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România cea de toate zilele
Cu puţin timp în urmă, Marius Oprescu, vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Olt, rulând pe un drum judeţean a lovit o căruţă cu o maşină
performantă achiziţionată pe bani publici europeni (pentru că banul
public suportă orice). Nefericitul eveniment a dus la decesul unuia
dintre ocupanţii atelajului. Întreaga operaţiune a fost coordonată de
managerul Spitalului Judeţean Olt, spital care se află sub tutela
Consiliului Judeţean. Acest manager a venit în puterea nopţii ca să
participe la recoltarea probelor de sânge a conducătorului auto care-i
este şef şi prieten, după cum afirmă chiar acest director de spital. Ce
băiat de treabă! Şi pardon, gurile rele spun că a fost prezent şi şeful
poliţiei, alt băiat de omenie!
Desigur, dacă veţi avea nefericita ocazie (Doamne fereşte!) să vă
accidentaţi în acest judeţ celebru, managerul spitalului va veghea la
căpătâiul vostru. Excesul de zel al acestui servitor public a mers chiar
mai departe, a făcut toate diligenţele pentru a dovedi că „mortul este
vinovat”. A intrat în tradiţia românească acest „izvor de înţelepciune”.
Au luat accidentatul (azi decedat) şi l-au plimbat ca pe „domnul
Lăzărescu” între Slatina - Bucureşti şi retur. Până la urmă acesta şi-a
dat duhul neţinând seama de încurcăturile pe care i le provoacă
vicepreşedintelui. A plecat în lumea celor drepţi trimis acolo de către o
haită de nedrepţi.

altfel totul era rezolvat şi îngropat. Numai cine nu trăieşte în România
pune sub semnul întrebării aceste practici. Cine trăieşte aici ştie că
„întotdeauna se poate şi mai rău”.
Scandalul a escaladat pentru că martorii susţin că vicele era sub
influenţa alcoolului. El refuzase să sufle în aparatul poliţiei la locul
accidentului, dar s-a supus recoltării sângelui la spital. Toată presa a
muşcat nada aruncată de cei implicaţi având impresia că altă persoană
a dat sânge pentru analize. În acest sistem putem să fim convinşi că
sângele corespunde, la nevoie au fost înlocuite toate flacoanele, probă
şi contra-probă, după ce vicele s-a trezit din aburii alcoolului. Asta
înseamnă că se poate orice! Din momentul în care acestea au fost
mătrăşite, nu s-au recoltat conform protocolului, vicele nu mai are nicio
răspundere. În compensaţie probabil că va fi diminuat salariul unei
asistente. Mascarada cu recoltarea probelor biologice, care să
confirme că vicele este cel care a dat sângele, este praf în ochii presei.
Aceştia fac treabă ca lumea, nu jumătăţi de măsură. Dacă a fost
necesar au schimbat sângele când trebuie şi cum trebuie. Se pricep,
sunt profesionişti, mai presus de orice bănuială. Oricum, poporul ăsta
de mult nu mai are încredere în profesionişti şi-n instituţiile lor. Toată
lumea ştie că „aşa merge” şi se bucură când „unul drept” le strâmbă
direcţia. Apoi toate intră iar pe registrul „aşa merge”.
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Nimic surprinzător, suntem obişnuiţi cu acest mod de abordare,
slugărnicia instituţională se manifestă doar în cazul în care este vorba
de ştabi. Pe vremuri li se spunea „mare goangă la partid”. Foarte
potrivită această denumire. Numai că „goanga” s-a lovit de un doctor
legist care n-a răspuns „chemării sistemului”. Acest domn nu înţelege
să se „alinieze”. Chiar dacă ştie că începând de azi zilele lui devin
negre. Sistemul nostru nu te iartă. Dacă eşti drept te fac imediat nebun
şi tot ce e necesar ca să te discrediteze. În lumea noastră (a lor) nu ţi-e
permis a fi drept. Medicul cel drept a fost ameninţat pe faţă, cu tupeu
neaoş-tradiţional, fără menajamente. În momentul în care doctorului
legist i-a fost interzis accesul la documentele medicale, acesta a sunat
la numărul de urgenţă, la 112. De voie, de nevoie, unele instituţii au
răspuns, că ce să facă? Ştirea a fost preluată de presa centrală, că

Transparenţa instituţională trebuie să fie una dintre cele mai
importante deziderate ale noastre. Până acum am făcut foarte puţin
pentru a duce ţara asta străvezie la transparenţă. Când informaţiile
publice vor deveni obligatorii în orice ipostază, când tot prostul poate
participa, verifica şi observa orice demers care-l priveşte pe el sau
comunitatea, alta ar fi Românica noastră. Instituţiile noastre se ascund
după secretul comunist patriotard ca să-şi disimuleze
neprofesionalismul şi fărădelegile. Pentru cine lucrează ei, pentru noi?
Nicidecum, este foarte clar, ei lucrează tot pentru ei! După
descentralizarea instituţiilor conduse de la centru, vă imaginaţi cum vor
funcţiona acestea conduse de către preşedinţi şi vicepreşedinţi neaoşi,
oameni ai locului?!
Vlada Vişatovici
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Dan Popoviciu

Sărăcie, sărăcie...
Dacă este să ne luăm după
statisticile europene, România se
bate cu Bulgaria pentru ultimul loc
din punct de vedere al nivelului de
trai din zona menţionată. Poate
trebuia să scriu statisticile ce
cuprind ţările membre ale Uniunii
Europene, gândindu-mă că or mai
fi vreo albanie sau mai ştiu eu ce
stat ce nu este membru UE şi
poate o duce mai rău decât
amărăşteanul de prin spaţiul
danubiano-pontic.
Ar fi multe de comentat aici,
începând chiar cu primirea noastră
în UE. Ţin minte, de copil, că la un
bal nu puteai merge decât cu
pantofi de lac, pantaloni de stofă,
cămaşă şi sacou. Noi am intrat în
UE încălţaţi în opinci şi cu veceurile
în fundul curţii. De ce oare aşa un
mare favor pentru naţia asta? Cred
că aici putem să venim la zi şi să ne
referim la zăcămintele naturale, în

special la resursele energetice.
Premierul Disney este la America.
Unde, î şi declar ă profundul
ata şament fa ţ ă de valorile
democraţiei dar şi de interesele
firmelor americane în a ne fi sprijin
solid în exploatarea resurselor
energetice. Mai ales că, numărul
doi al SUA, Biden ne încurajează
să devenim un fel de Yoda al
independenţei energetice. Faţă de
ruşi, evident, nu cumva de americani. Marinarul preşedinte vine şi
el cu nişte declaraţii pline de logică,
aş spune, afirmând că Rusia nu
poate să ne lase a ne croi o minimă
independenţă energetică.
Ce nu pricep eu, este jocul
politic şi diplomatic internaţional
pe care conducătorii noştri şi-l
asumă în această problemă. OK!
Exploatăm tot şi devenim rentabili
pe piaţa energetică, başca mai
punem ceva şi la teşcherea dacă

CU NOI PRINZI DE VESTE!
scoatem aurul din Apuseni.
Respectarea cerinţelor de mediu
mi se pare subînţeleasă, dar nu la
interpretarea de a fi mai catolic
decât Papa. Sunt mulţi oameni
care pricep, alţii, poate mai mulţi
care ştiu că, protestele
vehemente din ultima lună vizavi
de exploatările energetice nu au
nimic de a face cu spiritul civic al
românilor de rând. Adică, te arde
mai mult de ecosistemul din
Apuseni sau din Vaslui decât de o
nouă taxă ce-ţi vine pe cap şi care
are influenţe directe în scăderea
nivelului tău de trai? Hai să fim
serioşi! Urmărim din nou un film
care, spre marele meu regret cred
că se va încheia cu replica
regretatului Sergiu Nicolaescu:
„Un fleac, m-au (ne-au) ciuruit!”
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Primăria Reşiţa ne informează

Atenţie la înşelăciuni!

