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În faţa Palatului Cultural?!

De ceva vreme a apărut în faţa Palatului Cultural un bust de bronz
ridicat pe un soclu. Nimeni nu şi-a asumat public răspunderea pentru
ridicarea lui, astfel că nu se ştie la iniţiativa cui a început construcţia
acestui monument. Eu cred că era normal ca într-o astfel de situaţie să
se anunţe mai întâi intenţia şi scopul acestui demers, pentru ca şi alte
persoane să-şi poată exprima opinia. Însă unii mai întâi iau decizia
după bunul lor plac, punându-i pe ceilalţi în faţa faptului împlinit şi după
aceea caută o justificare convenabilă, prin care pot manipula, în acest
caz, „iubitorii de cultură”, folosind informaţiile în mod tendenţios şi
denaturat, evitând astfel fondul problemei. Exemplificativ în acest
sens sunt cele două articole, semnate de M. Mircioane apărute în
publicaţia on-line „Argument”, în care ni se spune că bustul îl reprezintă
pe dirijorul, profesorul şi instrumentistul Ion Românu, despre a cărui
activitate autorul articolelor ne transmite mai multe informaţii, unele
fiind chiar false, dar nu spune cine îşi asumă „meritul” pentru realizarea
şi amplasarea acestui monument pe domeniul public.
Eu am reacţionat şi am dat două replici, prin care mi-am exprimat
dezacordul, atât faţă amplasarea acestui monument în faţa Palatului
Cultural, cât şi faţă de conţinutul tendenţios al celor două articole,
replici pe care le reproduc în continuare cu menţionarea titlurilor
articolelor cărora le aparţin:

7.000 de euro
recompensă publică!
Asociaţia producătorilor
agricoli austrieci oferă 7000
de euro persoanelor care
furnizează detalii
suficiente pentru
recuperarea tractoarelor
furate din Austria ce sunt
aduse şi folosite în
judeţul Caraş-Severin!
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Dan Popoviciu

Născut la casă, crescut la ţară, stabilirea mea la Reşiţa,
într-un bloc cu patru etaje la început, în altul cu zece acum,
a dus la un mic început de claustrofobie. Drept remediu,
am făcut o cerere la primărie şi am luat în chirie un teren.
Unde mai dau cu sapa, mai pun un pom, o viţă de vie, o
floare, mai bat o scândură să-mi fac un şopru dacă o veni
ploaia. Nu o să încep acum să vă povestesc cum a trebuit
să mă mut de la prima locaţie ca Păcală, cu uşile şi ţiglele în
spate, pentru că terenul primăriei nu era al primăriei ci al
unei foste învăţătoare care, săraca a umblat pe la cartea
funciară, pe la primărie, pe unde n-o fi fost, să-şi legitimeze
proprietatea. Evident că am părăsit locaţia dar, din
nefericire, doamna învăţătoare a trecut în lumea celor
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Primăria Reşiţa

Ion Românu a fost urcat pe soclu, în faţa Palatului Cultural din
Reşiţa
De MATEI MIRCIOANE (4 noiembrie 2013)
Replică:
„Fără a pune în discuţie personalitatea dirijorului, profesorului şi
instrumentistului Ion Românu vă spun că activitatea lui nu are nimic în
comun cu Palatul Cultural şi nici cu Reuniunea de Cântări şi Muzică din
Reşiţa Română. În acea perioadă dirijorul Ion Iliasă (bunicul meu)
conducea corul Reuniunii de Cântări şi Muzică din Reşiţa Română de
la Palatul Cultural. Este o ruşine ce faceţi la Palatul Cultural. Vreţi să
confiscaţi tradiţia culturală a acestui edificiu, să rupeţi legăturile lui cu
trecutul şi să o folosiţi în forma care vă convine în interesul vostru
personal.
Acest bust trebuia pus, conform realităţii istorice, în faţa Casei de
Cultură a Sindicatelor.”
Ioan Iliasă
Ioan Iliasă vrea să-l dea jos de pe soclu pe Ion Românu
De: MATEI MIRCIOANE (11 noiembrie 2013)
Replică:
„Articol perfid
Câteva precizări la acest articol:
l Asociaţia Culturală Reşiţa Română a fost reînfiinţată şi a redevenit
proprietara Palatului Cultural datorită subsemnatului, Ioan Iliasă. Ştiu
că acest lucru nu convine multora, dar asta este realitatea.
l Petru Iliasă nu a fost doar o perioadă, preşedintele asociaţiei; el a
fost preşedintele asociaţiei până când nişte impostori l-au schimbat din
funcţie prin acte mârşave, in afara legii şi statutului asociaţiei.
l Dirijorul Ion Iliasă, a fost mult mai mult decât coordonatorul corului
de la Palatul Cultural în perioada interbelică.
l Am spus că ar trebui omagiaţi oameni din rândul vechilor reşiţeni
care au legătură strânsă cu Palatul Cultural, au făcut ceva pentru
acesta şi pentru activitatea culturală de aici. Dintre aceştia se
detaşează clar dirijorul Ion Iliasă.
l Nu a fost vorba de banii folosiţi pentru înălţarea monumentului de
către Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Am spus că pentru
menţinerea lor pe funcţii în cadrul asociaţiei şi câştigarea unor bani,
inclusiv de la Consiliului Judeţean, aceştia sunt în stare să trădeze şi
să vândă tot ce alţii s-au străduit să construiască.
Domnule Mircioane, ai făcut încă un articol perfid pe tema Palatului
Cultural.
Cu toate că te foloseşti de numele şi personalitatea muzicienilor
Doru Morariu şi Diodor Nicoară nu poţi să spui mai mult decât că „Iosif
Velceanu şi Ion Românu au concertat şi la Palatul Cultural”. Poate?!
(nu am văzut nici un document în acest sens şi oricum au stat doar
câţiva ani în Reşiţa)
Eu spun şi pot să dovedesc că bunicul meu, dirijorul Ion Iliasă a
activat şi şi-a închinat peste 55 de ani din viaţă activităţii culturale de la
Palatul Cultural.
Poate pentru unii pare ciudat ceea ce spun, dar se vor convinge cât
de curând că situaţia la Palatul Cultural nu este aşa cum vor unii să
pară.
Am să revin cu un articol mai amplu.
Iliasă Ioan”
Este păcat că la conducerea Asociaţiei Culturale Reşiţa-Română au
ajuns nişte persoane, care împreună cu susţinătorii lor din cadrul asociaţiei, nu au pic de respect faţă de tradiţiile locale datorită cărora asociaţia a redevenit proprietara Palatului Cultural. Aceştia, pentru obţinerea
unor foloase personale, sunt capabili de orice (să semneze şi chiar să
jure în detrimentul adevărului), fără să se gândească că, prin atitudinea
lor, se fac de ruşine atât pe ei cât şi pe înaintaşii şi pe urmaşii lor.
Iliasă Ioan
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Am hrănit un om şi-un câine
drepţi, nu înainte de a-şi dovedi dreptatea.
Aşadar, mi-am luat toate cele în spate, de la pomii
fructiferi, sădiţi cu sudoare şi cu multă bucurie, până la tot
ceea ce ar fi putut fura ţiganii în caz de teren lăsat de
izbelişte. Am început acomodarea cu noua locaţie, cum
altfel, decât cu bucuria aerului curat tras în piept, cu
priveliştea Semenicului în stânga şi cu ţipătul uliilor şi al
fazanilor ce mă înconjoară. Repet, o feerie! La două, trei
zile de când m-am apucat mai serios de treabă sau, mă
rog, de când am început să merg mai des la noua grădină,
a apărut, timid, un câine costeliv, fricos, ce nu reuşea să se
apropie, de frică, bănuiesc, la mai mult de un metru.
Sabina, fetiţa mea, i-a dat ceva de mâncare. Câinele a

început să se apropie mai mult. I-a spus Alfonso. Am ajuns
să-i cumpăr boabe pentru câini. Am fost într-o zi la grădină
şi Alfonso era blocat după un gard vecin, din sârmă
ghimpată. Când m-a văzut, a sărit să îmi vină în braţe,
îndrăznesc să spun că a plâns, s-a zgâriat în ghimpii
sârmei, care parcă îmi intraseră mie, dinspre talpă înspre
suflet.
Am avut prieteni, de rasă umană, care m-au vândut,
uitat, ignorat, ironizat, înjurat. Oameni pentru care mi-am
sacrificat economiile, timpul, hrana, îmbrăcămintea.
Başca, un fluviu de iubire. Tind să cred că Alfonso îmi va
rămâne cel mai bun prieten!

5 949994 960103

Primăria Reşiţa ne informează
Lucrările de montare a noilor semafoare au
continuat în municipiul Reşiţa.
Angajaţii “Direcţiei pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local - Serviciul
de Iluminat Public şi Deszăpezire” au înlocuit
semafoarele din zona Inspectoratului Judeţean de
Poliţie Caraş-Severin.
Până în prezent, au fost schimbate semafoarele
de la intersecţia “Victoria” din cartierul Lunca
Bârzavei (Govândari), din zona Triaj şi de la Centrul
de Transfuzie Sanguină.

În această perioadă se efectuează lucrări de
amenajare a terenului sintetic al stadionului
„Mircea Chivu” din Valea Domanului.
Suprafaţa acoperită va fi de 7.000 de mp.
Pentru a spori calitatea terenului, în cursul
săptămânii viitoare, vor fi montate granule şi nisip.

Totodată, vor fi amplasate scaune noi în tribune.
Lucrările vor fi finalizate la sfârşitul lunii
noiembrie.
Începând cu data de 18 noiembrie 2013,
angaja ţii Serviciului Public “Direcţia pentru
Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local - Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”
vor efectua lucrări de instalare a iluminatului festiv al
municipiului Reşiţa. În prima etapă va fi amenajată
zona veche a oraşului.
Primăria Municipiului Reşiţa este în proces de
completare şi suplimentare a elementelor decorative
pentru sărbătorile de iarnă.
De asemenea, în perioada următoare vor fi
achiziţionaţi tradiţionalii pomi de Crăciun care vor fi
amplasaţi în cele trei zone ale oraşului: Centru Civic,
Muzeul de Locomotive şi Parcul Tricolorului.

