
Primarul municipiului Re ţa Mihai
Stepanescu împreun

ţii au f

şi
şti ai

Serviciului Investi

şitul lunii august 2011.
Reprezentanţ i i const ructoru lu i

STRABAG AG au făcut o prezentare a
fluxului tehnologic şi au informat că sunt în
faza de obţinere a autorizaţiei sanitare de
la Ministerul Sănătăţii, estimând recepţia
în circa două luni.

Lucrările la Uzina de Apă au început în
anul 2008, modernizarea acesteia fiind
realizată prin măsura ISPA

ă cu speciali
ăcut o vizită în

teren la data de 07.07.2011 pentru a
constata stadiul lucrărilor la Uzina de Apă,
al căror termen de finalizare este estimat la
sfâr
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Anun uriţ

Nevoia unui plan local de acţiune pentru stoparea poluării cu
de ăriişeuri miniere în Clisura Dun

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în parteneriat cu NVO Škola
Plus Bela Crkva ă în
perioada decembrie 2010 - decembrie 2011 proiectul Poluarea
Transfrontalieră cu de ăre, realitate

ă mediatică’’ finan
ă România - Republica Serbia.

În acest context, în perioada martie - iunie a.c, GEC Nera a elaborat
Planul local de ac ătă

ău
ă.

Poluarea cu praf de de
ău

ătre patronul activită
ă, respectiv Ministerul Economiei, ă protestelor

repetate ale ONG urilor interesate în stoparea acestui fenomen,
mediatizării în presă ărilor frecvente făcute de către
autorită

ă însă să se producă de peste patruzeci de ani
datorită unei complicită ă
impună respectarea planului de conformare la obliga

ă activitatea de ecologizare a iazului. Prin elaborarea de
către GEC Nera împreună cu celelalte organiza

ării. Este vorba de societatea civilă
reprezentată de ONG-uri, administra ă locală

ării, să ac
ă ă.

Acela de a trăi într-un mediu curat!
Doina Mărgineanu - consilier pentru rela

şi Consiliul Local Pojejena, implementeaz

şeuri miniere pe Dun şi în acelaşi
timp bomb

şeurilor miniere (PLAIMDM) din incinta iazului T şani - Boşneag
apar

şeuri miniere în zona iazului de decantare
Boşneag - T şani este un eveniment de notorietate, cunoscut atât la
nivelul Ministerului Mediului cât şi de c

şi aceasta datorit

şi a notific

şi Ministerul Economiei care de tot atâ

şi Ministerul Mediului noi actori mult mai
motiva

şi mass media.
Este de aşteptat ca sub presiunea noilor actori, Ministerul Econo

miei şi Ministerul Mediului, în calitatea lor de factori majori de decizie,
direct responsabili de stoparea polu

şedinte al NVO Škola Plus
e-mail: turtureabc@gmail.com

“

ţat prin Programul IPA de Cooperare
Tranfrontalier

ţiune pentru îmbun ţirea managementului

de
ţinând SC Moldomin Moldova Nou

ţilor din
zon

-

ţile din Serbia.
Poluarea continu

ţi între Ministerul Mediului, care ar fi trebuit s
ţiile de mediu a

SC Moldomin ţia ani
subfinanţeaz

ţii participante la
proiect a PLAIMDM se introduc în acest schimb neputincios de mingi
dintre Ministerul Economiei

ţi pentru stoparea polu
ţia public

ţioneze în viitor mai
eficient pentru a asigura un drept fundamental al cet ţenilor din zon

ţii publice al GEC Nera
e-mail: gecnera@yahoo.com,

Jasmina Turturea - pre

-

Turiştii au un
motiv în plus să
vină la Crivaia, pe
S e m e n i c , l a
Gărâna sau la Trei
Ape. Şi asta pentru
că o porţiune de

şosea de şase kilometri, proaspăt refăcută, între
Reşiţa şi Văliug, situată pe un drum cu ample valenţe
turistice, a fost inspectată recent de o comisie din
partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, condusă
de preşedintele Sorin Frunzăverde, alături de care s-
a aflat şi Ionesie Gheorghioni, vicepreşedintele
instituţiei. Drumul, care a costat cinci milioane de lei,
arată foarte bine şi el netezeşte drumul turiştilor spre
facilităţile turistice atât de căutate ale judeţului.
Lucrările nu se opresc aici, potrivit, de pe acest
drum. Ele vor continua spre Văliug, până când se va
realiza joncţiunea cu drumul dintre Slatina Timiş şi
Brebu Nou, realizat din fonduri europene. O altă
porţiune de drum inspectată de Consiliul judeţean
este Reşiţa - Lupac, spre Oraviţa, pe o distanţă de

aproximativ opt kilometri, acolo unde practic s-a
turnat un nou strat de uzură. Şi aici, lucrările vor
continua până la Grădinari. Aici lucrările vor costa
opt milioane de lei. Dacă adăugăm aici şi drumul
Caransebeş - Muntele Mic, putem avea o viziune de
ansamblu asupra eforturilor pentru reabilitarea
infrastructurii rutiere a judeţului. ”Am asfaltat peste
600 de kilometri de drumuri în ultimii ani, a declarat
Sorin Frunzăverde şi sperăm să primim bani pentru
refacerea a încă 250 de kilometri de drumuri jude
ţene. De pildă, Valea Amăjului are nevoie urgentă de
reparaţii la drumurile din această zonă. Până cel
târziu în primăvară vom termina acest drum spre
Văliug, iar porţiunea dintre Reşiţa şi Cuptoare, tot pe
acest traseu, o vom reface integral, chiar dacă şi
acum o reparăm şi o marcăm continuu. Cât despre
ruta Slatina Timiş - Brebu Nou, aşa cum ştiţi, Uniu
nea Europeană a oprit deocamdată toate proiectele
de infrastructură, din cauza unor nereguli. Din
fericire, însă, constructorul de aici are capacitatea de
a nu întrerupe lucrările, chiar dacă finanţarea e oprită
timp dee două luni”.

-

-

(DanApostolescu)

La Moldova Nouă este anotimpul
poluării cu deşeuri miniere

Lucrările la Uzina de Apă spre final

Autoritatea Na ă pentru Sport
ă, prin Casele de Cultură ale

Studen

ă a Studen ă de un

număr de 54 de locuri de tabără, în perioada 12-17 august
2011, în sta ă
având asigurate serviciile de masă

ă
pe instruirea participan ă

ă
Studen ă în parte, luând în considerare

ă a Studen
ă în tabără, a ales ca tematică

pentru tabăra din acest an “Team building - consolidare de
grup” ă
realizeze cursurile ă ă temă.

ţional ţia
pentru Studenţi - organizeaz

ţilor ţesc Tei,
în perioada 13.07.2011- 01.09.2011, Programul Tabere
Studenţe

ţa
ţilor din Re ţa beneficiaz

ţiunea Eforie Nord, studenţii care particip

ţe
ţilor prin organizarea unor activit ţi

tematice, acestea fiind stabilite de fiecare Casa de Cultur
ţeasc ţele

studenţilor.
Casa de Cultur ţilor din Re ţa, la solicitarea

studenţilor care particip

ţia tinerilor un lector care s
ţile pe aceast

şi Tineret - Direc

şi Complexul Cultural Sportiv Studen

şti Tematice 2011.
În acest an, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşi şi

Casa de Cultur şi

şi cazare.
Începând cu acest an, taberele studen şti se axeaz

şi dorin

şi

şi pune la dispozi
şi activit

Tabere Studenţeşti Tematice 2011
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Proiectul privind sistemul integrat al de ţul Cara În satul
ţin ţ, au început ieri lucr O

conferinţ ţa resurselor umane angajate” pe judeţul Cara
ţ din Re ţa

şeurilor din jude ş-Severin a fost finalizat, iar valoarea sa se ridic Şopotul
Vechi, apar şe

şi eficien ş-Severin s-a
desf şurat recent la sediul Camerei de Comer şi

ă la 25 de milioane de euro
ător comunei Dalbo ările de asfaltare a drumului comunal care traversează centrul satului, pe o lungime de 720 m

ă de încheiere a proiectului cu o valoare de 1.800.000 de lei, „Adaptabilitatea
ă
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Primăria ne informează
Prin adoptarea H.G. nr. 649/2011 privind

alocarea unei sume din Fondul de rezerv
ţia Guvernului, prev

ţarea unor obiective de investiţii ale unit ţilor
administrativ-teritoriale, s-a aprobat suplimentarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad

ţi administrativ-teritoriale.
Deşi Primarul municipiului Reşiţa Mihai Stepa

nescu a solicitat alocarea de fonduri pentru plata
arieratelor curente, nici de această dată municipiului
Reşiţa nu a beneficiat de sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată.

De aceste sume de bani au beneficiat toate loca
lităţile urbane din judeţul Caraş-Severin, excepţie
făcând municipiul Reşiţa care nu a fost cuprins în
acest act normativ.

În urma convoc
ţei extraordinare din data de 28.06.2011 a

Consiliului Local Re ţa, s-a aprobat introducerea
traseului de transport a „trenuleţului rutier” pentru
perioada de var

ţa se afl
ţul rutier va circula de luni pân

ţiile de
oprire ale acestuia vor fi cele de transport public local
de c

ţ
ţii de interes public local în sensul

transfer ţii în
sistemul local de înc

ţie de lucr

ţiei cu SC Design Proiect Construct
SRL ţia „Modernizare
Gr ţa”, cu suma
de 965.504,79 lei (f

ţa a adus la cuno ţa
Ministerului Mediului aceast ţie.

Totodat

ţa a unor imobile (construcţii) situate în Re ţa,
str. Minda ţele contabile.
Acest acord a fost necesar pentru ca Serviciul Public

„Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public
ţa” s

ţia
locativ ţinut SC UFET
Boc ţ

ţa
ţii finanţat de

autoritatea local

ţa prin Serviciul Public
„Direcţia de Asistenţ ţi la
transportul în comun pensionarilor din municipiul
Re ţa care circul

ţi indiferent de cuantumul pensiei.
De la începutul anului până în prezent au

beneficiat de tichete gratuite 7.121 de pensionari,
efortul bugetar fiind de 643.539 lei.

De asemenea, în aceeaşi perioadă au beneficiat
de transport gratuit 1642 de persoane cu handicap
grav şi accentuat, precum şi însoţitorii şi asistenţii
personali ai acestora, efortul bugetar fiind de 51.309
lei.

La iniţiativa Primarului municipiului Reşiţa Mihai
Stepanescu, începând cu data de 1 Iunie 2011, s-a
aprobat de către Consiliul Local acordarea de
abonamente gratuite pe mijloacele de transport în
comun persoanelor persecutate din motive politice
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, ce au domiciliul în municipiul
Reşiţa. Modalitatea de acordare a acestor abo
namente va fi stabilită de către Direcţia de Asistenţă
Socială şi operatorul de transport public local.

ţ
ţa

a eliberat, în cursul s
ţi de identitate, 8 vize de re ţ ţi

de identitate provizorie.
De asemenea, au fost întocmite un num

ă bugetară
la dispozi ăzut în bugetul de stat
pe anul 2011, pentru plata unor arierate, a unor
cheltuieli curente

ă

ăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 cu
suma de 124.199 mii lei

ă

ării primarului Mihai Stepanescu
a

ă. Având în vedere că pe raza muni
cipiului Re ă zone turistice

ă duminică, din
oră în oră, de la ora 10 până la ora 19. Sta

ălători. Tariful pentru acest mijloc de transport
este de 3 lei/călătorie pentru persoanele peste 7 ani

ă, s-a aprobat modificarea listei cu
lucrările de investi

ării sumei de 6.500.000 lei pentru investi
ălzire (Termie).

Un alt proiect aprobat se referă la suplimentarea
lucrărilor la Contractul de execu ări nr.
21.186/17.11.2010, încheiat cu SC Calor Grup SRL
ca lider al asocia

ădina Zoologică prof. Ion Cri
ără TVA). Fără aceste lucrări

suplimentare nu se poate realiza obiectivul în
conformitate cu proiectul aprobat. În acest sens,
Primăria municipiului Re

ă situa
ă, Consiliul Local

ă poată încasa chiria
de la cei care locuiesc la ora actuală în aceste
imobile

ă. Aceste imobile au apar
ă, fără arhivă ă

contabilă.

ăria municipiului Re
ă un proiect de investi

ă, ce vizează realizarea a opt
centrale termice de cartier.