acestora ar fi revenit bugetului local pentru diversele
Pe raza judeţului Caraş-Severin în ultimele zile, două persoane au
plăţi aferente sistemului de termoficare.
rămas fără bani, fiind înşelate de persoane necunoscute la un schimb
ilegal de valută.
În cursul zilei de ieri, un bărbat în vârstă de 79 ani a sesizat Poliţia cu
În perioada 11-18 octombrie 2013, poliţiştii privire la faptul că a fost abordat, în zona centrului Civic din Reşiţa, de
Biroului de Ordine Publică şi Siguranţă Rutieră din către o persoană necunoscută şi a fost înşelat.
Victima a dorit să cumpere 400 euro de la bărbatul necunoscut, însă
cadrul Poliţiei Locale Reşiţa au aplicat 35 de
sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.200 de lei. contra sumei de 1770 lei i-au fost daţi 50 euro şi 70 lei.
O altă femeie în vârstă de 61 ani, a reclamat că, pe strada
De asemenea, lucrători din cadrul Biroului Inspecţie
şi Control au efectuat verificări în piaţa Reşiţa Nord la Episcopiei din Caransebeş, a fost înşelată printr-un schimb ilegal de
un număr de 40 de operatori economici (11 agenţi valută.
După ce a intrat într-o casă de schimb valutar, a fost abordată de un
economici şi 29 de producători). Au fost aplicate 15
sancţiuni contravenţionale (7 avertismente şi 8 bărbat care i-a oferit un curs mai bun. Femeia a dorit să schimbe suma
amenzi) în valoare de 4.000 de lei.
de 200 euro, însă a primit doar 67 de lei.
Totodată, au fost asigurate măsuri de ordine (24
În prezent poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea celor
de ore din 24 pe trei schimburi) la blocul nr. 1 de pe două persoane suspectate de comiterea acestor fapte.
Aleea Vlădeasa, afectat în urma exploziei din 1
E bine de ştiut că legea prevede sancţionarea cu amendă
octombrie 2013.
contravenţională în cuantum de până la 1.500 lei a celor care practică
Poliţiştii din cadrul Biroului Siguranţă Publică al schimbul ilegal de valută, iar efectuarea schimbului ilegal de valută în
Poliţiei Locale Reşiţa desfăşoară, în această mod repetat constituie infracţiune de evaziune fiscală şi se pedepseşte
săptămână, o serie de acţiuni care vizează:
cu închisoarea de până la 8 ani. De asemenea sumele de bani care au
l asigurarea pazei, pe trei schimburi, la blocul nr. 1 servit la săvârşirea contravenţiei se confiscă şi se valorfică conform
situat pe Aleea Vlădeasa; - patrularea în patrule legii.
mixte împreună cu poliţiştii de la Poliţia Municipiului
Tocmai de aceea Poliţia recomandă cetăţenilor să efectueze
schimburile de valută cu respectarea prevederilor legale în vigoare,
Reşiţa;
l efectuarea de controale alături de reprezentanţi numai la unităţile bancare şi casele de schimb valutar autorizate. În
ai serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa; acest fel nu devin părtaşi ai evaziunii fiscale şi elimină totodată riscul de
l sancţionarea persoanelor care staţionează pe a fi înşelaţi.
locurile rezervate şi pe trotuar;
E greu de crezut că persoanele care practică schimbul ilegal de
l combaterea cerşetoriei agresive în zona valută sunt de bună credinţă. Oamenii trebuie să înţeleagă că pentru
lăcaşelor de cult;
relizarea obiectivului de a obţine venituri uriaşe prin eludarea taxelor
prevăzute de lege aceste persoane recurg cel mai adesea la
l combaterea comerţului stradal illicit;
l aplicarea procedurii de ridicare a autovehiculelor înşelătorie iar scenariile nu sunt deloc unele complexe sau complicate.
Astfel, de cele mai multe ori aceste persoane abordează cetăţeni în
de pe domeniul public;
preajma unităţilor bancare oferindu-le într-un mod agitat ca şi când e o
l supravegherea unităţilor de învăţământ;
ofertă de nerefuzat un curs valutar mult peste cel oficial iar în această
l efectuarea de filtre rutiere conform graficui.
grabă şi agitaţie pe care o provoacă ”valutistul”, cetăţeanul cade în
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa
capcană şi când este mult prea târziu realizează ce scump la costat
”oferta”.
O altă situaţie este aceea în care, pe fondul stării de agitaţie şi de
grabă induse de ”valutist” pe motiv că ”apare poliţia”, cetăţeanul
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 24 octombrie a.c., ora 11,00, la sediul realizează prea târziu că a primit mai puţini bani decât a fost înţelegera
Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea deşi atunci când s-au numărat banii sumele păreau corecte.
În concluzie, pentru a evita stfel de situaţii păguboase şi pentru a nu
tematică:
1. Prezentarea şi adoptarea „Planului operativ de acţiune pentru iarna 2013-2014 pe reţeaua de drumuri fi părtaşi la evaziune fiscală respectaţi LEGEA!
naţionale din judeţul Caraş-Severin care sunt administrate de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
Timişoara prin Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş şi Secţia „Drumuri Naţionale” Orşova”.
2. Informare privind activitatea desfăşurată de către CNCFR, Sucursala C.R.E.Î.R. CF Timişoara,
Divizia Linii, Secţia L1 Caransebeş pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii prin lucrări de întreţinere
Povestea spune că, în ziua de 31 octombrie, spiritele persoanelor
curentă şi reparaţii periodice, în perioada 01.01-30.09.2013.
care au trecut în cele veşnice în ultimul an se întorc pe pământ în
3. Analiză privind activitatea de control silvic şi evoluţia acţiunilor contravenţionale şi infracţionale în căutarea unor corpuri vii pentru a le poseda pe perioada anului viitor,
judeţul Caraş-Severin în anul 2013. Prezentarea şi adoptarea „Planului de măsuri privind organizarea acesta fiind singura speranţă de a avea o viaţă după moarte. Celţii
acţiunilor de control desfăşurate în comun cu organele de poliţie, Direcţia Silvică a Judeţului Caraş-Severin, considerau că toate legile spaţiului şi timpului sunt suspendate în
Garda Naţională de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraş-Severin şi Garda Financiară, Secţia Judeţului această zi, permiţându-le spiritelor să interacţioneze cu cei vii. Cei vii
Caraş-Severin.
nu doreau să fie posedaţi. Astfel că, în noaptea de 31 octombrie, sătenii
4. Diverse.
stingeau focurile din casele lor, pentru a face frig si a deveni astfel,
nedoriţi. Aceştia se îmbrăcau în tot felul de costume caraghioase
pentru a speria spiritele ce veneau în căutarea lor.
Membrii Clubului Interact Reşiţa doresc ca această sărbătoare să
In perioada 13 - 19 octombrie, Florina Bobar, finantare disponibile ata pentru CEV cat si pentru se resimtă în întreg oraşul. În data de 26 octombrie 2013 , începând cu
ora 14:00, Parcul Tricolorului din Reşiţa va fi împodobit cu dovleci
vicepresedinte al Centrului de Voluntariat Resita organizatiile membre
participa alaturi de alti 4 reprezentanti din Croatia, l vizite la institutii europene precum European sculptaţi. Acest eveniment este dedicat în special copiilor, de aceea,
Italia si Irlanda la o vizita de studiu la Centrul Economic and Social Comittee, Comisia Europea- cei mici vor fi răsfăţaţi cu dulciuri şi vor avea parte de un concurs de
European de Voluntariat. Vizita de studiu are un na: Directorate General Enlargement, Directorate desen pe tema „Halloween”, trei dintre desene vor fi premiate. Pentru
caracter de job shadowing la secretariatul retelei si General Culture and Education si intalniri cu acest concurs cei mici trebuie sa vina de acasă doar cu talentul,
este finantata de Comisia Europeana prin Programul reprezentanti ai acestor 2 sectoare ale comisiei cu creioanele colorate si planşeta de lucru fiind puse la dispoziţie de
Invatare pe tot parcursul vietii - Grundtvig.
care participantii au discutat despre situatia actuala organizatori. Copii care vin îmbrăcaţi specific Halloween-ului vor putea
in domeniul voluntariatului, au putut povesti participa la un concurs de costume, iar cele mai ingenioase vor fi
despre realitatea din comunitatea locala din premiate. De asemenea, pentru toţi participanţii punem in bătaie o
care provin si despre rolul lor in procesul de tombola cu premii interesante. Pe lângă jocuri si concursuri, membrii
lobby la nivel local sau national astfel incat Interact Reşiţa au pregătit o mulţime de bunătăţi dulci si multa voie
ca legiile europene sa fie luate in consideare buna.
Petreceti Halloween-ul impreuna cu noi!
de guvernele tarilor din care provin
Vom fi onoraţi de prezenta unui public cat mai larg. Dorim ca anul
l vizite la Parlamentul European,
participarea la o intalnire a Comisiei Culturii acesta numărul participanţilor sa-l depăşească pe cel de anul trecut
si Educatiei in care s-a votat adoptarea astfel încât proiectul „Halloween cu Interact”, ajuns la a V-a ediţie, sa
proiectului de raport asupra voluntariatului cunoască un succes mai mare decât cel precedent.
Chiseliţe Eleonora
si a activitatilor de voluntariat in Europa, un
Past Preşedinte Interact Club Reşiţa
raport prezent deja in discursul public de
mai mult de un an.
Centrul de Voluntariat Resita este
membru al Centrului European de
Voluntariat incepand cu anul 2011. Centrul
European de Voluntariat este o platformă
europeană care reuneşte peste 100 de
centre regionale, naţionale şi locale de
Obiectivele vizitei sunt schimbul de bune prac- voluntariat, precum şi agenţii de suport pentru
tici intre membrii Centrului European de Voluntariat; voluntariat. CEV are rolul de a colecta priorităţile şi
familiarizarea cu metodele folosite de CEV pentru preocupările membrilor săi şi de a le direcţiona către
promovarea voluntariatului in Europa; informarea cu instituţiile Uniunii Europene pentru a produce
privire la noua generatie de programe de finantare a schimbări la nivel de politici europene cu privire la
Comisiei Europene pentru perioada 2014 - 2020; cu- voluntariat. Viziunea CEV este o Europă în care
noasterea institutiilor Europene si a reprezentantilor voluntariatul este un element central în dezvoltarea
tarilor de provenienta ale participantilor; networking. unei societăţi bazate pe solidaritate şi cetăţenie
Programul cuprinde:
activă. Astfel misiunea CEV este acea de a fi un
l vizita la Centrul European de Voluntariat pentru a reprezentant al vocilor voluntariatului din Europa, de
descoperi cum functioneaza secretariatul si a afla a dezvolta şi consolida infrastructura pentru
mai multe informatii logistice legate de demersurile voluntariat, precum şi de a promova şi eficientiza
retelei
voluntariatul.
l prezentarea unei serii d eprograme europene de
Sorina Nihta, Preşedinte

Consiliul Local al Municipiului Reşiţa a aprobat în
data de 22 octombrie 2013, în cadrul şedinţei
extraordinare, convocată de îndată, proiectul de
hotărâre privind închirierea, de pe piaţa liberă, a unor
apartamente sau garsoniere pentru familiile afectate
de exploziile produse în blocul nr. 1 de pe Aleea
Vlădeasa, respectiv blocul nr. 1 de pe Aleea Gugu.
Pe baza declaraţiilor pe proprie răspundere, a
rezultat că 17 familii din blocul situat pe Aleea
Vlădeasa respectiv 10 familii care locuiau în blocul
de pe Aleea Gugu îndeplinesc condiţiile impuse de
hotărârea de Consiliu Local. Aceasta prevede ca
familiile care beneficiază de o locuinţă închiriată de
pe piaţa liberă:
l să nu deţină în proprietate un alt imobil cu
destinaţie de locuinţă;
l să nu locuiască în altă unitate administrativteritorială sau să aibă stabilit domiciliul în străinătate;
Valoarea chiriei pentru aceste locuinţe este de
125 de euro pe lună. Plata este suportată din bugetul
local şi se achită prin Direcţia de Asistenţă Socială în
baza unui contract de închiriere încheiat în forme
legale.
Totodată, Primăria Municipiului Reşiţa a pus la
dispoziţia familiilor afectate date de referinţă privind
locuinţele de închiriat disponibile, pe piaţa liberă.
Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare,
convocată de îndată, s-au aflat încă patru proiecte
de hotărâre. Două dintre acestea, referitoare la
scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea
unor mijloace fixe aflate în concesiunea SC CET
2010 Reşiţa SRL, au fost respinse din lipsă de
cvorum. Consilierii locali ai PP-DD nu au fost de
acord, nejustificând această poziţie. În expunerea
de motive la cele două proiecte de hotărâre se
precizează că mijloacele fixe sunt degradate şi nu
mai pot fi utilizate în producţie, existând riscul sustragerii acestora. Sumele rezultate din valorificarea

Şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin

Petrecere de Halloween

Studiu la Centrul European de Voluntariat
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Anunturi
,
Imobiliare
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. Tel.
0255-236325.
Vând apartament 2 camere
îmbunătăţit, încălzire în podea, Al.
Crizantemei, Micro 1. Preţ 25.000 €.
Tel. 0255-232985.
Vând apartament 2 camere, etaj
1, Govândari, cu îmbun ătă ţiri,
parţial mobilat. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0724-761770.
Vând apartament 2 camere
situat în centru, cu o curte mare + loc
de garaj. Apartamentul este total
renovat. Preţ negociabil. Tel. 0744549382.
Vând (schimb) apartament 3
camere conf. 1 decomandat, etaj 1,
cu apartament 2 camere + diferenţă,
exclus turn. Tel. 0743-364546.
Închiriez garsonieră Albăstrelelor, conf. 1, et. 1, mobilată şi centrală. Preţ 100 €. Tel. 0355-410483.
Vând urgent garsonieră mobilată, tv color, cablu RDS, telefon fix,
baie cu instant, gresie, faianţă,
geam termopan, etaj 1, preţ 6000 €
neg. Tel. 0747-852286.
Vând sau schimb apartament 3
camere la casă, zona Universalul
Vechi, 2 camere 5,5m/3,5m şi 1
cameră 4/3,5m, dependinţe, curte,
garaj. Schimb cu apartament 2
camere în Govândari. Preţ 28.000 €
neg. Tel. 0757-029877, 0745027024.
Vând în Re şi ţa, Micro 3,
apartament 2 camere, confort 2, etaj
4/4, 19.000 € neg. Tel. 0761606403. (RR)
Vând 2 terenuri pretabile pentru
heleşteie, apă curgătoare prin
mijlocul lor, zonă la şosea naţională,
3 €/mp neg. Tel. 0727-245233,
0771-387519. (RR)
Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătărie, baie, hol, cămară alimente, plus
1 clădire în curte, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 2 fronturi stradale,
28.000 € neg sau schimb cu
apartament 2 camere, în Reşiţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolaţie, 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)
Vând în Reşiţa, apartament 2
camere, în Luncă, zona Poliţie, cu
îmbunătăţiri, 19.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, 54 mp, îmbunătăţit cu tot
ce-i nou şi modern, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tuşnad, 20.000 € gol, 21.000
€ plin; apartament 3 camere confort
1, 70 mp, Calea Caransebeşului,
etaj 1, 30.000 € neg. Tel. 0355412016, 0770-479181. (RR)
Vând la Oţelu Roşu, pe str. 22
Decembrie, garsonieră. Tel. 0355417539, 0744-902407. (RR)
Vând în Re şi ţa, 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,
8 €/mp; teren străbătut de pârâu la
Crivaia, 3500 mp, 5 €/mp; teren la
Cuptoare, la şosea, 1500 mp, 1.5
€/mp. Tel. 0355-806444, 0756282768. (RR)
Vând apartament 2 camere,
semi-decomandat, cu îmbunătăţiri,
etaj 1/10, 25.000 € neg. Tel. 0722820910. (RR)

Anunturi
,

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
100 €. Tel. 0728-568448.
Vând casă la Clopodia - Timiş, 4
camere, bucătărie, în stare foarte
bună, la şosea asfaltată, cu apă
trasă în casă. Tel. 0745-518951.
Vând casă la Secăşeni, în
centru, cu 3 camere, curte mare,
grădină mare, pivniţă, anexă pentru
animale, 18.000 € neg. Tel. 0731191130. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe Aleea
Mărghitaş, apartament 2 camere,
centrală termică, mobilat cu toate
utilităţile, 22.000 € neg. Tel. 0740898294. (RR)
Vând în Anina apartament 2
camere, baie, bucătărie, hol, etaj 1,
5200 € neg. Tel. 0747-531876. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament. Tel. 0770546592. (RR)
Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat şi utilat, parter, 50.000 € neg
sau schimb cu apartament sau casă
în Caransebeş. Tel. 0722-551615.
Vând la Gârlişte grădină cu loc
de casă, 400 mp, 6000 €. Tel. 0355416555, 0255-234422. (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 apartament 3 camere
Reşiţa Sud. Tel. 0726-701010.
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 / schimb casă 3 camere,
bucătărie, curte, în total 300 mp, în
Dr. Tr. Severin, cu casă / apartament
în Reşiţa. Tel. 0742-041868, 0770439146.
Vând 2 parcele alăturate a 700
mp cu apă, canal, curent, gaz, la
stradă pietruită, cu vecini buni, cu
pomi fructiferi, str. Nera Reşiţa zonă
bună 18.000 €/parcelă negociabil.
Tel. 0722-631009.
Vând în Văliug Crivaia satul de
vacanţă zonă turistică deosebită
parcele cu drum de acces, apă,
curent, 11 €/mp, valoros pt. un
investitor pt. o pârtie de schi pt.
începători. A ştept ăm şi din
străinătate persoane interesate pt.
investiţie, merită. Tel. 0722-631009.
Persoană fizică cumpăr apartament 3 camere, conf. 1, ofer între
25.000 şi 28.000. Tel. 0729-351291.
Vând apartament 2 camere în
Moroasa 1 semidecomandat, centrală termică, fără alte îmbunătăţiri,
preţ de criză. Tel. 0720-006988.
Vând apartament 1 cameră, str.
Cibinului, et. 2, vedere spre B-dul
Republicii. 11.000 € negociabil. Tel.
0740-331038.
Vând cămin cu 2 camere total
îmbunătăţit, cu centrală, izolat
exterior, preţ 13.500. Tel. 0746769501.
Vând apartament 2 camere,
lângă Piaţă, termopane, podele,
izolaţie, faianţă, gresie, uşă nouă,
centrală, etaj 2, complet mobilat
23.500 €. Tel. 0728-813340.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament pe termen
lung la 3 minute de centru în Reşiţa,
2 camere, baie, 2 holuri, bucătărie,
centrală nouă, laminate, termopane. 300 (include gaz şi curent)
€/lună + 2 luni avans garanţie. info
e-mail romaniidinafaratarii@yahoo
.com
Proprietar vând apartament 2
camere, conf. 1, sau schimb cu
apartament cu o camer ă în
Timişoara. Apartamentul este situat
în Reşiţa, zona Govândari. Preţ
negociabil. Tel. 0724-379842, 0726925781, 0769-514207.

Vând apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, situat în
Reşiţa, zona Govândari, Aleea
Domogled, etaj 1/4, bloc izolat
termic, preţ 23.000 €. Tel. 0749270547 - preferabil după ora 17.
Apartament cu 3 camere, semidecomandat, în bloc de cărămidă,
etajul 4/4 cu acoperiş din ţiglă,
izolat, posibilitate de mansardare,
zugrăvit recent, centrală proprie,
rulouri la geamuri, 1 baie, 1 debara,
uşă antiefracţie, loc de parcare,
grădină, loc de joacă pentru copii,
zonă foarte liniştită, aproape de
Centru, piaţă, universitate. 70 mp,
preţ 27.500 € negociabil. Tel. 0726994547.
Vând apartament cu 3 camere
semidecomandat, în Reşiţa zona
Intim, et. 1/4, geamuri termopan şi
izola ţie exterioar ă. Tel. 0740901345.
Schimb apartament 2 camere,
confort 3, situat în Reşiţa cu căsuţă
în Reşiţa sau împrejurimi. Tel. 0355408993.
Vând teren Bratova 5000 mp.
Tel. 0726-701010.
Cumpăr sălaş micuţ în Reşiţa
sau împrejurimi. Tel.0769-862016.
Vând urgent garsonieră în zona
Lunca, multiple îmbunătă ţiri,
plecare din ţară, preţ negociabil. Tel.
0766-256692, 0355-410254.
Vând apartament 3 camere,
bloc din cărămidă, reabilitat, parter
înalt în Lunca Pomostrului, pot fi
contactat după ora 20. Tel. 0770547305.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apartament în Reşiţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând sau închiriez apartament 1
cameră, reabilitat termic, parter
înalt, str. Petru Maior, pot fi contactat
după ora 20. Tel. 0770-547305.
Vând apartament 2 camere
decomandat, confort I, în zona
Luncă, pe bulevardul Al. I. Cuza, bl.
32, sc.3, parter, suprafaţa 59,70 m,
bloc din cărămidă, preţ negociabil.
Tel. 0720-311810.
Vând garsonieră, confort I, în
Moroasa, bl.6, sc.3, ap.14, complet
utilată, preţ 15.000 Euro. Tel. 0729676545.
Vând casă în Mociur, grădină
1000 mp, pomi fructiferi, viţă–devie. Preţ 16.000 Euro, negociabil.
Tel. 0737-309176.
Vând casă în Reşiţa, cu 2
camere, bucătărie, baie, coridor,
încălzire proprie, geam termopan,
terasă, preţ neg. 15.000 €. Tel.
0722-075675.
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.
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 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)

Vând la Clocotici casă, 33.000 €.
Tel. 0255-234153, 0766-204042 (rr)
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.
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)
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)
Vând grădină pe Dealul Ciorii.
Tel. 0770-599801.