Produse alimentare pentru cele mai defavorizate persoane
În cadrul Planului anual de furnizare a produselor alimentare pentru cele mai defavorizate persoane din
România (PEAD 2013), Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă Socială” Reşiţa a distribuit în perioada 4
septembrie - 4 noiembrie 2013, următoarele cantităţi de produse alimentare:
l ulei - 23.900 de kg (5l/beneficiar) - 4.780 de persoane;
l făină albă - 70.500 de kg (15 kg/beneficiar) - 4.700 de persoane;
l mălai - 34.440 de kg (8kg/beneficiar) - 4.305 de persoane;
l roşii în suc propriu - 4205 cutii (1 cutie/beneficiar) - 4.205 de persoane;
l zahăr - 12.615 kg (3kg/beneficiar) - 4.205 de persoane;
l miere - 4600 de cutii (1 cutie/beneficiar) - 4.600 de persoane;
l zacuscă - 9200 de cutii (2 cutii/beneficiar) - 4.600 de persoane.
Dintre cele 6.625 de persoane defavorizate, aflate în evidenţa Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
aproximativ 4.600 de persoane au beneficiat, în această perioadă, de ajutoarele alimentare distribuite în
cadrul PEAD 2013. Beneficiarii pot ridica, în continuare, produsele alimentare de la depozitul situat în
Reşiţa, pe Calea Timişoarei nr. 34, în apropierea depozitului societăţii SPOREA COM, de luni până vineri, în
intervalul orar 8:00-18:00.

S-a redeschis Gr@dina Zoologic@ „prof. Ioan Cri}an” din Re}i]a
Suprafaţa grădinii s-a extins de la 1,4 hectare la
Ieri la Reşiţa a fost inaugurată una din cele mai
5,6 hectare.
frumoase şi dotate grădini zoologice din ţară.
Grădina Zoologică „prof. Ioan Crişan” din Reşiţa
În Grădina Zoologică se regăsesc animale noi:
s-a înfiinţat în anul 1955, la iniţiativa profesorului zimbru, jaguar, pumă, emu, lama, mara, sconcs şi
Ioan Crişan, şi a fost inaugurată oficial în anul 1965.
cerb lopătar. De asemenea, Grădina Zoologică
„prof. Ion Crişan” din Reşiţa beneficiază de construcţii noi precum: o clădire educaţională, destinată
elevilor, pentru desfăşurarea orelor de biologie sau a
altor activităţi, un punct veterinar modern şi de o
clădire-carantină, o bucătărie, un fânar şi o magazie
multifuncţională precum şi un magazin de suveniruri.

În anul 2011 au început lucrările de reabilitare a
grădinii existente şi de modernizare a acesteia prin
execuţia de construcţii noi şi completarea cu noi
specii de animale, în cadrul proiectului „Modernizare
Grădină Zoologică ‹‹prof. Ioan Crişan›› - Municipiul
Reşiţa”.
Valoarea totală a investiţiei este de 7.534.351,15
de lei. Contribuţia Consiliului Local al Municipiului
Reşiţa a fost de 25% (2.426.676,15 lei) iar restul de
75% a reprezentat finanţare de la Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice (5.107.675 lei). Valoarea
lucrărilor de execuţie este de 7.332.512,72 lei.

S.C. RISTOMAGIC S.R.L. societatea în insolvenţă, in insolvency,
en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzare prin licitaţie publică cu strigare
a următoarelor bunuri:
- IMOBILE:
1. Teren în suprafaţă de 662 mp înscrisă în CF 30089 Oţelul Roşu, nr.
top 362
2. Grădină în suprafaţă de 535 mp înscris în CF 30694 Ohaba Bistra
nr. top 363/1
3. Construcţie tip P, casă amenajată în fabrica de produse congelate,
în suprafaţă construită de 597,59 mp
Imobilele sunt situate în 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
94.560 EURO
Pas de licitaţie
500 EURO
Taxa participare licitaţie
500 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună o
cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul 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
Taxa participare licitaţie
5 EURO/bun
3. ECHIPAMENTE DE PRODUCTIE: - vitrină frigorifică, frigider cu
trei incinte, pasteurizator lapte, maşină de întins aluat, maşină de
împachetat cu folie retractabilă Minipack, maşina 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 29.11.2013, 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.
S.C. POPASUL TAICUTU S.R.L. societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective, prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
următoarelor bunuri:
l autoturism Ford Focus C MAX fabricat în 2004
2.000 EURO+TVA
Preţ pornire licitaţie
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare
100 EURO
l echipamente tehnologice (mut tâmplărie, circular cu maşină de
găurit, ober freză, şlefuitor cu bandă, drujbă STHIL, drujbă electrică,
şlefuitor, bormaşină, maşină de legat bandă) evaluate la suma de 69
EURO+TVA
Pasul de licitaţie 5 EURO
Taxa participare 5 EURO/bun
Taxa de participare la licitaţie se achită cu o zi înainte de data
când este stabilită şedinţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.
Şedinţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
29.11.2013 ora 10 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul Timiş, în caz de neadjudecare vor avea loc
săptămânal, vineri, la ora 10 în aceleaşi condiţiile descrise mai sus.
Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Listele de preţuri privind bunurile mobile pot fi consultate. Informaţii
suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro, zilnic între orele
13-14 la telefon 0256-242823 şi la sediul lichidatorului.

Noţiunile de „Insolvenţă”, „Faliment” şi „Reorganizare”
Semnificatia termenilor
1) Procedura “insolventei” este acea procedura legala
care se deschide, la cererea debitorului sau a creditorilor,
in cazul in care o societatea se afla in stare de insolventa.
Conform legii, starea de insolventa reprezinta acea stare a
patrimoniului unei societati care se caracterizeaza prin
insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata
datoriilor certe, lichide si exigibile.
2) Procedura “falimentului” reprezinta procedura de
insolventa care se aplica debitorului in vederea lichidarii
averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de
radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat.
3) Procedura de “reorganizare” judiciara este
procedura de insolventa care se aplica debitorului in
vederea achitarii datoriilor acestuia,conform programului
de plata a creantelor.
Procedura de reorganizare presupune intocmirea,
aprobarea, implementarea si respectarea unui plan, numit
plan de reorganizare, care poate sa prevada, impreuna
sau separat:
(a) restructurarea operationala si/sau financiara a
debitorului;
(b) restructurarea corporativa prin modificarea
structurii de capital social;
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(c) restrangerea activitatii prin lichidarea unor bunuri
din averea debitorului.
Diferente
Procedura insolventei este o procedura “umbrela” care
include si procedura de reorganizare si/sau pe cea de
faliment. Prin urmare, relatia dintre celelalte doua subproceduri (faliment si reorganizare), pe de o parte, si
procedura insolventei, pe de alta parte, este cea de la parte
la intreg.
Astfel, in cazul in care o societatea este in stare de
insolventa, cu privire la aceasta se deschide “procedura
insolventei”.
Dupa momentul deschiderii acestei proceduri de insolventa urmeaza, de regula, o perioada de timp (denumita
“perioada de observatie”) in care administratorul judiciar
analizeaza situatia juridica si patrimoniala a societatii
pentru a determina daca sunt perspective reale pentru
salvarea societatii, pe baza unui plan de reorganizare, sau,
dupa caz, daca societatea trebuie lichidata, deoarece
aceasta nu mai poate fi revitalizata.
Dupa finalizarea analizei de catre administratorul
judiciar, creditorii societatii vor decide (a) daca se va
incerca salvarea societatii, prin reorganizare judiciara, sau
(b) daca se va trece la lichidarea societatii.

In cazul in care se aproba reorganizarea societatii, procedura insolventei va intra intr-o noua etapa, si anume, in
faza de “reorganizare judiciara”. Desi cu privire la aceasta
faza, legea foloseste expresia de “procedura de reorganizare”, putand crea impresia ca aceasta ar fi o procedura
distinct de cea de “insolventa”, in fapt, asa cum a fost aratat
mai sus, aceasta “procedura de reorganizare” reprezinta
doar o etapa din cadrul “procedurii de insolventa”.
In cazul in care nu se aproba reorganizarea societatii
sau, dupa caz, desi se aproba o astfel de reorganizare,
aceasta esueaza, societatea va intra in faza de “faliment”.
La fel ca si in cazul “reorganizarii”, legea foloseste
denumirea de “procedura” de faliment, creand impresia ca
aceasta este o procedura diferita de cea de insolventa. Cu
toate acestea, “falimentul” reprezinta doar o faza, posibila,
dar nu obligatorie, a “procedurii de insolventa”.
Prin urmare, in cazul in care o societate este in faliment,
putem spune ca aceasta este in insolventa, insa reciproca
nu este valabila; daca o societatea se afla in procedura de
insolventa nu inseamna neaparat ca aceasta este si in
faliment, dimpotriva, este posibil ca societatea respectiva
sa se afle in faza de reorganizare si sa “scape” cu succes
din procedura de insolventa.
Cabinet avocat Coltuc, www.coltuc.ro