Primăria municipiului Re
ă Socială” acordă facilită

ă cu mijloacele de transport în
comun. Pot beneficia de 96 tichete gratuite
semestrial, pensionarii cu o pensie de până la 800
lei, în vârstă de până la 70 de ani, iar cei ce
depă

ă

ă a
Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Re

ăptămânii trecute, un număr de
147 căr ă ăr

ăr de 18
certificate de na ăsătorie

şi de capital, precum şi pentru
finan

şi alocarea acesteia buge
telor locale ale unor unit

şedin
şi

şi şi de agrement,
trenule

şi gratuit pentru persoanele sub 7 ani. De asemenea,
în aceeaşi şedin

şi SC Crosi SRL, pentru investi
şan Reşi

şi ştin

şi-a exprimat acordul
privind trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşi şi

şi luarea acestora în eviden

şi
Privat al municipiului Reşi

şi pentru a-şi putea rezolva aceştia situa

şa, societate radiat şi o eviden

şi şi Consiliul Local
demareaz

şi

şi

şesc vârsta de 70 de ani au dreptul la aceste
facilit

şi

şedin şi 10 c

ştere, 11 certificate de c şi
12 certificate de deces.

-

-

-

-

Prim

-

Serviciul Public Comunitar de Eviden

Imobiliare
Apartament de vânzare, bd. A.I.

Cuza bl. 26, ap. 8. Tel. 0771-568351
Apartament de vânzare,Al. Felix

bl. 4, sc. 6, ap. 19. Informaţii la ap. 7.
Vând teren intravilan, 800 mp,

Boc ţei, lân-
g ţile,
preţ 10.000 €. Tel. 0744-359116.

Închiriez apartament 3 camere
în Re ţa. Tel. 0729-751711.

Vând apartament 2 camere, se-
midecomandate, confort 1, balcon
la prima camer ţa pe bd.
Republicii nr. 5. Tel. 0721-672038.

Vând apartament 2 camere
decomandate, renovat, G+P+F
termopan, u

.
-

ţial, dulap tip dresind
în dormitor. Tel. 0752-196065.

Vând apartament 4 camere de-
comandate, izolat termic, central

ţ neg.
25.000 €. Tel. 0745-654148.

Vând garsonier
-

ţie electric
ţ ţio-

nat, izolat pe interior, la 16.500 €
negociabil. Tel. 0766-584699.

Persoan fizic

ţ 27.000 € neg. Tel.
0744-752503.

2
ţile. Tel.

0766-488502.

şa Montan

şi

şi

ş

ş, ap. 2 camere, buc

ş

şi interior şi
exterior noi. Pre

ştit

ă, strada Lerni
ă pădure, acces la toate utilită

ă, în Re

ă metalică intrare, gaz,
baie cu cabină hidromasaj, ideal pt
tineri. Se accepta prima casă. Bucă
tărie utilată par

ă
nouă, climă, termopane, podele, 2
băi, 2 balcoane, loc parcare. Tel.
0769-648728.

Vând apartament în Deta jud.
Timi ătărie,
balcon închis, baie, centrală proprie,
termopane, u ă metalică, pre

ă pe Tineretului
la et. 5 cu vedere către parc, termo
pane, instala ă nouă,
gresie, faian ă, boiler, aer condi

ă ă vând apart. 2
camere, conf. 1, et. 3 din 4, 67 mp,
termopane integral, u

Închiriez apartament camere,
zonă lini ă, toate utilită

Vând cas

Vând teren 17.000 mp, FS 60 m,
intravilan Mehadia, la sosea inter-
naţional -

ţ neg. Tel. 0720-026801.
Vând teren central B -

-

ţa, preţ 50.000 €. Tel. 0723-
321783.

Vând teren intravilan 2.238 mp,
25/94 între 2 casa în Ghertenis,
com. Berzovia, curent -

2

ţa. Tel. 0726-701010.
Ocazie! Vând camer

ţit

.

ţa zona G
S

ţiri Re ţa cu
casa în Gârli

ă în Anina, 5 încăperi,
8.000 € neg. Tel. 0744-752503.

ă, la 3 km de Băile-Hercula
ne, posibilitate racordare apă

ăile-Hercu
lane, 960 mp, raport de expertiză,
acte la zi, cu 100 €/mp. Tel. 0720-
026801.

Persoană fizică, vând aparta
ment 4 camere decomandate, 2 băi,
101 mp, etaj 1/8, bd. Republicii 20,
Re

ă, per
fect drept, 5 €/mp. Tel. 0729-821303

Cumpăr apartament camere în
Luncă, dotat

ă cu etaj în centru,
85.000 €. Tel. 0034687092076.

Vând urgent apartament zona V.
Domanului, bl. 4 et., 3 camere. Tel.
0726-701010.

Caut spre închiriere apartament
Re

ă de cămin
situată la parter îmbunătă ă, bună
pentru privatizare. Tel. 0729-
073831, 0770-390682.

Proprietar vând apartament 3
camere, conf 1, decomandat, 80
mp, renovat, 2 băi, utilat, se poate
ocupa imediat în Re ării
de ud. Tel. 0723-572678, 0740-
107997.

Schimb apartament 3 camere
confort l cu îmbunătă

ă Calea Caransebe

şi
curent. Pre

şi

şi ap

şi utilat. Tel. 0722-
445030.

Vând cas

şi

şi

şi
şte sau Goruia. Aştept

variante. Inf. gabriella68ro@
yahoo.com

Închiriez sau vând apartament
cu o camer şului.
Tel. 0763-683256.

ANUNŢ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
�

�

�

�

Sediu: Reşiţa, Bd.A.I. Cuza, nr. 40, judeţ 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

- în conformitate cu prevederile O. .G. 30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, modificată prin O. .G.
nr. 152/2008, respectiv O. .G. 20/2009 şi O. .G. 96/2009. Ordinul
nr. 275/13.11.2009 pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de
închiriere şi repartizare de către MinisterulAdministraţiei şi Internelor
a unor spaţii locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militare
în activitate şi principiilor statutate de O. .G. 34/2006 modificată şi
completată privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune servicii o procedură de atribuire a unui contract de
servicii prin „cerere de ofertă”, având ca obiect „închirierea de spaţii
locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militare 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

, ora în plicuri sigilate şi marcate în mod vizibil cu
menţiunea „Ofert 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:

Data, locul şi ora deschiderii ofertelor: la sediul autorităţii
contractante din Reşiţa, b dulA.I. Cuza nr. 40, data: , ora:

.
Compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din

documentaţie şi modul de obţinere: Compartimentul Marketing şi
Achiziţii, din cadrul I.P.J. Caraş-Severin, în urma unei cereri scrise
începând cu data de .

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255 502244,
0255 502231; fax: 0255 502244; 0255 210349.
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25.07.2011

25.07.2011 09,00

1.

2.

1 APARTAMENT CU UNA CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE
LOCUIT

3.
25.07.2011

11,00
4.

15.07.2011
5.

ă

REŞIŢA

ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie

Dr. STOLOJESCU GRIGORE

Un organism intitulat Liga Aleşilor Locali ai PSD
Caraş-Severin a fost înfiinţat la Bocşa. Girul noii
organizaţii a fost dat doi dintre vicepreşedinţii acestei
formaţiuni politice la nivel naţional, Ecaterina
Andronescu şi Valeriu Zgonea, prezenţi în judeţ la
sfârşitul săptămânii. Liga a fost constituită cu scopul
de a apăra interesele aleşilor locali ai PSD şi pentru
a-i sprijini pe aceştia în realizarea unui act
administrativ performant, după cum a declarat
vicepreşedintele PSD, Valeriu Zgonea. Preşedinte

al Ligii aleşilor locali ai PSD Caraş-Severin a fost
ales prin vot Mirel Patriciu Pascu, primarul oraşului
Bocşa şi unul dintre liderii judeţeni ai social-
democraţilor. „Fiecare localitate va trebui să aibă o
structură locală în care se vor regăsi primarii,
viceprimarii şi consilierii PSD. Liga îşi propune ca tot
ceea ce înseamnă ales local în Caraş-Severin să
înceapă deja să pregătească viitoarele alegeri,” a
declarat Mirel Patriciu Pascu.

(Dan Apostolescu)

Mai mult de 300 de persoane din Caraş-Severin
nu mai au voie, o perioadă, că circule în străinătate.
Pentru ele instanţa a dispus măsura suspendării
dreptului la liberă circulaţie în alte state, iar menţiuni
de restabilire a domiciliului în România s-au efectuat
pentru 19 persoane. Statistica aceasta vizează
primul semestru al anului 2011. Tot în acest
semestru, nu mai puţin de 5.300 de cereri pentru
eliberarea paşapoartelor au fost depuse la Serviciul
Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa
Paşapoartelor Simple Caraş-Severin. Dintre
acestea, mai bine de 3.000 au fost pentru
paşapoarte simple electronice, iar peste 2.200,
pentru paşapoarte temporare. De asemenea, au
fost personalizate 56 de paşapoarte temporare,
pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate.
Din totalul cererilor primite, aproape 800 au fost

depuse pentru eliberarea paşapoartelor electronice,
la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale
României în străinătate. În aceeaşi perioadă, au fost
întocmite 90 de procese verbale de contravenţie,
pentru cetăţenii care au pierdut sau au deteriorat
paşapoartele valabile. În urma activităţii desfăşurate
de către Serviciul Public Comunitar pentru
Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Caraş-
Severin, a fost încasată la buget suma de 377.280
lei, din care, taxe consulare pentru eliberarea
paşapoartelor în valoare de 371.800 lei, din amenzi
contravenţionale, aproape 3.000 lei, iar pentru
eliberarea de adeverinţe, 2.500 lei. Într-o singură
lună, iunie, au fost primite peste 1.400 de cereri,
perioadă în care au fost întocmite 13 procese
verbale pentru pierderea sau deteriorarea
paşapoartelor valabile. (DanApostolescu)

,Anunturi ,Anunturi

Lig@ a Ale}ilor Locali PSD în Cara}-Severin

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Peste 300 de c@r@}eni nu mai pot c@l@tori în str@in@tate



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând cas
ţa, lâng

ţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament cu o camer
ţ -

ţiri. Preţ 12.500 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând garsonier Ţible -
ţiri. Preţ 11.500 €

neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, et. 2/2, bloc

din c ţiri, situat în
Re ţa, Lunca Pomostului. Preţ 22.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren intravilan 6.000 mp situat în
Re ţa, str. Ciprian Porumbescu front
stradal 40 ml. Preţ 9.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţie central

ţ 30.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 5 camere,
buc ţ

ţie ultracentral ţ
85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 10 camere, curte
foarte mic ţie ultracentral ţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774

Vând cas
ţe, teren 2.870 mp, situat

ţ 150.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere conf. 1,
semidecomandat, etaj 4/4, bloc acoperit,
amenajat ţa,
cartier Moroasa. Preţ 23.000 € negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, P-ţa Re ţa Sud. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 112 mp situat în
Re ţa, zona Lunca Pomostului. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774

Vând apartament 4 camere, 120 mp,
central

ţa Sud. Preţ 42.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, confort 3,
situat în Re ţa, zona Lunca Pomostului,
etaj 1, f ţiri. Preţ 16.000 € ne-
gociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Cump

ţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principal Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

Pomostului. P ţ 43.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilit ţile trase (ap )
situat în Re ţa, B-dul Timi ţ 27
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţ
ţie de 90%, în suprafaţ

ţ 100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând terenuri parcelate situate în staţiu
nea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon

ţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbun ţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, central

ţiu comercial,
farma-cie, cabinet medical, notarial, etc.
Preţ 42.000 € neg. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Închiriez cas
ţa 700, de

preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Re ă ă nr.
2. Pre

ă, în
suprafa ă de 41 mp, et. 5/10, fără îmbună
tă

ă parter, Aleea
ătă

ărămidă, fără îmbunătă

ă 5 camere, teren 850 mp,
situată în Boc ă, pozi ă.
Pre

ă în Re
ătărie, baie, singur în curte, suprafa ă

de teren 800 mp, pozi ă. Pre

ă în Re
ă, pozi ă. Pre

ă 7 camere, baie, bucătărie,
dependin ă în
Gărâna, la strada principală. Pre

ă, termopane, pregătit pentru
privatizare, intrare separată, situat la
parter, în cartier Re

ără îmbunătă

ăr casă 2-3 camere, singur în
curte, cu posibilitate parcare 2-3 ma

ă.

Vând hală 460 mp + teren 500 mp,
situate pe Calea Timi

ă pentru 2-3 ani.