S.C. AGROMEC MOLDOVA NOUA S.A.
Cap. social 165.012,50 lei

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
NR. 5/18.10.2013
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al S.C. AGROMEC
MOLDOVA NOUĂ S.A., persoană juridică română cu sediul în
Moldova Veche, FS, nr. 514, Jud. Caraş-Severin, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin
sub nr. J11/253/1991, CUI 1074251, telefon/fax: 0255/542306, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 reactualizată cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu
modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr.
6/2009 şi ale Actului constitutiv actualizat al societăţii, constituit în
şedinţa de astăzi 18.10.2013 ora 12,00 la sediul societăţii;
Urmare a adresei AVAS nr. 10441/06.03.2013 , privind
necesitatea majorării capitalului social prin emitere de noi acţiuni,
reprezentând contravaloarea terenurilor asupra cărora s-a obţinut
Certificatul de Atestare al Dreptului de Proprietate asupra terenurilor,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE hotărăşte următoarele:
Art. 1 Potrivit art. 12 din Legea 137/2002, art. 142 - 145 , art. 290 şi
291 din Normele Metodologice de aplicare a OG 88/1997 şi a Legii
137/2002 aprobate prin HG nr. 577/2002 se aprobă majorarea
capitalului social prin emisiune de noi acţiuni cu valoarea terenului
pentru care a fost obţinut certificatul de atestare al dreptului de
proprietate seria M07 nr. 333/16.05.1997.
Art. 2 Se aprobă numirea expertului care urmează a efectua
lucrările de evaluare a terenurilor pentru care s-a obţinut dreptul de
proprietate şi care urmează a efectua lucrările la ORC Caraş-Severin
în persoana domnului ing. ec. Bratu Doru Cristian, expert evaluator
proprietăţi imobiliare, practician în insolvenţă, membru titular
UNEVAR cu nr. matricol 10948 şi membru titular UNPIR, nr. matricol.
1B0842.
Art. 3 În vederea respectării dreptului de preferinţă a tuturor
acţionarilor înregistraţi ai societăţii, în termen de 30 zile de la data
apariţiei prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea IV
- a, orice acţionar al societăţii are dreptul de a adresa o cerere către
societate pentru a-şi majora participaţia sa la capitalul social
proporţional cu deţinerile actuale, în numerar sau în natură.
Art. 4. În situaţia în care acţionarii societăţii nu subscriu, integral
sau parţial la majorarea capitalului social conform celor de mai sus,
capitalul social va fi majorat doar cu valoarea terenului pentru care a
fost obţinut certificatul de atestare al dreptului de proprietate.
Art. 5 Prezenta se comunică Conducerii Executive a Societăţii
AGROMEC Moldova Nouă SA, Oficiului Registrului Comerţului
Caraş-Severin, AVAS Bucureşti, CNVM Bucureşti şi se publică întrun ziar de largă circulaţie precum şi în Monitorul Oficial al României,
partea IV - a.
Art. 6 Se aprobă acordarea împuternicirii pentru ducerea la
îndeplinire a prezentei a doamnei STRĂIN MARIA, domiciliată în
Moldova Nouă, str. Nicolae Titulescu, bl. 25, ap.3, judeţul CaraşSeverin, identificată prin CI seria KS nr. 399008 eliberat de SPCLEP
Moldova Nouă la data de 12.01.2012, CNP 2620927111128,
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE. Art. 7 Se
aprobă data de 08.11.2013 ca fiind data de înregistrare pentru
identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârilor adoptate de CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE.
Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile
acţionarilor, se pot obţine la telefon 0255/542306, în zilele lucrătoare
între orele 10,00 - 14,00.
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,
STRĂIN MARIA - Preşedinte CA
MARIŞESCU ION
TRUICHICI NELU
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Guvernul va oferi, în mod gratuit, o
aplicaţie informatică pentru trimiterea în
timp real, către toţi cetăţenii, a mesajelor
de avertizare privind cutremurele,
informaţii care erau destinate până
acum doar autorităţilor

Senatul, primă cameră sesizată, a aprobat proiectul legislativ care
modifică legea privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire,
în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în România în sensul că primarii de
comună, oraş sau municipiu vor fi cei care vor conduce comisiile locale
pentru inventarierea terenurilor.

Noul Cod al insolvenţei
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 624
din data de 4 otombrie 2013 a fost publicată
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolventa.
Ordonanţa de urgenţă stabileşte regulile în
domeniul prevenirii insolvenţei şi al insolvenţei.
Prin adoptarea Codului insolvenţei au fost reunite
într-un singur act normativ:
l legislaţia generală cu privire la insolventa,
aplicabilă tuturor operatorilor economici;
l legislaţia specială, incidenta instituţiilor de credit
şi societăţilor de asigurare/re-asigurare;
l reglementarea insolvenţei grupurilor de societăţi;
l reglementarea insolvenţei transfrontaliere.
Ordonanţa de urgenţă este structurata astfel:
Titlul preliminar - Principiile fundamentale ale
procedurilor de prevenire a insolvenţei şi insolvenţei,
precum şi definiţii
Titlul I - Proceduri de prevenire a insolvenţei, cuprinzând: mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv
Titlul II - Procedura insolvenţei, cuprinzând trei
capitole, astfel:
Capitolul I - Dispoziţii comune
Capitolul II - Dispoziţii speciale privind grupul de
societăţi
Capitolul III - Dispoziţii privind falimentul
instituţiilor de credit
Capitoul IV - Dispoziţii privind falimentul
societăţilor de asigurare şi reasigurare
Titlul III - Insolventa transfrontaliera
Titlul IV - Infracţiuni şi contravenţii
Titlul V - Dipozitii tranzitorii şi finale.
Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare la data de
25 octombrie 2013 şi se aplică şi procedurilor de
prevenire a insolvenţei şi de insolventa aflate în
derulare la data intrării sale în vigoare, cu excepţia
dispoziţiilor speciale referitoare la grupurile de
societăţi, care se aplică doar cererilor introduse după
data intrării în vigoare a acesteia.
Dintre noutăţile aduse de actul normativ, cu privire la procedura comună a insolvenţei, menţionăm:
Insolventa debitorului, reprezentând insuficienta
fondurilor pentru plata datoriilor certe, lichide şi
exigibile, se prezuma atunci când acesta, după 60 de
zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de
creditor, iar nu după 90 zile că până în prezent.
Pentru formularea unei cereri de deschidere a
procedurii de insolventa se introduce o valoare-prag
şi pentru debitor, aceeaşi cu cea pentru creditor, de
40.000 de lei.
În cazul deschiderii procedurii insolvenţei, la
cererea debitorului, acesta nu va mai putea numi un
administrator judiciar. Noua lege prevede ca prin
sentinţa de deschidere a procedurii generale,
judecatorul-sindic va desemna un administrator
judiciar provizoriu, ţinând seama de ofertele de
preluare a poziţiei de administrator judiciar depuse

de practicienii în insolventa interesaţi sau, în lipsa, în
mod aleatoriu dintre cei înscrişi în tabloul UNPIR.
Creditorul care deţine mai mult de 50% din
valoarea totală a creanţelor poate să decidă, fără
consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui
administrator judiciar ori lichidator judiciar în locul
administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar
provizoriu ori să confirme administratorul judiciar
provizoriu/lichidatorul judiciar provizoriu şi să îi
stabilească onorariul.
Executarea planului de reorganizare nu va putea
depăşi un an, socotit de la data confirmării, faţă de 3
ani că până în prezent.
La aprobarea planului de reorganizare de către
creditori se introduce condiţia suplimentară ca cel
puţin 50% din totalul valoric al masei credale să
accepte planul.
Se introduce posibilitatea pentru judecătorul
sindic de a debloca anumite situaţii, atunci când
creditorii nu sunt activi în procedura. În acest sens,
dacă nu se poate lua o hotărâre în adunarea sau în
comitetul creditorilor, administratorul judiciar sau
lichidatorul judiciar poate sesiza instanţă în vederea
pronunţării unei hotărâri.
Se prevede expres obligaţia judecătorului sindic
de a confirma planul de reorganizare, după votarea
lui de către creditori.
În cazul în care activitatea debitorului se află sub
incidenţa prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/
2002 (televiziuni şi radiouri), ca urmare a deschiderii
procedurii şi până la data confirmării planului de
reorganizare se suspendă licenţa audiovizionala, cu
începere de la data primirii comunicării de către
Consiliul Naţional al Audiovizualului.
Se introduc noi reguli procedurale, astfel:
l toate procedurile privind insolventa, cu excepţia
apelului, sunt de competenta tribunalului sau, dacă
este cazul, a tribunalului specializat, în a cărui
circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel
puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei;
l Curtea de apel va fi instanţă de apel pentru
hotărârile pronunţate de judecatorul-sindic;
l termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea
hotărârii realizată prin publicare în Buletinul
procedurilor de insolventa, dacă prin lege nu se
prevede altfel;
l apelul se judecă potrivit prevederilor noul Codul
de procedura civilă, cu următoarele derogări:
termenul pentru depunerea întâmpinării este de
maximum 10 zile de la comunicarea cererii şi a
motivelor de apel, răspunsul la întâmpinare nu este
obligatoriu, iar judecătorul fixează, prin rezoluţie, în
termen de maximum 3 zile de la data depunerii
întâmpinării, primul termen de judecată care va fi de
cel mult 30 de zile de la data rezoluţiei;
l prin derogare de la prevederile Codului de
procedura civilă, apelul nu suspendă executarea
hotărârilor judecatorului-sindic.
(juridice.ro)

Ministrul delegat al IMM-urilor şi
Turismului a înaintat Guvernului un
memorandum prin care propune
vânzarea participaţiunilor pe care le
deţine statul la societăţile comerciale din
domeniul turismului.