Imobiliare
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.
Preţ 19.000 €. Tel. 0255-236325.
Vând la Clocotici casă, 720 mp
cu tot cu grădină, bonus 2 livezi,
33.000 €. Tel. 0255-234153, 0766204042. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, confort 2 îmbunătăţit, 56
mp, dotat cu tot ce-i nou şi modern,
bucătărie, baie, balcon, termopane,
gresie, faianţă, podele, etaj 3/4,
situat pe Aleea Tuşnad, 20.000 €
neg; apartament 3 camere confort 1,
70 mp, Calea Caransebeşului, etaj
1/4, dotat cu tot ce-i nou şi modern,
29.000 € neg. Tel. 0724-584000,
0355-412016. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere, Calea Caransebeşului, etaj
1/4, 30.000 € neg. Tel. 0770479181. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
apartament confort 1, 3 camere
decomandate, gresie, faianţă, podele laminate, termopane, centrală,
izolaţie interioară, uşile schimbate,
renovat recent, 34.000 € neg. Tel.
0729-137654, 0255-222550. (RR)
Vând la Ezeriş casă sau schimb
cu apartament în Reşiţa. Tel. 0723430602. (RR)
Vând în zona Arad teren de 500
mp, curent electric, apă şi gaz în faţa
porţii, 5000 €; teren 700 mp, cu
sălaş, 4000 €. Tel. 0751-754394. (rr)
Vând teren pe drumul Caransebeşului, 3800 mp, acces auto, 11
€/mp. Tel. 0755-078696. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 2
camere, în Luncă, zona Poliţie, cu
îmbunătăţiri, 18.500 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând urgent, aproape de Reşiţa,
zona km. 8, la 300 m de şosea, 6000
mp teren cu o construcţie neterminată, are parter şi mansardă,
fântână cu 23 metri adâncime,
curent trifazic, acces foarte bun
pentru maşină, 13.000 € neg. Tel.
0720-468986. (RR)
Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătărie, baie, hol, cămară alimente, plus
1 clădire în curte, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 2 fronturi stradale,
28.000 € neg sau schimb cu
apartament 2 camere confort 1, în
Reşiţa. Tel. 0747-832171, 0256410590. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 1, Aleea
Hunedoara, apartament 2 camere,
confort 1 decomandat, etaj 1 în bloc
turn, îmbun ătă ţit, termopane,
gresie, faianţă, podele laminate, uşă
metalică, mobilat sau nemobilat,
25.000 € 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, 0355-806444. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolaţie, 22.000 €
neg. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament. Tel. 0770546592, 0769-212428. (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 Reşiţa, pe b-dul Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperiş, mobilat,
geamuri geamuri termopan,
centrală termică, izolat interior şi
exterior, 25.000 € neg. Tel. 0726818134. (RR)
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Doresc să închiriez garsonieră
în Reşiţa. Tel. 0786-483218, 0355415185, 0747-468797. (RR)
Vând în Miniş, lângă Arad,
castel, 100.000 € neg. Tel. 0255561105, 0748-182833. (RR)
Vând în Reşi ţa, Micro 3,
apartament 2 camere, confort 2, etaj
4/4, 19.000 € neg. Tel. 0761606403. (RR)
Vând în centrul Reşiţei apartament 2 camere, confort 1 semi-decomandat, cu îmbunătăţiri multiple,
etaj 1/10, 25.000 € neg. Tel. 0722820910. (RR)
Vând în Re şi ţa, Moroasa,
apartament 2 camere, 15.000 € neg.
Tel. 0723-188347. (RR)
Vând în Reşiţa garsonieră,
12.000 € neg. Tel. 0748-406496. (rr)
Vând în Reşiţa, pe G.A. Petculescu, apartament 3 camere confort
1, decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, 37.000 € neg. Tel. 0757400900. (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 în Anina, oraşul nou,
garsonieră, etaj 1, 2500 € neg. Tel.
0753-203384. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe G.A.
Petculescu, apartament 3 camere,
confort 1 cu îmbunătăţiri, etaj 3/4,
bloc anvelopat nou, 40.000 € neg.
Tel. 0722-688244. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe Aleea
Albăstrelelor, garsonieră compusă
din 2 camere, cu îmbunătăţiri, renovată, etaj 2, parcare plătită, 11.000 €
neg; garsonieră 2 camere cu
îmbunătăţiri, pe Aleea Constructorilor, parter, cu grădină, pregătită la
cheie pentru vânzare, 11.000 € neg.
Tel. 0749-973588. (RR)
Vând apartament 2 camere,
confort 1, mobilat, 24.000 €. Tel.
0757-311013. (RR)
Vând la Gârlişte teren cu loc de
casă, 400 mp, 6000 €. Tel. 0355416555, 0255-234422. (RR)
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 26.500 € negociabil. Tel. 0726994547.
Vând apartament 2 camere cu 2
băi, în Moroasa 1, decomandat,
parter înalt fără probleme, bilateral,
bloc turn, 17.500 €, urgent. Tel.
0766-603190.
Vând garsonieră spaţioasă 40
mp în Mociur, etaj 1, balcon, bloc
civilizat. 8500 €. Tel. 0766-603190.
Vând teren în centru 430 mp, la
20m de bulevard, între Alpha Bank
şi BCR. Tel. 0766-603190.
Caut să închiriez garsonieră sau
apartament cu o cameră, începând
cu luna decembrie, exclus Albăstrelelor sau Constructorilor. Tel. 0728813340.
Vând apartament 2 camere,
parter, aleea Felix (lângă Piaţa
Agroalimentară Intim), modernizat,
centrală termică, izolat interior şi
exterior, termopane, uşă de intrare
separată de scara blocului, 50 mp
(este bun şi pt. privatizare). Preţ
29.000 €. Tel. 0744-524991.
Vând casă 3 camere în Reşiţa,
centrală gaz, termopane, diverse
îmbunătăţiri, curte aprox. 305 mp,
betonat, 2 locuri de parcare (1
acoperit), fântână. Preţ 45.000 €
negociabil. Tel. 0746-112665.
Apartament 3 camere, confort 3,
51 mp, zona Govândari, scara 3,
etajul 2, apartament 10. Mobilat,
izolat termic, centrală proprie pe
gaz, parchet, geamuri şi uşi de
termopan interior şi uşă metalică la
intrare, finisat. Cartier liniştit. Autobuze mari în apropiere. Asociaţie
fără datorii. Instalaţii sanitare noi în
apartament şi subsol. Mobilat/nemobilat în funcţie de dorinţa clientului. Preţ neg. Tel. 0728-400315.
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Închiriez apartament 2 camere
confort 2, Govândari, izolaţie
exterior, nemobilat preţ 130 €. Tel.
0759-077067.
Vând teren 700 mp, zona Triaj,
toate utilităţile, 9500 €. Tel. 0740512979.
Închiriez garsonieră, mobilată
pe calea Caransebeşului, 120 €
negociabil. Tel. 0740-512979.
Vând 2 parcele a 700 mp la
strada Nera Reşiţa, apă canal
curent gaz pt. construit casă, 26
€/mp. Tel. 0722-631009.
Vând parcele în Crivaia Văliug în
zona cu case de vacanţă, cu resurse
apă, curent, drum de acces, 28 €/mp
neg. Zona deosebită, cu pârtie de
schi şi lac Gozna. Zonă cu potenţial
turistic. Tel. 0722-631009.
Vând parcelă 4,64 ha lucrată, cu
acte taxe la zi şi CF în oraş Recaş
jud. Timiş la 20.500 €, proprietar.
Tel. 0722-631009.
Vând parcelă 3.400 mp şi 3000
mp cu 11 €/mp în Crivaia, posibilităţi
apă, curent drum de acces. Tel.
0722-631009.
Vând apartament cu 3 camere în
Reşiţa, zona Intim, et. 1/4, geamuri
termopan şi izolaţie exterioară. Preţ
negociabil. Tel. 0740-901345.
Vând apartament cu 2 camere,
Al. Mărghitaş, bl. 1, ap. 19, preţ
negociabil. Tel. 0726-225083.
De vânzare sau închiriere, 2
camere, cămin, zona Intim, cu
îmbunătăţiri, termopane, încălzire
etc., liber, ocupabil imediat. Tel.
0727-045017.
Vând urgent în Reşiţa, apartament 2 camere, et. 3, centrală termică, izolat, ferestre termopan şi teren
400 mp cu căsuţă şi curent electric,
Calea Caransebeşului, preţ neg.
Tel. 0722-871952, 0770-130743.
Vând cas ă Secă şeni, pre ţ
18.000 € negociabil. Tel. 0731191130.
Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătărie, baie, hol, cămară alimente, plus
1 clădire în curte, garaj, anexe,
grădină 1520 mp sau schimb cu
apartament 2-3 camere în Reşiţa
sau casă, chiar fără grădină. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând apartament Bocşa Român ă, Aleea Trandafirilor, parter,
termopane, laminate, uşă metal,
centrală termică, renovat interiorexterior, preţ avantajos. Tel. 0747029212.
Vând casă la Secu nr. 4. Tel.
0255-233931 sau 0764-103931.
Vând teren în Reşiţa, cu intrare
pe la Curtea de Conturi, 6000 mp,
preţ 24.000 €, neg. Tel. 0737870252, 0734-155422.
Vând urgent pădure, 1 ha, sat
Secăşeni, com. Ticvaniul Mare, preţ
4.000 lei. Tel. 0737-870252, 0734155412.
Vând pe Bd. Al. I. Cuza, pe lângă
Staţia Luncă, ap. cu 2 camere,
decomandate, în bl. 32, parter, preţ
30.000 €. Tel. 0720-311810.
Schimb - vând casă în Dognecia
cu 2 camere, bucătărie, baie, cu
vană, canalizare, hidrofor, teracotă,
gresie, faianţă, uşă metalică, sau
schimb cu garsonieră cu balcon în
Luncă, preţ 19.000 €. Tel. 0255236325.
Vând apartament la căsuţă,
lângă Facultate, compus din etaj cu
2 camere şi baie, hol intrare în pod,
parter cu 2 camere şi baie, subsol cu
o cameră sufragerie, bucătărie
atelier de lucru, cămară cu centrală
termică, izolat termic, renovat,
termopane noi, curte cu acces auto.
Tel. 0745-481773.
Oferim spre închiriere garsonieră, preţ 300 lei. Tel. 0770-370534.
Vând apartament 3 camere
parter, decomandat, centrală, 80
mp, 30.000 €. Tel. 0746-465530.
Închiriez apartament 2 camere
mobilat şi utilat complet. Preţ 120
€/lună. Preţ 0728-568448.
Vând apartament 2 camere, str.
Ştefan cel Mare et. 1. Tel. 0770546592.
Vând teren intravilan în Reşiţa,
pe Calea Caransebeşului, km 1-2,
parcelat sau neparcelat. Tel. 0722630097.

S.C. CARINA ROYAL S.R.L. societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzare prin licitaţie
publică cu strigare a următoarelor bunuri:
l IMOBILUL DENUMIT SPAŢIU COMERCIAL situat în loc.
Caransebeş, str. N Bălcescu, nr. 12, ap. I, compus din:
1. Apartament nr. I compus din 4 camere, una bucătărie, una
cămară, un hol şi magazie în suprafaţă de 180,22 mp, şopronul nr. 1 cu
suprafaţa de 17,10 mp, WC-ul legat şopronul nr. 1, scările cu o suprafaţă
de 1,20 mp înscris în CF nr. 31755-C1-U1, Caransebeş (nr. CF vechi nr.
6298) nr. top 723/I Caransebeş.
2. Apartament nr. II compus din 4 camere, una bucătărie, 2
coridoare, una cămară, una baie, intrare în pivniţă, pivniţa de sub
încăperile atribuite, atelierele, împreună cu 34% din părţile comune în
indiviziune forţată înscris în CF nr. 31755-C1-U2 Caransebeş, (CF vechi
nr. 6299), nr. top 723/II
3. Depozit materiale de construcţii înscris în CF 31755-C1-U3
Caransebeş, (CF vechi 6300 Caransebeş) nr. top 723/III/IV.
Terenul de sub construcţii în suprafaţă de 1579 mp înscris în
CF 31755 nu a fost dezmembrat. Imobilele descrise mai sus se vând
ca un întreg.
133.575 EURO
Preţ pornire la licitaţie
Pas de licitaţie
5.000 EURO
Taxa participare licitaţie
2.000 EURO
IMOBIL DENUMIT SEDIU FIRMĂ-GRUP EXPLOATARE compus
din: Teren şi construcţii înscrise în CF 30147 Caransebeş (nr. CF
14823 Caransebeş) situat în Caransebeş str. Muntele Mic nr. 131A, după
cum urmează:
l teren în suprafaţă de 5560 mp nr. cad 1002/2-1172 top XXX/2 păşune
în Valea Potocului, Birou sediu, grup exploatare - nr. cad C1 top XXX/2,
Garaj TOP nr. cad C2 top XXX/2, Staţie Peco nr. cad. 3 top XXX/2.
Preţ pornire la licitaţie
310.275 EURO
Pas de licitaţie
5.000 EURO
Taxa participare licitaţie
2.000 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună o
cauţiune reprezentând 20% din preţ, în contul S.C. CARINA ROYAL
S.R.L. nr. RO67 RZBR 0000 0600 1444 7531 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timişoara.
Cauţiunea şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de ziua
de licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 29.11.2013, 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.
S.C. Nino De Martiis S.R.L., societatea în insolvenţă, in insolvency,
en procedure collective, prin lichidator SCP Miriana Mircov Relicon
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare următoarele
bunuri:
1. Autoutilitară Fiat Doblo an fabricaţie 2007
Preţ pornire licitaţie
2.000 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare
100 EURO
2. Bunuri mobile (motostivuitor Linde - 2.500 euro, compresor - 112
euro, aparat sudură - 246 euro, abkant -246 euro, rastel - 135 euro,
maşină de spălat pensiune - 400 euro, rafturi - 134 euro, schelet raft - 134
euro, aparat tăiere plasmă - 1.342 euro, laptop netebook - 83 euro,
telefon mobil - 45 euro)
Pasul de licitaţie
50 EURO
Taxa participare
50 EURO/bun
Bunurile sunt scoase la licitaţie publică la preţul din evaluarea
tehnică.
Participanţii la licitaţie pentru bunuri sunt obligaţi să depună o
cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. Nino de Martiis
S.R.L, nr. RO93 RZBR 0000 0600 1554 7722, deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timişoara.
Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte
de ziua de licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 29.11.2013 ora 10, ora 11,00 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş, în
condiţiile prezentate mai sus.
În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri la ora
11,00 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 judiciar
www.relicons.ro, la sediul lichidatorului judiciar şi la telefon 0256-242823
zilnic între orele 13-14.
S.C. BAMBUS TRANS FOREST S.R.L. societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L. continuă 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 21.600 EURO
Pas licitaţie
500 EURO
Taxa participare licitaţie
500 EURO
Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil a fost diminuat cu un
procent de 25% .
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 29.11.2013 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 0256-242823.
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Plenul Senatului a votat pentru respingerea
proiectului de lege privind unele măsuri aferente
exploatării minereurilor auro-argentifere din
perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea
dezvoltării activităţilor miniere în România, iar raportul
Comisiei speciale a fost trimis Parchetului General.

