA - S.A. - filială a Companiei Naţionale
ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului
Economiei (M.O. nr. 589 din 18.09.2013)
l Ministerul Economiei - Procedura de implementare a
Programului naţional multianual pentru susţinerea
meşteşugurilor şi artizanatului din 06.09.2013 (M.O. nr.
591 din 19.09.2013)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
949/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008
privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de
restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu
sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014
(M.O. nr. 591 din 19.09.2013)

Comisia Europeană trebuie să se asigure că guvernele
locale, regionale şi naţionale sunt hotărâte să facă funcţionale
strategiile de integrare a romilor, au spus deputaţii europeni
într-o recentă dezbatere din plen. Majoritatea vorbitorilor au
fost de acord că libertatea de mişcare nu trebuie utilizată ca o
scuză pentru a evita să se vorbească de incluziunea romilor.

Partidul verzilor german a stopat negocierile privind
formarea unei coaliţii cu CDU. Liderii partidului ecologist au
declarat că nu există nici o bază solidă pentru a intra în
coaliţie pentru că nu pot găsi puncte comune în planul de
guvernare. Joi, 17 octombrie, are loc a treia rundă de
negocieri între partidul doamnei Merkel şi social democraţi.

Comisia de peti]ii a Parlamentului
European - raportul de activitate 2012
Protejarea cetăţenilor împotriva discriminării, apărarea
drepturilor lor civile şi sociale, mai ales pe timpul crizei
economice, circulaţia liberă şi protejarea mediului - iată
îngrijorările principale primite de Comisia de petiţii a
Parlamentului European, se arată în raportul de activitate
2012, aprobat recent. Parlamentul a primit 1986 de petiţii în
2012, mai ales de la cetăţeni germani, spanioli, italieni,
români şi britanici.
Raportul 2012, adoptat cu 446 de voturi pentru, 35
împotrivă şi 43 de abţineri, oferă un rezumat al activităţii
Comisiei de petiţii. Anul trecut, drepturile fundamentale,
mediul şi criza economică şi socială au fost subiectele cel
mai adesea ridicate de petiţionari, spun deputaţii,
subliniind rolul comisiei în identificarea soluţiilor nejuridice
pentru cetăţeni.
Drepturi fundamentale, probleme sociale, mediul
Protejarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE
continuă să fie o îngrijorare majoră a Parlamentului.
Drepturile copiilor şi ale persoanelor cu dizabilităţi,
libertatea de expresie şi viaţa privată, dreptul la proprietate,
accesul la justiţie şi libera circulaţie (accesul corect pe piaţa
muncii şi schemele de protecţie socială în alte state UE)
reprezintă o mare parte din activitatea de anul trecut a
comisiei.
Criza economică a generat multe petiţii despre
probleme sociale, cum ar fi casele, şomajul şi modul în care
băncile se comportă cu cei care au conturi de economii.
Multe dintre plângerile primite de Parlament de la
cetăţeni în 2012 au fost despre teme de mediu (de
exemplu, autorităţi naţionale care nu protejează arii
speciale de conservare a naturii). Problemele legate de
neimplementarea directivelor UE privind gestionarea
deşeurilor, posibile pericole generate de energia nucleară,
păsări, habitate şi evaluarea impactului asupra mediului au
fost teme recurente, ceea ce demonstrează că ”autorităţile
publice au eşuat în mod repetat să prezerve biodiversitatea
şi ecosistemele”, se arată în raport.
Informaţii suplimentare
Orice cetăţean sau rezident UE poate, individual sau în
asociere cu alţii, să depună o petiţie la Parlamentul
European pe o temă care se află în aria de competenţă a
UE şi care îl afectează direct.
Parlamentul a primit 1986 de petiţii în 2012, faţă de
1414 în 2011. 1406 au fost declarate ”acceptabile” (adică sau aflat în sfera de competenţe a UE). Cel mai mare număr
de petiţii s-a concentrat pe UE în ansamblu, Spania se află
pe locul doi, urmată de Germania, Italia şi România.
Germanii sunt cei mai activi petiţionari într-un clasament pe
naţionalităţi, urmaţi de spanioli, italieni, români şi britanici.
REF. : 20131004IPR21521

