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Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

Vând trus

ţa. Tel. 0355-427484,
0752-123434, 0751-132460.

ţ 200 € negociabil. Tel.
0768-834081.

Vând mobil
ţ 500

lei. Tel. 0770-750691.
Vând dulap de haine cu 2 u

-
ţ 350 lei

fix. Tel. 0720-347375.
Vând sufragerie, preţ negocia-

bil. Tel. 0770-359837.
Vând u

ţ 250 lei neg. Tel. 0770-
359837.

Vând corturi noi de 2 persoane
cu material dublu. Tel. 0760-277161
sau 0725-187589.

Vând PlayStation 1 în stare f.
bun

ţ avantajos. Tel. 0745-
704320.

Vând instant ap cald Gyser,
pe curent, cu funcţionare du

ţ convenabil. Tel.
0745-704320.

Vând acatistul p
ţi, la

bucata 90 bani buc.

ţi,
la bucata 90 bani buc.

ţel lup, 50 €. Tel. 0720-
146001.

Vând doi c ţei pechinezi de

-

ţi
ajut

ţ

Vând 10 l .
ţ 120/buc. Tel. 0744-963406.

Vând geam termopan 205x105
o parte fix ţ 600 lei,
bonus sit ţânţari. Tel. 0763-622200

Vând stupi cu podi

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

Vând mobil
-

ţ 700 lei neg. Tel. 0770-
359837.

Vând c ţei Golden Retriever,
deparazitaţi ţi conform
vârstei. Preţ 150 €. Tel. 0722-
182893.

Vând electrocasnice: tv, magne-
tofoane, fripteuz

ă completă pentru
desen, marca germană Richter,
sunt din Re

Vând rochie de mireasă talia 52
în stare perfectă, culoare crem
deschis, pre

ă combinată: 4
dulapuri, masă, scaune. Pre

ă pe
arcuri relaxa
ă lemn masiv, sculptate. Pre

ă intrare, culoare
deschisă, dim. aprox. 2100/900, din
lemn, pre

ă, cu 2 manete plus o grămadă
de jocuri, pre

ă ă

ă, la pre

ărintelui Arsenie
Boca, am mai multe bucă

ărate ofer reducere. Tel.
0745-704320.

Vând paraclisul părintelui
Arsenie Boca, am mai multe bucă

ărate ofer reducere. Tel.
0745-704320.

Vând că

ă
ăptămâni, frumo

ă de marcat part. 500,
aparat foto digital, radiocasetofon
dublu cu cd marca Philips, impri
mantă Canon, radio digital, un sul
întreg de metraj draperii ro
ărucior, bicicletă copii cu ro

ătoare, două pulturi, crocodili

ă
pentru cameră de feti ă. Tel. 0745-
462672.

Vând foarte ieftin mobilă de
bucătărie. Tel. 0745-462672.

ăzi pt stupi, verticale,
noi pre

ă, una mobilă, pre
ă

ă

ă tineret, în stare
bună, compusă din dulap, bibliote
că, birou, pre

ă

ă etc Tel. 0770-
750691.

şi

şi.
Tel. 0745-425904.

Vând canapea extensibil
şi 2 fotolii stare perfec

t

ş

ş şi
chiuvet

şi la mai multe
buc. cump

şi la mai multe
buc. cump

şase s şi. Tel. 0758-
455185.

Vând cas

şu saten,
c

şi
stative, umeraşe pt. pantaloni şi
bluze. Tel. 0758-455185.

Vând foarte avantajos mobil

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

şi vaccina

Vând Renault 5 în stare perfec-
t ţ 700 €. Tel. 0751-193199 (rr)

Vând autoturism IMS la 1000 €.
Tel. 0785-820603 (RR)

Vând pentru Dacie motor plus
cutie la 700; scaune scoic

Caut scuter pân

ţ 2650 €
neg. Tel. 0762-354975.

V â n d d o u

ţa. Tel. 0756-590573.
Vând Daewoo Espero 1.5 16v

1996 gpl omologat, necesit
ţii caroserie, înmatriculat ro,

500 € neg. Tel. 0766-338959.
Vând far de faţ

ţie 2006.
Stare impecabil ţ 250 lei. Tel.
0723-277475.

Vând Renault 21, break, an 90,
itp 2013, rulmenţi

ţ

ţe. preţ
100 € negociabil. Tel. 0768-834052.

Ofer spre închiriere garaj zona
Valea Domanului. Preţ 200 lei. Tel.
0770-750691.

Vând Dacia papuc 2004 ben-
zin

CP

ţie lombar

ţ 7000 €. Tel. 0747-081224.
Ţerovei,

recent renovat, la 2200 €. Tel. 0751-
193199 (RR)

Vând ax
ţi de 8,25/20

ţ fix 250 €. Tel.
0745-628294.

Ofer spre închiriere garaj zona
Valea Domanului. Preţ 150 lei. Tel.
0770-750691.

Cump

Vând piese auto din dezmem-
br ţuri avantajoase pt. orice
tip de autovehicul. Avem elemente
de caroserie, de direcţie, de frânare,
de transmisie, sisteme de a.c.

ţara prin
firm

ţ 1800
lei. La un nr. mai mare de tichete
cump ţul este neg. Tel.
0785-921066.

ă. Pre

ă la 100;
cârlig de remorcare la 50; două
planetare la 100; un electromotor la
100; o roată la 50; radiator la 50. Tel.
0743-885279 (RR)

ă în 650 lei. Tel.
0757-940242.

Vând Vw Passat 1.9 tdi, berlină,
an 1998, 4x geamuri electrice, 4x
air-bag-uri, abs, servo, jante aliaj,
înscrisă pe Bulgaria. Pre

ă c a u c i u c u r i
155/70/13 noi cu jante de Dacia
1310. Tel. 0722-420002.

Vând rulotă de Reu, an 1986,
stare impecabila, recent adusă din
Belgia, nerulată în RO, dotari
aragaz, chiuvetă, încălzire, cablu pt.
220 V, corturi de iarnă ă, baie
dotată cu WC ă etc. trapa
1,5/1 draperii, merita văzută,
Re

ă mici
repara

ă stânga de
Peugeot 206 an fabrica

ă. Pre

ă,
stare perfectă, 750 €. Tel. 0728-
813340.

Vând 2 telescoape noi fa ă
pentru Renault Laguna din 2001 în
sus, marca Monroe, noi nou

ă 1700 € neg., motor 1.6, acte la
zi. Tel. 0725-045117.

De vânzare BMW 320 diesel
touring, 150 , an 2003, stare
impecabila, navi mare, climatronic,
geamuri electrice, 6 air-bag-uri,
magazie cu 6 cd-uri, scaune tip
Recaro cu protec ă, jante
aluminiu pe 16 - totul original BMW,
pre

Vând garaj pe Valea

ă pentru semiremorcă
cu ro

ăr două vouchere auto
complete. Tel. 0743-132717.

ări la pre

ă
ă de curierat. Tel. 0746-320479.
Vând vouchere rabla pre

ărate pre

şi var
şi chiuvet

şi

şi baterie nou

şi şasiu de 4,5 m.
Tel. 0766-668375.

Vând Dacia 1300 an 1990, acte
la zi, 5 trepte, pre

şi
motoare. Livrez în toat

Vând în zona Victoria garsonier

ţ
-

ţie electric

ţit, preţ
16.800 €. Tel. 0763-084318.

Cump

ţie
cas ţi, posibil

Închiriez sau vând apartament
cu o camer

-

-
ţ

,

ţ

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

Vând urgent teren Poiana
Rusc ţie, ideal

ţ

-

De închiriat apartament cu 2
camere, Re ţa, 100 €/lun

ţa, 26 €, negociabil. Tel. 0770-
370153, 0355-409988.

Vând garsonier -
ţ

14.000 € neg. Tel. 0785-866199.
Vând apartament cu 3 camere în

Caransebe

ţio-
nat. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
0355-413475.

ă
32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faian ă, cabină du ă
mobilată, spoturi luminoase, instala

ă nouă, u ă metalică. Tel.
0727-377355.

ăr casă în stare bună în
zonele Gătaia, Semlacul Mare,
Măureni, Gherteni

Vând urgent apartament cu 2
camere, confort 2, îmbunătă

ăr apartament cu 2 sau 3
camere, decomandat, bloc cu 4
etaje. Tel. 0769-648614.

Vând teren în Bratova lângă
pensiune, 5000 mp, pt. construc

ă cu utilită
ă. Tel. 0726-

701010.

ă, Calea Caransebe

ă Billa, 2 camere deco
mandate. Tel. 0749-435186.

Vând urgent apartament 2
camere în Govândari, etaj 2/4, cen
trală, termopane, faian ă, podele,
izolat

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
terasă, gresie, faian ă, podele
laminate, termopane, centrală
încălzire, acces auto, curte, grădină.
Tel. 0724-700792.

Vând teren intravilan, 800 mp,
Boc ă, strada Lerni

ă pădure, acces la toate utilită

ă, construc ă de
canotaj datorită amplasării terenului
având ie ă de
4600 mp

ă. Tel.
0720-043017.

Vând, apartament cu 2 camere,
Re

ă, Aleea Tinere
tului, et. 1, exclus intermediari, pre

ălzire proprie, în
bloc izolat termic ările,
2 balcoane închise

ş etc). Camer

ş

Cump

ş, variante, ofer
max. 8.000 €. Tel. 07639650.

şi parcelare
la cerere, acte în regul

şului
10. Tel. 0763-683256.

Vând apartament pe Rebublicii
bl. 5 lâng

şi mobilat 25.000 €. Tel. 0740-
520382.

Vând cas şa Montan

şa Montan

şcoal

şire la lac, în suprafa
şi la 14 €/mp neg. Tel.

0726-701010.
Vând apartament 2 camere zo

na Universalul Vechi şi 3 camere în
Valea Domanului. Tel. 0726-701010

şi

şi

ş, cu înc
şi cu toate dot

şi aer condi

Urgent apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 3/3 aco
perit, ocupabil pe loc, pre

şa
Montan

şi interior schimbate, mobi
lat/nemobilat, utilat/neutilat, se
poate ocupa imediat în Reşi

ş,
centru sau schimb cu garsonier

şi

şi

şa cu apar
tament Reşi

şoara
similar apartament 2 camere în
Reşi

şa
Român

şi de un spa

şi interior şi exterior noi, supr. 67
mp, conf. 1, et. 3/4. Situat pe C Ti
mişoarei, pre

-
ţ 23.000 €.

Tel. 0720-006988.
Vând sau schimb cas

ţ

ţie inte-
rior, u -

ţa în
zona Gara de Sud. Tel. 0723-
572678, 0740-107997.

Vând teren 600 mp zona V
ţ bun merit

.,

ţa, str. G.A. Petculescu bl. 3,
parter, 115 mp, zona Piaţa Sud. Preţ
45.000 €, neg. Tel. 0724-431005.

Vând în Re ţa, garsonier
ţionarilor, et. 1, parţial

renovat ţ 8.500 €.
Tel. 0744-592037.

Schimb cas -
ţa, 3 camere, renovat
ţiri. Tel. 0771-449583.

Vând sau schimb cu Timi

ţa, zona Lunc

ţiri. Tel. 0730-267222.
Ofer spre închiriere, apartament

cu o camer

ţiu comercial, e
compus

ţ 12.000 €, unic
proprietar, negociabil, zon -

ţa, 4 camere,
baie, buc ţ nego-
ciabil 40.000 €. Tel. 0255-572018
sau 0770-715076.

Persoan .
ţ

. -
ţ 27.000 € neg. Accept

credit bancar. Tel. 0744-752503.
Persoan

-
ţ 9.000 €. Tel. 0744-752503.

ă cu
apartament 3 camere, bucătărie,
baie, coridor, debara, terasă, gresie,
faian ă, podele laminate, centrală
încălzire gaz, termopane, acces
auto, curte, grădină, Boc

ă. Tel. 0724-700792.
Proprietar vând apartament 3

camere, conf. 1, decomandat, 2 băi,
centrală, termopane, izola

ăliug,
pre ă văzut. Tel. 0755-
616005.

Vând grădină, 2.500 mp, Ezeri
ă,

apart casă. Tel. 0744-900466.
Vând apartament 4 camere în

Re

ă, în
Blocul Func

ă, zona Luncă. Pre

ă Boc
ă,

cu îmbunătă

ă, bloc de
cărămidă, p/3, 74 mp, multiple
îmbunătă

ă, Govândari, tv, internet.
Tel. 0769-352861.

Vând apartament cu o cameră,
30 mp, et. 1, centrală termică. Tel.
0769-352861.

Vând casă mare în Boc
ă, la strada principală, casa

dispune
ă din 2 corpuri. Contact

adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0748-051170 sau 0255-552020.

Vând apartament 2 camere în
Moldova Nouă, pre

ă cen
trală, bucătărie mare, baie mare,
parter. Tel. 0752-758482.