Modificarea Legii nr. 165/2013
Senatul a aprobat marţi, 22 octombrie, cu 95 de voturi „pentru”,
zece „împotrivă” şi trei abţineri, proiectul de lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
Noua lege a restituirilor a fost modificată în urma solicitărilor
adresate primului-ministru Victor Ponta de către structurile
asociative ale aleşilor locali. Prin adoptarea acestui proiect de lege,
comisiile locale pentru inventarierea terenurilor vor fi conduse de
primarii de comună, oraş sau municipiu. Legea nr. 165/2013
prevedea că preşedinţii acestor comisii sunt reprezentanţii
instituţiilor prefectului.
De asemenea, prin modificarea Legii nr. 165/2013, titularii de
dosare constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Comisia Centrală pentru Stabilirea
Despăgubirilor către entităţile învestite cu soluţionarea notificării în
vederea restituiri în natură sau compensării imobilelor cu alte bunuri.
În forma iniţială a legii, returnarea dosarelor la nivel local era posibilă
doar în cazul solicitărilor formulate în temeiul legilor fondului funciar.
O altă modificare importantă a legii, aprobată de Senat, este
prevederea potrivit căreia, în cazul în care din documentele
existente în dosarele de despăgubiri nu se pot identifica vechiul
amplasament sau caracteristicile tehnice ale imobilului, calculul
despăgubirilor se va face prin aplicarea valorii minime prevăzută de
grila notarială pentru localitatea respectivă.
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
165/2013 va fi supus săptămâna viitoare aprobării Camerei
Deputaţilor, care este Cameră decizională.

Preciz@ri referitoare la proiectele de
explorare a gazelor de }ist
Proiectele pentru care au fost emise acordurile de mediu in
judeţul Vaslui propun numai lucrări de explorare în vederea evaluării
potenţialului de hidrocarburi din zonă. Proiectele de explorare
presupun numai măsurători geofizice în sondă şi extragere carote în
urma forării - si NU fracturare hidraulica. Fiecare dintre acordurile de
mediu emise are la baza evaluare de impact de mediu (EIA).
Subliniem ca, deşi nu este menţionată ca fiind obligatorie în legislaţia
in vigoare, procedura de încadrare EIA (de evaluare a impactului
asupra mediului) a fost solicitată de MMSC companiei operatoare,
tocmai pentru a se lua măsuri suplimentare de protecţie a mediului.
Condiţiile prevăzute în acordurile de mediu interzic lucrări de exploatare experimentală, respectiv exploatare prin fracturare hidraulică.
17.10.2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi a trecut prin adoptare tacită de Senat, primă
cameră sesizată. Potrivit proiectului, este interzis să i se solicite
unui candidat, în vederea angajării, să prezinte informaţii cu privire
la starea civilă sau familială ori planul de viitor personal al acestuia.
Informaţiile distribuite prin mass-media vor respecta egalitatea de
şanse şi tratament între femei şi bărbaţi şi nu vor conţine, promova
sau provoca nicio formă de discriminare de gen, prevede proiectul.

l Numărul total al pensionarilor la sfârşitul lunii iunie 2013 a fost de 5,244 milioane persoane, în scădere cu 73.100 persoane faţă de perioada corespunzătoare
a anului 2012 l Camera Deputaţilor şi Senatul au decis, în şedinţă comună, să prelungească până la 1 martie 2014 termenul până la care Comisia comună a
Parlamentului trebuie să elaboreze propunerile legislative privind legile electorale l Numărul insolvenţelor este în creştere. Peste 20.000 de firme au intrat în
procedură de insolvenţă în primele nouă luni ale anului, cu 6% mai multe decât anul trecut l Guvernele României şi Serbiei vor avea o şedinţă comună la
începutul anului viitor l Ministrul Justiţiei are în vedere demararea unui proiect pilot în parteneriat public-privat pentru modernizarea sistemului penitenciar l
FMI estimează un potenţial de creştere de 2% pentru economia României în perioada 2013-2017 l Românii cu venituri mici pot depune până pe 20 noiembrie
cereri în vederea obţinerii de ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Ajutorul de încălzire se acordă până pe 31 martie 2014 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Culturii nr. 2428/2013 pentru
stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţii şi să aplice amenzile prevăzute de Legea nr. 111/1995
privind Depozitul legal de documente, precum şi pentru
aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite
şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor (M.O. nr. 592 din 20.09.2013)
l Autoritatea de Supraveghere Financiară - Norma nr.
11/2013 privind implementarea principiului egalităţii de
tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul
la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor (M.O. nr. 593 din 20.09.2013)
l Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Normele
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente
corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la
conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice
pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013,
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din 10.09.2013 (M.O. nr. 594 din 23.09.2013)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5037/2013
privind corespondenţa între domeniile de studii
universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii
universitare de doctorat şi domeniile de doctorat (M.O. nr.
596 din 24.09.2013)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
nr. 2.187/2013 pentru aprobarea derogărilor în cazul
speciilor urs, lup şi pisică sălbatică (M.O. nr. 599 din
25.09.2013)
l Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
(M.O. nr. 601 din 26.09.2013)
l O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România (M.O. nr. 601 din
26.09.2013)
l H.G. nr. 730/2013 pentru modificarea şi completarea

Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor
de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ
superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de
studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi
a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul
universitar 2013-2014 (M.O. nr. 605 din 27.09.2013)
l Legea nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului (M.O. nr. 607 din 30.09.2013)
l Guvernul României - Normele metodologice de punere
în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei
Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea
extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la
Viena la 8 septembrie 1976, din 25.09.2013 (M.O. nr. 608
din 30.09.2013)

UE şi Canada au ajuns la un acord politic cu privire
la elementele cheie ale unui acord economic şi
comercial cuprinzător (CETA), după luni de negocieri
intense. Acesta va fi primul acord de liber schimb între
Uniunea Europeană şi o ţară G8. Acordul va trebui să
fie aprobat de către Consiliu şi Parlament.

Parlamentul Bulgariei a aprobat o extindere a interdicţiei privind vânzarea terenurilor agricole către străini până în 2020, sfidând avertismentele
Uniunii Europene. Comisia Europeană a avertizat Bulgaria că vor exista
consecinţe, dar nu a detaliat. Cumpărarea de terenuri este un subiect sensibil în cea mai săracă ţară membră a Uniunii Europene, unde terenurile
agricole se vând cu un preţ de aproape zece ori mai mic decât media UE.

Arabia Saudită a devenit prima ţară
care respinge un loc în Consiliul de
Securitate al ONU. Saudiţii, în mijlocul unui
conflict regional cu Iranul şiit, au sprijinit
predominant rebelii suniţi în Siria împotriva
aliatului Iranului, preşedintele Assad.

Noua politică de infrastructură a UE
În cadrul celei mai radicale revizuiri a politicii UE în domeniul
infrastructurii de la lansarea sa în anii ’80, Comisia a publicat noi hărţi
care arată cele nouă coridoare principale care vor acţiona ca o
coloană vertebrală a transporturilor în cadrul pieţei unice europene şi
vor revoluţiona conexiunile est-vest. Pentru a atinge acest nivel de
ambiţie, finanţarea UE pentru infrastructura de transport se va tripla
pentru perioada 2014-2020 la 26 de miliarde EUR.
În ansamblu, noua politică a UE în domeniul infrastructurii va
transforma mozaicul actual de drumuri, căi ferate, aeroporturi şi
canale europene într-o reţea transeuropeană unificată de transport
(TEN-T).
Noua politică de infrastructură a UE
Noua politică instituie, pentru prima oară, o reţea centrală de
transport bazată pe nouă coridoare principale: 2 coridoare nord-sud,
3 coridoare est-vest şi 4 coridoare diagonale. Reţeaua centrală va
transforma conexiunile est-vest, va înlătura blocajele, va moderniza
infrastructura şi va eficientiza operaţiunile transfrontaliere de
transport pentru călători şi pentru companii în întreaga UE. Ea va
îmbunătăţi conexiunile dintre diferitele moduri de transport şi va
contribui la obiectivele UE privind schimbările climatice. Reţeaua
centrală urmează să fie realizată până în 2030. Disponibilitatea
finanţării va depinde de încheierea cu succes a negocierilor privind
cadrul financiar multianual 2014-2020.
Finanţarea pentru infrastructura de transport se va tripla pentru
perioada 2014-2020, ajungând la 26 de miliarde EUR. Această
finanţare din partea UE se va concentra asupra reţelei centrale de
transport, care are cea mai mare valoare adăugată în UE. Pentru a
acorda prioritate conexiunilor est-vest, aproape jumătate din totalul
finanţării CE pentru infrastructura de transport (11,3 miliarde EUR din
cadrul mecanismului Conectarea Europei, MCE) va fi alocată numai
pentru ţările beneficiare ale politicii de coeziune.
Noua reţea centrală de transport va fi susţinută de o reţea
cuprinzătoare de rute la nivel regional şi naţional care aduc trafic în
reţeaua centrală. Reţeaua afluentă globală va asigura acoperirea
completă a UE şi accesibilitatea tuturor regiunilor. Scopul este ca
treptat, până în 2050, cea mai mare parte a cetăţenilor şi a
întreprinderilor din Europa să se afle la cel mult 30 de minute
distanţă, ca timp de deplasare, de această reţea globală.
Luată în ansamblu, noua reţea de transport va oferi:
1. călătorii mai sigure şi mai puţin aglomerate,
2. călătorii mai fluente şi mai rapide.
Cele 26 de miliarde EUR (preţuri curente) alocate transporturilor
în cadrul mecanismului „Conectarea Europei” (FCE) al CFM (cadrul
financiar multianual) vor servi în practică drept „capital iniţial” pentru
stimularea investiţiilor suplimentare din partea statelor membre în
vederea finalizării conexiunilor şi legăturilor transfrontaliere dificile,
care altfel nu ar fi probabil construite. Costul implementării primei

faze de finanţare a reţelei centrale pentru perioada 2014-2020 (a se
vedea lista anexată a proiectelor) este estimat la 250 de miliarde
EUR. Reţeaua centrală urmează să fie finalizată până în 2030.
Noua reţea centrală - cifre
Reţeaua centrală va conecta:
1. 94 de porturi europene principale cu legături feroviare şi rutiere
2. 38 de aeroporturi principale cu legături feroviare cu oraşe mari;
3. 15 000 de km de linii de cale ferată modernizate pentru
circulaţia de mare viteză;
4. 35 de proiecte transfrontaliere pentru reducerea blocajelor.
Aceasta va fi forţa motrice economică a pieţei unice care va
permite o liberă circulaţie reală a mărfurilor şi a persoanelor în
întreaga UE.
Comisia Europeană - IP/13/948, 17/10/2013