Europenii au nevoie de mai multe
competen]e
Potrivit rezultatelor unui studiu recent, un sfert din
adulţii europeni nu au competenţele de bază necesare
într-o economie modernă, bazată pe cunoaştere.
Sondajul realizat de UE şi OCDE în 23 de ţări europene
arată că un european de vârstă adultă din patru nu are
cunoştinţele de bază necesare pentru a utiliza un
calculator, iar un adult din cinci are competenţe verbale şi
numerice insuficiente.
Rezultatele variază mult de la o ţară la alta. Astfel,
tinerii finlandezi şi olandezi care de-abia au terminat liceul
au deseori cunoştinţe mai bune decât absolvenţii
universitari din alte ţări europene.
Concluzia finală este că nivelul educaţiei şi formării
profesionale trebuie îmbunătăţit peste tot în UE.
Perspective de viitor
Cetăţenii care deţin mai multe competenţe se bucură,
în general, de o calitate mai bună a vieţii. Pe lângă faptul că
au acces la cariere care aduc mai multe satisfacţii
profesionale şi financiare, aceştia sunt de obicei mai
sănătoşi şi mai încrezători în viitor.
Există temeri că persoanele cu competen ţe
insuficiente vor ajunge în situaţia de a nu mai găsi un loc de
muncă şi de a nu-şi putea continua studiile. Fără cursuri de
formare, acestea nu pot dobândi competenţele necesare
pentru a reintra în câmpul muncii.
Studiul arată că această capcană a competenţelor
reduse afectează deja o parte din populaţie: cei cu nivelul
educaţional cel mai scăzut sunt de două ori mai expuşi
riscului de şomaj decât majoritatea populaţiei.
Ce face UE în acest sens?
UE a lansat o serie de iniţiative prin care să-i ajute pe
cetăţeni să dobândească mai multe competenţe. De
exemplu, iniţiativa „Deschiderea educaţiei” îşi propune să
îmbunătăţească nivelul cunoştinţelor informatice, în timp
ce programul Erasmus+ va sprijini proiectele menite să
amelioreze rata de alfabetizare, competenţele numerice şi
aptitudinile de soluţionare a problemelor în mediul IT în
rândul adulţilor.
Vom lansa în curând un instrument on-line cu ajutorul
căruia utilizatorii îşi vor putea testa competenţele şi le vor
putea compara cu rezultatele studiului. Cu ajutorul acestui
studiu, statele membre vor putea să-şi direcţioneze mai
eficient sumele obţinute prin Fondul social european, care
finanţează proiecte de formare şi îmbunătăţire a
competenţelor.
Cultură, educaţie şi tineret, 10/10/2013

Extracţia gazului de şist a devenit o afacere
uriaşă în întreaga lume, inclusiv în Europa. Consecinţele potenţiale pentru mediu şi siguranţa publică
trebuie examinate cu grijă înaintea aprobării
operaţiunilor de extracţie, a spus Parlamentul
European, adoptând o propunere a Comisiei.

Secretarul de stat american a declarat că s-a ajuns
la o înţelegere parţială cu Afganistanul pe tema unui
acord de securitate, după discuţii cu preşedintele Hamid
Karzai, dar problema jurisdic ţiei pentru forţele
americane rămâne încă nerezolvată.
Karzai a spus că va pune problema jurisdicţiei pentru
crimele comise de forţele americane în Afganistan după
2014 în adunarea naţională consultativă a înţelepţilor
triburilor, sau Loya Jirga. Opinia lor cu privire la
aprobarea sau respingerea cererii americane ca forţele
sale să fie doar sub jurisdicţia instanţelor militare
americane va fi apoi trimisă Parlamentului afgan.
Kerry a subliniat că, în cazul în care problema
jurisdicţiei nu este rezolvată potrivit doleanţelor SUA, nu
va fi nici un acord.
Departamentul de Stat american a anunţat că va
opri furnizarea de sisteme militare şi asistenţă în
numerar pentru guvern Egiptului până la "progrese
credibile spre un guvern ales în mod democratic, prin
intermediul unor alegeri libere şi corecte". Decizia vine
ca parte a "recalibrării" ajutorului american pentru Egipt.
În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului
Afacerilor Externe din Egipt a spus că decizia de a stopa
anumite părţi ale ajutorului Statelor Unite în Egipt "nu
este o decizie corectă" în conţinut şi momentul ales.
O Curte de Apel din Malaezia a decis că numai
musulmanii pot folosi cuvântul "Allah" pentru a se referi la
Dumnezeu, susţinând o interdicţie guvernamentală de
folosire a cuvântului într-o publicaţie catolică.
"Constatarea noastră este că utilizarea lui Allah nu este
o parte integrantă a credinţei creştine, astfel încât nu găsim
nici o justificare pentru utilizarea numelui sau cuvântul în
publicaţiile lor [creştine]", se arată în rezumatul motivării
redactată pe 100 de pagini.
"Allah" în arabă pentru "Dumnezeu", este utilizat în
rugăciuni şi ritualuri, precum şi în vorbirea de zi cu zi în limba
Malay, de către musulmani şi non-musulmani deopotrivă.
Creştinii vorbitori de limbă arabă folosesc, de asemenea,
cuvântul. Acesta a fost introdus în Asia de Sud-Est de către
comercianţii musulmani în jurul secolului al 12-lea şi a fost
adoptat de către convertiţi locali la credinţă, care nu aveau
conceptul sau un cuvânt, pentru o singură zeitate.
Cuvântul Allah a fost folosit de către creştinii arabi de
peste 2000 de ani, chiar şi în Coran (Surat Al-Ankabut
versetul 46) a fost menţionat faptul că creştinii şi evreii cred
în acelaşi Dumnezeu.
Controversa a început în 2008, când guvernul din
Malaezia a interzis publicaţiei catolice The Herald să
folosească cuvântul "Allah", iar Biserica a contestat decizia
în instanţă.