Vând casă în Oravi
ătărie, garaj. Pre

ă fizică, vând ap 2
camere, gresie, faian ă, termopane,
u

ă fizică, vând casă în
Anina, zona Steierdorf, compusă
din 5 camere, garaj, apă, canaliza
re, pre

Imobiliare
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

DiverseAuto-Moto-Velo

Vând la jumătate de pre ă
geamuri termopan, 3 canate, aproa
pe noi, plasă insecte. Tel. 0728-
813340.

Vând măsu ă cu picioare deta
ă cu ventilator 60

lei Tel. 0740-520382.
Vând antenă parabolică Mor

gens, cu telecomandă, 250 canale,
140 lei. Tel. 0728-813340.

ă. Tel. 0769-
648614.

Vând pui de păun standard
albastru, vârsta 1 lună până la 2 ani,
femele

ă ă rasa labrador
negru, 6 luni pre

ănesc german, vârsta
aprox. 2 ani, 100 lei negociabil. Tel.
0722-630097.

Vând pianină Clasica Lirika,
stare foarte bună, placă de bronz,
1.200 € neg Tel. 0722-
630097.

Vând telefon HTC Tattoo neco
dat în stare perfectă de func

ărcător portabil. 420 lei nego
ciabil. Tel. 0729-801374.

Vând orgă electronică Elegance
JC-6188 61 keys electronic key
board, în stare f. bună, la pre

ţ dou
-

ţ -

-

ţar,
set canapea

ţ între 150 lei

ţelu
ţ 150 € negociabil.

Tel. 0722-630097.
Vând ciob

ociabil.

-
ţionare

-

-
ţ de 250

lei negociabil. Tel. 0745-704320.

şabile, 70 lei, lustr

Vând sufragerie 2 buc., col
şi 2 fotolii din piele,

toate în stare foarte bun

şi masculi. pre
şi 150 €. Tel. 0722-630097.

Vând c ş

şi ireproşabil estetic + cutie. Bonus:
înc

(continuare şi 7)în paginile 2, 6



Prim ţa anunţ -

ţiei ţelor ce se desf

S ţin 18 ani împliniţi;
S ţin studii medii;
S ţenia român

ţinut

ţie ca s
ţeles;

S

ţ;
S

ţ
-

ţe posibil
dispersate pe o întindere geografic

ţie de alt

ţinerea unui telefon mobil este un
avantaj pentru o comunicare eficient

c
c
c

ăria municipiului Re ă recru
tarea de recenzori pentru recensământul
popula ă ă în
perioada 20-31 octombrie 2011.

Perioada de recrutare a recenzorilor este
cuprinsă între 15.08.2011-15.09.2011.

ă aibă cel pu
ă aibă cel pu
ă aibă cetă ă;

Să cunoască limba română (scris, citit,
vorbit);

Să prezinte cazierul judiciar;
Să aibă capacitatea de a desfă ă

pe teren;

Să aibă o ă decentă
ător;

Să nu aibă probleme de dic ă poată fi
clar în

ă poată citi materialele (formularele etc.)
care sunt redactate cu un font mic;

Să aibă un scris cite
ă aibă capacitatea de a face calcule

simple

ă poa ă fi disponibil între orele 8-20 pe
toată durata de desfă ămân
tului, inclusiv în zilele de Sâmbătă ă;

Să aibă capacitatea fizică de efort
prelungit, pentru a vizita locuin

ă mare
În zonele cu popula ă etnie decât

cea română, cunoa
ă un

avantaj în desfă

ă cu
coordonatorii recenzorilor

cerere prin care solicită angajarea ca
recenzor;

opie după CI/BI;
azier judiciar;
opie după diploma de studii.

şi

şi al locuin şoar

şura munc

şi un limbaj
corespunz

şi corecte la însumarea datelor pentru
centralizare;

S
şurare a recens

şi Duminic

şterea şi a limbii acelei etnii
şi a specificului etniei respective reprezint

şurarea muncii sale pe teren.
De

Pot fi angajate ca recenzori persoanele
care îndeplinesc următoarele condi

Persoanele care îndeplinesc aceste
condi ăriei municipiului
Re

ă
ătoarele acte

ţii: ţii se pot adresa Prim
ţa, Compartimentul Relaţii cu Publicul

ţeni situat la parterul instituţiei
noastre, cu urm :

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

şi şi
Informare Cet

Biroul de Pres ţaă al Primăriei municipiului Reşi

Recrutare de recenzori pentru recensământ

Vând 4000 mp teren intravilan în
Boc

ţile. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0748-051170, 0255-552020.

Închiriez apartament în Moroasa
1, dotat cu toate utilit ţile. Tel. 0722-
333756, 0729-102438, 0770-
547477.

Închiriez apartament 2 camere
decomandat în Govândari, 130 €.
Tel. 0355-803016, 0745-518950.

-

ţie. Dot

ţ ţie sanitar
. -

ţ 30.000 €, neg. Se accept

ţa, zona Lunc

ţiri. Tel. 0730-267222.
Vând urgent cas ţa,

teren 300 mp, suprafaţ

ţ -
Al

ţial betonat -

ţie interioar -

-
ţie,

cuptor electric, televizoare. Preţ
80.000 € neg. Tel. 0766-639707.

Vând cas ţ sau schimb
cu apartament în Re ţa, Timi

ţa, Moroasa 1, preţ 18.000. Tel.
0732-581202.

Vând cas -

ţile, teren mare. Preţ informativ
38.000 €. Tel. 0747-370533.

Vând apartament 2 camere în
Govândari, etaj 2/4, central

ţ ţie etc.,
complet mobilat, utilat. 24.800 €
neg. Tel. 0728-813340.

Vând apartament 2 camere,
semidecomandate, confort 1,
balcon la prima camer

ţa. Tel. 0768-839650.
Vând teren la Bratova jud. C-S,

drum de acces auto, acte la zi, 8600
mp sau parcelat, se face contract
vânzare-cump ţ negocia-
bil. Tel. 0725-763784.

Vând apartament 4 camere de-
comandate, izolat interior-exterior,
clim

ţ neg. Tel. 0723-725053.
Vând teren intravilan, situat pe

Calea Caransebe

ţ 12 €/mp, negociabil. Tel.
0722-630097.

şa Român

Vând apartament 2 camere de
comandate lâng

şi modificat legal
autoriza

ş ş
şi dormitor termopan, glasvand

între living şi buc

şi
electric

şi

şi

şi rulouri ,
curtea este par

şi mas
şi exte

rioar
şi

complet utilat şin
şina de sp

şi şoara.
Tel. 0255-244250.

Vând apartament 3 camere,
Reşi

şa Ro
mân şoseaua principal

şi

şului între km1 şi
km 2, de la 500 mp pân

ă, zonă centrală,
acces la toate utilită

ă

ă facultatea Eftimie
Murgu. Renovat

ări: centrală proprie,
termopan, u ă metalică intrare, u ă
baie

ătărie-dining, baie
cu cabină dus hidromasaj, parchet,
gresie, faian ă, instala ă

ă noi. Ideal pt o familie tână
ră. Pre ă
prima casă. Tel. 0752-196065.

Vând sau închiriez apartament
în Re ă, bloc de
cărămidă, p/3, 74 mp, multiple
îmbunătă

ă în Re
ă locuibilă

110 mp, 2 dormitoare, 2 băi, living,
laminat, gresie, faian ă, centrală ter
mică pe gaz, termopane

ă, balan
soar ă în curte, fântână în
curte, izola ă

ă, cablu, gaz, apă, canalizare,
curent. Se vinde complet mobilată

ă ma ă de spălat
haine, ma ălat vase, cafe
tieră, plită ceramică cu induc

ă în Prilipe

ă 3 camere Boc
ă la ă, toate

utilită

ă,
termopane, faian ă, izola

ă, pe bd.
Republicii bl. 5. Tel. 0721-672038.

Vând garsonieră 39 mp et. 3
balcon în Re

ărare, pre

ă, centrală, termopane, et. 3/4,
loc parcare. Tel. 0769-648728.

Vând garsonieră, zona Victoria,
et. 1, pre

ă la 10.000
mp, pre

Vând cort 2 persoane nou, preţ
60 lei fix. Tel. 0745-628294.

Vând costum popular vechime
aprox 100 de ani, zona V

ţar -

ţ 50-80 lei, telefoane fixe
cu

ţ fix.
Tel. 0722-619119.

Vând mobilier Germania second
hand. Calitate -

ţar mare plus fotoliu, pt.
sufragerie, model deosebit. Preţ
1.200 lei ţ 300 lei.
Tel. 0355-411887, 0726-661037.

ăliug. Tel.
0770-750691.

Cumpăr bră ă argint bărbă
tească. Tel. 0724-092631.

Vând diferite dvd Philips, Trion,
Simbio pre

ără fir la 10-20 lei bucata,
telefoane mobile Nokia e61 200 lei,
Samsung touch 250 lei, tastaturi de
calculator una normală la 10 lei, una
mini cu multimedia la 15 lei, fără fir
cu 40 de lei, camere web Delux 30
lei

Vând chitară Ibanez Gio 270,
stare foarte bună. Plus strap, stativ
BSX, husă Turtle Bag, cablu 6 m,
corzi noi GHS, case. 600 lei pre

şi f

şi Genius 25 lei. Tel. 0721-
410752, 0770-600596.

şi modele noi. Dormi
toare, canapele, dulapuri, mese şi
scaune. Tel. 0724-545219.

OSB 8 mm 31 lei/buc parchet
masiv 43 lei/mp. Tel. 0744-652712.

Vând col

şi tv sport color pre

Vând strung mic la 600 €
negociabil; 3 frigidere LG de 170
cm. Tel. 0727-245233 (RR)

Vând tractor în stare excelent
ţ accesibil Tel. 0737-

147626.
Cump

ţul pieţei.
Tel. 0720-468986.

Vând microbuz Nisan Interstar
8+1, motor 2400 dcl, an 11/2004,
preţ negociabil. Tel. 0761-367826.

Vând autoutilitar

ţio-
nare, înmatriculat ţ 7.000 lei,
1.650 €. Tel. 0728-958848.

ţionat, 2 cauciucuri de iarn
.

ă

ăr Dacia Logan 1,5 dci,
kilometraj acceptabil, neimplicată în
evenimente rutiere, pre

ă furgon Dacia
1304 RI-4WD 2002 euro 2, 1557
cmc, benzină, stare bună de func

ă, pre

ă,
137 000 km, 1550 negociabil. Tel.
0744-554384.

şi plug, la pre

Vând Matiz roşu, 2004, aer
condi

Imobiliare
Vând dou

ţe, pivniţ

ţul Mehedinţi. Preţ
negociabil. Tel. 0721-036958.

Închiriez apartament 2 camere,
zona lini ţile. Tel.
0766-488502.

Vând garsonier e
ţa, mobilat -

ţiri,
preţ negociabil. Tel. 0766-584699.

Teren cas
ţ

p

-
ţional

ţional

-
ţa, spre Topleţ. Tel. 0720-026801.

Vând apartament cu 4 camere +
garaj, central

ţ 60.000 €. Tel. 0741-706965.
Vând teren intravilan în Boc

ţi, ap

Vând în Moldova Nou -

ţ
12.500 €. Tel. 0725-165209 (RR)

Vând apartament pe Calea
Timi

ţit, dou

ţ 49.000 € negociabil.
Tel. 0255-232577 (RR)

Vând apartament, confort 1,
renovat complet, dou ţ
35.000 € neg. Tel. 0724-576725 (rr)

Vând teren dou
ţia

de benzin
ţei teren

pretabil pentru cabane. Preţ 5 €/mp.
Tel. 0727-245233 (RR)

Vând în Sc
ţuri de p

ţ 85.000 €
negociabil. Tel. 0724-100736,
0255-213517 (RR)

Vând în M -
ţa, multe camere

mobilate, dou ţi mari, fântân
ţ

40.000 €. Tel. 0255-526023 (RR)
Vând apartament 2 camere,

multiple îmbun ţiri, în Re ţa, în
Lunca Pomostului. Preţ 24.000 €
negociabil. Tel. 0744-696405 (RR)

Vând 58 de ari de p ţ
800 € neg. Tel. 0745-304827 (RR)

ă case situate în
aceea ă,
grădină mare cultivabilă, curent
electric, fântână cu apă potabilă, în
sat Scapau, jude

ă, toate utilită

ă pe Al ea
Tineretului în Re ă/ne
mobilată, cu multiple îmbunătă

ă în Moniom. Loc drept
ă. Suprafa ă de

908 m . Tel. 0722-23128 sau 0724-
545219.

Vând teren plat în centrul Băile-
Herculane, 960mp, cu 100 €/mp.
Tel. 0720-026801.

Vând teren 17.000 mp, intravilan
Mehadia, FS 60 m, la sosea interna

ă, posibilitate racordare la apă

ăile-Herculane, pe malul
râului Belareca, la 300 m de sosea
interna ă. Tel. 0720-026801.

Vând teren 3000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane, zona Iedăr
si

ă termică, 2 balcoane,
pre

ă, 600 mp cu utilită ă,
gaz, canalizare, curent, 20 €/mp
neg. Tel. 0762-057598.

Vând casă Giurgiova CS, 3
camere, bucătărie, baie, renovate
lux ădina în spate. Tel.
0744-359116.