Preşedintele Rusiei şi premierul
Indiei au căzut de acord asupra întăririi
cooperării în domeniile militar şi
spaţial.
Într-o declaraţie comun ă, la
sfârşitul celui de al 14-lea summit
indo-rus, părţile au anunţat planurile
"pentru a consolida cooperarea în
domeniile tehnologiilor rachetelor,
rachete şi tehnologii navale şi sisteme
de arme".
India şi Rusia au convenit, de
asemenea, să intensifice cooperarea
în domeniul tehnologiilor spaţiale.
India este singura ţară pentru care
Rusia a fost de acord să acorde acces
la comunicaţii militare de calitate în
reţeaua GLONASS, care vor permite
armatei indiene să îmbunătăţească
foarte mult acurateţea sistemelor de
arme de pe uscat, mare şi spaţiale.
Aplicarea necontrolată a
pesticidelor, combinată cu seminţele
manipulate genetic, ale companiei
Monsanto [producătoarea agentului
Orange în timpul războiului din Vietnam] sunt citate ca o posibilă cauză
pentru creştere problemelor de sănătate printre 12 milioane de oameni
care trăiesc în fermele din Argentina.
Argentina este, în prezent, al
treilea cel mai mare producător de
soia din lume, în mare parte datorită
firmelor de biotehnologie americane,
cum ar fi Monsanto. Fermierii folosesc
aproximativ 4.5 kg de concentrat de
pesticide pe hectar, care este mai mult
de dublul cantităţii utilizate în SUA.
Dar decenii de culturi modificate
genetic însoţite de insecticide agrochimice speciale par să-şi facă efectul
asupra populaţiei argentiniene, arată
o investiga ţie AP preluat ă de
principalele canale de ştiri din lume.
Într-o declaraţie acordată AP,
purtătorul de cuvânt al Monsanto a
declarat că firma "nu aprobă abuzul de
pesticide sau încălcarea oricărei legi
legate de pesticide, regulament sau
hotărâre judecătorească".

O "mare coaliţie" în Germania
După deschiderea oficială a reuniunii nou-alesului
Bundestag, se conturează o "mare coaliţie" în Germania.
Oficialii social democraţii au convenit asupra zece puncte
care "nu sunt negociabile", între care un salariu minim de 8.50
euro pe oră, remunerarea egală pentru bărbaţi şi femei,
investiţii mai mari în infrastructură şi educaţie, precum şi o
strategie comună pentru stimularea creşterii zonei euro.
Creştin-Democraţii doamnei Merkel (CDU) şi aliaţii lor
Uniunea Creştin-Socială (CSU), sunt în favoarea unei

"salarizări etajate", la nivel regional sau sectorial, stabilită de
către angajatori şi sindicate.
Institute economice din Germaniei au avertizat că
introducerea unui salariu minim ar putea duce la pierderi
semnificative de locuri de muncă în Germania de Est, unde un
sfert din lucrătorii câştigă mai puţin decât noua sumă propusă.
Chiar dacă CDU şi CSU au acumulat împreună 41.5 la
sută din voturi la alegerile parlamentare din 22 septembrie şi
au câştigat 311 locuri în noul Bundestag, au pierdut la limită

majoritatea absolută.
O "mare coaliţie" cu SPD a devenit inevitabilă pentru
Merkel după ce partenerul junior în guvernul de centrudreapta, Partidul Liber Democrat (FDP), nu a reuşit să obţină
o reprezentare parlamentară, ratând pragul minim de cinci la
sută din voturile necesare.
SPD va solicita aprobarea finală pentru orice pact de
coaliţie într-un sondaj în rândul membrilor de la nivel local.

l Integrarea amprentelor digitale în paşapoarte este legală, arată o Hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene l Al 18-lea summit economic anual între guvernul
rus şi chinez, a condus la semnarea a 21 de acorduri comerciale, inclusiv un nou contract pentru 100 de milioane de tone petrol destinate Chinei în următorii 10 ani l
Consiliul European de toamnă se desfăşoară în 24-25 octombrie la Bruxelles l Cele patru reactoare ale primei centrale nucleare din Turcia vor deveni funcţionale până
în 2023 l Preşedintele Vladimir Putin a acuzat rivalii străini că folosesc islamul radical pentru a slăbi ţara, după atentatul sinucigaş din regiunea Volgograd, dar nu a
spus la care rivali străini s-a referit l

Asteroid 2013 TV135 - o analiz@ a realit@]ii
Lumea se va sfârşii în anul..., Omenirea
mai are ... ani ani de trăit, sunt doar două
titluri asemănătoare celor întâlnite în ultimii
ani în mediul electronic. Este detectat un
corp ceresc nou, apare o gravură mai
neobişnuită, "specialiştii în Apocalipsă" îşi
fac datoria şi ne vestesc marele final.

Nimic nou, deci, în cazul asteroidului
descoperit recent şi numit 2013 TV135,
care s-a apropiat de Pământ pe 16
septembrie, la o distanţă de aproximativ 6.7
milioane kilometri.
Potrivit estimărilor iniţiale, asteroidul
este în mărime de 400 de metri şi orbita sa îl

poartă la aproximativ trei sferturi din distanţa până la orbita lui Jupiter, apropierea
faţă de Soare este asemănătoare cu cea a
Pământului, şi apoi din nou în apropierea
planetei noastre. Acesta a fost descoperit
pe 8 octombrie 2013, de astronomii care
lucrează la Observatorul din Crimeea,
Ucraina. Descoperirea a fost confirmată de
cinci grupuri de astronomi, în Italia, Spania,
Marea Britanie şi Federaţia Rusă. Din 14
octombrie, asteroidul 2013 TV135 este
unul dintre cele 10332 obiecte din apropierea Pământului, care au fost catalogate.
Cu doar o câteva zile de observaţii pentru o perioadă orbitală care se întinde pe
aproape patru ani, calea viitoarei orbite a
corpului este încă destul de incertă, dar
acest asteroid ar putea fi din nou în apropierea Terrei în 2032. Cu toate acestea, Biroul
Programului NASA pentru obiecte din apropierea Pământului afirmă că probabilitatea
ca acest asteroid să ne lovească atunci
este doar 1 din 63.000. Obiectul este uşor
de observat în lunile următoare şi, odată ce
observaţii suplimentare sunt furnizate la
Minor Planet Center din Cambridge, calcu-

lele iniţiale ale orbitei vor fi îmbunătăţite, iar
rezultatul cel mai probabil va fi o reducere
dramatică, sau eliminarea completă, a
oricărui risc de impact cu Pământul.
"Pentru a spune mai simplu, rezultatele
viitoarelor măsurători vor pune probabilitatea actuală de lipsa unui impact în 2032, la
aproximativ 99.998 la sută", a spus Don
Yeomans, managerul Programului NASA
de la Jet Propulsion Laboratory din Pasadena. "Aceasta este o descoperire relativ
nouă. Cu mai multe observaţii, mă aştept
să reducem în mod semnificativ sau să
excludem în întregime orice probabilitate
de impact [cu 2013 TV135] pentru viitorul
previzibil".
NASA detectează, urmăreşte şi caracterizează asteroizi şi comete care trec
aproape de Pământ folosind atât telescoapede la sol cât şi telescoape spaţiale.
Programul de Observare a Obiectelor din
Apropierea Pământului, numit de obicei
"Spaceguard", descoperă aceste obiecte,
caracterizează un subset din ele şi le identifică orbitele, pentru a determina dacă ar
putea fi periculoase pentru planeta noastră.
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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

Cumpăr viţel 4-7 luni. Tel. 0734356854.
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; chiuvet ă baie; bibelouri
(diverse). Tel. 0753-094761.
Vând covor persan 3,5/2,5 m,
150 lei şi carpetă pentru canapea 50
lei negociabil Tel. 0255-221036
după ora 17.
Vând bibelouri diferite figurine şi
farfurioare dantelate. Pre ţuri
negociabile. Tel. 0255-221036 după
ora 17.
Vând mobilă compusă din mai
multe corpuri. Merită văzută. Tel.
0720-714788.
Vând la Oraviţa ţevi din fier,
corniere, bare din fier rotund, 2 uşi
din fier; tablă cutată. Tel. 0726839207. (RR)
Vând în Reşiţa orgă veche cu
pedale, pe bază de aer, stare
perfectă, 1000 lei neg; centrală
Ariston în cutie, sigilată, 1700 lei
neg; telefon Hello Kitty Alcatel, 300
lei neg; BlackBerry, 150 lei neg;
moară pentru măcinat porumb
boabe şi întreg, 500 lei neg. Tel.
0748-362533, 0255-244199. (RR)
Vând la Sacu purcei marele alb,
500 lei perechea; iapă, 1200 lei;
mânz 1.5 ani, 2500 lei; mânz 2 ani,
2000 lei; drujbă Husqvarna motor de
236, 100 €. Cumpăr cai până în
2000 lei/buc. Tel. 0732-982025 (RR)
Vând în Reşiţa colţar sufragerie
extensibil, 1000 lei; mobilă dormitor
completă, 1600 lei; masă de sufragerie cu placă de marmură, 100 €;
pătuţ pentru copii, 150 lei; cărucior
de copii modern, 250 lei; schiuri,
beţe, bocanci de schi, 50-100 lei
perechea; placă de zăpadă, 150 lei.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1500 lei; sobe cu 350, 400 şi
500 lei; maşină de spălat, 350 lei;
cuptoare electrice cu 60 şi 80 lei;
casetofoane de maşină, 50 şi 100
lei; patine, 25 lei perechea. Tel.
0724-477642. (RR)
Vând în Caransebeş colţar, 600
lei; măsuţă, 100 lei; rochie de mireasă, 500 lei; cărucior de copii, 250 lei;
robot de bucătărie, 180 lei; preţurile
neg. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Reşiţa calculator P4, în
stare de funcţionare, la probă, 350
lei. Cumpăr monitoare şi televizoare
lcd, televizoare crt, funcţionale. Tel.
0765-577197. (RR)
Vând în Reşiţa fluier şi flaut din
1901, 250 lei/buc neg; palton din
piele pentru bărbaţi, culoare neagră,
lung până la genunchi, mărimea 5052, 130 lei neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)
Vând la Anina 2 cocoşi pentru
fum de 125, 50 lei/buc; aparat
sudură nou 220/380 V, 750 lei neg;
drujbă electrică nouă cu lama 40
cm, 600 lei neg; radio Traviata cu
pick-up, de colecţie, cu discuri
bonus, 150 lei; strung pentru cozi de
mătură, 180 lei; vând cărţi de
mecanică auto pentru tractoare,
Dacia, Saviem, Raba, autobuze, de
la 50 lei/buc. Tel. 0255-240157,
0761-457617. (RR)