l O uniune bancară este vitală pentru funcţionarea adecvată a zonei euro şi mecanismul care se va ocupa de închiderea băncilor cu probleme ar trebui să intre în
vigoare până în 2015, a declarat preşedintele Băncii Central Europene l Premierul rus, Dmitri Medvedev, va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială de două zile în
China, la invitaţia omologului său chinez l Secretarul de stat american John Kerry şi şeful politicii externe a Uniunii Europene au discutat, la Londra, despre Iran, Siria,
Egipt, procesul de pace din Orientul Mijlociu şi alte probleme l După sângerosul război din Oseţia de Sud, 2008, Rusia construieşte acum unui gard de-a lungul graniţei,
în interiorul teritoriului disputat cu Georgia l În SUA, Foreign Intelligence Surveillance Court a aprobat din nou colectarea în masă de metadate de la companiile de telefonie americane l Aproximativ 1.38 milioane de oameni, din 118 de ţări, s-au deplasat în Arabia Saudită pentru pelerinajul anual la Mecca, potrivit Ministerului de Interne
l Procurorii din Ungaria au acuzat, pentru prima dată, un fost oficial al Partidului Comunist de crime de război în timpul suprimării unei revolte anti-sovietice din 1956 l

Primul Rover lunar
chinezesc

China va trimite primul său Rover pe
Lună până la sfârşitul acestui an, în cea mai
ambiţioasă misiune lunară, până acum.
Zhao Xiaojin, director al departamentului aerospaţial de la Centrul pentru Ştiinţă
spaţială şi Tehnologie din China, descrie
roverul lunar ca pe un robot extrem de
eficiente şi integrat.
Misiunea lunară Chang'e 3, numită după zeiţa Lunii (Chang'e) în tradiţia chineză,
va avea loc în decembrie, atunci când un
vehicul spaţial chinezesc va ateriza, pentru

prima dată, pe un corp ceresc.
Sonda Chang'e 3 este formată din două
module: modulul de serviciu şi vehiculul de
aselenizare, cu o masă totală de 3.800 kg.
Când va ajunge pe orbita Lunii la bordul
unei nave purtătoare, vehiculul de
aselenizare va coborî pe o orbită eliptică
înclinată la 45 de grade. Când va atinge 15
km de perigeu, vehiculul va aprinde
propulsoarele variabile pentru a reduce
viteza, astfel încât acesta să coboare încet
la 100 metri deasupra suprafeţei Lunii. Va

oscila la această altitudine, deplasându-se
pe orizontală pentru a evita obstacolele şi
va coborî încet la 4 metri deasupra solului,
moment în care motorul se va opri pentru o
cădere liberă pe suprafaţa Lunii.
Vehiculul de aselenizare este prima
navă spaţială chinezească cu propulsie
nucleară, necesară pentru a sprijini operaţiunile sale în timpul lungilor nopţi lunare.
Are o masă totală de 1200 kg şi o durată de
funcţionare proiectată de 12 luni lunare.
Odată aterizarea efectuată cu succes, el va
elibera un rover lunar cu şase roţi,
propulsat de energie electrică, pentru a
explora zonele înconjurătoare. Are o viaţă
proiectată de 90 de zile lunare şi poate
studia o suprafaţă de 3 km pătraţi, distanţa
maximă de deplasare fiind de 10 km. Cu o
masă totală de 120 kg, poate transporta
până la 20 kg sarcină utilă.
Vehiculul robotizat se poate "odihni",
intrând în mod automat într-o stare latentă
pentru reîncărcarea bateriilor, şi se
întoarce, tot automat, la activitate după un
timp. Poate suporta vidul, radiaţii intense şi
temperaturi extreme. Temperaturile pe
suprafaţa Lunii pot varia de la minus 180 la
plus 150 de grade Celsius.
Roverul este echipat cu numeroase
detectoare şi sisteme de culegere a
informaţiilor, un aparat de fotografiat
panoramic şi aparate de măsură radar. El