ă, aparta
ment 2 camere, confort 1, în Centrul
Civic, cu vedere la Dunăre. Pre

ătă ă balcoane, două
băi, geamuri termopane, complet
mobilată. Pre

ă băi. Pre

ă hectare pe
Calea Caransebe ă sta

ă. Tel. 0720-034930 (RR)
Vând în jurul Re

ăiu ă, cu
pădure, 10 la ământ

ă în Colonia Oltului

ăureni casă, la

ă cur ă,
grădină foarte mare, anexe. Pre

ătă

ământ. Pre

şi curte, dependin

ştit

şi

şi pe strada principal

şi curent, cu 8 €/mp. Tel. 0720-
026801.

Vând teren plat 20.000 mp, la 6
km de B

şa
Român

şi 2500 mp gr

şorii, 4 camere, etaj 1, complet
îmbun

şului, lâng

şi

ş, cas
şi pruni.

Tel. 0720-033102 (RR)
Vând cas şi

teren de 339 mp. Pre

şosea
ua Timişoara-Reşi

şi

Vând casă etaj, curte, pivni ă, în
Caransebe

ţ
ţ 80.000 €. Tel.

0726-179981 (RR)
ş. Pre

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
Vând garsonier

ţit. Preţ 55.000 €.
Tel. 0255-243090 (RR)

Vând în Bini
ţ 1000 €

negociabil. Tel. 0255-525771 (RR)
Cump ţa,

cu 2 camere. Tel. 0740-068548 (RR)

ţ ţ 80.000 €.
Tel. 0727-586412. (RR)

Vând teren (1100mp) lâng -
ţa, la

ţii sau multe alte activit ţi.
Tel. 0721-241408, 0771-550516

Vând cas

ţ 120.000 € neg. Tel.
0255-233132, 0756-270718

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

ţ acceptabil.
Tel. 0722-501895

Schimb cas -
-
-

ţ . Tel.
0730-079227

Vând cas

ţ ţit. Tel.
0255-220757, 0742-240139

Vând apartament, confort 1, în
Micro 2, sau schimb cu garsonier

ţa. Tel. 0770-445691
Vând cas ţul

Timi
ţ 8.000 €. Tel. 0748-275177,

0734-180327
Iau fete în gazd

-
ţii

ţionale. Preţ avantajos.
Tel. 0255-527935

Particular vând cas -

ţ
80.000 € negociabil. Tel. 0731-
044998, 0766-639707

ă în Pipirig, pe
Aleea Rapsodiei, complet mobilată,
renovată la 16.000 € negociabil. Tel.
0767-702381 (RR)

Vând în Eftimie Murgu, casă, 4
camere, îmbunătă

ădină, 1400 mp,
pomi fructiferi. Pre

ăr apartament în Re

Vând în Caransebe ă cu
etaj, curte, pivni ă. Pre

ă Re
ă

pârâu, curent la 100 m. Bun pentru
construc ă

ă în Câlnic, 8 camere
plus etaj, baie, salon, bucătărie, 6
dormitoare plus două saloane, curte
foarte mare. Pre

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală. Pre

ă 3 camere, bucătă
rie, baie, curte, anexe, fântână, ga
raj, grădină foarte mare, cu aparta
ment 2-3 camere plus diferen ă

ă în centru, în parteaA,
4 camere, coridor, bucătărie, baie,

ălzire centrală,
faian ă, gresie, îmbunătă

ă
plus diferen

ă în
ădină 3000mp.

Pre

ă, eleve, zonă
centrală, camere cu intrări separate.
Tel. 0355-414132

Vând 5500 mp de teren intra
vilan, bun pentru construc

ă, în Boc

ă zona Stavi
la-Muncitoresc. 300 mp teren, 110
mp locuibil, singur în curte, fântână,
loc parcare, renovată recent,
mobilată ă, contorizată. Pre

ş gr

şi

ş cas

şi şoseaua spre Anina, lâng

şi

şpais, curte, înc

Şipet, jude
ş, 3 camere, gr

şi
agricultur şa, în apropierea
şoselei na

şi utilat

Auto-Moto-Velo

Diverse

Vând Dacia papuc 1304. Sunt
din Caransebe

Vând Ford Sierra, an de fabri-
caţie 1991, înscris în Franţa, gea-
muri electrice, motor diesel, consum
4,5. Preţ 700 €. Tel. 0745-304827.

ş. Tel. 0728-958848.
Vând Renault 21, înmatriculat,

an 91, itp 2013, cauciucuri vară-
iarnă, baterie nouă. 800 €. Tel.
0740-520382.

ă adusă recent în
ă, Skoda Fabia, motor 1200 cmc,

consum 4 5, 4, stare foarte bu
nă. Pre

ăru ă cu ro

Vând VW Golf 3, 1600 cmc,
benzină, an 1994. Pre

Vând în Re
ă 175/65/15, noi la 100 lei

bucata; 175/80/14, de iarnă la 80
lei/bucata. Tel. 0255-224242 (RR)

Vând în Soceni motocositoare
Carpatina la 300 lei. Tel. 0734-
253507, 0255-521045 (RR)

Vând Renault 21 diesel, stare de
func ă. Tel.
0729-769717 (RR)

Vând sau schimb contra cereale
Dacia papuc albă, an 1997. Tel.
0769-616785 (RR)

Vând Dacie pt programul rabla,
cu acte. Tel. 0720-009332 (RR)

Vând piese auto Dacia: electro
motor, alternator, pompă apă, pom
pă benzină, bobină induc

ă frână, carbura
tor, filtre benzină. Tel. 0752-951705

Vând 4 jante second hand, de
VW cu 5 orificii, precum

ă. Tel. 0255-527935

Vând în Jamu Mare tractor U
650. Preţ 2.400 €. Tel. 0742-544119

Vând ma
ţar

. euro -
ţ 3800 €. Tel. 0727-245233.

Vând c ţ ţi de electro-
car. Tel. 0761-364228 (RR)

ţ 1600 €. Tel.
0742-162726 (RR)

ţa cauciucuri de
var

ţionare, piese de rezerv

.

-
-

ţie, borcan
expansiune, pomp -

.

.

şin

şi

şi 3 pneuri
M+S, mixte, 185/55/R15. Stare
foarte bun

Vând colţar sufragerie + fotoliu
250 €; sistem audio 5.1 Logitech 50
€; gps TomTom Dach 50 €; Palm
One telefon gps cu card 50 €; kit bas
auto foarte puternic, subwoofer Kikn
1200 RMS + staţie Kikn 1500 RMS +
condensator Dietz 50 Farazi, 500 €;
wireles Asus 20 €; camer

€. Tel. 0726-
661037, 0355-411887.

rr

aba

ţel la 1500 lei. Tel. 0255-
515929 (RR)

Vând t

ţi, 8 lei/kg. Tel. 0746-
039581 (RR)

Vând pian vienez, plac -
ţ negociabil 500 €. Tel.

0745-498167, 0744-379942 (RR)
Vând biciclet .
ţ 100 lei. Tel. 0741-076505 (RR)
Vând mobil

-

ţ 150 € negociabil. Tel.
0745-304827 (RR)

ţ

-

ţar de
sufragerie; birou; rochie de mireas

. -

ţ 1700 lei. Tel. 0742-544119 (rr)
Vând în Re ţa rochie de mirea-

s l
ţu Mare, vac

ţel, vaca are 5 ani. Preţ 3500
lei negociabil. Tel. 0734-546152,
0255-235951 (RR)

ţa central

ţ 2000 lei negociabil. Tel.
0255-218430 (RR)

Cump ţei pân

ţa ceas cu pendul
ţ 3000 lei. Tel. 0741-

915950 (RR)

ţ 500 €. Tel. 0748-243131
Vând covoare persane; frigider

cu congelator, geci copii, haine copii
între 3-5 ani. Cump

ă web
Hercules cu leduri 20

Cumpăr în Timi
ă de 6 ani. Tel. 0742-544119 ( )
Vând moară de cereale pe

ciocane la 500 lei; multe piese de
R la 350 €; Totul e negociabil;
cumpăr porumb la 1.20 lei/kg. Tel.
0740-770047 (RR)

Vând vi

ăura ă săptămâni;
cal armăsar de 4 ani. Tel. 0740-
915944 (RR)

Vând televizor color, diagonala
80 cm, marca Orion, gri metalizat;
televizor diagonala 51; calculator
Pentium 4, complet cu monitor lcd;
cort de 3 persoane; combină
muzicală. Tel. 0757-612642 (RR)

Vând în Măureni porci, 90-120
kg, 4 bucă

ă semi
bronz, pre

ă pt copil, albastră.
Pre

ă veche de 200 de
ani. Tel. 0721-152099 (RR)

Vând instant la 250 lei; convec
tor la 50 lei. Tel. 0730-366896, 0255-
222550 (RR)

Vând cântar cu ă, stare foarte
bună. Pre

ă dulapuri. Tel. 0355-
427262 (RR)

Vând urgent mobilă de dormitor
la 300 lei; cuier cu dulap la 100 lei;
televizor color Philips la 350 lei; Tel.
0724-181665 (RR)

Vând în Boc ă de
cameră mică, formată din dulap cu
două u ă fotolii ăsu ă la
1000 lei negociabil; aparat de făcut
suc din rădăcinoase la 50 lei;
ma ă de tricotat rusească, mică la
200 lei; tel. 0749-109667 (RR)

Vând 11 bidoane pentru miere
de albine la 30 €/bucata. Tel. 0355-
427749 (RR)

Vând în Glimboca covoare, 3x4,
la 200 lei; 11x1,5, la 250 lei. Tel.
0355-417256 (RR)

Vând diverse utilaje agricole.
Tel. 0730-804745 (RR)

Vând înAnina tăura ăptă
mâni; cal armăsar; Tel. 0740-
145324 (RR)

Vând mobilă de tineret; col
ă.

Tel. 0756-040911 (RR)
Vând televizor color, diagonala

61 cm; două dulăpioare pt bucătă
rie cu rafturi; radiocasetofon. Tel.
0770-370103, 0744-661866 (RR)

Vând în Timi

ă la 300 ei. Tel. 0747-494244 (RR)
Vând în Zorlen ă

plus vi

ă pe
lemne pentru casă cu 4 calorifere de
fontă. Pre

ăr doi vi ă într-o
săptămână. Tel. 0744-967677 (RR)

Vând în Re ă,
foarte mare. Pre

Vând încărcător frontal pentru
tractor U650, cu 1200 €. Tel. 0742-
943871 (RR)

Vând ieftin mobilă. Tel. 0755-
078696

Vând generator curent, 5,5 kw,
nou. Pre

ăr dulap haine
pentru copii. Tel. 0748-205247

Cumpăr bicicletă medicală
second hand. Tel. 0255-527935

ş 30 de oi şi vând
iap

ş de dou

şin

Vând dou

şa mobil

şi, dou şi m

şin

ş de 4 s

ş cal rig de 7 ani.
Pre

şi

Vând în Reşi

şi



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
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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 | |25 August - 7 Septembrie 2011

lei

3,00
2,98
2,96

3,10
3,08
3,06
3,04
3,02

2,94
2,92
2,90

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

USD

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 2425 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24

25 Iulie - 24 August 201125 Iulie - 24 August 2011

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

12 aug. ‘ 1 169,3561
16 aug. ‘ 1 169,7202
17 aug. ‘ 1 169,9100
18 aug. ‘ 1 170,5828
19 aug. ‘ 1 178,2405
22 aug. ‘ 1 178,5323
23 aug. ‘ 1 178,2030
24 aug. ‘ 1 174,7554

1
1
1
1
1
1
1
1
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BN ţinerea ratei dobânzii de referinţ G
ţilor C

P ţa comunitar ţig ţ
B ţia de inflaţie pentru 2011 de la 5,1% la 4,6%

R a decis men ă, ărârea privind aprobarea
metodologiei de evaluare în scopul clasificării universită ării programelor de studii el mai recent studiu realizat de IMAS arată că 20% dintre
locuitorii din mediul urban folosesc servicii medicale private e pia ă, inclusiv ări cu tendin ă
redusă de aprindere, începând cu data de 17 noiembrie 2011 NR a revizuit în scădere proiec

şi pentru luna august, la nivelul de 6,25% uvernul a aprobat recent Hot
şi ierarhiz

şi în România, vor putea fi comercializate numai
Guvernul a aprobat

Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2012-2014 Proprietarii de locuinţe sociale sunt exceptaţi de la obligaţia de a încheia poliţele de asigurare obligatorie
împotriva dezastrelor (PAD) Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate debutează joi, 25 august 2011� �
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Ordinul Autorit ţii Naţional
ţiilor Publice nr. 313/2011 cu privire la interpretarea

anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a
contractelor de achiziţie public

(M.O. nr. 464/01.07.2011)
-

ţare a Programului de îmbun ţire a calit ţii mediului prin
împ ţia ecologica

ţilor publice
române la programul informatic aferent instrumentelor Prum
în scopul realiz

ţionale a României nr. 21/2011 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din

argint dedicate aniversarii a 150 de ani de la stabilirea stemei
Principatelor Unite Moldova

ţionale a Asigur
-

u ţiile
de asigur -

ţii ţionale de Asigur

ţilor publice, a
funcţiilor publice

ţionarea corupţiei
Legea nr. 140/2011 privind aprobarea O u G nr. 50/2008

pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

Legea nr. 141/2011 pentru aprobarea O u G nr. 218/2008
privind modificarea O u G nr. 50/2008 pentru instituirea taxei
pe poluare pentru autovehicule

Legea nr. 135/2011 pentru modificarea art. 908 din Codul
de comerţ (M.O. nr. 484/07.07.2011)

Ordinul Ministerului Agriculturii

ţiilor specifice, a criteriilor
de eligibilitate ţ

ţi naţionale directe complementare în sec-
torul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglement

(M.O. nr. 486/08.07.2011)
ţii Naţionale pentru Protecţia Consumato-

rilor nr. 136/2011 privind modificarea
NPC nr. 87/2008 privind stabilirea unor tarife

pentru expertizarea obiectelor
ţioase

ă ă pt. Regl.