Dezbatere public@
Ministerul Agriculturii supune dezbaterii
publice Legea privind unele măsuri de
reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan de către
persoane fizice şi de înfiinţare a Autorităţii
pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei
Funciare.
Potrivit proiectului, cetăţenii români sau
străini care vor să achiziţioneze terenuri
agricole în România, după 1 ianuarie 2014, nu
vor mai fi nevoiţi să se limiteze la doar 100 de
hectare şi nici să aibă cunoştinţe în domeniul
agricol sau o perioadă minimă de activitate în
acest sector.
În proiectul iniţial de OUG din luna
septembrie s-a impus limita de 100 de hectare
de teren agricol pe care o poate deţine o
persoană fizică, cetăţean român sau din alt
stat al Uniunii Europene, dar şi o măsură care
viza experienţa de 5 ani în agricultură, condiţii
considerate discriminatorii de către Comisia
Europeană şi scoase în prezent din actualul
proiect de Lege.
România nu are prevăzută în tratatul de
aderare posibilitatea prelungirii interdicţiei de
vânzare a unor terenuri agricole către străini
după 1 ianuarie 2014, în timp ce Bulgaria,
Ungaria şi Lituania au specificat acest aspect
în tratatul de aderare la UE.

Ordinul Preşedintelui ANAF privind aplicarea de
instrucţiuni speciale pentru unele categorii de bunuri
introduse de către călători pe teritoriul României, în
bagajele personale, a fost suspendat temporar şi va
reintra în vigoare începând cu data de 1 decembrie
2013, informează Direcţia Generală a Vămilor.

Comisia juridică, Comisia pentru apărare şi cea pentru
administraţie publică din Senat au stabilit, în şedinţă comună,
amânarea până în data de 3 decembrie a dezbaterilor asupra
Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea OUG
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice pentru
a se centraliza toate amendamentele depuse.

Camera Deputa]ilor a aprobat modificarea
Legii nr. 165/2013
Camera Deputaţilor a aprobat marţi, 19 noiembrie, cu 275 de voturi „pentru”, 51
„împotrivă” şi patru abţineri, în calitate de Cameră decizională, 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. Legea fusese
adoptată de Senat în data de 22 octombrie 2013.
Noua lege a restituirilor a fost modificată în urma solicitărilor adresate primuluiministru 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 ca preşedinţii acestor comisii sunt reprezentanţii instituţiilor prefectului.
O modificare importantă a legii, aprobată de Camera Deputaţilor, este
majorarea termenului de decădere în procedura administrativă în care persoanele
care se consideră îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la
entităţile învestite de lege. Termenul a fost majorat de la 90 de zile la 120 de zile.
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.
Nu în ultimul rând, potrivit noului act normativ, 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
trimis la promulgare Preşedinţiei.

OUG privind salarizarea personalului bugetar în anul 2014 }i
alte m@suri în domeniul cheltuielilor publice
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 703 din data de
15 noiembrie 2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice.
Actul normativ stabileşte că, în anul 2014, cuantumul brut al
salariilor de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice
se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna
decembrie 2013 în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi
coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare
prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
De asemenea, în anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut se menţine
la acelaşi nivel cu cel din luna decembrie 2013, în măsura în care
personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Valoarea de referinţă se menţine şi în anul 2014 la 600 lei.
Prin excepţie, începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul
brut al salariilor de bază, astfel cum au fost stabilite pentru luna
decembrie 2013, se majorează cu până la 10%, fără a depăşi
salariul de bază stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr.
284/2010, pentru personalul didactic din învăţământul universitar şi preuniversitar cu o vechime în învăţământ de până la 6 ani.
Actul normativ mai stabileşte că, începând cu data de 1
ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi
farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu

lunar brut mai mic decât 3.000 lei, care nu include drepturile
aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii
asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a
programului normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de
o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei.
Alte prevederi se referă la plata eşalonată a sumelor
prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea
unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului
din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în
perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014. Pentru această
categorie de titluri executorii, plata se va realiza astfel:
l în primul an de la data la care hotărârea judecătorească
devine executorie se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
l în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească
devine executorie se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
l în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească
devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
l în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească
devine executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
l în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească
devine executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
Ordonanţa de urgenţă stabileşte şi prorogarea până la data
de 1 ianuarie 2015 a aplicării prevederilor art. 136 din Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciară, cu privire la preluarea
atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi
al judecătoriilor, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
juridice.ro, 18 noiembrie 2013

Guvernul şi-a angajat r ăspunderea
pentru legea descentralizării în faţa plenului
reunit al parlamentului.
Anterior, executivul a aprobat proiectul de
lege privind stabilirea unor m ăsuri de
descentralizare a unor competenţe exercitate
de unele ministere şi organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi a unor
măsuri de reformă privind administraţia publică.
Potrivit proiectului de act normativ, în urma
descentralizării, mai multe servicii din domeniile
agricultură, cultură, mediu, tineret şi sport,
asistenţă socială, sănătate vor fi trecute în
subordinea autorităţilor locale, începând cu
data de 31 decembrie 2013.

Pragul de participare la referendum
rămâne de 30% din alegătorii înscrişi în listele electorale, a decis Curtea Constituţională.
Instanţa Supremă a respins sesizarea preşedintelui Traian Băsescu privind modificările aduse
la Legea referendumului.
Prin această decizie Curtea întăreşte soluţia
din luna iunie prin care prevederea privind pragul electoral e constituţională în măsura în care
nu se aplică referendumurilor organizate în decurs de un an de la data intrării în vigoare a legii.

Prin Hotărârea adoptată de Guvern s-a
stabilit ca salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată să fie de 850 lei lunar, începând
cu data de 1 ianuarie 2014, şi de 900 lei lunar,
începând cu data de 1 iulie 2014. De această
majorare va beneficia un număr de peste
804.000 salariaţi, dintre care 238.143 salariaţi în
sectorul bugetar şi 566.112 salariaţi în sectorul
concurenţial - în cazul primei trepte de majorare.
În cazul celei de-a doua trepte, beneficiari
vor fi 966.405 salariaţi, dintre care 274.000 în
sectorul bugetar şi 692.405 în sectorul
concurenţial. Încheierea unui contract individual
de muncă cu un salariu de bază mai mic decât
cel prevăzut în prezenta Hotărâre de Guvern
constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 1.000 la 2.000 lei, fiind distinctă de
cea prevăzută de Codul Muncii.

În şedinţa Guvernului României din 14
noiembrie a fost adoptată Hotărârea privind
stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru
acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei
electrice şi energiei termice pentru nevoi
casnice, cuvenit veteranilor de război şi
văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de
război în afara serviciului ordonat.
Astfel, se majorează ajutorul anual cuvenit
categoriilor din titlu, de la 230 la 265 de lei. De
acest ajutor vor beneficia 29.936 persoane şi el
va fi suportat din bugetele MMFPSPV, MApN,
MAI pe anul 2013.

l Preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că proiectul bugetul de stat pe anul 2014 va fi adoptat de Parlament în jurul datei de 9 decembrie l Accizele la benzină şi
motorină vor creşte cu câte 70 de euro la 1.000 de litri, reprezentând o majorare cu circa 20%, de la 1 ianuarie 2014 l Primele carduri de sănătate vor fi distribuite către
populaţie undeva la mijlocul anului viitor, estimează preşedintele CNAS l Toţi câinii cu stăpân din România vor trebui identificaţi şi înregistraţi în decurs de şase luni de la
intrarea în vigoare a normelor metodologice privind gestionarea câinilor fără stăpân, potrivit preşedintelui ANSVSA l Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere
publică proiectul de Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale l Guvernul României a decis majorarea cu 10% a
subvenţiei acordate de la bugetul de stat pentru căminele şi cantinele din campusurile universitare, începând cu data de 1 Decembrie 2013 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 805/2013 privind transmiterea unui sector de
drum de interes naţional din domeniul public al statului şi
din administrarea Departamentului pentru Proiecte de
Infrastructură şi Investiţii Străine în domeniul public al comunei Mehadia, judeţul Caraş-Severin, şi în administrarea
Consiliului Local al Comunei Mehadia, declasarea acestuia din drum de interes naţional şi încadrarea în categoria
funcţională a drumurilor de interes local, modificarea
traseului unui sector de drum naţional pe sectorul de drum
corespunzător lucrării de investiţii, cu introducerea în
domeniul public al statului a acesteia, modificarea şi
completarea anexei nr. 16 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului, precum şi modificarea şi
completarea H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea
încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
(M.O. nr. 656 din 25.10.2013)
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l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice nr. 2209/2013 privind stabilirea
valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru
semestrul II al anului 2013 (M.O. nr. 657 din 25.10.2013)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice nr. 2210/2013 privind stabilirea
valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de
tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013 (M.O. nr.
657 din 25.10.2013)
Ordinul Ministerului Economiei nr. 2004/2013 pentru
modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea
Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor
pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate
pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare
destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane
sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor
de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în
scopul protecţiei atmosferei (M.O. nr. 657 din 25.10.2013)

l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1229/2013 privind
acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă
Reşiţa pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi
(M.O. nr. 657 din 25.10.2013)
l Autoritatea Naţională pentru Turism - Normele privind
atribuirea contractelor de prestări de servicii de amenajare
şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate
sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor
expoziţionale de turism la care participă Autoritatea Naţională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de
la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare
Regională din 25.09.2013 (M.O. nr. 659 din 28.10.2013)
l Legea nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) şi (3)
ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea
unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul
Monetar Internaţional (M.O. nr. 659 din 28.10.2013)

Preşedintele Republicii Irlanda, Michael D. Higgins, va
efectua în 8 aprilie 2014 o vizită de stat în Marea Britanie,
după acceptarea unei invitaţii istorice ce i-a fost adresată
de Regina Elisabeta a II-a. Este pentru prima dată în istorie
când o vizită a unui şef al statului irlandez în Marea Britanie
are rang de vizită de stat.