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ă ă, curent, gaz

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Pre

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă centrală.
Pre

ătă

ă, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spa

ă 100 mp plus curte 160 mp
situate în Timi ă Pia

şi şcoala general

şu
lui, cu multiple îmbun

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi utilat complet, situat în Reşi

şi şi

şi

şi

şi

şini, în
Reşi

şoarei. Accept şi plata
eşalonat

şi
re

şi şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km
de Reşi

şi

şoara lâng

-

a

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
u

Cas

Vând teren la intrare în

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecoman-
dat, utilit ţi, central

ţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.

Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ

ţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilit ţi,
termopan, central

ţie electric

ţionat, aparta-
mentul necesit ţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zon cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţile sunt în zon ţ 7 €/mp.

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţile
sunt în zon ţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa - Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilit ţile sunt în zon

ţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebe-

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

ă intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

ă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină du

ă de vacan ă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă 1932 mp total,
547 mp construi ă metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă,
suprafa ă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investi

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

ă ă,
gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

şi inte-
rior noi, baie şi buc. renovat ş-
chetat, instala

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

şului, 1.325 mp, zon ştit
şi sunt construite case, drum,

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia clientului,
studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite de
agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş

Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i
ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!

ţ ţ ţ
ţ ţ

ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

3

lei

3,00
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13 Iunie - 13 Iulie 201113 Iunie - 13 Iulie 2011

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

4 iul. ‘ 1 139,7158
5 iul. ‘ 1 139,2525
6 iul. ‘ 1 142,7007
7 iul. ‘ 1 144,3598
8 iul. ‘ 1 144,4883

11 iul. ‘ 1 148,4274
1 iul. ‘ 1 152,3788
13 iul. ‘ 1 153,1911

1
1
1
1
1
1

2 1
1

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | 14 - 27 |Iulie 2011
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Declaraţia unică poate fi depusă pe suport hârtie şi în luna iulie Poliţiştii vor putea fi menţinuţi în serviciu până la vârsta de 60 de ani, potrivit unui proiect de

O G care modifică limita de pensionare prevăzută în prezent, şi anume 55 de ani Pentru luna iulie 2011, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României este de 6,25% pe an Începând cu data de 20 iulie, primăriile oraşelor şi comunelor pot aplica pentru obţinerea de fonduri nerambursabile în cadrul
programului "Piste pentru biciclişti" Guvernul a aprobat un proiect de lege privind confiscarea extinsă a averii persoanelor condamnate pentru infracţiuni care
generează venituri Raportările contabile semestriale vor fi depuse de agenţii economici cu cifra de afaceri peste 35.000 euro

4

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H.G. nr. 590/2011 pentru modificarea

-

Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor,
dispozitivelor militare

ţionale

Ordinul Casei Naţionale a Asigurarilor de S

ţ ţionale de
Asigur ri de S n tate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a
Contractului-cadru privind condiţiile acord rii asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigur ri sociale de
s n tate pentru anii 2011-2012 (M.O. nr. 427/17.06.2011)

Legea nr. 106/2011 pentru modificarea

Legea nr. 115/2011 pentru completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul s n t ţii (M.O. nr.
429/20.06.2011)

Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materia-
lelor forestiere de reproducere (M.O. nr. 430/20.06.2011)

O.u.G. nr. 54/2011 pentru stabilirea unor masuri privind
încadrarea în limita alocat

ţiei

Ordinul Ministerului Mediului
ţare a Programului de

îmbun ţire a calit ţii mediului prin împ -
-

O.u.G. nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de
aplicare a tarifelor de deservire general

Hot

Ministerul Administraţiei

ţiile

Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de
moned

Ordinul Ministerului Agriculturii

ţiile de recunoa ţiilor de
produc

Ordinul Ministerului S ţii nr. 1064/2011 privind
completarea Ordinului ministrului S ţii nr. 232/2011
pentru aprobarea condiţiilor privind redistribuirea persona-
lului de specialitate medico-sanitar

ţilor sanitare propuse a fi reorganizate în c -

ţi sanitare (M.O. nr. 441/23.06.2011)
(M.O. nr. 442/24.06.2011) Ordinul Autorit ţii Naţionale

Sanitar ţaAlimentelor nr. 26/2011
pentru modificarea

ţiunilor de supraveghere,
prevenire, control

ţia animalelor
ţia mediului, de identificare

ţii Naţionale
Sanitare Veterinare ţa Alimentelor nr.
17/2011 (M.O. nr. 441/23.06.2011)

şi completarea
H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice
pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole în sec
torul de agricultura ecologica (M.O. nr. 423/16.06.2011)

şi munitiilor detinute de Ministerul
Ap r rii Na şi de fortele armate str ine pe teritoriul
României (M.O. nr. 426/17.06.2011)

şi completarea Ordinului
ministrului s n t ii şi al presedintelui Casei Na

şi completarea
Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munc (M.O.
nr. 429/20.06.2011)

şi Internelor pentru anul 2011
(M.O. nr. 433/21.06.2011)

şi P

şi p

şi Internelor - Procedura din
2011 privind decontarea cheltuielilor de transport al
rezerviştilor la exerci şi antrenamentele de mobilizare,
la mobilizare sau la r

şi Dezvolt
şi completarea Ordinului

ministrului agriculturii şi dezvolt

ştere a organiza
şi a grupurilor de produc

şi legume, precum şi modul de
accesare a sprijinului financiar de c

şi auxiliar sanitar din
cadrul unit

şi pt. Siguran
şi completarea Normelor metodologice

de aplicare a Programului ac
şi eradicare a bolilor la animale, a celor

transmisibile de la animale la om, protec şi
protec şi înregistrare a
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011,
aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorit

şi pentru Siguran

ă ă ă

ănătate nr.
556/2011 privind modificarea

ă ă ă
ă ă ă

ă
ă

ă ă

ă

ă ă ă

ă cheltuielilor de personal din
Ministerul Administra

ădurilor nr. 1538/2011
pentru modificarea Ghidului de finan

ătă ă ădurirea terenuri
lor agricole degradate, aprobat prin Ordinul ministrului me
diului ădurilor nr. 989/2010 (M.O. nr. 434/21.06.2011)

ă în transportul
feroviar public de calatori (M.O. nr. 435/22.06.2011)

ărârea Academiei Române nr. 1/2011 pentru
modificarea Statutului Academiei Române (M.O. nr.
436/22.06.2011)

ăzboi (M.O. nr. 436/22.06.2011)

ă electronică (M.O. nr. 437/22.06.2011)
ării Rurale nr.

148/2011 pentru modificarea
ării rurale nr. 694/2008

privind condi
ători ători recunoscute

preliminar în sectorul fructe
ătre acestea (M.O. nr.

441/23.06.2011)
ănătă

ănătă

ă ă
mine pentru persoane vârstnice, care nu a fost preluat de
acestea, în alte unită

ă
ă Veterinară

ă

Agenţia de rating Fitch a revizuit
de la "BB+ la BBB- pentru monedă

străină şi de la BB+ la BBB- pentru monedă
locală, cu perspectivă stabilă, plasând astfel
rating-ul ţării noastre în categoria investment
grade.

rating-ul
României

În luna mai 2011, nominal
brut a fost de 2008 lei, cu 2,8% mai mic decât luna
precedentă, iar câştigul salarial mediu nominal net a
fost de 1458 lei, în scădere faţă de luna anterioară cu
40 lei (-2,7%), potrivit datelor furnizate de Institut
Naţional de Statistică.

câştigul salarial mediu

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Camera Deputaţilor a adoptat legea privind măsurile de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin care
proprietarii erau obligaţi să reabiliteze

. Finanţarea proiectării şi executării lucrărilor de
refacere se asigură, pe cheltuiala proprie, de către deţinătorii
clădirilor. Legea a fost promulgată în 4 iulie.

faţadele degradate ale
imobilelor

Cardul Kog@lniceanu - sprijin pentru
întreprinderile mici }i mijlocii

Guvernul a aprobat recent, printr-o ordonan
şi mijlocii -

Programul „Cardul Mihail Kog
şi mijlocii”.

Astfel, întreprinderile mici şi mijlocii pot ob
şi,

totodat

şte s

şi mijlocie, dar garan
şeasc

şte s

şi bilete la ordin în
centrala incidentelor de pl

şedintele Agen
şi programelor pentru IMM-uri, a explicat c

şi vor
putea s

şi ce acte trebuie depuse.
„Întreprinz

şi se vor selecta
b

şte s

şi va da acordul, IMM-ul va primi acel
credit. Va trebui s şte ajutorul de
minimis, dup

şi cele care sunt interzise pt a fi finan
şi ajutor de minimis, respectiv agricultura primar

ţ ţ

ţine o subven
ţionare parţial

ţie guvernamental
ţio

narea a maximum 70% din rata dobânzii aferente creditului pe
care un IMM dore

ţii de stat, Fondul naţional de garantare,
pentru maximum 80% din valoarea creditului, garanteaz

ţia nu poate
s

ţiile pentru accesarea acestui program sunt:
societatea comercial ţionare,
s ţ

ţii colaterale de pân
ţii de stat,

s

ţe sau cu
Ministerul Economiei sau cu instituţia de credit unde dore

ţi.
Cristian Haiduc, pre ţiei pentru implementarea

proiectelor
ţie electronic

ţiei pentru IMM-uri, www.aippimm.ro. Acesta a subliniat c

ţie se afl

ţia care este pe site-ul
Agenţiei pentru IMM-uri, www.aippimm.ro, care va fi deschis

ţional de Garantare pentru
garanţii, Fondul Naţional î

ţile de intermedieri financiare, tranzacţiile imobi
liare, asigur ţie, armament, alcool, tutun, cele
de comercializare tutun ţate
ca

ţii, de pescuit, etc.

ă de urgen ă, un
program pentru sprijinirea întreprinderilor mici

ălniceanu pentru întreprinderi mici

ă a dobânzii unui credit contractat de la o bancă
ă, o garan ă pentru respectivul credit.

Avantajele pe care le prezintă acest program sunt: subven

ă îl acceseze, dar nu mai mult de 6,5% pe
an; iar pe partea de garan

ă creditul
pe care îl ia o întreprindere mică
ă depă ă 100.000 de lei.

Condi
ă să aibă minim doi ani de func

ă nu fie în procedură de insolven ă,
să prezinte garan ă la 40%, celelalte de

80% fiind asigurate prin garan
ă nu fie în dificultate conform directivelor europene,

să nu fie emisă o decizie de recuperare a ajutorului de stat,
să nu se afle în litigiu cu Ministerul de Finan

ă ia
un credit,

să nu figureze cu credite restante în centrala riscurilor
bancare,

să nu figureze cu incidente majore cu cecuri
ă

ă
programul va avea la bază o aplica ă aflată pe site-ul
Agen ă
IMM-urile vor avea un acces simplu, rapid, transparent

ă observe în fiecare minut pe ce pozi ă, care sunt
problemele

ătorul va intra pe aplica
ă

după ce se vor publica normele de aplicare
ăncile care vor dori să intre în acest program, va completa

formularele necesare, se va adresa băncii cu care dore ă
lucreze, unde are cont deschis, banca îi va evalua cererea pentru
credit, îi va înmâna Fondului Na

ă facă o raportare în ceea ce prive
ă care va începe să acceseze această linie de credit”

a explicat Cristian Haiduc.
De asemenea, Cristian Haiduc a precizat că nu sunt eligibile

sprijinului activită
ările, cele de produc

ă, de prelu
crarea produselor agricole în anumite condi

-

-

-

.
-
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Guvernul Romaniei, 29.06.2011

Revizuirea pensiilor recalculate
Ministerul muncii, familiei ţiei

sociale a iniţiat revizuirea pensiilor
recalculate în temeiul legii 119/2010, art. 1
lit.c)-h) ţii

ţii. Prin Ordonanţa de
urgenţ ţ

ţie, personalului
diplomatic ţionarilor
publici parlamentari, deputaţilor

ţii Casei Naţionale de
Pensii prin Casele Teritoriale de Pensii vor
revizui dosarele din oficiu în termen de 30
de zile de la data intr

ţe de urgenţ

ţia este ca ace

ţe de urgenţ

ţa de urgenţ

şi protec

şi respectând principiul egalit şi
contributivit

şedin

şi consular, func
şi

senatorilor, personalului aeronautic civil
navigant, personalului de la Curtea de
Conturi. In total, sunt 5522 de dosare care
vor fi revizuite.

Reprezentan

şi la cererea beneficiarilor.
Condi ştia s

şi a
punctajului mediu anual.