ă, a contractelor de concesiune
de lucrări publice

ădurilor - Ghidul din 2011 de finan
ătă ă

ădurirea terenurilor degradate, reconstruc
ărirea durabila a pădurilor

H.G. nr. 669/2011 privind accesul autorită

ării schimbului automat de date privind
înmatricularea vehiculelor cu statele membre ale Uniunii
Europene (M.O. nr. 467/04.07.2011)

Circulara Băncii Na

(M.O. nr.
472/05.07.2011)

ărilor de Sănătate nr.
458/2011 pentru completarea Normelor de aplicare a preve
derilor O G nr. 158/2005 privind concediile

ări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul minis
trului sănătă ări
de Sănătate nr. 60/32/2006

Legea nr. 134/2011 pentru completarea alin. (1) al art. 82
din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru
asigurarea transparentei în exercitarea demnită

(M.O. nr. 481/07.07.2011)

(M.O.
nr. 481/07.07.2011)

(M.O. nr. 481/07.07.2011)

ării Rurale nr.
165/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii ării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea
modului de implementare, a condi

ă pentru aplicarea
schemelor de plă

ările
comunitare în domeniu

Ordinul Autorită

(M.O. nr. 487/08.07.2011)

şi Monitorizarea
Achizi

şi a contractelor de concesiune de servicii

Ministerul Mediului şi P

şi
gospod (M.O. nr. 466/04.07.2011)

şi Tara Româneasca

Ordinul Casei Na

şi indemniza

şi al preşedintelui Casei Na
(M.O. nr. 473/06.07.2011)

şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sanc

şi Dezvolt

şi dezvolt

şi a termenilor de referin

şi completarea Ordinului
preşedintelui A

şi bijuteriilor din metale
pre

�

�

. . .

. . .

. . .
. . .

Televiziunile

ţional al Audiovizualului,
recent publicat

şi radiourile nu mai
pot difuza

unor crime, sinucideri sau
violuri, potrivit unei decizii emise de
Consiliul Na

interviuri cu rudele
victimelor

ă în Monitorul Oficial.

Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziţia cet ţenilor
români

ţa medical Ghidul
poate fi desc

ă
un nou material de interes public - „

”
- în scopul informării adecvate a acestora privind reglementările
specifice diferitelor state referitoare la asisten ă.

ărcat de la adresa www.mae.ro/node/9905

Ghidul de asisten ă
medicală pentru cetă ălătoresc în străinătate

ţ
ţenii români care c

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

Din 2012 vor intra în vigoare trei instrumente pentru sistemul
de s

ţat primul-ministru
Emil Boc. Introducerea cardului naţional de s ţial
programat -

ănătate:
, a anun

ănătate a fost ini
ă pentru 1 ianuarie 2011, însă legea care reglemen

tează aplicarea acestor măsuri se află încă la parlament.

cardul na ănătate, fi ă a
pacientului ă

ţional de s
ţia electronic

şa electronic
şi prescrip

Structura anului }colar
2011-2012

A fost aprobat structura anului şcolar
2011-2012, stabilind ca anul şcolar începe
la data de 1 septembrie 2011, se încheie la
data de 31 august 2012 şi se structurează
pe două semestre, după cum urmează:

Cursuri - luni, 12 septembrie 2011 -
vineri, 23 decembrie 2011

În perioada 22-30 octombrie 2011, cla
sele din învăţământul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarna - sâmbăta, 24 de
cembrie 2011 duminică, 15 ianuarie 2012

Cursuri - luni, 16 ianuarie 2012 - vineri,
6 aprilie 2012

Vacanţa de primăvară - sâmbăta, 7
aprilie 2012 - duminică, 22 aprilie 2012

Cursuri - luni, 23 aprilie 2012 - vineri,
22 iunie 2012

Vacanţa de vara - sâmbăta, 23 iunie
2012 - duminică, 9 septembrie 2012.

Anul şcolar 2011-2012 are 36 de
săptămâni de cursuri, însumând 177 de
zile lucrătoare.

Pentru clasele terminale din învăţă
mântul liceal, anul şcolar are 37 de săptă
mâni, din care durata cursurilor este de 33
de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate
desfăşurării examenului naţional de
bacalaureat. Cursurile claselor terminale
se încheie la data de 1 iunie 2012.

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are
36 de săptămâni, din care durata
cursurilor este de 35 de săptămâni, o
săptămână fiind dedicată desfăşurării
evaluării naţionale. Cursurile claselor a
VIII-a se încheie la data de 15 iunie 2012.

Săptămâna 2-6 aprilie 2012 din
semestrul al II-lea este săptămâna
dedicata activităţilor extracurriculare şi
extraşcolare, având un orar specific.

ă

Semestrul I

Semestrul al II-lea

-

-

-
-

(20 iunie 2011 - uridice.ro)j
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Sistemul simplificat de contabilitate pentru firmele mici
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 522 din data de 25 iulie

2011 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/2011
pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.

Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglement

ţiilor financiare anuale simplificate.

Potrivit OuG nr. 37/2011, pot opta pentru pentru sistemul simplificat
de contabilitate persoanele care în exerciţiul financiar precedent au
înregistrat cifra de afaceri net

ţi din situaţiile financiare anuale, respectiv
balanţ ţiului financiar
precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca
Naţional ţiu
financiar.

Persoanelor nou-înfiinţate pot opta în primul exerciţiu financiar fie
pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru apli-
carea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009.
Dac ţiu financiar de raportare aceste persoane
înceteaz

ţelor publice nr. 3.055/2009.
Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:
persoanele juridice ale c

ţionare pe o piaţ
ţin unui grup de societ ţi

ţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate,
conform prevederilor legale în vigoare;

societ ţile/companiile naţionale, societ ţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare, societ ţile cooperatiste;

persoanele juridice a c
ţional -

ţional
ţile f ţin

persoanelor juridice cu sediul în str ţile din
str

ţiile menţionate la punctul
anterior.

Persoanele care îndeplinesc cele dou
-

ţelor publice nr. 3.055/2009.

Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de
contabilitate utilizeaz ţierea operaţiunilor economico-
financiare planul de conturi simplificat

ţie de necesit ţile de informaţii
ţiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza

-
ţelor publice nr. 3.055/2009.

Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de
conturi general cuprins în Reglement -

ţelor publice
nr. 3.055/2009, completeaz ţiile financiare anuale simplificate pe
baza informaţiilor corespunz

ţii. Cele care au optat pentru pentru sistemul simplificat de
contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile
cuprinse în Reglement

ţelor publice nr.
3.055/2009

ţii financiare
anuale simplificate, care se compun din bilanţ

ţiile prev ţii.
Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declara-

ţie scris -

Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent dep

ţilor Economice Europene,
parte component

ţelor
publice nr. 3.055/2009, cu modific

ţiul financiar
urm

ţiunea privind sistemul simplificat
de contabilitate

ţii civile încheiate potrivit Codului civil cu
persoane fizice, care au studii economice superioare conform opţiunii
prev ţii nr. 82/1991, republicata, cu
modific ţia c

ţiul financiar urm

ţii, astfel încât aceste raport

ţiile
financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

ările
contabile simplificate

ă sub echivalentul în lei al sumei de
35.000 euro

ării în criteriile prevăzute anterior se au în
vedere indicatorii determina

ă de verificare, încheiate la finele exerci

ă a României, valabil la data încheierii aceluia

ă în al doilea exerci
ă să îndeplinească criteriile de mai sus, acestea sunt obligate

să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene,
aprobate prin Ordinul ministrului finan

ăror valori mobiliare sunt admise la
tranzac ă reglementata;

persoanele juridice care apar ă ă în
perimetrul de consolidare a unei societati-mama cu sediul în România,
care are obliga

ă ă

ă
ăror activitate este reglementată

ă de Comisia Na ă a Valorilor Mobiliare, de Comi
sia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, precum ăror activitate este
reglementată de Banca Na ă a României;

subunită ără personalitate juridică din România care apar
ăinătate, precum ă

ăinătate ale persoanelor juridice din România a căror activitate este
reglementată ă de institu

ă criterii, dar nu optează
pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Regle
mentările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin
Ordinul ministrului finan

ă pentru eviden

ăzute de reglementările contabile simplificate.
În func ă

ările contabile conforme cu directivele europe
ne, aprobate prin Ordinul ministrului finan

ările contabile conforme cu di
rectivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan

ă situa
ătoare elementelor prezentate în aceste

situa

ările contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan

ări, întocmesc situa

ăzute de legea contabilită

ă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întoc
mirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

ă
ările contabile

conforme cu Directiva a IV-a a Comunită
ă a Reglementărilor contabile conforme cu

directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finan
ările ările ulterioare,

începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerci
ător celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depă

ării depă ăruia dintre cele două
criterii, persoanele care au utilizat op

ă ă pe
bază de contracte/conven

ăzută de Legea contabilită
ările ările ulterioare, au obliga ă, începând cu

prima raportare contabilă efectuată în exerci ător celui
pentru care s-a constatat depă ă ia măsurile necesare
în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea

ă ări contabile să fie
întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile ă fie
semnate de persoanele prevăzute de lege.

Prevederile actului normativ se aplică începând cu situa

şi regulile privind aprobarea, semnarea şi
publicarea situa

şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de
35.000 euro.

Pentru verificarea încadr

şi exerci

şi intr

şi
supravegheat

şi cele a c

şi subunit

şi supravegheat

şi tratamentele contabile
prev

şi complexitatea
opera şi
conturi din planul de conturi general, precum şi tratamente contabile
cuprinse în Reglement

şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi
general cuprins în aceleaşi reglement

şi cont de profit şi
pierdere simplificate, în condi

şesc
limitele unuia sau ambelor criterii, aplica Reglement

şi complet

şite.
Ulterior constat şirii limitelor oric

şi la care contabilitatea a fost organizat şi condus

şi complet

şirea criteriilor, s
şi

conducerea contabilit
şi s

Persoanele care pot opta pentru sistemul simplificat de
contabilitate

Organizarea contabilit ţii conform sistemului simplicat

ţii

�

�

�

�

�

ă

Alte dispozi

(27 iulie 2011, juridice.ro)

Ministerul S ţii (MS) a lansat un program de stimulare
financiar ţ

.

ţii locale.
Actul normativ propune urm

ţ
ţi prin chestionarea acestora;

existenţa unei relaţii informaţionale corecte -
ţi;

timpul de a ţilor programaţi la ambula-
toriile de specialitate;

num ţilor pt. un anumit medic în

raport cu media solicit
ţinute de medic la cre

ţi ambulator
ţi în regim de spitalizare continu

ţin costisitoare;
eficacitatea

ţate

ţii
actului medical;

alte criterii stabilite de autorit ţile administraţiei publice
locale.

Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesio-
nale individuale se realizeaz

ţine nota corespunz

ţ

ănătă
ă a cadrelor medicale pe bază de performan ă, care

se va desfă ă la data de 31 decembrie 2011 Astfel,
personalul medico-sanitar va beneficia lunar sau trimestrial
de venituri suplimentare în bani de la bugetul autorită

ătoarele criterii pentru
acordarea stimulentelor, precum

comportamentul personalului medico-sanitar fa ă de
pacien

ărul de solicitări ale pacien

ărilor pe medici din ambulatoriu

ă;
introducerea ă medicală uzuală a

metodelor minim agresive

ărul procedurilor
ă

ă;
aportul adus în educarea

ăr sau nou venit în spital, cu scopul cre ă

ă

ă cu note de la 1 la 5, nota
exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.
Pentru a ob ătoare gradului de îndeplinire
a criteriilor de evaluare se face media aritmetica a notelor
acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performan ă.
Calificativul final al evaluării se stabile

ă cum urmează:
a) între 1,00 ăcător;
b) între 2,01 ăcător;
c) între 3,51

şura pân

şi transpa
rente între personalul medico-sanitar şi pacien

şteptare a pacien

şi spital;
rezultatele ob şterea raportului

bolnavi trata şi în regim de spitalizare, comparativ
cu bolnavi interna

şi folosirea în practic
şi mai pu

şi cost-eficienta tratamentelor aplicate;
num şi tratamentelor medicale noi

înv şi aplicate în activitatea spitaliceasca;
rata reinternarilor în primele 72 de ore de la aplicarea unui

tratament în spitalizare de zi sau spitalizare continu
şi formarea personalului medico-

sanitar tân şterii calit

şte pe baza notei finale,
dup

şi 2,00 - nesatisf
şi 3,50 - satisf
şi 4,50 - bine;

d) între 4,51 şi 5,00 - foarte bine.

:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Un proiect ambiţios de utilizare a energiei solare pe scar

ţime de peste 800 metri, devenind una
dintre cele mai înalte construcţii din lume.

Cu o capacitatea de generare de 200 megawaţi, instalaţia va
alimenta fiabil 100.000 de locuinţe americane

ţ
ţiei, estimat ţinere

sunt practic neglijabile.

ţii gigantice.
Soarele bate în jos pe o zon

-

ţionate de
jetul de aer. Avantajele acestui tip de surs

ţioneaz ţa de temperatur -
ţat

ţe cât mai mari, pentru a obţine un volum cât
mai ridicat de aer, poate fi construit

ţin inutile în de
ţinere sc

ţioneaz

ţ

ţie.
Costul estimat al turnului se situeaz

ţi, la un randament
de circa 60%, mult mai eficient

ţ

ţia de
electricitate. În conformitate cu termenii acordului, turnul din Arizona
urmeaz

ţie pilot
la scar

ţia care a funcţionat
ţia de energie

verde, oferind date preţioase pentru dezvoltarea la scar

ă largă
este în curs de desfă

ă EnviroMission construie
ă largă, ce va avea o înăl

ă construită, va
produce energie curată până când va depă ă a
construc ă la peste 80 de ani, iar costurile de între

Turnul solar este o idee simplă care a luat propor
ă largă acoperită producând efect de

seră, adică aerul de sub prelata translucidă se încălze
ă

ă de energie sunt clare.
Deoarece func ă pe diferen ă nu tempera

tură absolută, ea nu este influen ă de schimbările de vreme; Pentru
că este nevoie de suprafe

ă pe terenuri mai mult sau mai
pu ălzit pe timpul zilei, ea
continuă să lucreze pe timp de noapte; Servicii de între ăzute,
în afară de service periodic pentru turbine turnul pur

ă după ce a pornit ă atâta timp cât structura sa
rămâne în picioare; Nu folose ă" (cărbune,
uraniu), doar aer ă
poluantă, singura emisie este aer cald în partea de sus a turnului iar,
pentru că este creat efect de seră la bază, se dezvoltă un mediu bun
pentru vegeta

ă în jurul valorii de 750

milioane dolari. Acesta va genera 200 de megawa

ă o recuperare
totală a costurilor în 11 ani, la o durată de via ă de minim 80 ani
garantată de ingineri. Autoritatea publică a energiei din California de
Sud a semnat un pre-contract pe 30 de ani pentru achizi

ă să înceapă livrarea de electricitate la începutul anului 2015.
Tehnologia Turnului Solar a fost testată cu succes de o sta

ă mică construită în Manzanares, Spania. Proiectul pilot a fost
rezultatul colaborării dintre guvernul spaniol

ă mare a noii
tehnologii.

şurare în deşertulArizona.
Firma australian şte primul turn solar la

scar

şi o dat
şi durata de via

şte semnifica
tiv.Aerul cald se dilat şi este evacuat prin turnul aflat în mijloc. Turnul
are 32 x 6.25 MW turbine pentru a genera electricitate, ac

şert; Deoarece solul este înc

şi simplu
func şi dureaz

şte nici un "stoc pentru hran
şi lumina soarelui; Nu emite absolut nici o substan

şi mai fiabil decât alte surse de energie
regenerabile. Proiecte de modelare financiare arat

şi designerul german,
Bergermann Schlaich. Instala şapte ani, între
1982 şi 1989, a generat în mod constant 50kW produc

Cum lucrează Turnurile Solare

5
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P
E ţia realiz ţii

ţia European D
ţar M

ţia Somaliei

opulaţia Uniunii Europene a ajuns la 502,5 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2011, ceea ce presupune o creştere cu 1,4 milioane faţă aceeaşi zi a anului 2010, potrivit
datelor publicate de Eurostat nergia eoliană ar putea acoperi 15,7% din consumul de electricitate al Uniunii Europene în 2020, cu condi ării de investi

ă Asocia ă pentru Energie Eoliană epartamentul de Apărare al SUA a declarat că o dată cu
apropierea datei limite de retragerea din Irak, aproape 60% din echipamentele militare ale trupelor americane au fost evacuate din această ă ai mult de 12
milioane de persoane din Cornul Africii au nevoie de ajutor alimentar imediat, inclusiv aproape jumătate din popula

şi
impunerii unor obiective ferme statelor membre, estimeaz

Danemarca a prezentat "strategia sa
arctică" pentru următorul deceniu, confirmând că intenţionează să pretindă fundul mării până la Polul Nord Liderul Coreii de Nord, Kim Jong Il, a început sâmbătă, 20
august, o vizită oficială în Rusia, prima după cea din iulie 2002 Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut de la 3,1% în iunie 2011, la 2,9% în iulie, iar în
zona euro, de la 2,7%, la 2,5%, potrivit unor statistici Eurostat Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a restricţiona piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii
români până la 31 decembrie 2012

�

Tibetanii în exil au învestit în funcţie un nou lider politic,
care va prelua o parte din prerogativele lui Dalai Lama.
Administraţia tibetan

ţa
la rolul s

ă, cu sediul în ora
ă de China, care a condus Tibetul

începând din anii '50. Dalai Lama a spus în martie că va renun
ău politic, dar rămâne liderul spiritual al Tibetului.

şul Dharamsala din
India, nu este recunoscut

Atât cet ţenii UE, cât ţii stabiliţi în
UE, sunt de acord c

ţii: migranţii
trebuie s ţe lingvistice, un loc de
munc

ă
ă pentru o

trebuie întrunite anumite condi
ă aibă competen

ă
ă respecte cultura locală.

şi imigran

şi un statut juridic clar şi nu în ultimul
rând, s

integrare reu ăşit
În 2010, în fruntea clasamentului ţ

ţiile. Urmeaz
ţia (97,3%)

ţii au primit calificativul excelent, 96,9%
calificativul bine, iar 16 locaţii nu au primit nota de trecere.

ărilor cu
s-a aflat Cipru, unde calitatea

apei a fost cotată ca excelentă în toate loca ă
Croa

cea mai
bună apă pentru scăldat

şi Malta (95,4%). În Regatul Unit, 81,7%
din loca

Comisia European@ ia m@suri pentru a facilita
accesul la justi]ie în litigiile transfrontaliere

La 1 mai 2013 vor intra în vigoare condiţii
restrictive privind utiliz

ţ

ţ
ţa UE decât

de c ţile care au primit o autoriza-
ţie în acest sens. Utilizarea creozotului de
c

Aproape 46 de milioane de americani,
15% din populaţia ţ

ţat Ministerul Agriculturii din
SUA. Bonurile de mas

ţie de resursele

ţuire). Valoarea medie a
acestei alocaţii este de 300 de dolari.
Bonurile pot fi schimbate la supermarket
pentru produse alimentare.

Ultimul raport al Comisiei Europene
privind preţurile automobilelor arat

ţ ţurilor de catalog pentru
automobilele noi. Aceste tendinţe pe termen
lung în materie de preţuri se înscriu în
direcţia deciziei adoptate anul trecut de c

ţ

ţie
semnificativ

ţi. Conform propunerii,
ţ ţia la
proiectele pe care le cofinanţeaz

ţia Greciei, Irlandei, Portuga-
liei, României, Letoniei
ţare UE suplimentar ţial

ţii din aceste ţ

ările industriale ale
creozotului, o substan ă chimică toxică
utilizată la traversele de cale ferată, stâlpii de
electricitate ăspririi
de către Comisia Europeană a regulilor din
domeniu. Creozotul, o substan ă cancerige-
nă, nu mai poate fi introdus pe pia

ătre societă

ătre consumatori este interzisă din 2003.

ării, trăiau în luna aprilie
2011 datorită bonurilor de masă (food
stamps), a anun

ă (Supplemental
Nutrition Assistance Program- SNAP) pot fi
solicitate în func ărimea
unei familii (2.389 de dolari în cazul unei
familii de patru persoane - un plafon consi-
derat de supravie

ă că, în
2010, acestea au scăzut cu 2,5%, în termeni
reali, în întreaga UE, în paralel cu o u ă
convergen ă a pre

ătre
Comisie, conform căreia regulile specifice în
materie de concuren ă pentru vânzarea
automobilelor noi nu mai sunt justificate.

ă a decis o serie de
măsuri care ar trebui să aducă o contribu

ă la relansarea unora dintre
economiile din UE care se confruntă cu cele
mai mari dificultă
ări vor putea să-

ă în prezent
împreună cu Uniunea Europeană. Comisia
pune la dispozi

ă, esen ă pentru
proiectele de impulsionare a cre

ă ări.

şi împrejmuiri, în urma în

şi m

şoar

şase
şi diminueze contribu

şi Ungariei o cofinan-

şterii şi a
competitivit

Comisia European

Turn SolarTurn Solar

Soluţionarea litigiilor
ţelor judec

ţiilor naţionale diferite, precum

ţi implicate într-un
litigiu transfrontalier sunt de acord în mod
voluntar s ţioneze litigiul prin
intermediul unui mediator imparţial.
Toate statele membre ale UE ar trebui s

ţiei UE. Cu toate
acestea, nou

ţiat proceduri judiciare
prin trimiterea de „scrisori de punere în
întârziere” pentru urm ţ

ţa, Cipru,
Luxemburg, Ţ

Ţ
ţie dou

ţat de UE, timpul
pierdut prin neutilizarea medierii este
estimat, în medie, la între 331

ţi,
proprietari

ţiile dintre ace
ţinute

ţionarea litigiilor în afara instanţei
economise

ţie

ţial al
medierii este încrederea în proces, în
special atunci când cele dou ţi provin
din ţ

ţii, s

ţ
ţa, Cipru, Luxem-

burg, Ţ

ţia acţiuni judiciare
împotriva statelor membre care nu trans-
pun corect legislaţia UE sau nu notific

ţionale pentru
punerea în aplicare a normelor UE.
Procedura în constatarea neîndeplinirii
obligaţiilor (infringement) debuteaz

ţii („scrisoare de punere
în întârziere”) adresat

ţumit ţiile primite

ţiile care îi revin în
conformitate cu dreptul UE, aceasta
poate trimite statului membru o cerere
oficial ţiei
UE (un „aviz motivat”), prin care invit

ţia de a se conforma
cu legislaţia UE, Comisia poate decide s

ţie a UE. Cu
toate acestea, în peste 90% din cazurile
de neîndeplinire a obligaţiilor, statele
membre se conformeaz

ţii. Dac ţii nu
este favorabil

şi a dezacorduri-
lor prin intermediul instan

şti este deseori costisitoare şi necesit

şi
din cauza unor aspecte practice precum
cheltuielile şi regimul lingvistic. Directiva
Uniunii Europene privind medierea, care
a fost adoptat şi care
este în vigoare din 21 mai 2011, se aplic

şi Regatul Unit.

şi 446 de
zile suplimentare în UE, costurile juridice
suplimentare variind de la 12 471 de euro
la 13 738 de euro pe caz.

Directiva 2008/52/CE privind anumite
aspecte ale medierii în materie civil şi
comercial

şi angaja
şi chiriaşi sau familii, astfel

încât rela ştia s
şi chiar consolidate, într-un

mod constructiv - un rezultat care nu
poate fi întotdeauna realizat prin
intermediul procedurilor judiciare.
Solu

şte resursele sistemelor de
justi şi ar putea duce la reducerea chel-

tuielilor aferente. Un element esen

şi s

şi
Regatul Unit) nu au informat Comisia
dac

şi con-
cluzioneaz

şi-a îndeplinit obliga

şi
îndeplineşte obliga

ăto-
re ă
mult timp. Cauzele transfron-taliere sunt
deosebit de complexe din cauza
legisla

ă la 21 mai 2008
ă

atunci când două păr

ă solu

ă
dispună în prezent de măsuri de
transpunere a legisla

ă state membre nu au
notificat încă toate măsurile de drept
intern necesare pentru a pune pe deplin
în aplicare directiva. Ca urmare, Comisia
Europeană a ini

ătoarele ări:
Republica Cehă, Spania, Fran

ările de Jos, Finlanda,
Slovacia ările au la
dispozi ă luni pentru a răspunde.

Statele membre trebuie să se asigure
de faptul că acordurile rezultate în urma
medierii pot fi executate. Conform unui
studiu recent finan

ă
ă a fost adoptată la 23 aprilie

2008 (IP/08/628). Comisia a propus
această directivă în octombrie 2004.