se va deplasa pe satelitul natural al
Pământului aproximativ trei luni.
Sonda lunară a încheiat perioada de
cercetare şi de producţie şi a intrat oficial în
faza de lansare. Racheta purtătoare,
Chang'e 3, a trecut şi ea de primul test iar
rampa de lansare şi sisteme de control sunt
gata pentru misiune. O navă spaţială
Chang'e 4, care include vehiculul purtător şi
Roverul, a fost, de asemenea, construită
pentru a servi ca rezervă.
Ambiţiile lunare ale Chinei au început cu
sateliţii orbitali Chang'e 1 şi Chang'e 2, care
au fost lansaţi în 2007 respectiv 2010.
Prima sondă a colectat un volum mare
de date şi a construit o hartă completă a
Lunii. A doua misiune a sporit foarte mult
rezoluţia hărţii anterioare şi a generat o
imagine de înaltă definiţie a Sinus Iridium, o
câmpie de lavă bazaltică, considerată de
observatorii lunari a fi una dintre zonele
cele mai frumoase ale satelitului şi locul
unde va coborî misiunea actuală. Sonda
Chang'e 3 face parte din a doua etapă a
misiunii lunare în trei etape a Chinei,
orbitare, aterizare şi analiza solului lunar.
După roverul lunar, următorul pas în
programul privind Luna, va fi lansarea unei
sonde care poate reveni cu mostre de pe
Lună pe Pământ. Această misiune dusîntors este aşteptată înainte de 2020, sub
numele de Chang'e 5.
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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 birou copii şcoală, 90 lei.
Carpetă persană, două fotolii
scoică, plasă chinezească din bile
de plastic colorate (pentru uşi la
camere sau balcoane). Tel. 0721155683.
Vând canapea fotoliu, preţ 200
lei negociabil şi una plapumă pentru
dureri de spate, 200 lei şi un instant
pe gaz pentru apă caldă, 150 lei. Tel.
0355-808551, 0770-708923.
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; chiuvetă baie; bibelouri
(diverse). Tel. 0753-094761.
Vând convector pe gaz, stare
foarte bună. Tel. 0355-410523.
Vând radio cu baterii Mamaia 4
în stare bună de funcţionare. Radio
cu casetofon Osaka. Tel. 0737575779, 0741-633690.
Vând tv color marca Everest
stereo cu diagonala de 54 cm, cu
telecomandă, în stare bună. Tel.
0741-633690, 0737-575779.
Vând la Timişoara maşin ă
industrială de surfilat, 150 €. Tel.
0256-240293. (RR)
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 Cornuţel Banat vacă.
Tel. 0733-370286. (RR)
Vând la Brebu junincă de 2 ani
gestantă într-o lună, culoare alb cu
gri, 2000 lei neg. Tel. 0765-064680.
Vând în Reşiţa motor trifazic de
4 KW, 400 lei. Tel. 0745-134127. (rr)
Vând la Criciova 100 oi ţurcane,
120 € neg. Tel. 0743-101311. (RR)
Vând la Ezeriş acordeon Hohner
la 72 de başi, culoare roşie, 200 €;
şa nouă pentru călărit, din piele, 250
€. Tel. 0733-236249. (RR)
Vând la Gherteniş ciocan de lipit
electric pentru tinichigerie plus
dispozitiv de fălţuit burlane, 500 lei
neg; 2 matriţe manuale de făcut
bolţari, 150 lei/buc; porc de 150 kg, 9
lei/kg. Tel. 0255-526862, 0732344333. (RR)
Vând la Oraviţa grâu, 15-20
tone, 0.80 lei/kg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)
Vând la Moniom o vacă pentru
sacrificare. Tel. 0255-232913. (RR)
Vând în Reşiţa instant pe gaz
pentru apă caldă, 300 lei neg. Tel.
0748-406496. (RR)
Vând la Clocotici mobilă veche
din anii 1950. Tel. 0255-234153,
0766-204042. (RR)
Vând în Bocşa ceas de perete,
100 lei; ceas italian de masă de 100
ani, 200 lei; 2 mc material (tei)
pentru rame, 1000 lei; cazan ţuică,
180 lei + TVA; 200 rame noi, 1
leu/buc; maşină de cusut Singer
veche, 200 lei; scrumieră cu pietre
semi-preţioase, sticlă şi argint, 500
lei. Tel. 0755-042152. (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; lanţ gros de
argint, 45 grame, 150 lei neg; 12
inele de argint, 25-30 lei/buc. Tel.
0748-362533, 0744-360060. (RR)