...În Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 457 din data de 30 iunie 2011 a
fost publicat

ă
ă

ă aprobată în ă de Guvern,
urmează să fie revizuite dosarele perso
nalului auxiliar din justi

ării în vigoare a
prezentei ordonan ă. Pensiile
pot fi revizuite

ă depună în
termen de 20 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonan ă,
noi acte care vor fi luate în calcul la
stabilirea stagiului de cotizare

ă Ordonan ă a
Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul pensiilor
prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr.
119/2010 privind stabilirea unor măsuri în
domeniul pensiilor.

-
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Tratamentul în străinătate
Ministerul Sănătă

ăinătate a bolnavilor care prezintă afec
ă.

În acest sens, MS a publicat Ordinul ministrului Sănătă

ările realizate, Ministerul Sănătă ărit să
eficientizeze Programul de tratament în străinătate, să elimine
birocra ă asigure o mai bună transparen ă în ceea ce prive

ăinătate.
Astfel, conform noului act normativ, au fost stabilite termene

clare pentru fiecare etapă din cadrul procedurii privind trimiterea
unor categorii de bolnavi la tratamente în străinătate.

În premieră, s-a creat cadrul legislativ pentru efectuarea
coresponden

ă de către bolnavi sau reprezentan
ă în prezent această coresponden ă era purtată numai de

către direc ănătate publică. În condi
ă op

ă, acestora le revine obliga
ănătate publică documente oficiale emise de

clinici, cu antet ătură, care cuprind date privind
identificarea clinicii;
identificarea pacientului;
costul tratamentului;
condi ă;
programarea pacientului.
În noua legisla

ării tratamentului în străinătate în
cazul în care solicitările de finan ăinătate
depă ă destina

ătoare sau ori de câte ori este
programat la medicul curant de specialitate care i-a recomandat
tratamentul în străinătate, pentru evaluarea stării de sănătate
consecutivă tratamentului aplicat în clinica din străinătate.

ă tratamentul în
străinătate va avea obliga

ării de sănătate la un an după primul control efectuat,
cu transmiterea acestuia direc ănătate publică.

Conform noii legisla
ănătate publică de a afi

ărul cererilor înregistrate pentru trimitere la tratament
în străinătate ării acestora. De asemenea,
Comisia Ministerului Sănătă ă finan

ă, fa ă de o sigură ă a
ăzut până în prezent.

În anul 2011, Programul gratuit de tratament în străinătate a
Ministerului Sănătă

ă de anul 2010.
Scopul programului na ăinătate

vizează rezolvarea cazurilor medicale pentru care nu există solu
ă

ţii a modificat legislaţia privind tratamentul în
str ţiuni deosebit de grave

ţar
ţii nr.

1011/9 iunie 2011 în MO nr. 416/14 iunie 2011.
Prin modific ţii a urm

ţia ţ

ţei cu clinicile recomandate de comisia de specialitate
teritorial ţii legali ai acestora.
Pân ţ

ţiile de s ţiile în care bolnavii sau
reprezentanţii legali ai acestora î ţiunea pentru a
realiza corespondenţa în mod direct cu clinicile recomandate de
comisia de specialitate teritorial ţia de a
prezenta direcţiei de s

ţiile de plat

ţie, a fost eliminat criteriului “beneficiul trata-
mentului estimat pentru societate” din cadrul criteriilor de prioritate
utilizate pentru aprobarea finanţ

ţare a tratamentelor în str
ţie.

De asemenea, s-a instituit obligaţia bolnavului de a se
prezenta, în termen de 14 zile lucr

ţia de a elabora un raport medical pentru
evaluarea st

ţiei de s
ţii s-a instituit obligaţia direcţiilor de

s ţiile cu
privire la num

ţion
ţii care aprob ţarea dosarelor

depuse se va întruni de 2 ori pe lun ţ ţ

ţii are un buget de 29 milioane de lei, cu
aproximativ 3 milioane de lei mai mult faţ

ţional de tratamente în str
ţii

de tratament în unit ţile sanitare din România.

şi
care nu pot fi tratate în

şi s şte
procedura privind trimiterea la tratament în str

şi exprim

şi semn

şesc fondurile stabilite lunar cu aceast

Şi medicul curant de specialitate care recomand

şa şi actualiza periodic informa

şi stadiul solu

şedin şa
cum era prev

:
�

�

�

�
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Ministerul S ţiiănătă , 04-07-2011

Conform unui studiu GfK realizat în 14
ţări, mai mult de 38% dintre români do
nează bani şi fac voluntariat în timpul lor
liber în fiecare an, iar aproximativ 7%
oferă în schimb diverse bunuri. Cu toate
acestea, mai mult de jumătate nu se impli
că în cauze caritabile; atunci când au fost
întrebaţi de ce, 36% dintre români spun că
nu îşi pot permite, în timp ce 19% susţin
că nu sunt interesaţi de aceste cauze.

Dintre cei care donează bani, două
treimi oferă între 1 EUR şi 200 EUR pe an.
Cele mai populare cauze susţinute de
români sunt ONG-urile pentru copii, de
ajutor umanitar şi organizaţiile religioase,
dar şi proiectele de ajutorare a zonelor de
calamitate sau cu dezastre.

-

-



Dup

şte în jurul
P

şi Jupiter. Fiecare, cu excep
şi Soare.

şedinte american a fost prezent pentru
a asista la o lansare de navet şedintele Bill
Clinton, împreun

şedintele Obama a planificat vizionarea plec

şedintele şi familia sa au
vizitat totuşi portul spa

şi fizica au fost stu-
diate într-un modul special transportat de navetele spa

ştiin

ştiin

şi în timpul STS-8, şase şobolani au zburat în
modulul incint

şte 80,700 kg,
aproximativ greutatea a 13 elefan

şoare, integrate în unele dintre aceste navete
mai târziu.

Programul navetelor spa
şi, astfel,

fiec

şi a dorit s

şi STS-13 a fost STS-41-D. Primul num

şi 6 pentru
Vandenberg Air Force Base) iar litera indica secven

şi aşa mai departe).
Dup

şi echipajul misiunii STS-51-L au fost pierdute, agen

şi alte agen

ă 30 de ani de serviciu, flota de trei navete spa
ămâne la sol pentru totdeauna.

Ultima misiune programată a fost, STS-135, efectuată de
Atlantis. După aceasta, navetele vor fi conduse la muzee
pentru a fi prezentate publicului.

În aceste momente în care spunem la revedere iconicului
avion spa ă rememorate mai multe date.

Aflată pe orbită, naveta spa ă călătore
ământului cu o viteză de aproximativ 28,000 kilometri pe oră.

La această viteză, echipajul poate vedea un răsărit sau apus
de soare la fiecare 45 de minute.

ământ ălătorit
mai "departe" decât distan ământ

Doar un singur pre
ă spa ă. Pre

ă cu so ărit
lansarea misiunii STS-95 pe 29 octombrie 1998, de la
Kennedy Space Center din Florida.

Pre ării
Endeavour în misiunea sa finală STS-134, la 29 aprilie 2011,
dar lansarea a fost amânată. Pre

Naveta spa ă nu este doar un mod de transport. Este de
asemenea un laborator. Au fost 22 de misiuni "laboratoare
spa

ă să efectueze experimente în microgravita

ă principală în cercetarea ă
spa ă. Pe parcursul misiunii STS-7, au fost studiate
activită

ă pentru animale, pentru a fi studiat
comportamentul animalelor în spa

ăci care sunt construite în
esen ă, de nisip.

Toate plăcile sunt bine inspectate înainte de decolare,
acestea fiind un instrument esen

ă suporte căldura intensă la reintrarea în atmosfera
terestră. După ce plăcu ălzite la temperatură

extremă, ele se răcesc suficient de repede pentru a putea fi
ă, de exemplu, doar un minut mai târziu.

Cea mai grea navetă, Columbia, cântăre

ă gata de zbor, a cântărit cel mai
mult, deoarece NASA a fost încă în căutarea utilizării de
materiale mai u

ărei misiuni de transfer îi este desemnat prefixul "STS".
Ini ă

ordinea lor de lansare, de la STS-1 până la STS-9. Pentru că
administratorul NASA de atunci, James Beggs, a suferit de
triskaidekafobia (frica de numărul 13) ă evite aso-
cia

ă STS-41-B, STS-12 a
devenit STS-41-C ăr a
fost ultima cifră din anul fiscal (1984), al doilea număr indica
site-ul de lansare (1 pentru Kennedy Space Center

ă dezastrul Challenger, 1986, atunci când această na-
vetă

ă Atlantis, misiunea
STS-125, a devenit prima persoană care a folosi site-ul de
microblogging Twitter în spa

ţiale a
NASAr

ţial reutilizabil, merit

ţial

Kilometrajul combinat ale tuturor celor cinci navete este de
826,700,000 km, de 1,3 ori mai mare decât distanţa dintre

P ţia Challenger, a c
ţa dintre P

ţial
ţia sa Hillary Clinton, au urm

ţial.

ţial

ţiale", sau misiuni în care astronomia
ţiale.

Aceste laboratoare reutilizabile construite pentru
utilizarea pe parcursul zborurilor navetei, au permis oamenilor
de ţ ţie.
Începând din 1983 (misiunile Challenger), animalele au
devenit o component ţific

ţial
ţile sociale ale coloniilor de furnici în condiţii de

gravitaţie zero

ţiu.

Sistemul termic de protecţie al navetei, sau scutul termic,
conţine mai mult de 30.000 de pl

ţ

ţial care permite navetei
spaţiale s

ţele sunt înc

ţinute în mân

ţi africani.
Columbia, prima navet

ţiale este oficial cunoscut sub
numele de Sistemul de transport spaţial (STS)

ţial, misiunile au primit numere consecutive care indic

ţii cu ghinionista misiune Apollo 13, agenţia a elaborat un
nou sistem de numerotare pentru misiuni de transfer în spaţiu.

Ce ar fi fost STS-11 a fost numit

ţa (A -
prima lansare a anului,

ţia a
reluat sistemul de numerotare secvenţial, începând cu STS-26

La data de 11 mai 2009, astronautul Michael J. Massimino,
un membru al echipei de pe naveta spaţial

ţiu.
De atunci, mulţi astronauţi de la NASA ţii

spaţiale au postat mesaje Twitter din spaţiu.

1. Viteza maximă

2. Distan

ă

ă spa ă

6. Greutatea

ţe parcurse

ţie Prezidenţial

4. ţ ţial

5. Scutul termic
8. Tweeting din spaţiu

3.Aten

Ştiin

7.Apelativele oficiale

5
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Parlamentul European a votat propunerea de reducere a contribuţiei României la bugetul de anul acesta cu 46 milioane de euro Rata şomajului în
Germania a scăzut pentru a 24-a lună consecutiv în iunie, a anunţat Agenţia Federală a Muncii. Ea se situează la 7%, cel mai scăzut nivel de la reunificarea
Germaniei Premierul ungar, Viktor Orbán, a fost reales preşedinte al partidului de centru-dreapta FIDESZ Unul dintre cei trei vice-preşedinţi ai Irakului a
demisionat la începutul săptămânii

Miniştrii de finanţe din
au promis la începutul săptămânii,
fără a fixa un termen limită, credite
mai ieftine, scadenţe mai lungi şi un
fond de salvare mai flexibil pentru a
ajuta Grecia şi alţi debitori din UE.

zona euroViitoarele alegeri legislative în vor avea loc pe 9 octombrie.
Potrivit unui sondaj recent, Platforma Civică, a premierului liberal Donald
Tusk, este creditat cu 45 % din intenţiile de vot, partidul conservator Drep
tate şi Justiţie, al lui Jaroslaw Kaczynski, cu 27 %, Partidul Social-Demo
crat cu 14 % din intenţiile de vot, în timp ce partidul agrar, în prezent aliat al
liberalilor la putere, n-ar obţine decât 3 %, sub pragul de eligibilitate de 5 %.

Polonia

-
-

Noul secretar american al apărării, Leon Panetta, şi-a
exprimat frustrarea în prima sa vizită la faţă de
neînţelegerile între liderii irakieni, care nu au reuşit până
acum să decidă dacă să solicite forţelor americane să
rămână în ţară după 2011. Statele Unite au programată re
ragerea trupelor rămase în Irak până la sfârşitul acestui an.

Bagdad

-
t

Adoptarea regulamentului privind informarea
referitoare la produsele alimentare

Parlamentul European a adoptat recent un regulament privind
informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare.