Medierea poate rezolva problemele
dintre întreprinderi, angajatori

ă poată fi
men

ă păr
ări diferite. Normele UE, prin urmare,

încurajează statele membre să asigure
controlul calită ă instituie coduri de
conduită ă ofere cursuri de formare
pentru mediatori pentru a se asigura că
există un sistem eficace de mediere.

În prezent, în 17 state membre aceste
norme UE sunt în vigoare, în timp ce
Danemarca a optat pentru neaplicarea
acestor norme - o prerogativă de care
dispune în temeiul unui protocol anexat la
tratatele UE. Până în prezent, nouă ări
(Cehia, Spania, Fran

ările de Jos, Finlanda, Slovacia

ă au adoptat reglementările necesare
pentru a transpune integral directiva.

Comisia poate ini

ă
adoptarea de măsuri na

ă cu o
cerere de informa

ă statului membru
vizat, care trebuie să răspundă într-un
termen specificat, de obicei două luni.

În cazul în care Comisia nu este
mul ă de informa

ă că statul membru în cauză
nu

ă pentru a se conforma legisla
ă

statul membru să informeze Comisia cu
privire la măsurile luate pentru a se
conforma într-o anumită perioadă de
timp, de obicei în termen de două luni.

În cazul în care un stat membru nu î

ă
sesizeze Curtea de Justi

ă înainte de
sesizarea Cur ă hotărârea Cur

ă statului membru, acesta
trebuie să ia măsurile necesare pentru a
respecta hotărârea.

Context

Comisia Europeană, IP/11/919

Echipe de experţi din partea Comisiei Europene
(CE) ţional (FMI) s-au a-
flat in vizit

ţi-nând în ace-
la

ţi. Au fost îndeplinite toate criteriile de per-
formanţ ţile
au implementat cu fermitate politicile prev

ţialul
de cre ţial s

ţia României astfel
încât s ţ ţii pieţei financiare.

Pentru 2011, prognoz
ţia la

cre ţia fondurilor structurale UE se
menţine sc

ţie de
cre

ţie a fondurilor structurale UE. Se anticipeaz
ţia se va diminua, dar se va menţine peste ţinta de

inflaţie pe 2011 stabilit ţional

ţit credi-
bilitatea României ţare. În
2011, România se înscrie pe traiectoria de a îndeplini
ţinta de deficit bugetar de 4,4% din PIB (în termeni
cash)

ţiile, dar veniturile nefiscale au fost
dezam

ţia fondurilor UE.
Întreprinderile de stat trebuie reformate pentru a

deveni mai eficiente, pentru a susţine cre

ţiuni la unele
companii

ţionare a arieratelor, strategii ce vor fi implementate
de îndat

şi Fondului Monetar Interna
şti în perioada 20 iulie - 1 august,

pentru evaluarea trimestrial

şterea economic
şi timp stabilitatea macroeconomic şi financiar

ştere al României este esen

ştere
real şi contribu

ştere prin absorb
şi

exporturile sunt în continuare puternice. În 2012,
prognoz ştere de 3½ pân

şterea cererii interne inclusiv de mai bun absor-
b

şi a sc

şi de sub 5% din PIB în termeni de angajamente
(ESA). În primul semestru, veniturile din TVAşi accize
au dep şit proiec

şterea în loc
s

şi introducerea unui management privat
profesionist. Se lucreaz

şi de aşezare a întreprinderilor de
stat pe o baz

şitul lunii octombrie/începutul
lunii noiembrie 2011.

ă la Bucure
ă a programului economic

al României. Obiectivele programului sunt acelea de
a consolida cre ă men

ă ă.
Echipele apreciază că programul este în parame-

trii conveni
ă stabilite pentru finele lunii iunie. Autorită

ăzute în
program. Pentru a se folosi în mod optim poten

ă se continue
implementarea neabătută a politicilor. Politicile sunt
consolidate pentru a întări pozi

ă facă fa ă volatilită
ăm în continuare o cre

ă a PIB de aproximativ 1½%. De

ăzută, se anticipează o recoltă bună

ăm o cre ă la 4% în func
ă

ă că
infla

ă de Banca Na ă a Româ-
niei. Se estimează o scădere a acesteia până la 3½
procente în 2012. Se anticipează că deficitul de cont
curent va rămâne la aproximativ 4½ procente din PIB.

Continua consolidare fiscală a îmbunătă
ăzut costurile de finan

ă
ăgitoare. Pe partea de cheltuieli, economiile

au provenit mai ales din cheltuielile de capital sub ni-
velurile prognozate, inclusiv absorb

ă o frâneze. Aceste reforme includ vânzarea unor
pachete majoritare sau minoritare de ac

ă la diferite strategii de solu-

ă ce vor fi luate măsuri eficiente de stopare a
scurgerii de resurse

ă solidă.
Următoarea evaluare a programului este

programată pentru sfâr

Comisia Europeană, MEMO/11/545

Comunicat FMI }i CE cu privire la
Misiunea de Evaluare în România
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Vând vac

şti mioritici de dou

şin

şi dou

ş
pentru pat, dou

şin

şin

şa motor electric de
15 kw la 3000 de tura

şi un cazan
mai mic şi mai ieftin; mas

şi pânz

şi rezervor
pentru tractor U650 la 300 lei; reduc
toare noi. Tel. 0747-877713 (RR)

Vând 10 capre de pust

şin

ă la 300 lei negociabil.
Tel. 0255-234344 (RR)

Vând fotoliu pat la 250 lei; trusă
de chei la 200 lei; doi că ă
ne ă luni la 200 lei/
bucata, neg Tel. 0722-129295 (RR)

Vând ma ă de scris Erica. Tel.
0256-410641 (RR)

Vând cal mare, bun de lucru, cu
hamuri ă căru

ă. Pre

ă luni la 10
lei/kg. Tel. 0720-102259 (RR)

Vând rochie de mireasă cu 350
lei; costum ărănesc de bărba

ă carpete lungi de 1.70
la 40 lei; aparat de radio Pacific 30
lei; pick-up 20 lei; video 100 lei;
plapumă de lână de două persoane
la 180 lei; două fotolii plus măsu ă
rotundă 550 lei; cuverturi de plu

ă bucă

ă de cusut electrică
cu 24 de opera

ă muzicală la 100 lei; frigider pt
bar; lăzi de bere cu sticle cu tot;
palton de piele pt bărba ărimea
60; scurtă din piele pt bărba

ă pt copil; bicicletă de bărba

ă, dispozitiv de ascu

ăcut răchie de 120 litri cu
răcitor de cupru la 900 €,

ă de circu
lat cu motor ă de tăiat lemne
la 1000 lei; cilindri de for ă, diferite
mărimi; cuplă automată

ă cu lapte.
Pre

ă de spălat Siemens
la 300 lei; frigider la 200; aragaz la
100; Tel. 0743-885279 (RR)

Vând motopompă de udat cu
100 lei; congelator cu 7 sertare cu
500 lei; aragaz cu 400 lei. Tel. 0770-
454439 (RR)

ţei ciob -

.

ţe, preţ
negociabil. Tel. 0734-068742 (RR)

Vând în Câlnic generator de
curent pe benzin ţ 600 €. Tel.
0755-078696 (RR)

Vând viţel de dou

ţ ţi din
zona Banat la 350 lei; covor persan
la 90 lei; dou

ţ

ţi, 30 lei
bucata. Tel. 0751-847843 (RR)

Vând ma
ţiuni cu 300 lei; com-

bin .

. ţi m
. ţi; scaun

ma . ţi
la 300 lei. Tel. 0255-525371 (RR)

Vând abricht cu 3 cuţite de
rezerv ţit cuţite
de abricht. Totul cu 1700 lei. Tel.
0742-492021 (RR)

Vând în Boc
ţii la 1000 lei;

cazan de f

-

ţ

-

ţ 200 lei negociabil. Tel. 0751-
335512, 0730-310544 (RR)

Vând ma

Vând foarte ieftin canapea, 2
fotolii fixe - foarte ieftin. Tel. 0355-
410585.

Vând convector mare, funcţio-
neaz

.

.

la

-
p

.

ţ negociabil 8 lei. Tel. 0255-
526862, 0732-344333 (RR)

Vând taler pentru disc, 60 lei/
bucata; purcei de 6 s ţel,
vac

.

. rr

. .
.

.

ţie Blue Tech, 200 W, cu
boxe tip turn la 200 € negociabil. Tel.
0747-585716 (RR)

Vând u

-
-
-

ţar de buc
ţar de sufragerie la 1000 lei. Tel.

0355-426704, 0752 030888 (RR)
Cump

ţuic

ţi noi în domeniul radio

ă foarte bine, 300 lei. Tel. 0355-
410549

Vând cuptor cu microunde,
marca Vortex, model W0800EEL23,
800 W, stare nou. Tel. 0255-213676,
0355-426322

Vând telefon Nokia N73 + card la
180 lei; Nokia 6300 + card 180 lei;
Nokia 6234 + card la 160 lei; joc Play
Station 2 + jocuri 110 lei

ă între 120-130 kg.
Pre

ăptămâni, vi
ă de lapte; motocositoare

Carpatina la 3400 lei; cositoare pe
tambur; greblă de adunat fânul; bloc
pt tractor. Tel. 0746-642653 (RR)

Vând motor electric trifazic, 1,5
kw la 170 lei; imprimantă color la 80
lei; boiler la 180 lei; pistol pneumatic
pt vulcanizări. Tel. 0745-134127 ( )

Vând canapea extensibilă cu
300 lei neg ; birou 150 lei neg ;
fotoliu pat la 300 lei neg ; televizor
color sport Neo la 250 lei neg Tel.
0746-020211, 0355-803014 (RR)

Vând sta

ă dublă de termopane,
1360/2030 cu 400 € negociabil. Tel.
0742-003677 (RR)

Vând Cocker Spaniol la 200 lei
negociabil. Tel. 0770-352992 (RR)

Vând mobilă de dormitor com
pletă la 1400 lei; o mobilă de sufra
gerie la 1000 lei; o mobilă de bucă
tărie cu aragaz incorporat la 600 lei;
un col ătărie la 500 lei; un
col

ăr aragaz pe gaz
ă. Tel. 0355-

426704, 0752-030888 (RR)
Vând două televizoare; ma ă

de spălat; căr

şi PSP
ortabil + card la 400 lei. Tel. 0721-

798604
Vând în Gherteniş 2 porci cu

greutate cuprins

ş

şi un
cazan mic de

şin

şi tv. Tel. 0724-584000 (RR)
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Diverse

B
ţat, f ţii, elegant,

pedant, doresc femeie liber

ţat, între
30-40 ani. Tel. 0767-256078

Tân ţ, 31 ani, f

ţie serioas

ţii, simpatic

ţ

Domn prezentabil, cu situaţie
material

,
ţie

B ţat, caut
doamn

ărbat, 53 de ani, 1.70, 72 kg,
divor ără obliga

ă, 40-50
ani, pentru prietenie sau căsătorie.
Tel. 0769-414432

Bărbat 40 de ani, 1,60, 60 kg,
caut femeie pentru căsătorie, sunt
elegant, curat, pedant, divor

ăr drăgu ără copii,
apartament, doresc să cunosc o fată
de la sat sau de la ora

ă - căsătorie. Tel.
0737-147662

Domn serios ără
vicii, doresc căsătorie cu d-nă fără
obliga ă. Tel. 0724-
403069, fără bipuri.

Pensionară 62 de ani cu
locuin ă, caut partener pentru
căsătorie. Tel. 0770-391275

ă foarte bună, fără copii, 61
ani, caut suflet pereche, o doamnă
pedantă 40-65 ani pentru căsătorie.
Tel. 07635-65920 pentru Teo.

Tânăr intelectual, 40 de ani, ofer
plăceri doamnelor

ă
.

ărbat, 40 de ani, divor
ă pentru prietenie în vederea

căsătoriei. Tel. 0761-726501.
Tânără, discretă

ş care vrea o
rela

şi simpatic, f

şi domnişoarelor
la domiciliul lor sau al meu asigur
discre şi igien . Tel. 0727-
824218

şi sexy, aştept
telefon la 0749-896576.

Matrimoniale

6

Vând aragaz în stare foarte bu
nă la 400 lei. Tel. 0355-881263 (RR)

Vând în Boc

ă frigorifică pentru
prăjituri la 200 € negociabil; ma ă
de tăiat carne pentru aliment ră la
150 €; motocositoare la 250 €
negociabil; motor de abricht la 150
€. Tel. 0255-233854(RR)

Vând două biblioteci cu peste
1000 de căr

ă de
încălzire 80 mp. Pre

ă din plastic la
300 lei; televizor Daewoo sport,
diagonala de 37 la 100 lei; calculator
Pentium 4, carcasă neagră, monitor
lcd, la 550 lei; combină muzicală cu
3 cd-uri la 150 lei; atv pentru copii la
200 lei; cort de 3 persoane la 150 lei;
pereche de boxe Fisher la 70 lei. Tel.
0757-612642

Cumpăr biciclete bune

ă pentru

ă continuă. Pre

ără congelator,
nem

Cumpăr vaci pentru abator. Tel.
0769-585880 (RR)

ăr
uman calitate indian sau european.