Vând în Reşiţa drujbă Husqvarna 45, 700 lei. Tel. 0730-552734. (rr)
Vând vacă 7 ani, 3200 lei; vacă 3
ani, 3200 lei. Tel. 0736-064320 (RR)
Vând la Borloveni 3 ha de
pădure de lemn, 3000 €; 4-5 cmc
material de cireş şi de nuc; ţuică de
prune de toamnă, 10 lei/l. Tel. 0762378703. (RR)
Vând la Şopotu Vechi un taur,
cântăreşte 580 kg, 3800 lei neg. Tel.
0748-699561. (RR)
Vând la Oraviţa porci 100-150
kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0762-454250.
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 pt.
condimente din porţelan, 12 piese, 6
mari, 6 mici; pereche de cizme piele
mărimea 38, damă, 50 lei; canapea
în stare foarte bună, aproape nouă,
600 lei; unele preţurile sunt neg. Tel.
0786-483218, 0355-415185, 0747468797. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă combinată. Tel. 0770-546592. (RR)
Vând la Oţelu Roşu maşină de
spălat vase, 800 lei; frigider cu sertare, 500 lei. Tel. 0355-401982. (rr)
Vând în Caransebeş colţar, 600
lei; măsuţă, 100 lei; cărucior de
copii, 300 lei; radio casetofon cu cd,
100 lei; preţurile neg. Tel. 0756040911. (RR)
Vând la Bocşa baloţi de paie;
scroafă vietnameză, 15 lei/kg neg;
scroafă Duroc, 9 lei/kg. Tel. 0740770047. (RR)
Vând în Reşiţa colţar sufragerie
extensibil, 1000 lei; mobilă dormitor
completă, 1600 lei; masă de sufragerie cu placă de marmură, 400 lei;
cărucior de copii modern, cu toate
dotările inclusiv climă şi ABS, 250
lei; schiuri, beţe, bocanci de schi,
50-100 lei perechea; placă de
zăpadă, 150 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând la Văliug un taur de 2 ani,
400 kg, 3500 lei neg. Tel. 0729066326. (RR)
Vând la Soceni armăsar de 4.5
ani, 4000 lei. Tel. 0255-521015,
0737-052036. (RR)
Vând la Oraviţa ţevi din fier,
corniere, bare din fier rotund, 2 uşi
din fier; tablă cutată. Tel. 0726839207. (RR)
Vând în Măureni grâu şi triticale,
1 leu/kg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând săniuţă nouă, 95 lei, blugi
damă noi 79 lei, antenă parabolică
oală 35 lei, două boxe 30/50w made
Germany 35 lei/buc. Tel. 0740520382.
Cumpăr timbre filatelice scrisori
vechi, acte şi machete maşini info şi
oferte cu foto pe e-mail
romaniidinafaratarii@yahoo.com

Caut la Cărbunari putină din
lemn pentru brânză la 100 l. Tel.
0720-726098. (RR)
Vând telefon Nokia E72 liber
reţea stare perfectă, 250 lei. Tel.
0737-404841.
Vând instant gaz apă caldă. Tel.
0748-406496, 0255-222550.
Vând dulap din lemn cu 2 uşi,
150 lei; recameu lemn, 100 lei; ramă
fotoliu cu rotile, foarte vechi; 2
covoare. Tel. 0771-550239; 0355802552.
Vând urgent canapea 1 persoană, TV color Teletext, diagonala 56
cm, bicicletă copii 6-7 ani, bicicletă
copii 4-5 ani, bicicletă cu acumulatori 2 ani, 2 peruci păr natural, radio
casetofon, jucării pluş, îmbrăcăminte copii 2-3 ani şi 4-6 ani. Tel.
0749-486188; 0355-80257-48.
Vând must rampas din struguri
albi naturali netrataţi, 100 litri, 8
lei/litru. Tel. 0743-092858.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut urgent loc de muncă în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni, fac menaj la domiciliu sau
firme. Tel. 0786-483218, 0355415185, 0747-468797. (RR)
Îngrijesc copii ce merg la
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut meseriaş care zideşte
sobe de teracotă. Tel. 0744-474676,
0726-700008. (RR)
Terapeut atestat ofer: terapie
energetică (reiki), kinetoterapie,
reflexoterapie. Tel. 0746-112665.
Tundem câini, spălat, coafat,
tăiat unghii. Tel. 076597842
Repar, reinstalez, efectuez
back-up date, configurez routere
atât pentru RDS cât şi pentru
ClickNet. Tel. 0740-820377.
Execut instalaţii sanitare-centrale termice, calorifere, apometre,
instalaţii apă canalizare, instalaţii electrice, schimbări tablouri electrice,
doze, cabluri etc. Tel. 0728-813340.
Executăm găuri pentru hote,
centrale coşuri fum, instalaţii electrice şi sanitare, schimbat sifoane
pardoseală, centrale termice, de la A
la Z experienţă occidentală. Tel.
0740-520382.
Efectuez tractări, remorcări şi
transport utilaje în Reşiţa şi judeţele
vecine. Tel. 0741-631795, 0762350914.
Transport marfă. Tel. 0741631795.
Pensionară, 59 de ani, caut de
lucru în Reşiţa. Tel. 0355-408990.
Pensionar, 59 de ani, caut de
lucru în Reşiţa. Tel. 0769-862016.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.