Delegaţia Palestinei la Naţiunile Unite a votat
pentru prima dată în Adunarea Generală. A fost
pentru prima oară când palestinienii au avut un vot
după ce statutul său la ONU a fost actualizat, în
noiembrie anul trecut, la "stat non-membru" de la o
"entitate", cum este Vaticanul.

Sârbii din Kosovska Mitrovica au revenit la urne
după anularea alegerilor municipale desfăşurate în
localitate la 3 noiembrie. Doi sârbi se vor înfrunta în
turul al doilea, prevăzut pentru 1 decembrie. Prezenţa
la vot a rămas foarte scăzută, cu 5.200 din 23.000
prezenţi la urne, adică 22 la sută.

Norme noi de sprijinire a
producţiei cinematografice
Comisia Europeană a adoptat criterii revizuite pentru evaluarea, în
temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, a schemelor de sprijin ale
statelor membre în favoarea operelor cinematografice şi a altor opere
audiovizuale. Noua Comunicare privind cinematografia permite acordarea
de ajutoare pentru o gamă mai largă de activităţi, evidenţiază marja de
discreţie de care dispun statele membre pentru a defini activităţile culturale
care merită sprijinite, introduce posibilitatea de a acorda ajutoare mai
substanţiale pentru producţiile transfrontaliere şi promovează patrimoniul
cinematografic. Comisia a luat în considerare observaţiile primite în cursul a
trei consultări publice cu statele membre şi cu părţile interesate.
Noile norme extind domeniul de aplicare al Comunicării privind
cinematografia din 200, care prevedea numai ajutoare de stat pentru
producţia de filme, cu scopul de a include toate etapele unei opere
audiovizuale, de la conceperea acesteia până la prezentarea în faţa
publicului. În principiu, intensitatea ajutorului care poate fi acordat unei opere
cinematografice continuă să fie limitată la 50 % din bugetul de producţie.
Costurile de distribuţie şi de promovare pot beneficia de un ajutor cu aceeaşi
intensitate. Cu toate acestea, coproducţiile finanţate de mai mult de un stat
membru pot primi în prezent ajutoare de până la 60 % din bugetul de
producţie. Dimpotrivă, nu există limite privind ajutorul destinat scrierii de
scenarii sau dezvoltării proiectului cinematografic ori operelor audiovizuale
greu de realizat, astfel cum sunt definite de fiecare stat membru în
conformitate cu principiul subsidiarităţii.
În temeiul noilor norme, statele membre au în continuare dreptul de a
impune beneficiarilor măsurilor de ajutor în domeniul audiovizualului condiţii
de teritorializare a cheltuielilor. Într-adevăr, o astfel de restricţionare a
normelor pieţei unice a UE este justificată prin promovarea diversităţii
culturale, care necesită conservarea resurselor şi a cunoştinţelor din sector
la nivel naţional sau local. Normele revizuite asigură că astfel de obligaţii
teritoriale rămân proporţionale cu aceste obiective. În special, statele
membre pot impune ca 160 % din valoarea ajutorului acordat să fie cheltuite
pe teritoriul lor. De asemenea, statele membre pot impune ca, independent
de valoarea ajutorului acordat, un nivel minim din activitatea de producţie să
se desfăşoare pe teritoriul lor, ca o condiţie pentru a beneficia de ajutor. Acest
nivel nu poate depăşi 50 % din bugetul de producţie. În nicio situaţie, ca şi în
cazul normelor anterioare, obligaţia de teritorializare a cheltuielilor nu poate
depăşi 80 % din bugetul de producţie.
Noua Comunicare privind cinematografia subliniază, de asemenea,
importanţa obiectivelor legate de patrimoniul cinematografic, în privinţa
colecţionării, conservării şi accesibilităţii filmelor europene. Statele membre
ar trebui să îi încurajeze şi să îi sprijine pe producători să depună o copie a
operelor care beneficiază de ajutor pentru ca acestea să fie conservate şi
utilizate în scopuri necomerciale specifice.
Statele membre ar trebui să-şi alinieze schemele de sprijin existente la
această comunicare în termen de doi ani.
Context
Statele membre ale UE alocă aproximativ 3 miliarde EUR pe an pentru
sprijinirea producţiei cinematografice: 2 miliarde EUR sub formă de granturi
şi împrumuturi cu dobândă redusă şi 1 miliard EUR sub formă de stimulente
fiscale. Aproximativ 80 % din această sumă este destinată producţiei
cinematografice. Franţa, Regatul Unit, Germania, Italia şi Spania oferă cea
mai mare parte a acestui sprijin.
Comisia Europeană - IP/13/1074, 14/11/2013

Importan]a agriculturii în via]a
noastr@ de zi cu zi
UE a lansat o nouă campanie pentru a creşte
gradul de sensibilizare cu privire la importanţa
agriculturii în viaţa noastră de zi cu zi.
În UE, peste 12 milioane de agricultori lucrează cu
normă întreagă, iar alte 36 de milioane de locuri de
muncă depind direct de agricultură. Cu toate acestea,
studiile arată că populaţia din zonele urbane se consideră din ce în ce mai deconectată de la viaţa rurală
şi agricolă. Pentru a contracara această tendinţă,
Uniunea Europeană a lansat campania „Taking care
of our roots” (Grijă pentru rădăcinile noastre) pentru a
sublinia importanţa agriculturii şi pentru a arăta în ce
măsură este sprijinită de politicile UE.
Nu doar produse alimentare
Campania se concentrează pe marea diversitate
de bunuri pe care le folosim cu plăcere în fiecare zi şi
care sunt produsul agriculturii europene. De la
brânzeturile franţuzeşti din frigider şi lâna italiană din
care sunt fabricate puloverele pe care le purtăm, până
la lalele olandeze pe care le punem în vază, munca
agricultorilor europeni este omniprezentă. Pe lângă
faptul că prezintă rezultatele muncii agricultorilor,
campania subliniază şi importanţa agriculturii pentru
alte domenii - de la stimularea creşterii în comunităţile
rurale, la protecţia mediului şi a peisajelor naturale.
Site-ul Grijă pentru rădăcinile noastre oferă detalii
despre politicile UE în domeniul agriculturii, materiale
specifice destinate agricultorilor şi profesorilor care
doresc să prezinte această activitate şi modul în care
UE sprijină sectorul agricol. De asemenea, în cadrul
campaniei, vor avea loc diverse evenimente al căror
scop este să le prezinte celor interesaţi, într-un mod
interactiv, agricultura europeană.
De ce vorbim despre politica agricolă?
Lansarea campaniei este urmarea unui acord
încheiat în luna iulie care prevede introducerea unei
serii de modificări la politica agricolă europeană,
începând din 2014. Politica agricolă comună (PAC)
este destinată să le asigure agricultorilor un nivel de
trai decent şi să le garanteze cetăţenilor europeni
accesul la alimente de calitate, la preţuri rezonabile.
Modificările aduse vor permite PAC să aloce banii
într-un mod mai echitabil la nivelul UE. De asemenea,
vor fi disponibile noi fonduri pentru a ajuta noua
generaţie de tineri agricultori şi pentru a propune
soluţii mai ecologice.
Agricultură, pescuit şi alimentaţie - 21/10/2013

Hollande s-a deplasat în Israel, marţi,
19 noiembrie, pentru prima dată de la
alegerea sa acum 18 luni, cu o zi înaintea
următoarei runde de discuţii începută la
Geneva privind programul nuclear al
Iranului. Iranul a acuzat Franţa de blocarea
acordului în urmă cu două săptămâni, în
cursul discuţiilor dintre Teheran şi cele şase
puteri mondiale de la Geneva. Iranul solicită ridicarea sancţiunilor internaţionale, în
timp ce interlocutorii săi cer încetarea activităţilor sale nucleare, inclusiv îmbogăţirea
uraniului.
Guvernul Chinei a anunţat că familiile
în care unul dintre parteneri nu are fraţi ar
putea avea doi copii.
Wang Pei'an, un director adjunct al
Comisiei Naţionale de Sănătate şi de
Planificare a Familiei din China, a declarat
că statul asiatic optează pentru introducerea treptată a politicii universale de "doi
copii" pentru a preveni o fluctuaţie majoră a
populaţiei, care ar pune presiune asupra
serviciilor publice de bază. Unii demografii
susţin că, şi o inversare totală a politicii "un
copil" nu ar duce la o creştere semnificativă
a naşterilor din cauza unor schimbări
fundamentale în comportamentul de
reproducere în rândul publicului.
Trupele armatei libiene au intrat, la
începutul săptămânii, în capitală, pentru a
îndepărta grupurile care au recurs la
violenţă în ultimele zile.
SUA, între timp, a declarat că este gata
să instruiască soldaţii libieni, ca parte a
eforturilor de a spori securitatea în ţară.
Solicitarea a venit din partea prim-ministru
al Libiei, şi va include antrenarea a 50008000 militari la o bază din Bulgaria.
Inginerii de la Fukushima au început
eliminarea barelor de combustibil dintr-un
reactor deteriorat. Acestea sunt
îndepărtate una câte una, procesul durând
aproximativ un an.
Operaţiunea minuţioasă şi riscantă este
un prim pas crucial spre o curăţire completă
a centralei avariate de cutremur şi tsunami
în nord-estul Japoniei.