0761-200841
Vând extensii de păr natural cu

cheratina

ăsu ă de 4 persoane, 70 lei.
Tel. 0728-813340.

Vând ieftin două geamuri termo
pan, aproape noi 2350/1230, 650 lei

ărba

ă, suntem
persoană fizică: un palton mărimea
48, din stofă, lung; o haină de piele
neagră, scurtă, mărimea 46-48;
două halate din doc albastru,
mărimea 50-52. Tel. 0355-427484,
0752-123434, 0751-132460.

Vând clasoare pt timbre, marca
germană Abria, mărimea 220x310
mm, noi, pre

ă, de culoare
neagră, cu următoarele dimensiuni:
lungime 125 cm, lă

ăl

ă, noi, sunt
de la Re

suntem persoana fizică:
un guler de vulpe argintie; o rochi ă
de seară din catifea neagră mări
mea 44; un taior de damă culoare gri
mărimea 46; o bluză ă din fir
lucitor mărimea 44. Tel. 0355-427
484, 0752-123434, 0751-132460

Vând vederi ă
ăinătate, la un pre

ăr calorifere din fontă,
bune

-

ţar sufragerie la 550
lei; tel. 0255-556024 (RR)

Vând vitrin

a ,

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

Vând convector, suprafaţ
ţ 450 lei

negociabil. Tel. 0727-766324
Vând televizor color Orion, gri

metalizat, telecomand

ţ 1500 €. Tel.
0741-616610.

Vând congelator Arctic, nou,
preţ 900 lei negociabil. Tel. 0733-
594026, 0355-411682.

Vând televizoare color, stare de
funcţionare, diagonala 55-75. Preţ
100-130 lei neg. Tel. 0726-733616.

Vând frigider f
ţesc, preţ 150 lei. Tel. 0255-

225288, 0741-691655.
Vând boiler de 5l din Germania,

nou. Preţ 150 lei. Tel. 0255-225288,
0741-691655.

Vând ţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722-
500884.

Vând parchet stratificat 15 mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.

Extensii naturale 100% p

Tel. .

ţa de
50 cm. Tel. 0769-577033.

Vând corn de cerb mare,180 lei.
Vând m ţ

-

.
Vând haine de b ţi, noi, sunt

din Re ţa, la un preţ deosebit de
avantajos, nu suntem firm

.

ţ la înţelegere, neg.,
sunt din Re ţa. Tel. 0355-427484,
0752-123434, 0751-132460.

Vând un birou pentru calculator,
în stare foarte bun

ţime 80 cm
ţime 75 cm, la un preţ deosebit

de avantajos, sunt din Re ţa sau
din Timi

ţa, la un preţ deosebit de
avantajos,

ţ
-

ţar
ţ foarte

avantajos. Tel. 0355-427484, 0752-
123434, 0751-132460.

ţa. Tel. 0728-813340.

şa aragaz cu 350 lei
negociabil; col

şin

şi
defecte şi laptop-uri bune şi defecte.
Tel. 0757-612642

Vând maşin şlefuit
parchet, marca Frank, model 2006,
cu band

şi ofer solu

şi microring 2 lei şuvi

şi 2710/1630, 770 lei. Tel. 0740-
520382

şi

şi

şi
în

şi
şoara. Tel. 0355-427484,

0752-123434, 0751-132460.
Vând haine de dam

şi

şi fust

şi ilustrate, din
şi din str

Cump
şi defecte, asigur transportul în

Reşi

Auto-Moto-Velo

Vând microbuz Renault Master,
din 2001, la 4000 € negociabil. Tel.
0752-030888 (RR)

Vând Dacia Logan, 1,4 mpi,
model laureat în anul 2006, 59 000
km, în stare foarte bun

ţ
3900 € negociabil. Tel. 0733-
107276, 0744-760348 (RR)

Vând Dacia Logan din 2005, 1.5
pe motorin

CP
ţionare

bun -

ţ 3 vouche-
re, ofer 1500 lei/bucata. Tel. 0740-
134085 (RR)

Vând tractoare second hand;
cositoare de tractoare cu discuri
mari sau mici; greble de fân; insta-
laţii de erbicidat

Vând tractor cu 2000 € nego-
ciabil. Tel. 0730-248120 (RR)

CP
ţioneaz

ţa Golf, Renault
Laguna

-
CP

ţ
2.700 €. Tel. 0757-348421 (RR)

Cump .

ţ 4.000 €. Tel0256-
410641 (RR)

Vând tractor în Eftimie Murgu.
Preţ 2.000 €. Tel. 0765-856273 (RR)

Vând portbagaj scoic
ţoli la 70 lei

bucata; acumulator nou la 100 de
lei; jante Nissan pe 13 la 50 lei
bucata; biciclet

ţie 2000, opţiuni complete.
Preţ 3300 € negociabil. Tel. 0785-
390778, 0255-517830 (RR)

ă, vopsea
originală, toate dotările. Poate fi
văzută în Băile Herculane. Pre

ă, 170.000 km, 3.000 €
negociabil. Tel. 0723-269619 (RR)

Vând Audi 90, 4x4, 170 ,
înmatriculat, stare de func

ă, sau schimb cu rulotă comer
cială sau diverse. Tel. 0730-116375

Cumpăr în Gârbovă

ă ă
impecabil. Tel. 0744-474676, 0733-
732121 (RR)

Vând în Oravi

ă Kawasaki,
avariată, cu 850 € negociabil; moto
cultor de 5,5 cu 350 € negociabil;
Opel Zafira din 2001 diesel, 4.300 €.
Tel. 0766-251256 (RR)

Vând tractor în stare bună. Pre

ăr cauciucuri 175/14c pt
camionetă. Tel. 0740-770047 (RR)

Vând Logan 1,4 pe benzină,
25.000 km. Pre

ă la 250 lei;
cauciucuri de 13/14

ă copil la 70 lei; piese
de Mazda; pistol pneumatic pentru
vulcanizări. Tel. 0745-134127 (RR)

Vând Renault Laguna, an de
fabrica

şi alte utilaje. Tel.
0730-804754 (RR)

Vând Opel Vectra, 120 ,
model 2007, arat şi func

şi Cielo dezmembrate. Tel.
0664-203011 (RR)

Vând motociclet

Vând electromotor de tractor
U445 la 300 lei. Tel. 0766-668048

Vând tractor de 65 CP, cu
cabin

ţ 3000 € negociabil. Tel.
0355-884775, 0747-152224 (RR)

Vând piese pentru Mercedes
model 124. Preţ 0741-297141 (RR)

Vând în Berzovia Renault
Megane, înmatriculat în România în
2001, preţ 2800 negociabil. Tel.
0744-770137 (RR)

Cump

CP ţie
2003, stare impecabil ţ 7000 €.
Tel. 0747-081224 (RR)

Vând BMW 316i coupe an 96
albastru înmatriculat, preţ 1500 €
negociabil. Tel. 0733-842894.

ă, disc portabil, plug, set
motor. Pre

ăr Dacia papuc Logan alb.
Tel. 0723-767119 (RR)

Vând BMW model 320 diesel
break, 150 , an de fabrica

ă. Pre

Vând garaj intabulat, zona
Ţerovei, vedere spre

CP
ţ 8.600 €. Tel

0744-474676, 0733-732121 (RR)
Vând tractor în stare bun ţ

2700 €. Tel. 0757348421 (RR)
Vând motor pentru dezmem-

br

ţie 1995. Preţ 1500
€. Tel. 0734-204496 (RR)

Vând Matiz, an fabricaţie 2004,
aer condiţionat. Preţ 2500 €. Tel.
0745-376871 (RR)

şosea, la etaj,
acoperiş nou, 3500 € negociabil.
După ora 20. Tel. 0355-402090.

Vând Opel Vectra diesel, din
2007, 120 , 6 trepte, electric, pilot
automat, dotat. Pre

ă. Pre

ări. Tel. 0742-003677 (RR)
Vând Dacia Papuc, cu două

locuri, an fabrica

Imobiliare
Schimb apartament 3 camere

Lugoj cu apartament în Re ţa. Tel.
0731-107057.

Vând în B
ţe - preţ

negociabil. Tel. 0768-012738.
Vând apartament în zona Intim,

bloc 2, scara 4, cu 3 camere,
termopane, gresie, faianţ

ţie interioar
ţ 30.000 € sau schimb

cu ap. 2 camere sau cas

ţa
216 mp. Preţ 28.000 € negociabil.
Tel. 0255-520106 (RR)

şi

ănia casă mare, 4
camere, plus dependin

ă, centrală
proprie, izola ă, proaspăt
zugrăvit. Pre

ă. Tel. 0355-
809377, 0724-975351 (RR)

Primesc elevă în gazdă. Tel.
0355-427542, 0355-405379 (RR)

Vând casă în Câlnic, suprafa

| |25 August - 7 Septembrie 2011 PRISMA

ANUNŢ
Prim

ţie public

ţ

ăria ora
ă licita ă deschisă conf. Legii nr. 50/1991

pentru:
concesionarea terenului extravilan înscris în CF. NR. 6162

transnotat din CF nr. 995 B.M. sub nr. top. 475/a/1/c/1/7/a/3/c/4, nr.
cad. 2790, în suprafa ă de 5000 mp, pe o perioadă de 20 de ani.

Taxa lunară minimală de redevenţă la deschiderea licitaţiei este
de 180 euro/lună.

Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul amplasării unei hale

de producţie industrială şi a unei staţii de betoane.
Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de fezabilitate.

Ofertele pentru concesionarea terenului vor fi transmise până la data
de 14.09.2011, la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie
1918, nr. 22 cu dovada depunerii garanţiei de participare la licitaţie
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor pentru concesionarea
terenului va fi în data de 23.09.2011, ora 10.00, la sediul Primăriei
Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.

şului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918,
nr. 22, organizeaz

1.

PRIMAR, JR. PATRICIU MIREL PASCU

ANUNŢ
Privind licitaţia public

ţ
ă pentru concesionarea

bunului imobil teren în suprafa ă de 70 mp
Anul 2011, luna septembrie, ziua 27, orele 10.00

Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizează licitaţie publică deschisă conf. Legii nr.54/2006,
pentru concesionarea terenului înscris în CF. Nr. 30555 BR sub nr.
top. 30555 în suprafaţă de 70 mp, pe o durată de 25 de ani.

Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul construirii staţiei de

autobuz din cartierul MFA, în faţa lacului de la fosta Uzina CMB,
cuplată cu minispaţiu comercial, conform proiectului nr. 1075/2009
întocmit de Design Proiect Construct SRL.

Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind
organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se
achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Patrimoniului Public şi Privat al oraşului, la contravaloarea de 20 lei,
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a
ofertanţilor.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de
depunere a ofertelor.

Ofertele vor fi transmise până la data de 16.09.2011 la sediul
Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în două plicuri
sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor cuprinde toate actele
prevăzute în instrucţiuni şi dovada depunerii garanţiei de participare
reprezentând 44,3 lei.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de
27.09.2011, ora 10.00 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.

PRIMAR, JR. MIREL PATRICIU PASCU
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RE ŢA:

CARANSEBEŞ:

ORAVIŢA:

TOTAL JUDEŢ: 5

ŞI Lucr tor sortator de euri reciclabile: 1;

Muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 1; Dulgher: 1;

ofer autocamion/ma in de mare tonaj: 2;

ă

ă

ş

Ş ş

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 24.08.2011

Vând casă în Goruia, 3 camere,
baie, bucătărie, două coridoare,
posibilitatea de a mai face o cameră,
grajd, pivni ă, cocină de porci, curte
betonată, apă curentă, grădină. Pre

ă cu etaj în centrul ora

ă interioară, dependin
ădină, curte, apă curentă

ă ă sau
120.000 de € cu tot ce e în ea. Tel.
0255-571910 (RR)

ă în Bărbosu, în
comuna Ramna, terenul pe care e
construită are 6900 mp, pre

ădure la
2.000 €. Tel. 0255-556024 (RR)

Vând teren, aproximativ 5000
mp, înspre Iabalcea, la 25.000 lei
negociabil; două case în Cuptoare
la 55.000 € negociabil. Tel. 0255-
233854 (RR)

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

Vând casă în comuna Obreja, 3
camere, grădină 1150 mp, apă, gaz.
Pre

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală, toate utilită

ă sau cu o cameră în Micro
1 sau Micro 2 plus diferen

ătaia, în centru, casă
cu 2 camere, decomandată, baie,
hol, cămară de alimente, plus o casă
în curte, garaj, anexe, grădină 1520
mp, sau schimb cu apartament 2-3
camere în Re

ătaia grădină, loc de
casă, în centru, suprafa ă 1000 mp.
Pre

ă în Re

ă, 3+1 camere, bucă
tărie modernă, baie, centrală, curte
acoperită, gresie, grădină cu terasă,
grill, vie, pe strada Kogălniceanu.
Pre

ă în zona Parcul Zoo
logic, strada treptelor, sau schimb în
zona centrală plus diferen

ţ
ţ

17.000 € negociabil. Tel. 0255-
234536, 0727-751324 (RR)

Vând cas -
ţa, 9 camere, anticamere,

scar ţe, garaj,
gr

ţi. 85.000 € goal

Vând cas

ţ 4.700
€; 1 ha

ţ 18.000 €. Tel. 0754-765311.
Vând cas ţa, 5

camere, baie, buc
ţile.