Matrimoniale
Chiar doresc sentimente şi
vorbe bune cu o simplă doamnă,
drăguţă. Eu 48, 1,63, 73 sincer,
serios, descurcăreţ şi, totuşi singur.
Reşiţa. Tel. 0770-495533.
Bărbat singur, 43 ani doresc
cunoştinţă cu o doamnă pentru
relaţie serioasă. Tel. 0751-399122.
Domn 40 de ani, 1,75 m, 80 de
kg, prezentabil, brunet, ochii verzi,
anti-alcool, anti-fumător doresc
cuno ştin ţ ă cu doamnă pentru
căsătorie. Tel. 0733-235980.
Tânăr, doresc să cunosc o
doamnă pentru o relaţie lejeră,
dispus să plătesc. Tel. 0725-835135

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7,
parter, jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al SC
SINGUR EU SIMI SRL Maru, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică deschisă, a următorului bun aparţinând debitoarei:
l Tractor U 650 - an fabricaţie 1980, evaluat la preţul de 308 euro.
Licitaţia publică va avea loc în data de 22.10.2013 orele 11:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.
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Revista „Piatra Goznei” vă invită la călătorii prin
spaţiul, timpul şi cultura Banatului Montan.
Pierdut Certificat Constatator
P.F.A., Tîncu Vasile din Şuşca,
Nr. 6, Comuna Pojojena, Jud.
Caraş-Severin.

Auto-Moto-Velo
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 bun ă,
cauciucuri noi de iarnă şi vară Pirelli,
1900 € neg; huse cu tije pentru
portbagaj spate la Astra break
model 1992-97; 4 jante tablă 13 ţoli,
4 prezoane, pentru Ford, toate cu
150 lei; motor ventilator la radiator şi
casetă direcţie mecanică pentru
Opel şi VW. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzină, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP
valabilă până în 2015, asigurare,
pu ţin circulat ă în România,
schimbat tot la direcţie şi sistemul de
frânare, merge şi arată impecabil,
1200 € neg. Tel. 0752-344323. (RR)
Vând BMW 316i Coupe,
geamuri electrice, climă, dublu
climatronic, merge bine, nu este
înmatriculată, mai sunt disponibile
două rânduri de numere roşii, 1200
€ neg. Tel. 0743-415325. (RR)
Vând o pereche de comote
pentru cai, 1000 lei neg. Tel. 0722551615. (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 pe 13, pentru VW
Polo, 600 lei setul; cârlig de remorcă
nou pentru Ford Escort sau Orion,
150 lei; plăcuţe de frână noi marca
Ferodo, pentru Mercedes Vito, Opel
Zafira, Opel Astra de 1.8 şi 2 litri, 150
lei/set; roată de rezervă completă pt.
Mercedes Vito, cauciucul foarte
bun, 200 lei. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Goruia plug de Bocşa
pentru tractor de 45 CP, 400 € neg.
Tel. 0721-151956. (RR)
Vând în Reşiţa Ford Mondeo
Combi, an 1997, motor 1.9 diesel,
înmatriculat în 2010 în România,
taxa nerecuperată, asigurare până
în 2014, verificare până în 2015,
1300 € sau schimb cu altă maşină şi
diferenţă; bicicletă de damă veche
Gazelle, 200 lei neg. Tel. 0748362533, 0744-360060. (RR)
Vând tractoare, semănători,
greble de fân, cositori, instalaţii de
erbicidat şi diverse alte utilaje
agricole de provenienţă austriacă.
Tel. 0730-804745. (RR)
Vând la Ezeriş plug cu 3 brazde
pentru tractor 650, 350 €. Tel. 0733236249. (RR)
Vând la Oţelu Roşu motor de
teren Yamaha seria IZF 400, an
2002, 1500 € neg. Tel. 0355417177, 0755-952427. (RR)