Vând în Reşiţa viţel tăuraş de 6
luni, 170-180 kg, 10 lei/kg neg. Tel.
0724-398512. (RR)
Cumpăr în Reşiţa cratiţă şi tigaie
din fontă. Tel. 0741-915950. (RR)
Vând în Reşiţa instant pe gaz
pentru apă caldă, 300 lei neg. Tel.
0748-406496. (RR)
Vând vacă 7 ani, 3200 lei; vacă 3
ani, 3200 lei. Tel. 0736-064320 (RR)
Vând la Timi şoara maşin ă
industrială de surfilat, 150 €. Tel.
0256-240293. (RR)
Cumpăr în Lugoj vaci, tauri,
juninci, viţei de lapte, pentru abator,
cele mai bune preţuri, plata pe loc.
Tel. 0769-585880. (RR)
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz L20 pentru căldură cu tiraj forţat,
pentru bloc, case, stare foarte bună,
garanţie la montaj. Cumpăr laptop
sau tabletă în stare bună. Tel. 0729824413. (RR)
Vând în Cornuţel Banat vacă.
Tel. 0733-370286. (RR)
Vând în Reşiţa colţar, 700 lei
neg. Tel. 0740-150608. (RR)
Vând la Gherteniş viţică 7 luni.
Tel. 0721-209484. (RR)
Vând la Anina moară pentru
măcinat porumb, motor la 220 V,
stare foarte bună de funcţionare,
600 lei fix. Tel. 0255-240368, 0731153301. (RR)
Cump ăr în Timi ş 20-30 oi
ţurcane. Tel. 0742-544119. (RR)
Vând la Târnova viţea fătată de
12 zile, culoare roşie, are până la 10
l de lapte, viţelul tot roşu, 3800 lei
neg; vacă, aprox. 15 l lapte pe zi,
2500 lei neg. Tel. 0766-587368,
0355-405895. (RR)
Vând la Reşiţa 3 purcei de 2 luni,
200 lei/buc; vacă fătată de 3 luni, cu
lapte şi junincă de 1.5 ani, gestantă
de 3 luni, 4500 lei. Tel. 0722801561. (RR)
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 pentru chiuvetă, 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, 55 lei; canapea în stare foarte
bună, aproape nouă, 600 lei; unele
preţurile sunt neg. Tel. 0786-4832
18, 0355-415185, 0747-468797 (rr)
Vând în Reşiţa mobilă combinată. Tel. 0770-546592. (RR)
Vând în Re şi ţa acordeon
Farfisa, 120 başi, 10 registre, impecabil, 600 €. Tel. 0746-323212. (RR)
Vând scule de tâmplărie. Tel.
0751-339476. (RR)
Vând în Caransebeş presă
pentru făcut faguri de albine;
storcător pentru faguri de albine;
căţeluşă Pudel 2 ani, albă; căţel
Bichon Havanez de 3 ani, alb. Tel.
0755-940848. (RR)
Vând berbecu ţi. Tel. 0255577069.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, o căciulă din
blană de vulpe argintie şi un guler
din blană de vulpe argintie, aduse
din Rusia, sunt noi, sunt pentru
femei, vânzătorul este din Reşiţa,
merită să încercaţi, nici nu ştiţi ce
pierdeţi, mă puteţi contacta la
telefon nr. 0751-132460, zilnic, la
orice oră, încercaţi şi o să vedeţi că o
să fiţi foarte mulţumiţi.

Vând în Gătaia vacă la prima
fătare, 3300 lei. Tel. 0722-703390.
Vând plug Heger, tip. Delphin
IV/30, 4 brazde, stare perfectă de
funcţionare, poate fi băgat în
brazda, cuţite noi. Preţ 750 €. Tel.
0255-232277 Caraşova.
Vând la Boc şa telefoane
celulare, 50-450 lei. Tel. 0743795061. (RR)
Vând aragaz. tel. 0722-420002.
Vând canapea extensibilă şi un
fotoliu. Tel. 0734-544585, 0734544586.
Vând armă de vânătoare Krupp
12/2 lisa şi mixtă Sabati 20 şi 30, 06,
stare perfectă, lunetă germană
electrică, punct ro şu, aparat
electronic reglare ţintă, Reşiţa. Tel.
0745-438258.
Vând s ăniu ţ ă nouă făcută
manual 99 lei, două boxe 30/50 W
70 lei. Tel. 0740-520382.
Vând set baie oglindă şi
chiuvetă, stare perfectă, 75 lei, blugi
damă mărime 53-56 noi cu etichetă
69 lei. Tel. 0728-813340.
Cumpăr timbre filatelice şi
machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
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 radio cu baterii Mamaia 4
şi radiocasetofon dublu Osaka. Tel.
0737-575779, 0741-633690.
Vând tv color Everest, stereo,
diagonala de 54 cm, cu telecomandă. Tel. 0737-575779, 0741-633690
Vând mobilă cameră de zi şi
dormitor TM, pot fi contactat după
ora 20. Tel. 0770-547305.
Vând vinci pentru construcţii,
ridică până la 10 tone, preţ 1000 lei.
Tel. 0720-311810.
Ofer canapea extensibilă +
fotoliu, 2 dulapuri de haine, pătuţ pt.
copii de la 0-5 ani + colţar de cameră
pe culoarea gri, la 900 lei. Tel. 0729057557.