l Statele Unite şi Franţa au semnat un acord de combatere a evaziunii fiscale off-shore, aducând la 10 numărul ţărilor care au aderat la această campanie a SUA l
Germania a pornit prima centrală pe cărbune în ultimii opt ani, deoarece subvenţiile la energie din surse regenerabile cresc costurile de electricitate l A fost învestit
preşedintele ales al Georgiei, Giorgi Margvelaşvili l Comisia Europeană a prezentat o revizuire a Procedurii cererilor cu valoare redusă, din 2007, o procedură de
soluţionare a litigiilor civile şi comerciale mici, într-un mod mai simplu l Congresul Partidului Social Democrat (SPD) din Germania l-a reales în fruntea formaţiunii pe
Sigmar Gabriel l Ciprul va elimina probabil complet, în următoarele luni, restricţiile asupra mişcărilor de capital, impuse în luna martie în cadrul programului
internaţional de asistenţă l Liderii Commonwealth au convenit cu privire la măsurile pentru combaterea sărăciei, în timpul unui summit în Sri Lanka l

Aeronava hibrid ESTOLAS

Aşa cum reiese din eforturile depuse în
Filipine, în urma taifunului Haiyan, deplasarea personalului de sprijin şi ajutoare în
zonele sinistrate şi evacuarea victimelor,
este o problemă majoră atunci când
infrastructura a devenit inutilizabilă în
situaţii de catastrofe naturale.
Un nou concept de aeronave, care combină caracteristicile unui dirijabil, avion,
elicopter şi vehicul pe pernă de aer, care
este dezvoltat ca parte a proiectului Scurtă
Decolare şi Aterizare pe Orice Suprafaţă
(ESTOLAS) al Comisiei Europene, ar putea

ajuta la rezolvarea problemei.
Aeronava hibrid ESTOLAS are un
design compact, cu motoare cu elice
montate în partea din spate a unui corp
principal în formă de disc, care poartă un
rotor ca cele ale elicopterelor. Aeronava
este compusă aproape în întregime din
materiale compozite uşoare şi incinte ale
corpului pot fi, de asemenea, umplute cu
heliu pentru a reduce şi mai mult greutatea
aeronavei, oferind în acelaşi timp putere
suplimentară de ridicare. Acest lucru i-ar
permite să decoleze şi să aterizeze la

viteze mici pe piste scurte şi, în cazul în
care nu sunt disponibile piste convenţionale, se poate utiliza perna de aer şi roţile
tip schiuri pentru a decola şi ateriza pe orice
suprafaţă naturală, cum ar fi câmpuri,
mlaştini, apă sau zăpadă.
Echipa implicată în proiect examinează
pentru ESTOLAS dimensiuni diferite, adică
mici - cu sarcina utilă sub 3 tone, medii între 10 şi 80 tone, mari - peste 80 tone
sarcina utilă. Coordonatorul de proiect,
Alexandru Gamaleyev de la Universitatea
Tehnică din Riga, Letonia, spune că un
model supergreu ESTOLAS ar fi capabil să
decoleze şi să aterizeze pe distanţe de 175
m, în timp ce versiunile mici ar putea face
acest lucru în interval de doar 75 m.
Rata de sarcină ar fi, de asemenea, de
1,5-2 ori mai mare decât la jeturile
convenţionale sau avioanele cu elice, cu un
consum redus de combustibil, oferind
aeronavei capacitatea de a livra marfa
oriunde pe Pământ fără realimentare.
Gamaleyev afirmă, privind consumul
avionului hibrid, că este extrem de mic, la
nivelul transportului feroviar din punct de
vedere al costurilor, în timp ce emisiile
reduse de CO2 ar trebui să-l facă cel mai
eficient ecologic mijloc de transport aerian
din lume.
În plus faţă de operaţiunile de salvare şi

ajutor în situaţii de dezastre, echipa susţine
că ESTOLAS are o largă varietate de
aplicaţii, inclusiv apărare, afaceri, turism şi
sprijin pentru construirea şi exploatarea de
petrol şi gaze naturale. De asemenea, are
potenţialul de a oferi transport aerian mai
ieftin şi mai eficient între oraşe cu piste şi
aeroporturi deja existente şi oraşele mai
mici, lipsite de astfel de facilităţi.
Acum, conceptul fiind complet, echipa
se va muta pe zona de testare a unui model
în tunelele aerodinamice. Această etapă va
fi urmată de teste de zbor controlat prin
radio înainte de termenul final al proiectului
de 24 luni, în luna aprilie a anului viitor.
Echipa va examina, de asemenea, o serie
de opţiuni pentru a aduce conceptul la o
realitate comercială, inclusiv acordarea
licenţelor de proiectare, căutarea de capital
pentru invetiţii, sau înfiinţarea de întreprinderi mixte cu parteneri din industrie.
ESTOLAS nu este pe un teren complet
nou. Acesta are ca scop să reuşească unde
un program extins din epoca sovietică a
eşuat în 1995. Atunci, o echipă a reuşit să
elaboreze un design pentru un hibrid
pilotat, dar s-a dovedit că această
aeronavă ar fi foarte instabilă. "A zburat, dar
nu foarte bine şi nu la mare înălţime. În plus,
nu a găsit sponsori pentru a continua
munca", povesteşte Gamaleyev.
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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 vilă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu băi proprii. Preţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Vând 55 ha teren agricol
intravilan situat în localitatea Călan
jud. Hunedoara. Preţ 2.000 €/ha.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere
situat în Reşiţa, Lunca Pomostului
et. 3/4 cu multiple îmbunătăţiri, 105
mp. Preţ 36.500 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând spaţiu comercial situat în
Re şi ţa, B-dul Republicii, în
suprafaţă de 140 mp. Preţ 47.000 €.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând fabrică de termopane cu
linie de fabricaţie completă, import
Germania, construcţie 800 mp,
platformă betonată 1000 mp. Preţ
160.000 €. Tel. 0741-039378.
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 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, 0745-114932.
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 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 13.000 mp teren plus hală
1000 mp situate în Timişoara, zona

Săcălaz. Preţ 150.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
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
utilat şi mobilat complet, situat în
Lunca Pomostului. Preţ 140 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 4 camere,
110 mp, situat în Reşiţa, str.
Făgăraşului (zona centrală) utilat şi
mobilat complet. Preţ 300 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez restaurant pe muntele
Semenic, 80 locuri parter şi 80 locuri
etaj, în stare de funcţionare pentru
sezon iarnă, cu parcare 100 locuri.
Preţ 1500 € lunar. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat complet, situat în
Reşiţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378.
Închiriez hală 600 mp complet
utilată şi racordată la utilităţi, curte
betonată 1000 mp, spaţii administrative 200 mp cu mobilier, pentru
birouri. Preţ 700 € lunar. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Închiriez showroom 150 mp cu
locuri de parcare, curte cu gazon,
pentru prezentare auto, mobilier,
uşi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşiţa, zonă cu trafic auto intens
circulat. Preţ 650 € lunar. Tel. 0741039378, 0745-114932.
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. 0741-039378.

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, proteze, orteze, încălţăminte 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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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.
Vând pick-up Concert 2030, 300
lei; boxe RTF-35VA 4 ohmi, 2 bucăţi,
100 lei/buc.; birou calculator 90 lei;
calculator - unitate 250 lei; monitor
Samsung SyncMaster 720, de 17",
300 lei; chiuvetă baie 50 lei; bibelouri diferite, preţuri negociabile. Tel.
0753-094761.
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru căldură,
omologate, cu tiraj forţat, pentru
bloc, case, stare foarte bună, garanţie la montaj; subwoofer 100 W, 10
ieşiri, sursă 220 V, tv, dvd, senzori,
microfoane, boxe încorporate,
profesional, aproape nou, 200 lei.
Cumpăr tabletă 3G, cartelă de telefon în ea. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Sacu 2 porci, 130 kg, 8
lei/kg; drujbă Husqvarna motor de
236; 10 purcei la 3 luni rasa marele
alb, 600 lei perechea; iapă gestantă
în luna 6-a, 2500 lei. Tel. 0732982025. (RR)
Vând în Reşiţa televizor lcd, 250
lei; monitor lcd de 19, 150 lei; dvd
Home Cinema 5.1, cu staţie
încorporată şi satelit, 150 lei; dvd-uri
fără telecomandă, 50 lei/buc; 4-5
saci cu haine de copii, 50 lei tot;
maşină de cusut, 60 €. Tel. 0765577197. (RR)
Vând la Butin 50 de capre şi 2
ţapi, 300 lei/buc neg. Tel. 0722663415. (RR)
Vând vacă de 8 ani, 2500 lei
neg. Tel. 0762-667790. (RR)
Schimb viţea de 1 an cu un
tăuraş. Tel. 0755-078696. (RR)
Vând în Măureni grâu, porumb
boabe, 1 leu/kg. Tel. 0255-526023.
Vând în Caransebeş colţar de
sufragerie şi o măsuţă, 550 lei;
cărucior de copii, 250 lei. Tel. 0756040911. (RR)
Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1500 lei; sobe cu 350, 400 şi
500 lei; maşină de spălat, 350 lei;
televizor, 200 lei; casetofoane de
maşină, 50 şi 100 lei; patine, 25 lei
perechea. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând în Reşiţa schiuri în stare
foarte bună, 80 lei; oglindă pentru
hol 1.40/0.35, 50 lei; oglindă pentru
baie, 30 lei; covor rotund persan,
mărimea 1.20, stare foarte bună, 50
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, 30 lei; baterie nouă
din inox pentru chiuvetă, 80 lei;
tablou pictat în ulei, 1980, 80 lei; 4
tablouri mici; set pentru condimente
din porţelan, 12 piese; pereche de
cizme piele mărimea 38, damă, 55
lei; canapea în stare foarte bună,
cumpărată din magazin, aproape
nouă, 600 lei; mobilă combinată;
unele preţurile sunt neg. Tel. 0786483218, 0355-415185, 0747468797. (RR)
Vând la Timişoara tuner tv,
telecomandă şi cd de instalare, 100
lei. Tel. 0722-264501. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie, 800 lei; masă de sufragerie
albastră cu placă de marmură
verde, 100 €; schiuri, beţe, bocanci
de schi, placi de zăpadă, 80-100 lei
perechea; ceas pendulă foarte
vechi, înălţime 2.20 m, pendulă cu
greutăţi, în stare de funcţionare,
1500 lei. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)