Vând la Oraviţa combină de
recoltat porumb sârbească, pe 2
rânduri, 4800 € neg; met erbicidat
1200 l, pe 2 roţi, 800 € neg; tractor
Volvo, 45 CP, 2900 € neg; 2 prese de
balotat pe aţe, 2000 respectiv 2600
€/buc; maşină de împrăştiat azot,
1000 lei neg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)
Vând la Lugoj 2 pavilioane
apicole, pline de albine, ambele
compuse din camion plus remorcă.
Tel. 0744-635155. (RR)
Vând la Ezeriş cositoare cu lamă
după tractor, 400 €; plug cu 3
brazde, 500 €. Tel. 0733-236249,
0720-656532. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Vectra C
break, înscris, 1.9 diesel, Full
Option, piele în interior, 5300 €,
accept şi variante; Opel Vectra C, an
2005, 1.9 diesel, 3900 €. Tel. 0757544415. (RR)
Vând în Reşiţa Volkswagen Golf
1, motor 1100 cmc benzinar, arată şi
funcţionează impecabil, înscris, 500
€; scuter Honda 49 cmc, înscris, 250
€; scuter Piaggio 49 cmc, înscris,
700 lei neg. Tel. 0730-552734. (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 Daewoo Nubira II, an
2006, culoare gri metalizat, 3500 €
neg. Tel. 0744-885428, 0723453336. (RR)
Vând în Timiş Aro camionetă,
stare bună de funcţionare, taxe la zi,
1000 € neg. Tel. 0732-508722. (RR)
Vând la Reşiţa electromotor de
tractor U650, 300 lei; 2 motoare de
U445, reparaţie capitală, 500 €/buc.
Tel. 0767-679777. (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 la Plugova o remorcă de 1
tonă, 1000 €; tichet Rabla, 1500 lei.
Tel. 0741-211338. (RR)
Vând la Făget Renault Clio, an
2002, taxa plătită - ofer chitanţa de
la finanţe, 2008 prima înmatriculare
în România, 1500 €. Tel. 0723579140. (RR)
Vând în Timiş Audi A6, an 2002,
înmatriculat, 4500 € sau schimb cu
oi; camionetă Fiat cu ladă de 3 m, 3
locuri în faţă, înmatriculată, 2200 €
sau schimb cu oi. Tel. 0742-785772.
Vând la Re şi ţa microbuz
Renault Master, an 2001, perfectă
stare de funcţionare, 4000 € neg;
dezmembrez Renault Twingo, an
2001, preţuri foarte avantajoase;
Daewoo Cielo, an 2005, actele la zi,
verificarea până în 2015, perfectă
stare de funcţionare, 2500 € neg;
jante aluminiu 15, 16, 17 ţoli, 550
lei/set; jante de tablă pentru diferite
tipuri de maşini, 50 lei/buc; cauciucuri de iarnă, diferite dimensiuni, 50100 lei/buc. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând la Caransebeş Mercedes
313 CDI, an 2000, de persoane,
16+1 locuri, stare foarte bună de
funcţionare, 4800 € neg; Aro 10,
4x4, înmatriculat, 4000 lei. Tel.
0721-252861. (RR)
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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 Golf 2 diesel, întreţinut,
plus piese de schimb. Tel. 0740068548. (RR)
Vând la Lugoj 100 de oi ţurcane,
500 lei/buc neg. Tel. 0741-289940.
Vând Ford Escord acte la zi, 500
€ negociabil. Tel. 0784-808518.
Vând bicicletă adulţi Freemod,
albă, cadru aluminiu, pedale metal,
cric, cauciucuri noi, suspensie pe
furcă, stare ireproşabilă, 450 lei. Tel.
0728-813340.
Vând Volkswagen Passat 1,9
tdi, break, an 2005, 197.690 km, înmatriculat, ambreiaj nou, distribuţie
filtre, ulei schimbat, dovadă factură
service etc. 6.400 €. Tel. 0740520382.
Vând Opel Vectra Caravan B1,
an 1997, înmatriculată, persoană
fizică, itp valabil oct. 2014, motor
1.6, 16V, benzină, geamuri electrice, ABS, climă, cârlig remorcare,
culoare violet metalizat, oglinzi
electrice, cutie 5+1, schimbat
distribuţie recent, km 315.000, 2200
€. Tel. 0743-844829.
Vând bicicletă fetiţe 2-5 ani, preţ
200 lei şi sanie care se strânge, preţ
80 lei. Tel. 00436648700350, 0758907095.
Cumpăr maşini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.
Vând Matiz din 2004, preţ 900
Euro, informaţii la numerele de telefon 0726-948474; 0753-955307.
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.
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 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 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 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)