El va conferi consumatorilor mai multă autonomie introducând,
printre altele

O dimensiune minimă a caracterelor pentru informaţiile obligatorii,
astfel încât consumatorii să le poată citi mai uşor

Informaţii nutriţionale obligatorii care să ajute consumatorii să
identifice produsele alimentare care îndeplinesc preferinţele sau
necesităţile lor personale în materie de alimentaţie

Informaţii obligatorii privind alergenii în cazul produselor alimentare
preambalate, al celor care nu sunt preambalate şi al celor vândute în
restaurante, pt a ajuta consumatorii să-şi protejeze mai bine sănătatea

Etichetare obligatorie privind ţara de origine pentru carnea de porc,
de oaie, de capră şi de pasăre. Crearea unui cadru pentru indicaţiile
voluntare privind originea va contribui la prevenirea riscului de a induce
în eroare consumatorii şi va asigura existenţa unor condiţii de
concurenţă echitabile pentru întreprinderi.

:
�

�

�

�
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Bruxelles, MEMO/11/482, 06/07/2011

Statele membre UE ar trebui s
ţiona cultivarea OMG-urilor. Statele membre vor putea

argumenta aceste decizii folosind inclusiv argumente legate de protecţia me-
diului, se arat ţia adoptat ţi, 5 iulie, de c ţii europeni.

Revizuirea legislaţiei existente - adoptat
ţineri - va fi transmis ţii suplimentare.

Raportoarea PE Corinne Lepage (ALDE, FR) a declarat urm

ţi ani este o cauz
ţeni. În cazul în care Consiliul reu

ţie comun

ţii
ţ

ţul
internaţional, Parlamentul a insistat c

ţei
la pesticide, prezervarea biodiversit ţii sau absenţa datelor privind impactul
negativ potenţial al disemin

ţilor, toate statele membre trebuie s
ţionale sau

ecologice
ţionate care ar putea ap

ţ

ţ
ţie pentru culturile modificate genetic. Comisia European

ţei substanţiale sau pe criteriul evalu
ţei, ci ar trebui s

ţifice.
În prezent, dou ţi de culturi modificate genetic au primit aprobarea

UE de a fi cultivate: o anumit
ţia de amidon. În momentul de faţ ţine state membre UE

cultiv ţa,
Grecia, Ungaria, Germania ţii în cadrul
a ţinând cont de regulile existente.

organismele modificate genetic autorizate pentru consumul în UE:
bumbacul, porumbul, proteinele bacteriene, culturile de drojdie, rapiţa cu
seminţe oleaginoase, cartofii, soia, sfecla de zah

ţ
ţa, Grecia, Ungaria, Germania

ă dispună de flexibilitatea necesară pentru a
interzice sau a restric

ă în legisla ă mar ătre deputa
ă cu 548 voturi pentru, 84 împotrivă

ă Consiliului pentru discu
ătoarele în cadrul

dezbaterii: "Sunt încântată că Parlamentul a ajuns la un acord cu privire la un
subiect a ă de
preocupare pentru cetă ă adopte o
pozi ă, acest acord echilibrat va oferi statelor membre

ă nu doresc acest lucru."

Comisia Europeană a propus să ofere statelor membre dreptul de a
interzice aceste culturi, fără însă a putea folosi motive legate de evaluarea
efectului advers asupra sănătă

ă sau din introducerea pe pia ă a OMG-urilor. Pentru o
oferi o bază legală mai puternică, în contextul regulilor privind comer

ă statele membre să aibă libertatea de a
utiliza motive legate de impactul asupra mediului pentru interzicerea culturilor
modificate genetic.Acestea ar putea include - prevenirea dezvoltării rezisten

ă
ării OMG-urilor asupra mediului.

Potrivit deputa ă întreprindă măsurile
necesare pentru prevenirea contaminării culturilor conven

ă asigure că poluatorul plăte
ărea ca urmare a diseminării deliberate sau a

introducerii pe pia ă a unor OMG-uri.

Autorizarea ă la nivel european vor continua să fie
o pre-condi ă ar trebui
să garanteze adoptarea de noi orientări privind evaluarea riscurilor pe care le
prezintă OMG-urile. Aceste orientări nu ar trebui să se bazeze doar pe
principiul echivalen ării comparative a
siguran ă permită identificarea clară a efectelor directe

ă varietă
ă specie de porumb

ă, pu
ă aceste culturi în scop comercial iar unele dintre ele (Austria, Fran

ăr; pentru cultivare nu sunt
autorizate decât o specie de cartof

ările care interzic organismele modificate genetic, invocând clauza de
salvgardare:Austria, Fran

ă
61% dintre europeni, 21% cred că aceste alimente sunt sigure, 53% cred că
acestea pot fi dăunătoare (Eurobarometer, 2010)

organismele modificate genetic sunt cel mai frecvent utilizate in SUA. 93%
din totalul culturilor de soia

ă al Statelor Unite).

şi 31 ab

şa de dificil precum OMG-urile, care de mul
şeşte s

şi regiunilor
dreptul de a nu cultiva OMG-uri dac

şi a mediului, care ar putea rezulta din
diseminarea deliberat

şi s şte pentru toate efectele sau daunele
neinten

şi controalele de siguran

şi
indirecte pe termen lung, precum şi a incertitudinilor ştiin

şi un tip de cartof adaptat
pentru produc

şi Luxemburg) au aplicat interdic
şa-numitei "clauze de salvgardare",

şi una de porumb

şi Luxemburg
alimentele provenind de la organismele modificate genetic incomodeaz

şi 86% din totalul celor de porumb sunt modificate
genetic (conform Departamentului deAgricultur

Motive pentru interzicerea cultivării OMG-urilor

Costul contaminării

Actualizarea controalelor de siguran ăţ

REF. : 20110705IPR23305
Statistici

�

�

�

�

Cât cost@ s@ spune]i „alo” peste hotare
Începând cu 1 iulie, tarifele de roaming în UE au fost reduse. Excep-

ţia de la aceast ţionale
sunt în continuare mai costisitoare decât cele apelurile interne, îns

ţ ţ pân

ţurilor în 2009. Reglement

ţi un apel internaţional, pl ţi 0,11 euro/minut.
Traficul de date între operatori

ţit
ţi 5 cenţi pentru a desc

ţurile r ţi pl
ţi putea primi sms-uri în mod

gratuit. Acesta este nivelul maxim pentru preţurile stabilite de operatori.
Scopul reducerilor este acela de a intensifica concurenţa între ace

Operatorii sunt obligaţi s ţii cu privire la nivelul
tarifelor de roaming de fiecare dat ţ

ţi s

ă reducere o fac sms-urile. Telefoanele interna
ă UE

urmăre ă elimine această diferen ă de pre ă în 2015.
Parlamentul a adoptat o lege care urmăre ă a

pre ările actuale se aplică până în iunie 2012.
Reducerile actuale vizează tarifele pentru apeluri

ăti

ă reducere nu va fi resim ă semnificativ de
consumatorii finali. Dacă în medie plăti ărca un
MB acasă, în cazul traficului de date în străinătate această valoare
poate cre ă la 2,60 euro. Valorile subliniate nu includ TVA.

În cazul sms-urilor, pre ămân neschimbate. Ve ăti 0,11 euro
pentru a trimite un mesaj peste hotare

ă adopte tarife chiar mai mici.

ă informeze clien
ă când ace ă trec o grani ă.

În ceea ce prive ă pe
internet în străinătate pot alege între mai multe planuri tarifare.
Operatorii sunt obliga ă informeze utilizatorii o dată ce au atins 80%
din valoarea lunară specificată în contract.

şte s
şte reducerea treptat

şi pentru traficul de
date.

De la 1 iulie, costul pentru efectuarea unui apel este 0,35 euro/mi-
nut. În cazul în care primi

şi distribuitori se va ridica la 0,5 euro/MB.
Cu toate acestea, aceast

şte pân

şi ve

ştia.
De aceea, operatorii sunt liberi s

ştia din urm
şte traficul de date, persoanele care navigheaz

În cifre...

şi în informa... ţii

Articol, 30-06-2011PE,

PE sus]ine dreptul na]ional de a interzice
cultivarea OMG-urilor

Serbia

Israelul

ţiilor tensionate

ţiile mediate de UE au
avut ca ţint

ţa de
zi cu zi din Kosovo, dar au ocolit
problema independenţei.

Potrivit celor convenite, cele
dou ţi vor recunoa

ţional de identificare

ţionare a siste-
mului judiciar

se preg
ţa zonei sale

economice exclusive în Meditera-
n

ţiile cu Ciprul de
nord sunt, de asemenea, tensio-
nate în urma raidului sângeros de
anul trecut întreprins de armata
israelian

ţia
ONU privind dreptul m

.

şi au convenit
s

şi
avansarea spre aderarea la
Uniunea European

şte cardul
na şi diplome-
le de studii emise de c

şcare şi permite un
acces mai bun la locurile de
munc

şi combaterea crimei
organizate, care a înflorit în
regiunea separatist

şte s

şi Cipru
Este vorba despre cele mai

importante rezerve de gaz desco-
perite în mare, în întreaga lume, în
ultimii zece ani. Israel şi Liban sunt
în mod oficial înc şi nu
au convenit asupra frontierelor
maritime. Rela

Liga Arab

şia Gaza şi
Cisiordania, cu Ierusalimul de Est
drept capital

Kosovo
ă coopereze pe mai multe

aspecte practice, primul pas spre
relaxarea rela

ă.
Discu

ă un amestec de pro-
bleme cruciale pentru existen

ă păr

ătre fiecare
parte, ceea ce face mai accesibilă
libertatea de mi

ă, în special pentru kosovarii
care doresc să muncească în
Serbia. Belgradul a fost de acord,
de asemenea, să transmită copii
după registrul civil din Kosovo,
pentru buna func

ă.

ăte ă
prezinte la ONU grani

ă unde se găsesc zăcăminte de
gaze revendicate de Liban

ă în război

ă împotriva unei flotile cu
ajutoare pentru Gaza.

Israelul nu a semnat Conven
ării din 1982

ă a declarat că va
solicita aderarea la ONU pentru un

în Fâ

ă

stat palestinian

Consiliul de Securitate ONU
intenţioneaz

ţiunilor Unite

ă să discute la finele
acestei luni posibilitatea ca Pales
tina să devină un stat membru al
Na

-

.
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Sfârşitul unei
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Sfârşitul unei
ere



Vând televizor color Orion cu
360 lei negociabil

ă gestantă în luna a 7-a
cu 2500 lei. Tel. 0355-885132. (RR)

Vând în Cornu

ă pietre la 1000 lei; un compresor
cu butelie; motor trifazic la 1000 lei;
masă cu circular mare cu pânză la
100 lei; reductoare noi; curele de
transmisie; motor electric la 1000
lei; cilindru de for ă; lagăre cu
rulmen

ă pentru adunat fân
la 750 lei; vacă la pre

ără masă la 80 €; pick-up
cu 100 €. Tel. 0255-240157, 0766-
496941. (RR)

Cumpăr porumb

ă de dormitor cu
1400 lei; mobilă de sufragerie cu
1000 lei; col

ă de bucătărie completă la 800
lei ătărie la 500 lei.
Tel. 0355-426704. (RR)

şi aragaz la 230.
Tel. 0355-410573 (RR)

Vând vac

şa polizor fix cu do-
u

şi grâu în
Bocşa. Tel. 0740-770047 (RR)

Vând butoaie mari pentru vin.
Tel. 0255-233553 (RR)

Vând mobil

şi col

ţel Banat trofeu
de cerb cu 500 €. Tel. 0735-268593.

Vând cal la 3500 lei. Tel. 0756-
970682. (RR)

Vând în Boc

ţ
ţi; Tel. 0747-877713 (RR)

Vând motocositoare Carpatina
la 2400 lei; grebl

ţ negociabil; 2
viţei. Tel. 0746-642653 (RR)

Vând circular cu jgheab la 600
lei; abric f

ţar de sufragerie la 1000
lei; set de canapele 3-2-1 la 900 lei;
mobil

ţar de buc

Cumpăr 3 geamuri lemn, cu tot
cu toc, dimensiuni 1400x1300. Tel.
0724-605474.

Vând joc Play Station 2 cip,
jocuri, pre

ătărie din
lemn masiv la 850 lei; un circular la
1000 de lei; cărucior copii la 150 lei;
instant la 300

ă de 220 l, cu
toate dotările. Pre

ă
dulapuri. Tel. 0747-081224 (RR)

Vând în Re ă de spălat
Albalux 9 cu 50 lei negociabil. Tel.
0355-808617, 0721-423021. (RR)

+ +
ţ 120 lei; Play Station por-

tabil, PSP + card + cip preţ 410 lei;
jocuri originale PSP, PSP2, PSP3 la
20 lei bucata. Tel. 0721-798604.