Vând, în Cornuţel Banat, vacă, 9
ani, în ianuarie fată, 3000 lei neg.
Tel. 0733-370286. (RR)
Vând tăuraş de 10 luni, 3000 lei.
Tel. 0720-525379. (RR)
Vând la Lugoj maşină de cusut
Veronica, tip mobilă, merge foarte
bine. Tel. 0256-350013. (RR)
Vând în Reşiţa covor persan
2x3, foarte bine întreţinut, 200 lei.
Tel. 0355-412246. (RR)
Vând în Reşiţa tv color lcd marca
Teletech, diagonala 70 cm, bandă
lungă, 650 lei; tv Daewoo, bandă
lungă, diagonala 54 cm, 220 lei;
ferăstrău electric de mână, 50 lei;
schiuri şi bocanci de schi, împreună
100 lei; maşină de tăiat faianţă, 20
lei; bicicletă mountain bike, 200 lei.
Tel. 0744-759865. (RR)
Vând la Domaşnea comote
pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722551615. (RR)
Vând la Anina maşină de cusut
marca Pfaff; piese din mobilă de
tineret; 3 paltoane de piele întoarsă,
1 de bărbaţi, 2 de femei; 2 plapume
cu lână naturală, de 1 persoană;
plapumă cu lână naturală pentru 2
persoane; tablouri în ulei; costum
popular de femei; goblen Cina cea
de Taină; candelabre; garnitură
pluşată, bej cu maro; preţuri neg.
Tel. 0255-240038. (RR)
Cumpăr aparate foto Leica. Tel.
0723-907805.
Vând în Caransebeş ceară
calup pt. apicultori; presă de făcut
faguri de ceară; storcător de miere;
căţeluşă Pudel 2 1/2 ani, albă; căţel
Bichon Havanez de 4 ani, alb;
preţuri neg. Tel. 0755-940848. (RR)
Vând la Vârciorova moară de
măcinat pe 2 paleţi, 150 € neg; orgă
Yamaha, 250 € neg. Tel. 0735038603. (RR)
Vând la Târnova 7 porci de
carne 100-120 kg, 10 lei/kg neg; 50
de oi şi 10 capre, 400 lei/buc neg.
Cumpăr 15 tone de porumb, ofer
5000 lei. Tel. 0764-422290. (RR)
Vând la Anina cărucior electric
pentru persoane cu handicap, second hand, fabricaţie Olanda, staţie
de încărcat, acumulatoare noi, 500
€ neg. Tel. 0765-420640. (RR)
Vând în Bocşa cazan de făcut
ţuică, capacitate 135 l, toate ustensilele necesare, umplere laterală,
golire, 1000 €. Tel. 0747-877713 (rr)
De vânzare centrală pe lemne
Wiessman 500 € neg. Tel. 0748557922.
Vând foarte urgent, foarte ieftin,
la un preţ deosebit de avantajos,
haine de damă, mărimea 48-50, noi,
sunt persoană fizică, nu firmă,
costume, pantaloni, cămăşi, bluze,
accesorii, bijuterii, sunt din Reşiţa,
sunaţi şi o să vedeţi ca o să fiţi foarte
mulţumiţi. Prezent ăm mai jos,
situaţia hainelor, pe categorii: 4
baticuri, o eşarfă, un pulover, 4
bluze, 3 poşete, 1 sacou, 2 pălării, 4
fuste, 1 sacou lung, 3 veste, 3
pantaloni, 4 cămăşi, 1 costum de
vară, 1 sacou cu glugă, îmblănit, 2
costume, aparat de epilat marca
Philips, ochelari de soare, mărgele 6
bucăţi, cercei 3 perechi, 4 brăţări, o
broşă. Tel. 0751-132460.
Vând săniuţă nouă, nu e folosită
85 lei; casetofon auto Daewoo cu
faţă detaşabilă 35 lei; antenă
parabolică, oală 30 lei. Tel. 0728813340.
Vând scroafă 2 ani fătată o
singură dată, aprox. 200 kg. Tel.
0745-608810.
Vând mobilă tineret aproape
nouă 700 lei. Tel. 0768-850491.

Vând convector mare cu tiraj
forţat preţ 400 lei şi instant pe gaz.
Tel. 0768-850491.
Vând urgent mulgătoare de vaci
nou nouţă din inox cu un post. Preţ
2100 lei. Tel. 0745-130202.
Vând masă de circular cu ax
nou, cu lamă şi piatră de polizor, preţ
350 lei. Tel. 0722-129295.
Vând două cărucioare, unul
mare şi unul mic, preţ 150 respectiv
100 lei. Tel. 0722-129295.
Vând porumbei jucători, moţaţi
şi dublu moţaţi, preţ 15 lei buc. Tel.
0722-129295.
Cumpăr ladă recameu pentru
plapumă, perne. Tel. 0355-802552
sau 0771-550239.
Vând Ficus foarte mare, 1,5 m.
Tel. 0729-458648.
Vând dormitor 600 lei, mobilier
vechi 30 şi 50 lei buc., boiler Ariston
pe gaz 400 lei, convector gaz 400
lei, mobilier tineret 700 lei. Tel. 0731191130.
Vând mobilă combinată, 2 fotolii
şi 1 canapea. Tel. 0770-546592.
Vând suită de cărţi, limba
germană, legate în pânză, gravate,
1872. Tel. 0747-029212.
Cumpăr 2 paturi de pe vremuri,
cu blane în balamale şi tăblii de
lemn, lăcuite, dar fără să fie mâncate de carii, de aceeaşi culoare, cu
saltele de burete, nu pe arcuri, sau
fără saltele. Tel. 0747-416106.
Vând joc play station 2 card,
manete, 5 jocuri preţ 160 lei, play
station portabil-PSP card, modat, 5
jocuri preţ 210 lei, jocuri originale
play station 2 portabil PSP, PS3, PC
preţ 20 lei buc. Tel. 0721-414951.
Cumpăr plită electrică sticlă
dimensiuni 575x503 mm pentru
aragaz model Juno. Tel. 0794577460.
Vând Nokia 6300 card pret 110
lei., Nokia S310 Expres muzic preţ
110 lei, Nokia N-73 card, căşti, preţ
120 lei, Iphone cu 2 cartele card,
preţ 160 lei, HTC cu Wi Fi preţ 85 lei
neg. Tel. 0721-798604.
Vând ieftin 2 fotolii scoică 160
lei, birou şcoală copii 80 lei, masă
bucătărie 40 lei, carpetă persană 30
lei. Tel. 0721-155683.
Vând telefon HTC Wildfire S,
ecran tft, diagonala 3,2 inch, 256k
culori, sistem de operare Android
2.1, memorie RAM 384 MB,
procesor Qualcomm MSM7225,
frecvenţa procesor 528 MHz,
cameră 5 MP, baterie Li-ion, timp
stand by până la 480 ore, timp
convorbire până la 7 ore. Telefonul
are încărcător, cablu USB şi căşti,
toate în cutia originală. Preţ 350 lei.
Tel. 0745-130202.
Vând Samsung Galaxy S3 replica, are baterie originala de 2100
mah, căşti şi încărcător. Are urme de
uzură pe spate, iar sticla protectoare
este crăpată fără a afecta însă buna
funcţionare a telefonului. Telefonul
funcţionează impecabil. Preţ 300 lei.
Tel. 0745-130202.
Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu căşti, încărcător de cameră şi
încărcător de maşină. Preţ 250 lei.
Tel. 0745-130202.
Pers. fizică vând monitor CRT cu
ecran plat Compaq 7550. Arata şi
funcţionează ireproşabil. Preţ 100
lei. Tel. 0745-130202.
Vând prese de făcut foi de napolitane, 100 €/buc. Tel. 0734-154545.
Vând tv color Everest stereo, cu
telecomandă, diagonala 55 cm, în
stare bună. Tel. 0741-633690,
0737-575779.
Vând 2 boxe de 16 W, 4 ohmi, în
stare bună. Preţ 50 lei. Tel. 0741633690, 0737-575779.
Vând următoarele: fier de călcat
Mureş cu suport; căşti audio Sony;
difuzoare Grundig; radiocasetofon
Osaka. Tel. 0741-633690, 0737575779.
Vând unitate centrală Pentium
4, sursă ATX 400 W, DDR 512 MB.
Tel. 0741-633690, 0737-575779.
Vând mobilă compusă din mai
multe corpuri, în stare bună, merită
văzută. Tel. 0741-633690, 0737575779.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând în Reşiţa 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; butuci spate pentru
Astra break; motor ventilator la
radiator şi casetă direcţie mecanică
pentru Opel, Ford şi Vw. Tel. 0729824413. (RR)
Vând în Reşiţa scuter, 400 €. Tel.
0743-795061. (RR)
Vând la Reşiţa Daewoo Cielo,
an 2005, actele la zi, verificarea
până în 2015, perfectă stare de
funcţionare, 2500 € neg; dezmembrez Renault Twingo, an 2001,
preţuri foarte avantajoase; jante Al
14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set; cauciucuri
de iarnă, diferite dimensiuni, 50-100
lei/buc; jante de tablă pentru diferite
tipuri de maşini, 50 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa tractor de 40 CP,
în stare foarte bună, 3500 € neg. Tel.
0752-817392. (RR)
Vând în Bocşa Volkswagen
Passat, an 2001, 190.000 km,
scaune încălzite, tapiţerie piele, 6
viteze, oglinzi emoliate, faruri de
ceaţă, 3600 € neg. Tel. 0749921123. (RR)
Vând Golf 2 diesel, bine întreţinută, plus multe piese de schimb,
1000 €. Tel. 0740-068548. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen
Polo, motor de 1.4 pe benzină, totul
perfect, 2200 € neg; piese pentru
presă de balotat pe sârmă. Tel.
0744-381141. (RR)
Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu
175x70x14, 250 lei. Tel. 0724477642. (RR)
Vând la Dezeşti semi-remorcă
pe o axă pentru tractor 445, 3000 lei.
Tel. 0728-829946. (RR)
Vând în Măureni tractor 20 CP,
2500 € neg, şi tractor 55 CP, cabină,
plug cu 3 brazde, înmatriculat în
România, verificare până în 2015,
3500 € neg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând în Reşiţa semi-remorcă
basculantă de 3 tone, cu o singură
axă, pt. tractor, 1000 € neg; tractor
U650 în stare perfectă de funcţionare, cauciucuri foarte bune, 2700 €
neg; semănătoare pt. porumb cu 4
rânduri, bonus secţii de rezervă,
1000 € neg. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând Matiz din 2004, în stare de
funcţionare, preţ informativ 1000 €
neg. Tel. 0745-818668.
Vând Opel Vectra limuzină, an
2006, 1900 cmc diesel, 120 CP,
152.000 km reali, înmatriculat,
oglinzi electrice, jante aliaj, 6
airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)
Vând în Reşiţa bicicletă pentru
adulţi, adusă din Germania, cadru
aluminiu, suspensie pe faţă, stare
impecabilă, 450 lei neg; casetofon
auto Daewoo, cu faţa detaşabilă, 35
lei. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând la Ezeriş motor de Vw Golf
de 1600 pe motorină, cutie în 5
trepte, foarte bun, 200 € neg; plug
pentru tractor 650, 250 € neg. Tel.
0720-656532. (RR)
Vând la Lugoj 2 trompe pentru
tractor U650, una nouă, una puţin
folosită, 100 €/buc neg; cutie de
viteze pentru Vw Passat, an 2000, 5
trepte, 200 €. Tel. 0722-961241. (rr)