Auto-Moto-Velo
Vând în Reşiţa microbuz Ford
Transit diesel, motor 2.800, 3 locuri,
1500 kg marfă, an 2004, înmatriculat recent, necirculat în ţară, 4800
€ neg. Tel. 0727-245233, 0771387519. (RR)
Vând în Reşiţa Ford Mondeo
Combi, an 1997, motor 1.9 diesel,
înmatriculat în 2010 în România,
acte la zi, taxa nerecuperată,
asigurare până în 2014, verificare
până în 2015, 1300 € neg sau
schimb cu altă maşină şi diferenţă;
bicicletă de damă veche Gazelle,
100 lei neg. Tel. 0748-362533,
0255-244199. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
Aprilia Custom Classic 125 cmc,
500 € neg; portbagaje auto biciclete,
70 lei/buc; GPS Navigon, 200 lei;
jante tablă pe 13 ţoli de Nisan
Primera, Opel Corsa, Renault
Twingo, 200 lei/set; cauciucuri iarnă
pe 15, 70 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. Tel. 0745-134127. (RR)
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, taxa
nerecuperată, perfectă stare de
funcţionare, 2500 € neg; jante
aluminiu 18, 16, 17 ţoli, 550 lei/set;
jante de tablă pentru diferite tipuri de
maşini, 50 lei/buc; cauciucuri de
iarnă, diferite dimensiuni, 50-100
lei/buc. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
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Revista „Piatra Goznei” vă invită la călătorii prin
spaţiul, timpul şi cultura Banatului Montan.
Vând în Băile Herculane Dacia
Papuc, an 2005, 1.9 diesel,
tracţiune faţă, stare foarte bună, 5
locuri, 1800 €. Tel. 0724-192777,
0735-084073. (RR)
Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu
175x70x14, 250 lei. Tel. 0724477642. (RR)
Vând în Reşiţa semiremorcă
basculantă de 3 tone, cu o singură
axă, pentru tractor, 1000 € neg;
tractor U650 în stare perfectă de
funcţionare, cauciucuri foarte bune,
2700 € neg. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând la Sacu scuter Honda Bali,
motor de 49, 300 €. Tel. 0732982025. (RR)
Vând la Ezeriş motor de Vw Golf
de 1600 pe motorină, în stare de
funcţionare, 200 € neg. Tel. 0720656532. (RR)
Vând Golf 2 diesel, bine
întreţinut, plus multe piese de
schimb. Tel. 0740-068548. (RR)
Se caută de închiriat garaj în
Reşiţa, zonă centrală. Tel. 0745627325. (RR)
Vând la Caraşova plug cu 4
brazde, firma Hega, model delfin
IV/30, stare perfectă de funcţionare,
cuţite pentru tăiere noi, 750 € neg;
tractor Massey Ferguson 42 CP,
motor motor Perkins, cu sau fără
încărcător frontal, 3800 € neg;
maşină de împrăştiat fân, 250 € neg;
semănătoare de cartofi, 350 € neg;
prăşitoare, 300 € neg; Peugeot 309.
Tel. 0749-971068, 0255-232277 (rr)
Vând la Anina pistoane pentru
U550, 200 lei neg; aparate de bord
pentru Fiat 445, 5 lei/buc; set motor
U650, 450 lei neg; pompă hidraulică
pt. direcţie la Fiat 445, 200 lei neg.
Tel. 0255-240157, 0761-457617 (rr)
Vând la Ţerova o pereche de
comote pentru 2 cai, 1000 lei neg;
căruţă pentru 2 cai, 1500 lei. Tel.
0727-676933. (RR)
Vând Opel Vectra limuzină, an
2006, 1.9 cmc diesel, 120 CP,
înmatriculat, oglinzi electrice, jante
aliaj, 6 air-bag-uri, geamuri
electrice, volan reglabil, închidere
centralizată, 5300 € neg. Tel. 0722820910. (RR)
Vând tractoare second hand,
semănători, greble de fân, cositoare
cu discuri, instalaţii de erbicidat şi
diverse alte utilaje agricole, provenienţă austriacă. Tel. 0730-804745.
Vând în Reşiţa huse cu tije
pentru portbagaj spate la Astra
break model 1992-97; 4 jante tablă
13 ţoli, 4 prizoane, pentru Ford,
toate cu 150 lei; motor ventilator la
radiator şi casetă direcţie mecanică
pentru Opel şi Vw. Tel. 0729824413. (RR)
Vând în Moravi ţa Audi A6
breack, diesel, an 2001, cârlig,
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 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 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 la Oraviţa electromotor
pentru scuter. Tel. 0726-839207. (rr)
Vând la Boc şa 2 scutere,
înscrise, 250 respectiv 350 €. Tel.
0743-795061. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Vectra C
break, înscris, 1.9 diesel, full option,
piele în interior, 5300 €, accept şi
variante. Tel. 0757-544415. (RR)
Vând la Oraviţa met erbicidat
1200 l, pe 2 roţi, 800 € neg; tractor
Volvo, 45 CP, nelucrat cu el în ţară,
2900 € neg; 2 prese de balotat pe
aţe, 2000 - 2800 €/buc neg; maşină
de împrăştiat azot, 1000 lei neg;
plug cu 3 brazde, pe şină, 1200 lei
neg; disc mare de Piatra Neamţ,
1400 € neg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)
Vând la Domaşnea căruţă pe
roţi de Dacia, 1000 lei; comote
pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722551615. (RR)
Cumpăr maşini avariate sau
neînmatriculate. Tel. 0762-350914.
Vând bicicletă adulţi cu cadru
aluminiu, suspensie faţă etc. 450 lei.
Tel. 0740-520382.
Vând Renault Chamade 19,
stare de funcţionare. Tel. 0746037272.
Vând urgent Matiz, preţ
negociabil 900 €. Tel. 0726-948474,
0753-955307.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe
www.cauciucuridirect.ro sau la tel.
0318-110788.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.
Îngrijesc copii ce merg la
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Lucrător cu experienţă în
Occident montez tavane, podele
laminate, pereţi rigips, zugrăveli,
izolaţii. Tel. 0722-820910. (RR)
Caut persoane sau cuplu în
vârstă ce au nevoie de îngrijire
pentru salariu sau variante. Am
experienţă şi în străinătate. Prezint
seriozitate şi omenie. Tel. 0722631009.
Tractări Reşiţa - seriozitate şi
profesionalism. Tel. 0762-350914.
Transport marfă Reşiţa. Tel.
0762-350914.
Vreţi să cumpăraţi o maşină şi
aveţi nevoie de părerea unui
specialist? Apelaţi cu încredere. Tel.
0741-631795.
Reparăm electrocasnice,
instalaţii sanitare, electrice, montăm
centrale termice, la domiciliu
clientului. Tel. 0746-213516.
Execut instalaţii sanitare centrale termice, instalaţii cupru, henco,
montat chiuvete, wc, robinete,
apometre, cabină duş, baterii apă,
calorifere, schimbat sifoane
pardoseală etc. Tel. 0728-813340.
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Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Caut loc de muncă în Govândari, îngrijesc copii sau bătrâni, fac
menaj la domiciliu sau firme. Tel.
0786-483218, 0355-415185, 0747468797. (RR)
Executăm amenajări interioare,
zugrăveli, tencuieli, glet, zidărie,
faianţă, gresie, podele laminate,
rigips, izolaţii termice, găuri hotă etc.
Tel. 0740-520382.
Electrician schimb instalaţii
electrice de la A la Z, tablouri
electrice, siguranţe, doze, prize
întrerupătoare, lustre, aplici etc. Tel.
0728-813340.
Transport de marfă intern şi
internaţional. Tel. 0745-274929.
Terapeut atestat ofer: terapie
energetică (Reiki), kinetoterapie şi
masaj reflexogen. Tel. 0746-112665
Pensionară, 59 de ani, caut de
lucru în Reşiţa. Tel. 0355-408993.
Pensionar, 59 de ani, caut de
lucru în Reşiţa. Tel. 0769-862016.
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel.0772-175140.
Caut îngrijitoare pentru persoană cu handicap locomotor, ofer 700
lei, cazare, masă şi carte de muncă
(dacă e nevoie). Tel. 0740-619914.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.
Caut meseriaş care zideşte
sobe de teracotă. Tel. 0744-474676,
0726-700008.
Îngrijesc copii ce merg la
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513.
Repar, reinstalez, efectuez
back-up date, configurez routere
atât pentru RDS cât şi pentru
ClickNet. Tel. 0740-820377.
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.

ANUNŢ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
- Sediul: Reşiţa, B-dul A.I. Cuza, nr. 40, jud. Caraş-Severin
- Cod de identificare fiscală: 3228438
- Banca: Trezoreria Reşiţa
- Cont trezorerie : RO75 TREZ 1812 3610 120X XXXX
- Telefon 0255-502244, 0255-502231, fax 0255-502244
- E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com
În calitate de autoritate contractantă, organizează în data de
06.11.2013, ora 12.00, în conformitate cu prevederile Legii nr.
360/2002 modificată şi completată, O.U.G. nr. 30/2007, privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, modificată prin O.U.G.
nr. 152/2008, respectiv O.U.G. 20/2009 şi O.U.G. 20/2009 şi O.U.G.
96/2009, Ordinul nr. 275/13.11.2009, pentru stabilirea criteriilor şi
condiţiilor de încheiere şi repartizare de către Ministerul Administraţiei
şi Internelor a unor spaţii locative necesare cazării poliţiştilor şi
cadrelor militare în activitate şi principiilor statuate de O.U.G. nr.
34/2006, modificată şi completată, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune servici - o procedură de atribuire a unui
contract de servicii prin “cerere de oferta”, având ca obiect “închirierea
de spaţii locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militate în
activitate”.
Ofertele dumneavoastră vor fi depuse la registratura autorităţii
contractante sau transmise prin poştă la sediul acesteia din Reşiţa,
B-dul A.I. Cuza, nr. 40, cod poştal 320088, până la data de 05.11.2013,
ora 12.00, în plicuri sigilate şi marcate în mod vizibil cu menţiunea:
“Oferta servicii închiriere”.
Condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească imobilele
contractate sunt cele prevăzute de Legea 114/1996, republicată, fiind
admise excepţii doar pentru mediul rural. Cantitatea şi locaţia spaţiilor
locative solicitate:
CANTITATE:
RESITA:
1 APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
CARANSEBEŞ:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
BĂILE HERCULANE:
1 APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
OŢELU ROŞU:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
ANINA :
1 APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
ŞOPOTU NOU:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
BERLIŞTE:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
GRĂDINARI:
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
SEFUL INSPECTORATULUI
Comisar sef de poliţie
Dr. STOLOJESCU GRIGORE

Prisma s.r.l. angajează
Condiţii: studii adecvate.

- secretară redacţie

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

Matrimoniale

Domn divorţat, studii superioare, 43/180/75 kg, cinstit, serios,
pedant, fidel, caut d-nă (chiar cu
copii) pentru căsătorie, de la sat sau
oraş. Tel. 0744-938366.
Bărbat singur, 43 ani doresc
cunoştinţă cu o doamnă pt. relaţie
serioasă. Tel. 0751-399122.
Domn manierat, prezentabil,
1,75 m, 80 de kg, brunet, ochii verzi,
anti-alcool, anti-fumător doresc
cuno ştin ţ ă cu doamnă pentru
căsătorie. Tel. 0733-235980.
Pensionară 53 ani caut partener
pentru căsătorie. Tel. 0721-202985.
Persoană plăcută, amuzantă,
destul de cultă, speră să găsească
pensionar pe măsură. Ştiu că-i greu!
Tel. 0355-407164.

Anunturi
,

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.10.2013
REŞIŢA: manipulant mărfuri: 1
BĂILE HERCULANE: fochist pentru cazane mici de abur: 1; şofer
autocamion/maşină de mare tonaj: 1
CARANSEBEŞ: croitor: 1; manipulant mărfuri: 1; muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 2; profesor în
învăţământul liceal, postliceal: 1; vânzător: 1;
MOLDOVA NOUĂ: confecţioner cablaje auto: 7;
OŢELU ROŞU: asfaltator: 1; încărcător-descărcător: 3;
stivuitorist: 4;
BOZOVICI: formator: 1;
TOTAL JUDEŢ: 25

(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/24 Octombrie

Vineri/25 Octombrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+23ºC
+11ºC

Reşiţa

Oraviţa +19ºC
+10ºC

pe următoarele
11 zile

+22ºC
+11ºC

Luni, 28 Octombrie

8

+24ºC
+11ºC

+23ºC
+11ºC

Sâmb@t@/26 Octombrie
Timişoara

Caransebeş

+25ºC
+10ºC

Reşiţa

+23ºC
+10ºC

Oraviţa +20ºC
+11ºC

Miercuri, 30 Oct.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+24ºC
+10ºC

Caransebeş

+21ºC
+11ºC

Reşiţa

+22ºC
+10ºC

Joi, 31 Octombrie

Vineri, 1 Noiembrie

+23ºC
+9 º C

Oraviţa +18ºC
+9ºC

Oraviţa +19ºC
+10ºC

+23ºC
+12ºC

Marţi, 29 Octombrie

Duminic@/27 Octombrie

+22ºC
+10ºC

Sâmbătă, 2 Nov.

Duminică, 3 Nov.

Reşiţa

+19ºC/+11ºC

+19ºC/+12ºC

+18ºC/+11ºC

+17ºC/+8ºC

+14ºC/+7ºC

+12ºC/+6ºC

+9ºC/+5ºC

Timişoara

+22ºC/+11ºC

+21ºC/+11ºC

+20ºC/+10ºC

+19ºC/+8ºC

+18ºC/+7ºC

+15ºC/+6ºC

+12ºC/+4ºC
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