Vând Nokia N-73 plus card; 3,2
megapixeli, preţ 190 lei; Nokia 6300
plus card, 2 megapixeli preţ 180 lei;
Sony Ericsson plus card, 3,2
megapixeli, preţ 140 lei sau schimb.
Tel. 0721-414951.

Vând colţar de buc

ţuic
ţ 2500 €. Tel.

0764-508521 (RR)
Vând mobilier cuier cu dou

ţa ma

şi televizor color la
150. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (RR)

Vând baterie Bosch la 300 lei.
Tel. 0740-887303 (RR)

Vând în Lugoj discuri de vinil,
rame pentru diapozitive şi un boiler.
Tel. 0720-296276 (RR)

Vând cazan de

şi şin

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Tânăr drăgu ă cunosc
o fată de la sat sau ora

ăsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0737-147662.

Doresc să întâlnesc fată între
19-29 de ani din Re

ător.
Doresc cuno ă cu doamnă negli
jată, pentru prietenie-căsătorie. Tel.
0756-986692.

Caut o fată harnică
ă fie de la ă sau din

ora

ă nu fie luat în glumă. Telefon 0741-
571238 sau la id-ul meu de mes
danieldintimisoara@yahoo.com

ţ, doresc s
-

ţa. Tel. 0741-
571238 (RR)

Domn, 42 de ani, prezentabil,
manierat, 1.76-1.75, cu simţul
umorului, anti-alcool, anti-fum

ţ -

ţar
ţa în

19
ţul meu

s

ş, pentru prie
tenie - c

şi

ştin

şi cu dar de
la Dumnezeu s

ş din Timişoara sau din Reşi
şi 29 de ani eu am 28 de ani am

m165, kg 59. Vreau ca anun

Matrimoniale

6

Vând fosă septică familială cu
pat filtrant , nouă, cu manual de
instalare, chit complet. Pre

ă pt. iriga

ăsar de 4
ani. Pre

ă pentru copii, 3-6
an, 100 lei neg Tel. 0741-076505.

Vând vană din fontă la 150 lei
ă din por

ăsari de lucru.
Tel. 0740-145324 (RR)

Vând motor de 7,5 kw la 500 lei.
Tel. 0735-268593. (RR)

Cumpăr porumb

ă, candela-
bru, haine de piele pentru femei. Tel.
0770-456679. (RR)

Vând congelator ă frigori-
fică de performan ă industrială cu
1000 €. Tel. 0734-511416, 0745-
430634. (RR)

Vând în Anina televizoare Sam-
sung

ă din
Banatul de Munte la 200 €; goblen
„Cina cea de taină” 50x40 la 400 €;
candelabre; garnitură plu ă;
mobilă tineret. Tel. 0729-876548,
0255-240038. (RR)

Vând orgă electronică digitală, 4
octave; aspiratoare Beko la 1400W;
convector de căldură pe gaz; set
două noptiere, dulăpior ăsu ă;
instant pe gaz pentru apă caldă. Tel.
0729-82413 (RR)

Vând u ă dublă din termopan,
1360x230 la 400 € negociabil. Tel.
0742-003677 (RR)

Vând aragaz cu ochiuri la 150
lei; paltoane din piele pentru bărba

ă termică. Tel. 0355-
881263. (RR)

Vând iapă de 7 ani, gestantă la
2700 lei

ă la 100 de €.
Tel. 0742-544119. (RR)

Vând cort pentru 4 persoane, 2
camere
ă

ă

ă biblioteci cu peste
1000 de căr

ă
muzicală cu 3 cd-uri, nouă, la 450
lei; calculator Pentium 4, carcasă
neagră, monitor lcd de 19, la 750 lei
neg.; o pereche de boxe originale la
100 lei; dip de bass de ma ă,
1000W, la 200 lei; Cumpăr biciclete,
bune

ă persoa-
ne, extensibilă; televizor color; căru

ă pt. copil mic.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Vând sta
ă la

200 €. Tel. 0747-585716.
Vând televizor color Sport, în

garan ă cu 250
lei. Tel. 0746-020211, 0355-803014.

Vând pat cu saltea de o persoa-
nă; tricicletă ă copii; rochi-

Vând ma ălat automate
aduse din Germania. Tel. 0755-
510238.

Vând calorifer electric Alaska 12
elemente, 3 trepte de putere 1100/
1400/2500 W. Folosit foarte pu

ă de cusut electrică
Sanda, ca nouă, cu toate accesoriile

ţ 2300 €.
Tel. 0722-507779. (RR)

Vând motocositoare pentru
gazoane la 250 €; pomp ţie
la 200 €. Tel. 0255-233854. (RR)

Vând în Anina cal, arm
ţ 3600 negociabil. Tel. 0740-

915944 (RR)
Vând tractoare second hand;

cositoare de tractoare cu discuri
mari sau mici, greble de fân, insta-
laţii de ierbicidat. Tel. 0730-804745.

Vând biciclet
.

ţelan. Tel. 0255-
232922 (RR)

Vând doi cai arm

ţ

ţ

ţi

ţime 3,80, nou la 350 lei. Tel. 0741-
128580 (RR)

Vând congelator cu 3 sertare la
200 lei neg. Tel. 0355-408858 (RR)

Vând iap

ţi vechi, deosebite. Tel.
0255-253973, 0355-801140.

Vând televizor Orion, diagonala
80, gri metalizat, cu 350 lei; combin

ţ
pt. copil

ţie Bluetech 200 W, cu
boxe tip turn, în stare foarte bun

ţie, stare foarte bun

ţe, tricouri, pantaloni

ţin.
200 lei. Re ţa. Tel. 0722-619119.

Vând ma

ţiuni de utilizare, 400 lei
neg. Re ţa. Tel. 0722-619119.

şi
chiuvet

şi grâu la 1,1
leu/kg. Vând trei porci la 650 lei
bucata. Tel. 0740-770047 (RR)

Vând canapea nou

şi lad

şi Panasonic, color, cu 200 lei
bucata; costum popular de dam

şat

şi m

ş

şi femei la 250 lei bucata; piese
pentru central

şi cal la 1700 lei; Vând
subwofer pentru maşin

şi hol, 4,80 m lungime şi
l

şi diverse utilaje
pentru animale. Tel. 0755-612269.

Vând dou

şin

şi defecte, şi calculatoare,
bune şi defecte. Tel. 0757-612642.

Vând canapea de dou

şi motociclet

şi biciclet
şi geci pentru

copii de 3-6 ani. Tel. 0748-205247.
şini de sp

şi
şin

şi instruc
şi

Auto-Moto-Velo
Închiriez garaj pe strada Făgă

ra ă negociabil.
Tel. 0721-798604

Vând Nubira 2, an 2003, cdx full,
cârlig remorcă, închidere centrali
zată. Pre

ă Yamaha avariată fa ă,
500 € negociabil; motor VW Polo
diesel 300 € negociabil; diverse
piese de Renault 19. Tel. 0355-
801441, 0754-576100. (RR)

Vând diferite cauciucuri de iarnă
ă, de la 13 ă la 16.

Pre

ă
la 600 €. Tel. 0742-544119. (RR)

Vând 4 jante cu 30 lei bucata; o
jantă plus cauciuc la 50 lei. Tel.
0355-808617, 0721-423021. (RR)

Vând în Măureni Skoda Fabia,
înmatriculată, 4700 € negociabil.
Tel. 0722-748399 (RR)

Vând alternator de 12 v la 50 de
lei, pentru Dacie. Tel. 0255-240157,
0766-496941. (RR)

-
ţ 160 lei/lun

-
ţ 3000 €. Tel. 0744-603101.

Vând VW Golf cu motor, 1600
cmc, an 1994, preţ 1750 €
negociabil. Tel. 0742-162126. (RR)

Vând în Re ţa Peugeot 306,
turbo diesel, pentru piese de schimb
sau întreg, preţ 500 € negociabil;
motociclet ţ

ţoli pân
ţ de la 50 de lei la 100; biciclete

cu 150 lei; 4 roţi ATV noi cu 640 toa-
te. Tel. 0355-425973, 0729-022526.

Vând Golf 3, înmatriculat, diesel,
5% consum. Preţ 2000 € negociabil;
Vând tractor U650 stare foarte bun

şului. Pre

şi

şi de var

Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank
Cara}-Severin

B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., prin executor bancar,
vinde la licita ie public imobilul situat n Reşi a, str. Pia a 1
Decembrie 1918, nr. 30, sc. II, et. 5, ap. 13, jud. Caraş-Severin,
const nd n apartamentul nr. 13 compus din 2 camere, buc t rie,
c mar , hol, baie, 2 logii cu suprafa construit de 83 mp, plus box
nr. 13 n suprafa de 9,3 mp.

Data licita iei este , la sediul B.C.
INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD Sucursala Arad, din
Arad, Bd. Revolutiei nr. 88.

Pre ul de ncepere a licita iei este .
n caz de neadjudecare se va stabili un nou termen de licita ie.
Informa ii suplimentare - tel. 0-254-234.480, 0721 211.921,

0734 990.397, e-mail: luminita.gaman@intesasanpaolo.ro

ţ î ţ ţ

â î
ţ a

î ţ
ţ

-

ţ î ţ
Î ţ

ţ -
-

ă

ă ă
ă ă ă ă

ă
25 iulie 2011, orele 11.30

142.500 lei

Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank
Cara}-Severin

B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., prin executor
bancar, vinde la licita ie public imobilul situat n Reşi a, zona
Cioara, nscris n C.F. nr. 30851 a Mun. Reşi a, const nd n teren
arabil, n suprafa de 944 mp.

Data licita iei este , la sediul B.C.
INTESASANPAOLO ROMANIAS.A.ARAD SucursalaArad, din
Arad, Bd. Revolu iei nr. 88.

Pre ul de ncepere a licita iei este .
n caz de neadjudecare se va stabili un nou termen de licita ie.
Informa ii suplimentare - tel. 0 254-234.480, 0721 211.921,

0734 990.397, e-mail: luminita.gaman@intesasanpaolo.ro

ţ î ţ
î î ţ â î

î ţ
ţ

-
ţ

ţ î ţ
Î ţ

ţ -
-

ă

ă
25 iulie 2011, orele 14.30

16.800 lei

-

Anun]uri licita]ii Intesa Sanpaolo Bank
Cara}-Severin

B.C. INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., prin executor
bancar, vinde la licita ie public imobilul situat n Reşi a, zona
Cioara, nscris n C.F. nr. 30842 a Mun Reşi a, const nd n teren
arabil şi f ne e, n suprafa de 967 mp.

Data licita iei este , la sediul B.C.
INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. ARAD Sucursala Arad, din
Arad, Bd. Revolutiei nr. 88.

Pre ul de ncepere a licita iei este .
n caz de neadjudecare se va stabili un nou termen de licita ie.

Informa ii suplimentare - tel. 0-254-234.480, 0721 211.921, 0734
990.397, e-mail: luminita.gaman@intesasanpaolo.ro

ţ î ţ
î î ţ â î
â ţ î ţ

ţ
-

ţ î ţ
Î ţ

ţ - -

ă

ă
25 iulie 2011, orele 16.00

17.198 lei
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Vând tractoraş pe benzin

şi

şi patru
becuri, 50 lei. Cizme cauciuc noi,
diferite m

şiri 150 lei. Tel. 0728-813340.
Cump

şi microring 2 lei şuvi

şi casetofoane
func

şi

şor, capac
acoperit cu tabl şi fund antivarroa
110 lei, rame tei 1,3 lei, pre

şi
fotoliu dublu tot piele eco 400 lei. Tel.
0746-254661.

Cump
şi lat. 70. Tel. 0746-037272.
Vând tv JVS color 220 lei. Tel.

0746-254661.

ă; doi
cai. Tel. 0755-612269.

ăr natural cu
keratină 2 lei, extensii din păr natural
cu microring 2 lei, extensii din păr
natural clip on 14 lei, extensii din păr
natural la metru, aparate extensii
păr. Tel. 0786-454000.

Vând urgent mobilă tineret
Wenge. Tel. 0722-879262.

Vând în Re ă măcinat
cu piatră orizontală pentru cereale.
Pre

ă geamuri termopan,
cu plasa insecte, aproape noi, stare
excelenta la jumătate de pre ă de
magazin. Tel. 0740-520382.