Anunturi
,

Schimb în Timiş Audi A6, diesel,
an 2001, cârlig, înmatriculat, şi Jeep
Nissan Terrano, înmatriculat, cu oi.
Tel. 0742-785772. (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 - 2600 €/buc neg; maşină
de împrăştiat azot, 900 lei neg; 5
cauciucuri Michellin 195x65x15, 70
lei/buc; cositoare pe 4 tamburi mici,
400 € neg. Tel. 0767-791282, 0762179725. (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, puţin
circulată în România, schimbat tot la
direcţie şi sistemul de frânare,
merge şi arată impecabil, 1100 €
neg. Tel. 0752-344323. (RR)
Vând Daewoo Nubira 2, an
2006, 1600 cmc, culoare gri
metalizat, 35.000 km reali, al doilea
proprietar, 3500 € neg. Tel. 0744885428, 0723-453336. (RR)
Vând tractoare second hand,
semănători, greble de fân, cositoare
cu discuri mici, mijlocii sau mari,
instalaţii de erbicidat şi diverse alte
utilaje agricole, provenienţă austriacă. Tel. 0730-804745. (RR)
Vând Dacia papuc 5 locuri acte
la ea în regula preţ 1000 €, 4x4 cu 2
schimbătoare în podea, pe benzină
cu injecţie calculator. Tel. 0764007606.
Cumpăr autovehicule avariate
sau neînmatriculate. Plata pe loc.
Tel. 0741-631795.
Închiriez garaj, zona Moroasa 1.
Preţ 150 lei/lună. Tel. 0728-981708.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%

Anunturi
Anunturi
,
,
Oferte-Cereri
Matrimoniale

de Serviciu

Îngrijesc copii ce merg la
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut loc de muncă în Govândari, îngrijesc copii sau bătrâni, fac
menaj la firme. Tel. 0786-483218,
0355-415185, 0747-468797. (RR)
Tractări auto şi asistenţă rutieră
non stop. Tel. 0741-631795.
Transport utilaje şi autovehicule.
Tel. 0741-631795.
Vrei să îţi cumperi o maşină şi ai
nevoie de părerea unui specialist?
Apelaţi cu încredere. Tel. 0762350914.
Execut instalaţii electrice
schimb tablouri electrice, montat
doze, prize, reparaţii electrice etc.
Tel. 0740-520382.
Execut amenaj ări interioare
zugrăveli, tencuieli, glet, zidari,
podele laminate, faianţă gresie,
rigips, reparaţii, tapet, lambriuri etc.
Tel. 0740-520382.
Instalator execut orice tip de
instalaţii sanitare cupru, henco,
montez centrale termice, apometre,
wc-uri, cabine duş, bazine etc. Tel.
0728-813340.
Terapeut atestat ofer tratament
energetic (sistem Reiki), kinetoterapie şi reflexoterapie. Tel. 0746112665.
Caut persoan ă competentă
instruire, navigare pe internet,
recuperări date windows, drivere,
office. Tel. 0744-577460.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Îngrijesc copil sau bătrân. Tel.
0732-603739, 0770-942914.

S.C. Chemar Productions S.R.L. societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L. scoate la vânzarea prin licitaţie publică cu
strigare a următoarele bunuri mobile:
l Mijloace fixe (camera Sony, alimentator, cameră video Sony,
stativ trepied Satchtler, tabletă grafică intuos A3, canapea brava 3L,
scai albastru, freză manuală Bosch etc). Bunuri evaluate la suma de
518 EURO + TVA .
10 EURO
Pasul de licitaţie
Taxa participare
5 EURO/BUN
Taxa de participare la licitaţie se achită cu o zi înainte de data
când este stabilită şedinţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.
Licitaţia va avea loc în data de 29.11.2013, ora 11 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul Timiş.
În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora 11,
la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.
Bunurile mobile pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.
SC M&V BONART RO TRANS SRL societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
următoarelor bunuri:
l Autotractor IVECO 440 E 43 T Eurostar - an fabricaţie 2000
Preţ pornire licitaţie
4.125 EURO+TVA.
Pas licitaţie
100 EURO
Taxa participare licitaţie 100 EURO
Preţurile de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 25%
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 29.11.2013 ora
11, în caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea loc săptămânal,
vineri ora 11, la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea
(fosta Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3 în condiţiile descrise mai sus.
Bunurile pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.relicons.ro, la
sediul lichidatorului şi la telefon 0256-242823 zilnic între orele 13-14.

Bărbat prezentabil, singur, fără
obligaţii, singur în locuinţă la casă în
Reşiţa, doresc cunoştinţă pt. relaţie
serioasă cu o doamnă între 30 şi 40
ani. Rog seriozitate. Tel. 0751399122.
Bărbat singur. serios, curat, cu
suflet 49:1, 64:74 doresc o doamnă
fără fiţe, simplă, drăguţă şi hotărâtă,
Reşiţa. Tel. 0770-495533.
Bărbat fără obligaţii, 51 ani, 1,75
m, înălţime, doresc cunoştinţă fe-

meie max. 50 ani, pt. prietenie, eventual căsătorie. Tel. 0725-348218
Domn prezentabil, fără vicii, cu
obligaţii, 22 ani, doresc cunoştinţă
cu o doamnă care vrea să locuiască
la ţară. Tel. 0755-547082.
Pensionară, 61 ani, cu apartament, caut partener pentru căsătorie, prietenie, fără vicii (băutură,
femei). Tel. 0742-396965.
Pensionară, văduvă, 65 ani, fără
obligaţii cu stare materială bună,
doresc un domn de vârstă apropiată
cu bun simţ, cu maşină sau fără. Tel.
0745-779639 sau 0255-240590.

Activit@]i desf@}urate de poli]i}ti pe linie de silvicultur@
Lucrătorii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin
au organizat, în primele 10 luni 2013, peste 1200 de controale şi acţiuni
pentru prevenirea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier şi au aplicat
217 de sancţiuni contravenţionale.
În cadrul acestor activităţi poliţiştii au urmărit în special prevenirea
tăierilor ilegale de arbori şi au fost organizate controale în care s-au
verificat modul de înregistrare a materialului lemnos, consemnarea în
documentele de însoţire a provenienţei reale a lemnului, utilizarea şi
respectarea obligaţiilor referitoare la raportarea de către a utilizatorilor a
datelor în programul electronic specific.
Au fost executate 1231 de acţiuni şi controale din care 237 în fondul
forestier, 142 pe linia prelucrării, depozitării şi valorificării materialului lemnos, 852 pe linia legalităţii transportului materialului lemnos fiind verificate
77 de exploatări forestiere, 34 depozite şi 1845 mijloace de transport.
În cadrul acestor controale s-a acţionat şi în cooperare cu alte structuri
ce au atribuţii în domeniul silvic, respectiv Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic şi Vânătoare, Direcţia Silvică, Garda Naţională de Mediu, structuri
silvice private, precum şi cu alte structuri respectiv Garda Financiară.
In această perioadă au fost constatate 151 de infracţiuni prevăzute de
Codul Silvic. De asemenea au fost aplicate 217 sancţiuni contravenţionale
în valoare de peste 300.000 lei şi a fost confiscată cantitatea de 443,5 mc
de material lemnos.

Bursa locurilor de munc@
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin a
organizat în 15 noiembrie 2013, Bursa locurilor de muncă pentru tineri cu
risc de marginalizare socială. În categoria tinerilor cu risc de marginalizare
socială intră persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se
înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază
teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una
dintre următoarele categorii:
a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilităţi;
c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victimă a traficului de persoane.
La bursă au participat un număr de 4 agenţi economici , care au oferit
45 de locuri de munca: confectioner imbracaminte (13), muncitor
necalificat in confectii (13), lacatus confectii metalice (9), strungar (9) şi
sudor (1). Dintre cele 21 persoane interesate sa ocupe un loc de munca
care au participat la Bursa, 2 persoane au fost din categoria persoanelor cu
dizabilităţi, alte 7 persoane fiind din categoria tinerilor care se află în
sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem.
În urma discuţiilor purtate cu angajatorii prezenţi la Bursă, 17 tineri au
fost programaţi la interviuri la sediile firmelor, rezultatele finale ale
organizării acestei burse urmand a fi prezentate în decurs de o luna de la
data organizării acesteia.
Locurile de muncă rămase vacante în urma Bursei vor putea fi
consultate la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17.

S.C. LEGAL EXPERT S.R.L. Reşiţa scoate la concurs un
post de consilier juridic - relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.

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

- secretară redacţie

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 20.11.2013
BĂILE HERCULANE: Femeie de serviciu: 1
CARANSEBEŞ: Lucrător comercial: 1; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 1; Operator la roboti industriali: 1;
Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 4; Statistician medical: 1
TOTAL JUDEŢ: 9

(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:
,

Noiembrie
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

PRISMA | 21 - 27 Noiembrie 2013 |

7

Vizitaţi www.resita-romana.ro

Joi/21 Noiembrie

Vineri/22 Noiembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+12ºC
+6ºC

Reşiţa

Oraviţa +10ºC
+5ºC

pe următoarele
11 zile

+12ºC
+6ºC

Luni, 25 Noiembrie

8

+13ºC
+8ºC

+14ºC
+4ºC

Sâmb@t@/23 Noiembrie
Timişoara

Caransebeş

+15ºC
+5ºC

Reşiţa

+14ºC
+6ºC

Oraviţa +10ºC
+4ºC

Miercuri, 27 Nov.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+15ºC
+6 º C

Caransebeş

+12ºC
+7ºC

Reşiţa

+14ºC
+6 º C

Joi, 28 Noiembrie

Vineri, 29 Noiembrie

+13ºC
+8 º C

Oraviţa +8ºC
+5ºC

Oraviţa +11ºC
+5 º C

+13ºC
+5ºC

Marţi, 26 Noiembrie

Duminic@/24 Noiembrie

+10ºC
+7 º C

Sâmbătă, 30 Nov.

Duminică, 1 Dec.

Reşiţa

+8ºC/+3ºC

+4ºC/-3ºC

+1ºC/-4ºC

+2ºC/-3ºC

+5ºC/-1ºC

+5ºC/-1ºC

+4ºC/0ºC

Timişoara

+10ºC/+5ºC

+6ºC/+0ºC

+1ºC/-3ºC

+5ºC/-3ºC

+7ºC/-1ºC

+7ºC/+1ºC

+6ºC/0ºC
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