Un trist omagiu la
împlinirea a şapte ani de la
trecerea în lumea cealaltă
a prietenei mele dragi,

Dorina Pleşa
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Ghidul de finan]are a Programului de
promovare a autovehiculelor nepoluante
}i eficiente energetic
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 629 din data de 10
octombrie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului mediului şi
schimbărilor climatic nr. 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de
finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.
Ghidul cuprinde informaţii esenţiale privind derularea Programului
de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente
din punct de vedere energetic, şi anume:
l sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a
programului;
l cuantumul, modelul ecotichetului, condiţiile de acordare a
ecotichetului şi modalitatea de utilizare;
l categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
l modalitatea de finanţare.
Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din
Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru
achiziţionarea autovehiculelor electrice noi, nepoluante şi eficiente din
punct de vedere energetic.
Cuantumul ecotichetului este de 12.000 lei, în conformitate cu
prevederile OUG nr. 9/2013.
Solicitantul beneficiază de un ecotichet la achiziţionarea unui
autovehicul electric nou (autoturism, autoutilitara uşoară, autospeciala
/autospecializata uşoară), cu condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute
în ghid.
Solicitantul poate achiziţiona mai multe autovehicule electrice noi,
beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.
Ecotichetul se scade de către producătorul validat din preţul de
comercializare, cu TVA, al autovehiculului electric nou, diferenţa fiind
asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse
financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui
contract de leasing financiar.
În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare
a înnoirii Parcului auto naţional şi doreşte să achiziţioneze un
autovehicul electric nou, prin Programul de promovare a vehiculelor de
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic,
ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.
Beneficiază de ecotichet solicitantul - persoana fizică, persoana
juridică, unitatea administrativ-teritoriala sau instituţia publică, ce
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
l a obţinut, din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu,
aprobarea dosarului de acceptare;
l s-a înscris la un producător validat în termenul acordat de la
publicarea pe pagina de internet a AFM şi a completat o cerere de
alocare ecotichet;
l a achiziţionat autovehiculul electric nou în urma confirmării de
alocare a ecotichetului, emisă de AFM.
juridice.ro, 14 octombrie 2013

Prisma s.r.l. angajează

- secretară redacţie

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 16.10.2013
REŞIŢA: manipulant mărfuri: 1;
BĂILE HERCULANE: fochist pentru cazane mici de abur: 1; şofer
autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
CARANSEBEŞ: asistent maternal: 1; croitor: 1; lăcătuş mecanic:
1; manipulant mărfuri: 1; muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide şi semisolide: 1; muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 2; profesor în învăţământul liceal, postliceal: 1; vânzător: 1;

Amintirea ei va trăi
veşnic în sufletul meu.
Dumnezeu să o
odihnească în pace!
Mariana I.

MOLDOVA NOUĂ: confecţioner cablaje auto: 45;
OŢELU ROŞU: încărcător-descărcător: 3; stivuitorist: 4;
BOZOVICI: formator: 1;
TOTAL JUDEŢ: 65

(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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Vizitaţi www.resita-romana.ro

Joi/17 Octombrie

Vineri/18 Octombrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+16ºC
+6ºC

Reşiţa

Oraviţa +15ºC
+4ºC

pe următoarele
11 zile

+17ºC
+5ºC

Luni, 21 Octombrie

8

+17ºC
+6ºC

+15ºC
+5ºC

Sâmb@t@/19 Octombrie
Timişoara

Caransebeş

+19ºC
+5ºC

Reşiţa

+16ºC
+6ºC

Oraviţa +10ºC
+4ºC

Miercuri, 23 Oct.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+16ºC
+5ºC

Reşiţa

+20ºC
+8ºC

Oraviţa +15ºC
+9ºC

+15ºC
+6ºC

Joi, 24 Octombrie

Caransebeş

+20ºC
+8ºC

Oraviţa +13ºC
+5ºC

+13ºC
+5ºC

Marţi, 22 Octombrie

Duminic@/20 Octombrie

+18ºC
+9ºC

Vineri, 25 Octombrie Sâmbătă, 26 Oct.

Duminică, 27 Oct.

Reşiţa

+18ºC/+8ºC

+18ºC/+11ºC

+17ºC/+9ºC

+14ºC/+6ºC

+14ºC/+9ºC

+15ºC/+10ºC

+10ºC/+4ºC

Timişoara

+19ºC/+10ºC

+20ºC/+10ºC

+19ºC/+8ºC

+19ºC/+7ºC

+17ºC/+8ºC

+18ºC/+11ºC

+12ºC/+3ºC
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