Vând lustră cu ventilator

ărimi 30 lei. Tel. 0740-
520382.

Vând măsu ă cu picioare
demontabile 80 lei, orgă de lumini cu
3 ie

ăr calorifere din fontă, asi-
gur transportul. Tel. 0740-520382.

Vând televizor sport Philips
stare foarte bună cu telecomandă,
culoare argintie. Tel. 0703-89656.

Vând telefon fix fără fir Grundig,
stare excelentă, 50 lei. Tel. 0770-
389656.

Vând filtru cafea DeLonghi ICM
80 cu cană-termos, programator.
Tel. 0770-389656.

Vând extensii de păr natural cu
cheratină

ă sufragerie
modernă, pre

ă combinată, masă,
scaune, dulap haine, încă 3 corpuri.
Tel. 0770-750691.

Vând robot bucătărie Bifinett,
adus de nou din Germania, în cutie.
350 lei. Re

ăr cuptor, soba de gătit tip
cizma. Tel. 0721-072576.

Vând stupi cu podi
ă

ă de 8 persoane 120
lei, masă de 4 persoane 70 lei. Tel.
0728-813340.

Vând col

ăr geam termopan mic, h
80

Extensii din p

ţa moar

ţ negociabil. Tel. 0355-427893.
Vând dou

ţ faţ

ţ

ţa de
50 cm. Tel. 0769-577033.

Vând urgent mobil
ţ avantajos. Tel. 0722-

879262.
Vând televizoare
ţionale vechi. Tel. 0770-750691

Vând costum popular vechime
peste 100 ani. Tel. 0770-750691.

Vând mobil

ţa. Tel. 0722-619119.
Cump

ţ final! Tel.
0768-331715, 0732-452930.

Vând mas

ţar piele eco 800 lei

Vând în Jamu Mare tractor la
2400 € neg Tel. 0742-943871. (RR)

Vând în Boc

ă de 5 tone. Pre

ă
tă

ări complete. Pre

ă pt Opel.Tel. 0729-824413 (RR)
Cumpăr Dacia Papuc 1,9 iesel.

Tel. 0742-003677. (RR)
Vând voucher. Tel. 0355-411004
Vând VW Golf 3, motor 1600

cmc, an de fabrica

ă. Tel. 0752-951705.
Vând 2 bucă

ă
presiuneAro, TV. Tel. 0766-668376.

Vând Volvo S60 T5, abs, gea
muri oglinzi electrice, aer condi

ă, alarmă, airbag,
radio/ , servo direc

ăl
zite, esp, comenzi volan, încălzire
auxiliară. Tel. 0766-339941.

Vând Renault 21 break, înmatri
culat, an 90, stare perfectă de func

ă, 5 u ă,
geamuri electrice, abs, 6 airbag-uri,
oglinzi electrice, proiectoare cea ă,
jante de aliaj 15, scaune ajustabile
pe înăl

.

-
ţ 3900 €. Tel. 0769-270699.

Vând foarte multe piese Raba 2.
Preţ 350 €. Tel. 0740-770047 (RR)

Vând în Re ţa Audi A4, 2008,
senzor de parcare, 154.000 km
reali, acte la zi. Preţ 7800 €. Tel.
0734-310627. (RR)

Vând microbuz Renaul Master
din 2001. Preţ 4000 €. Tel. 0355-
426704. (RR)

Vând tractor 35 cai putere cu
2200 €. Tel. 0765-856273 (RR)

Vând Opel Vectra, model inserţii
crom din 2007. Preţ 9000 €
negociabil. Tel. 0744-474676, 0733-
732121. (RR)

Vând remorc ţ
550 € neg. Tel. 0721-252861. (RR)

Vând Opel Vectra 1997, adus
din Germania, acte la zi, îmbun -

ţiri. Tel. 0729-113724, 0355-
884369. (RR)

Vând în Caransebe

ţ 3500 €
negociabil. Tel. 0785-390778 (RR)

Caut vouchere pentru Rabla
2011. Tel. 0724-066612. (RR)

Vând voucher auto. Tel. 0355-
411004, 0764-150166 (RR)

Vând Opel Astra break caravan
cu 25000 €; pompe electrice de ben-
zin .

d

ţie 1994. Preţ
1750 € neg. Tel. 0742-162726. (RR)

Vând urgent VW Golf 5, motor
1.4, 2005, 90.000 km la bord, dotat,
impecabil, al II-lea proprietar, acte la
zi. Preţ 7200 €. Tel. 0255-555453.

Vând Ford Focus, an de
fabricaţie 2003, preţ 3300 €
negociabil. Tel. 0748-131343.

Vând piese de schimb pentru
Dacia 1300-1310, alternatoare,
electromotoare, bobine de inducţie,
pompe de ap

ţi electromotor
U445, disc ambreiaj

-
ţio-

nat, tapiserie piele, jante aliaj, închi-
dere centralizat

cd ţie, computer
bord, pilot automat, scaune înc -

-
-

ţionare, 950 € neg.Tel.0728-813340
Vând VW Polo an 2001 1.4 16V

benzin

ţ

ţime, volan reglabil, scaune
spate ajustabil, consum extra 4,5%

ţ fix 4.500 €.
Tel. 0740-037396.

şa voucher la 1600
lei negociabil; Audi 80 la 1000 €
negociabil. Tel. 0753-272877, 0355-
566499. (RR)

Vând Opel Astra din 2000, die
sel. Pre

şi

ş Renaul
Laguna din 2000, înmatriculat,
dot

şi plac

şi

şi, 106.000 km, clim

şi mixt 6%, Euro 4, gri metalizat.
Model HightLine. Pre
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ă publicitară: 1; ef
atelier repara ă ătorii: 1; Vânzător: 1;

Lucrător bucătărie: 1; Ospătar: 2;
ător comercial: 1;

Agent comercial: 1; Agent reclam Ş

Lucr
Şofer de autoturisme şi camionete: 1;

ţii obiecte de uz casnic, cur ţ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 13.06.2011

Vând dou
ţ. O cas

-

ţ
ţ

135.000. Tel. 0355-427473. (RR)
Vând în Boc

ţ

ţ 45.000 € neg. Tel.
0764-508521. (RR)

Vând cas

ţ
34.000 €. Tel. 0767-470450. (RR)

Vând cas

ţ 15.000 €. Tel.
0756-970682. (RR)

Vând cas

ţi cu
gr ţ 190.000 €. Tel. 0768-
777894. (RR)

Vând în Re ţa cas

ţ 55.000 €
negociabil. Tel. 0724-432534. (RR)

Vând apartament 2 camere, 67
mp, îmbun ţit. Preţ 27.000 €
negociabil. Tel. 0255-233553. (RR)

De închiriat apartament cu 3
camere, în Re ţa, pe Bulevardul
Republicii, bloc 20, etaj 2. Chirie 120
€/lun

ţa. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând teren înspre Comarnic.

Preţ 25.000 lei. Tel. 0255-233854.
Vând în Gârli

ţ 6.000 €. Tel.
0355-416555. (RR)

Vând cas
ţ . Preţ

45.000 €. Tel. 0729-113724, 0355-
884369. (RR)

Vând în Boc

ţe, gr
ţ 28.000 €. Tel. 0744-

316567. (RR)
Vând în Goruia cas

-
ţ -

-
ţ 18.700 € negociabil. Tel.

0255-234536, 0727-75132. (RR)
Vând cas

ţ
negociabil. Tel. 0256-224045. (RR)

Vând apartament confort 1, îm-
bun ţit, 4 camere, etaj 2, pe Aleea
Buzia

ţa 98 mp. Preţ 45.000 €
neg. sau schimb cu 2

ţa. Tel. 0255-236394. (RR)
Vând garsonier

ţa. Preţ
14.000 €. Tel. 0769-275845. (RR)

Vând 2 camere de c
ţit cu gresie, termopane,

înc
ţa, în Driglo-

v ţul Nou, 4 camere, buc
ţ 18.000 €

negociabil. Tel. 0755-902124. (RR)

ţ

ţa, strada Petru
Maior, nr. 20. Tel. 0765-268008.

ă case în Moroasa 2,
împreună, cu acela ă
este cu etaj, 8 camere, două cori
doare, două băi ă, cu
coridor, cameră, bucătărie. Au
pivni ă de 4x4 m, anexe, curte
betonată ădină, mobilate. Pre

ă familială,
bucătărie, 4 camere, baie, gresie,
faian ă, apă, canalizare, grădină de
2400 m, 60 pomi fructiferi, 12 arii
teren arabil. Pre

ă în Mehadia, 3
camere, bucătărie, curte mare, apă,
canal, grădină mare cu anexe. Pre

ă mobilată, bucătărie,
coridor închis, grădină 20 arii, curte
mare, anexe, pre

ă în Băile Herculane, la
1,5 km de gară, pe partea stângă, 4
camere, baie cu boiler, două cur

ădini. Pre

ă, str. Pictor
Andreescu, curte cu grădină, două
camere, baie, bucătărie ămară,
hol plus încă o clădire. Pre

ătă

ă negociabil. Tel. 0723-
520785, 0255-231068. (RR)

Vând în Cuptoare două case
sau schimb cu Timi

ădină, cu loc
de casă, 400 mp. Pre

ă în Ezeri
ă

ă, 3 camere,
ă, magazie

de lemne, dependin ădină 900
mp. Pre

ă, nr. 178, 3
camere, baie, bucătărie, două cori
doare, grajd, pivni ă, cocină, grădi
nă 1100 mp, apă curentă, canaliza
re. Pre

ă în Timi
ătărie, baie, hol. Pre

ătă

camere plus
diferen

ă în bloc de
apartamente, etaj 1, pe Calea
Caransebe

ămin,
îmbunătă

ălzire. Tel. 0770-630397. (RR)
Vând casă în Re

ă ătărie,
curte, grădină. Pre

Vând teren a intrare în Sasca
Montană, 5500 mp, suprafa ă
dreaptă. Tel. 0770-630397. (RR)

Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere în Re

şi pre

şi una e simpl

şi gr

şa cas

şi

şi c

şi

şoara, Arad,
Reşi

şte gr

ş sau schimb
cu apartament plus diferen

şa cas
şpais, coridor, loc de cas

şoara, 3
camere, buc

ş, bloc 2, scara 2, apartament
10, suprafa

şului în Reşi

şi

şi

Vând apartament semideco-
mandat, parter, 2 camere

Vând cas
ţa, în Surducul Mare. Preţ

21.000 €. Tel. 0355-805986. (RR)
Schimb cas

ţa;
gr

-

-

-
-

ţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând în G
ţa 1000 mp.

Preţ 12€/mp negociabil. Tel. 0747-
832171, 0256-410590.

Vând urgent apartament 3
camere, semidecomandat, pe
Bulevardul Republicii, 21.000 €
negociabil. Tel. 0769-642158.

Doresc s
2

ţa, etaj 2/4, decoman-
dat, central

ţ negociabil. Tel. 0721-906062,
0770-454966.

Închiriez urgent apartament cu o
camer

ţie. Tel. 0748-301892.
Vând în Anina apartament 3 ca-

mere, dou

ţ 7500 €. Tel.
0748-301892.

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

ţ acceptabil.
Tel. 0722-501895.

Vând cas

-

+ ţa. Tel. 0770-445699.
Vând urgent apartament 3

camere, confort 1, semidecomandat
cu îmbun ţiri sau schimb cu apar-
tament cu 2

ţ

ţa, 3 camere,
toate facilit ţile, curte plus gr

ţ 55.000 € negociabil.
Tel. 0724-432534.

Vând cas
ţa, 5

camere, locuibil

ţie,
220 mp, în spate la BCR. Tel. 0753-
472065.

Vând cas

-

-

ţ. 3200 €. Tel. 0745-206119.

şi
buc

şi

şpais, anexe,
baie, curte. Tel. 0730-079227.

Vând cas
şi 5 hec

tare de p

şi

şi

şi cablu,
recent renovat. Chirie 90 € plus
garan

şi

şi

şti sau
schimb cu apartament la Reşi

şi
gr

ş, 10
camere de c

şului, nr. 1, apartament 82, etaj
4. Pre

ătărie, în Govândari. Tel. 0770-
604864. (RR)

ă la 40 de kilometri de
Re

ă 3 camere cu
apartament 2 camere plus diferen

ădină foarte mare,

ă în Butin, Gătaia, cu
grădină, pomi fructiferi, vie

ământ. Tel. 0755-612269.
Vând în Gătaia casă, în centru,

două camere, decomandată, bucă
tărie, hol, cămară de alimente, plus
o casă în curte, garaj, anexe, grădi
nă 1520 mp, sau schimb cu aparta
ment 2-3 camere în Re

ătaia grădină, loc de
casă, în centru, suprafa

ă închiriez apartament
(lux), camere, pe termen lung, fără
intermediar. Ofer între 150-170 €.
Tel. 0755-281605.

Vând apartament cu 4 camere,
Micro 4, Re

ă termică, izolat termic.
Pre

ă, baie cu cadă, bucătărie,
centrală termică, internet

ă holuri, două balcoane,
bucătărie mare, baie cu cadă, etaj 3,
mobilat, utilat. Pre

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală, pre

ă Gătaia, 3 camere,
curte, grădină, apă potabilă. Tel.
0751-056772, 0355-427654.

Vând casă în Muncitoresc, Nico
lae Grigorescu nr. 5. Tel. 0771-
766212.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, zona Trandafiru. Tel.
0255-253973, 0355-801140.

Schimb apartament 2 camere,
în Micro 2, cu apartament cu o
cameră sau garsonieră în Micro 1
sau 2 diferen

ătă
camere sau garsonieră

plus diferen ă. Tel. 0355-802548,
0749-486188.

Vând casă în Re
ă ădină

430 mp. Pre

ă în Deline

ă, plus teren
ădină. Tel. 0763-305685.

Vând teren pentru construc

ă în Butin, Timi
ărămidă arsă, grădină

4572 mp, grajduri, anexe plus 5 hec
tare de pământ. Tel. 0757-143833.

Vând cameră de cămin, Caran
sebe
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Doamnă serioasă, pensionară,
caut pt îngrijire copii ătrâni. Tel.
0764-584134 sau 0720-415188.

Caut de lucru ca

ă, coordonator transport,
ofer

ătrâni. Tel.
0770-456679, 0786-483218 (RR)

ă serioasă, 48 ani, pro
fesie inginer, ofer servicii de calitate,
de îngrijire copii sau activită

ăutăm specialist în
prelucrarea lemnului, tâmplar, care
să execute un foi

ă fizică, zidărie,
gresie, tencuit, Lemke Lochweg 11
Grünberg 35305 Deutschland. Tel.
004964011690.

Transport persoane din/în Aus
tria. Suc dulciuri gratis. Tel. 0760-
277161.

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

Recuperez taxa de poluare de
prima înmatriculare. Tel. 0727-
505315.

Ofer asisten ă juridică, recupe
rări debite, intabulări case terenuri,
rectificări suprafe ări/
radieri case, terenuri, pregătesc
dosare CEDO. Tel. 0727-505315.

ări nun

ăr cd-uri ă
originale. 0723-616268 sau e-mail
dorel_luca_Re

ăm lucrari de la a la z
dupa proiect amenajari int-ext sa
pante fier beton instalati sanitare

ă ă

ă adminis
trativă, economică, comercială,
resurse umane, etc., fi

ă etc. Tel. 0747-903764.
Femeie serioasă caut să îngri

jesc copii sau bătrâni. Tel. 0748-
890428.

Ofer loc pentru nuntă sau botez,
la restaurant, în luna septembrie.
Tel. 0763-683256.

.

-
-

-

ţi
menajere. Tel. 0726-143074.

Oferta verii - c

ţ soţie min.
30 ani pt. munc

-

ţ -

ţe teren, intabul

Sonoriz ţi, botezuri, eveni-
mente. Transfer casete video, audio
sau discuri vinil pe cd-dvd. Vând-
cump

ţa@yahoo.com
Execut

r-

-
, - , - .
I

ţ î

ţ -

-

şi b

şi asistent ma
nager, operator calculator, contabili
tate primar

şi rog seriozitate. Tel. 0763-
935325.

Îngrijesc copii sau b

Persoan

şor. Tel. 0355-
412643.

Caut de lucru ca şofer cat. B,
ofer seriozitate şi punctualitate. Tel.
0743-787934.

Distribuim reclame stradal, în
cutiile poştale. Tel. 0760-277161
sau 0725-187589.

Caut pt. Germania so

şi dvd-uri cu muzic

şi

şi
termice avantajos. Tel. 0733 609
770 0735 272453 0760 773617

nstalator execut toate tipurile de
lucr ri de instala ii şi de nc lzire.
Tel. 0770454332.

Redactam orice tip de contract
economic şi comercial, precum şi
orice tip de coresponden

şa postului,
cv-uri, cereri angajare, concediere,
de concediu etc., regulamente
interne, contracte colective de
munc

Oferte-Cereri

de Serviciu
Auto-Moto-Velo

Ofer spre închiriat garaj în Micro
4, pe strada Rodnei. Tel. 0757-
081224. (RR)

Vând Renault Laguna 1.9 dci,
120 cp, an 2001, turbo recent
schimbat, buc

ţ
2700. Tel. 0768-834052.

Vând Peugeot 206 sw 1.4hdi, an
08.2006, înmatriculat 20.12.2010,
perfect

ţioas

ţ 5500 €, accept
rate sau schimb cu autoutilitar

.

ţ 1444 € neg. Tel.
0721-254429.

Vând Ford Escort an 1996 motor
16, 16valve, închidere centralizat

ţ fix 1600
€. Tel. 0743-787934.

Vând 2 telescoape faţ

ţ 100 €,
negociabil. Tel. 0768-834052.

Vând Dacia pt. programul rabla
400 €, Caransebe

şe spate, stopuri
spate tip lexus, merge şi arat

ş, spa

şina. Tel. 0770-750691.
Vând Dacia Solenza an 2004

unic proprietar, stare foarte bun

şina e înscris

ş. Tel. 0355-
800815, 0729-008892.

ă foarte
bine recent adusă Spania, pre

ă, accept orice probă,
consum f. mic 4,2 în ora ă,
computer de bord, comenzi la volan,
climatronic etc., pre

ă an
2007. Tel. 0763-847978.

Vând dispozitiv basculant pt
antifonat ma

ă,
merita văzută. Pre

ă,
geamuri electrice, alarmă, toate
actele la zi ma ă în
Romania. Stare bună, pre

ă pentru
Renault Laguna din 2001 în sus,
marca Monroe pe gaz, noi, nu au
fost montate niciodată, pre

Vând apartament Moroasa I,
etaj 1/4, vedere la stradă, 23.000 €
neg , plus uă grădini, curent
stradal, una are ăla

ă, se poate construi
ă. Tel. 0355-414530 (între

orele 18-22)
Vând apartament, etaj 1/4

Moroasa, strada Caen, 23.000 €
neg Săla ădină 600 mp. Pomi
vie loc de construc

ă frumoasă,
plus încă o grădină 800 mp. Tel.
0355-414530 (între orele 18-22)

Vând 2 camere, două holuri,
bucătărie, baie, vedere la stradă,
bloc cărămidă, etaj 1/4, Moroasa 1,
zonă lini ă, strada Caen, pre

ă în comuna Vărădia,
nr. 452, 3 camere, grădină plus pla

ă în curte, dependin
ă să fie văzută. Tel.

0255-576745, 0722-979391.
Doresc să închiriez spa

ărămidă, centrală,
lângă ă 2. Tel. 0722-
172168.

Vând casă în Re
ălniceanu, 4 camere, bucătărie,

sufragerie modernă, încălzire cen
trală, baie, gresie, faian ă, grădină,
terasă, vie, grill. Tel. 0731-511797.

Oferim pentru închiriere două
spa ărie,
dotate: parter, 28 mp, 250 €; etaj 1,
( birou-sediu firmă) 26 mp, 200 €.
Tel. 0754-917166, 0355-881963.

Vând apartament în Micro 1,
Re ă camere,
bucătărie, baie etaj 3. Pre

ociabil do

.
ţie, curent se

poate

ţ
23.000 € negociabil. Tel. 0344-
414530, între 18-22.

Vând cas
ţ,

fântân ţe, vie,
pomi. Merit

ţiu
comercial. Tel. 0744-798053.

Vând apartament 2 camere, etaj
II, utilat, bloc c

ţa, strada
Kog

-
ţ

ţii ultracentrale, zona Prim

pt.

ţa, compus din dou
ţ 20.000 €.

Tel. 0355-805986. (RR)

şi s ş, vie şi pomi,
zona liniştit şi
apicultur

ş cu gr

şi animale, zon

ştit

şcoala general

şi

şi

Imobiliare

Afacere de vânzare. Cocktail
Bar, complet utilat, renovat, design
deosebit. Preţ 20.000 € negociabil.
Chirie rezonabil

ţa. Tel. 0770-398480.
Vând teren pe Valea Ţerovei,

6000 mp, parcelat la 1000 sau
schimb cu apartament. Vând plaţ pe
Valea Ţe

t

-
ţiu comercial,

anexe multe; vând 5 ha de p

ţ neg.Tel.0744-900466
Vând la preţ bun teren în

Bratova, 5000 mp cu utilit ţi. Tel.
0726-701010.

Particular vând apartament 2
camere confort 1, 64 mp, cu central

-
ţ

ţ ţa Intim,
bloc 4 etaje. Tel. 0770-427083.

Vând casa în com. Fârliug, 3
camere, 2500 mp, preţ 15.000 €
neg. Tel. 0766-339941.

Vând în Re ţa garsonier
ţ

ţiu comercial, pt.
mai multe detalii adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0748-051170
sau 0255-552020.

Proprietar vând apartament 2
camere, Govândari, etaj 2/4,
central ţ

ţiri majore, preţ
23.000 €. Tel. 0720-006988.

Vând cas
-

ţ
-
-

ţa zona Lunc
-

ţiri. Tel. 0730-267222.
De vânzare apartament cu 2

camere, cf. 2, etaj 3/4, îmbun ţit,
preţ 18.000 €. Tel. 0731-999511.

Schimb cas
ţa, renovat

ţ

-

-
ţ negociabil, exclus

intermediari. Tel. 0785-866199.

ă, Centrul Civic
Re

rovei, 5000 mp, 6 €/mp. Tel.
0747-900379

Vând în Bu in casă de cărămidă,
mare, 10 camere, la asfalt, grădină
mare cu pomi, cu livadă, vie, pă
durice (5 arii), cu spa

ământ.
Tel. 0755-612269.

Vând grădină, Ezeri

ă

ă
nouă, calorifere schimbate, termo
pane, gresie, faian ă, izolat exterior

ă bună cu ă,
grădini ă, minimarketuri, Pia

ă et. 3,
suprafa ă 39 mp, balcon. Tel. 0768-
839650.

Vând casă mare în Boc
ă, compusă din 2 corpuri,

dispune de un spa

ă, izolat, termopan, faian ă,
podele, complet mobilat, utilat.
25.700 € neg. Tel. 0728-813340.

Vând urgent apartament 2
camere Moroasa 1, Caen 3/3,
acoperit, ocupabil pe loc, centrală,
fără îmbunătă

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, hol, deba
ra, terasă, gresie, faian ă, podele
laminate, centrală încălzire gaz, ter
mopane, renovat recent, curte, gră
dină, acces auto. Tel. 0724-700792.

Vând sau închiriez ap. 2 camere
în Re ă, p/3, bloc de
cărămidă, 74 mp, multiple îmbună
tă

ătă

ă Boc ă cu
apartament Re ă, 3
camere, bucătărie, baie, gresie,
faian ă, centrală încălzire, terasă,
termopane, acces auto, curte,
grădină. Tel. 0771-449583.

Vând duplex pe Valea Domanu
lui, grădină, curte, 6 camere. Tel.
0770-750691.

Vând garsonieră, Aleea Tine
retului, et.1, pre

şi

ş, centru,
2500 mp, pre

şi interior, zon şcoal

şi

şa
Montan

şa Montan

şi

şa Montan
şi
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suprafaţ

suprafeţe incinte: 11,27 ha drum de
acces între parcele

reglement

este pe drumul naţional DN 58
Re ţa - Caransebe

ă totală: 28 ha

ări urbanistice aprobate,
3 incinte

şi ş

Evidenţierea elementelor naturale - pârâul Câlnicel - prin accentuarea
importanţei lui ca element coeziv i de comuniune pentru viitorii locuitori ai
unui cartier rezidenţial.

Se propune ca idee dominant realizarea unei promenade de-a lungul
pârâului Câlnicel regularizat i dezvoltarea întregii structuri planimetrice de-a
lungul promenadei i a str zilor.

ş

ş
ş

ă

ă

Zona Câlnicel Zona industrial Km 7,0 - 8,0ă

Drum de acces

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Zona industrial
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Zona Câlnicel