Preţ negociabil. Tel. 0722-501895.
Vând sau schimb apartament,

confort 1, 2 camere, Micro 2, cu
garsonier

ţa. Tel.
0770-445699

Vând în G

ţa. Tel. 0747-
832171, 0256-410590.

Vând în G
ţ

ţ 12 €/mp neg. sau schimb cu
apartament cu o camer ţa.
Tel. 0747-832171, 0256-410590.

Vând cas -

ţ 70.000 € negociabil. Tel. 01
5209 809143.

Vând cas -

ţa. Preţ
30.000 € neg. Tel. 0748-595698.

şului Oravi

şi multe
facilit

şi 3 sferturi de p

şi

şi

şi

Vând apartament cu o camer
-

ţiile sani-
tare

-

Vând cas -

tv

-

ţei, 5400 mp, înspre
Lupac. Preţ 39.000 €. Tel. 0732-
567904.

Vând urgent apartament cu 2
camere, în Re ţa, pe B-dul Muncii.
Preţ 39.900 €. Tel. 0732-567904

Vând apartament confort 1, în
Micro 2, 2 ţ negociabil.
Tel. 0770-445699.

ţile, în
Re ţa,

ţ

ţie. Tel. 0748-301892.
Vând apartament 2 camere în

Re ţa, strada Sportului, etaj 3/4,
neîmbun ţit, preţ negociabil. Tel.
0752-440404, 0788-219327.

Vând cas
ţime, parchetate, zugr -

ţ
ţ

ţa, 6 camere, 2
b

ţ 110.000
€ negociabil. Tel. 0744-615904.

. -
-

ă,
decomandată, baie cu aerisire, gea
muri termopane, u ă intrare de
metal, la camere de lemn, gresie,
centrală, încălzire în du

ă, renovate instala

ă cu 3 camere, bucă
tărie, baie, grădină, curte, apă, gaz,
pe strada Lugojului, numărul 53,
Boc ă. Tel. 0748-400343,
0255-556479.

ă în Dognecea, 2 ca
mere, bucătărie, fântână betonată,
cablu , telefon, zonă de munte

Vând teren pe drumul Caranse
be

camere, pre

ă în zona Muncitoresc,
strada Nicolae Grigorescu, numărul
5. Tel. 0771-766212.

Vând casă cu toate facilită

ă Auto Service. Tel. 0742-
844393, 0742-553630.

Închiriez urgent apartament o
cameră, bucătărie, baie cu cadă,
centrală proprie, podele laminate,
gresie, faian ă, mobilat, utilat, cablu,
internet. 100 € chirie plus 100
garan

ătă

ă 4 camere, 5x5, 3.70
înăl ăvite, cori
dor, gresie, faian ă, două încăperi în
pivni ă, bucătărie, baie, cămară,
curte, u

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, grădină, anexe, pre

Vând apart 4 camere decoman
date 110 mp, 2 băi, et. 1, în Govân
dari, 45.000 €. Tel. 0723-321783.

ş

şumea şi
normal

şi curentul. Totul reînnoit. Tel.
0729-566154, 0757-527876.

Vând cas

şa Montan

şi
deal (centru) Tel. 0733-594026,
0355-411682.

şului, 4000 mp, 5 €/mp. Tel. 0755-
078696.

Vând teren extravilan, 5 minute
de centrul Reşi

şi

Vând cas

şi şi teren intravilan la km 5
lâng

şi

şi mari. Tel. 0255-220757,
0742-240139.

Vând cas şi
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Oferim zboruri de agrement

ări

Caut, căutăm de lucru afară:
construc ă, zootehnie,
am carnet B, etc. Tel. 0737-289780.

Transport marfă, mobilă, etc.
Tel. 0745-274929.

ără, 32 ani caut de lucru în
Germania la cură

ătărie, ofer comision din primul
salariu, cer

ări nun

ăr vând cd-dvd cu muzică ori
ginală, boxe, sta

ă, rigips, pode
le laminate, fac instala

ă la Fac. de Studii Eu.
din Cluj predau limba germană pt.
începători sau avansa

ă, pt. cei care
doresc să se descurce într-o ă ca
Germania, Austria etc. Modul meu
de predare este prin Skype, sigu
ran ă garantată. Înva ă germană în
propriul tău cămin fără nici un
deranj. Predare doar după ora
20.00. Tel. 0766-450671.

Fost cadru didactic ofer servicii
pentru copii

ă, grădini ă, fac teme,
plimbare în parc, meditez orice
disciplină la nivel gimnazial la pre

ă, lângă Oravi
ărie, solicit doamnă singură

p sprijin reciproc.Tel. 0748-497297
Execut amenajări interioare,

instala ă, rigips,
laminate, montez u

ări de construc
ă,

canal ări de casă până la
finisaje. Tel. 0741-413581, 0734-
045002.

Caut urgent femeie pt. ajutor în
menaj, cură ătit în Germania,
pt. 2, 3 luni. Condi

ăptămânal, de
duminică seara până vineri seara.
Tel. 0757-535562.

ă juridică, recupe
rări debite, uzucapiuni terenuri/ca
se, înfiin ăm firme.Tel. 0727-505315

Caut copii ătrâni pentru
îngrijit. Tel. 0770-391275

şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezerv şi informa

şi ofer seriozitate. Tel.
0758-455185.

Distribuim pliante, fluturase,
reviste sau alte materiale publicitare
pt. firme şi persoane fizice. Tel.
0760-277161 sau 0725-187589.

Sonoriz

şi, forme de rigips, plachez cu po
listiren, rigips etc. Tel. 0770-765659.

Masterant

şcolari şi preşcolari, iau
şi duc la scoal

şi etc. Tel. 0770-
765659.

Execut lucr
ş, mansarde, gaz, ap

şi ridic

şi b

ţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.

ţii, agricultur

Tân
ţenie sau ajutor la

buc

ţi, botezuri, eveni-
mente. Transfer de pe casete audio-
video sau discuri vinil pe cd-dvd.
Cump / -

ţii, etc. 0723-616
268 sau e-mail dorel_luca_resita@
yahoo.com

Pun gresie, faianţ -
ţii, montez

u -

ţi, pt. cei care
vor sa plece la munc

ţar

-
ţ ţ

ţ

ţ
accesibil, zilnic între orele 13-16.
Tel. 0734-132568.

Pensionar 50 ani, singur, locu-
iesc la ţar ţa, îngrijesc
gospod

t.

ţii, gresie, faianţ

ţii int -
ext, acoperi

ţenie, g
ţii f. bune. Tel.

004915112422822.
Primesc pentru îngrijire copil, la

domiciliul meu, s

Acord asistenţ -
-

ţ

.

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând în Ilidia două case de va
can ă, mobilate cu mobilă din lemn
masiv de cire ădini

ătaia casă, strada
Trandafirilor 148, compusă din 2
camere, bucătărie, bucătărie de
vară plus dependin

ă,
bucătărie, baie, cămară de alimen
te, balcon, etajul 1. Pre

ă pe Aleea Tine
retului sau schimb cu apartament cu
3 camere plus diferen ă. Tel. 0770-
352992 (RR)

ă în jud. Timi

ă, sistem de iriga

ământ pe Valea
ă cocserie, suprafa ă 5000 mp,

posibilitate de apă, curent, gaz. Pre

ădină cu loc
de casă, 400 mp. Pre

ămin
îmbunătă

ălzire. Pre

ă cu
pomi de 3650 mp, 4 €/mp neg Tel.
0355-604435, 0750-120125 (RR)

Vând în Mehadia casă, numărul
412, 3 camere, bucătărie, curte
mare, apă, canalizare, grădină

ă în Gătaia la 30.000 €;
casă la Chemlau Mare 12.000 €. Tel.
0256-410641 (RR)

Spa

ăr apartament 2 camere în
Govândari, până la 19.000 €. Tel.
0748-904376 (RR)

-
ţ

ţuri 35.000 € .

ţe. Preţ 21.000 €
negociabil. Tel. 0746-987781 (RR)

Vând apartament cu o camer
-

ţ 14.000 €.
Tel. 0769-275845 (RR)

Vând garsonier -

ţ

Vând apartament cu 3 camere,
confort II, pus la punct, etaj 3. Preţ
25.000 €. Tel. 0724-584000 (RR)

Vând apartament pe Aleea
Nuferilor, 2 camere, decomandat,
etaj 8, preţ 25.000 € negociabil. Tel.
0770-926339 (RR)

Vând cas

ţie, pomi
fructiferi, împrejmuit. Preţ 19.000 €.
Tel. 0722-192295 (RR)

Vând p Ţerovei,
lâng ţ

ţ
2 €/mp. Tel. 0730-248120 (RR)

Vând în Gârli
ţ 6000 €. Tel.

0355-416555, 0255-234422 (RR)
Vând 2 camere de c

ţite, cu termopane, gresie,
înc ţ 13.000 €. Tel. 0770-
630397 (RR)

Vând în Oţelu Ro
.

ţ 34.000 €. Tel. 0767-
470450 (RR)

Vând cas

ţiu de închiriat în Boc

ş, cu gr şi livezi.
Pre şi 25.000 € neg Tel.
0788-940190, 0723-704632. (RR)

Vând în G

ş, 5000 €
negociabil. Tel. 0728-492987 (RR)

Vând la Ezeriş teren 2 ha, cu
fântân

şte gr

şu livad

şi
anexe. Pre

şa, 60
mp. Tel. 0255-525371 (RR)

Cump

Imobiliare
Vând spaţiu comercial în Boc

-
ţiul este

cl -

ţie excepţional

ţ 63.000 € negociabil. Tel. 0723-
689971 sau tibirom@hotmail.com

Vând centru apartament 84 mp,
2 camere, buc

ţ

ţ
ţ 30.000 €, accept

şa
Român

şi mansard

şi buc

şi
variante. Tel. 0741-104423.

ă la MFA, 120 mp + 40 mp
terasă pavată + 60 mp teren conce
sionat pe 49 de ani. Spa

ădire individuală cu 2 puncte sani
tare, 2 intrări separate ă
nefinisată. Pozi ă la
sosea, bun pt. orice fel de activitate.
Pre

ătărie, baie, antreu,
pivni ă, anexe, grădină. Avantajos.
Tel. 0741-691655.

Vând casă în Goruia, 4 camere,
baie ătărie, grădină, garaj,
curte, pivni ă. Casă renovată în
1998. Pre

Buc

-
-

ţi de menaj la firme sau persoa-
ne particulare. Tel. 0726-143074.

Jurist cu experienţ -
ţ -

ţ . ţiile de
proprietari

ţa instanţelor judec
ţa altor organisme -

ţi ale statului, inclusiv a firmelor
private, în leg ţionarea
asociaţiilor, negocierea, încheierea,
executarea sau rezilierea diferitelor
tipuri de contracte, precum

ţelor co-
telor de cheltuieli comune de la
membrii acestora. Condiţii super-
avantajoase. Tel. 0747-903764.

Maseur atestat: masaj general,
terapeutic/recuperator, reflexotera-
pie

Efectuez transport persoane cu
auto Golf 3, în ţar

ţii.
Tel. 0723-788000, 0755-225328

Zbor agrement cu avionul dea-
supra Timi

ţii

Doamn

ătar caut loc de muncă. Tel.
0724-000512.

Persoană serioasă vârsta 48
ani, profesie inginer, doresc să îngri
jesc copii sau să execut diverse acti
vită

ă asigur ser
vicii de consultan ă juridică, asisten
ă

ătore

ă
ătura cu func

ă prin sistem
Reiki. Tel. 0746-112665.

Caut persoană serioasă pentru
a sta cu 2 copii între orele 07-13, cu
vârsta de 11

ă la mănăstiri,
evenimente culturale, alte destina

ă România. avion
Cessna 172, capacitate 3 pasageri,
tarif 150 € + tva/oră. Informa

ări pe www.maxair.ro sau la
telefon 0755-092554.

ă serioasă, singură, 54
de ani, doresc să am grijă de copii
sau bătrâni. Rog seriozitate. Tel.
0764-584134, 0720-415188.

şi reprezentare pt asocia
şi alte persoane juridice

atât în fa şti,
cât şi în fa şi au
torit

şi cu
privire la recuperarea crean

şi terapie energetic

şi 2ani şi 8 luni. Tel.
0771-662655.

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

şorii şi zboruri charter din
Timişoara în toat

şi
rezerv

Angajăm muncitori în construc-
ţii, salariu în funcţie de competenţe.
Tel. 0769-256166.

Vă rugăm să transmiteţi scrisoarea de

intenţie şi CV-ul, cu menţiunea postului şi a

locaţiei pentru care aplicaţi, prin poştă, la

adresele SC E.ON Servicii SRL, loc.

Timişoara, str. Independenţei, nr. 26-28,

jud. Timiş (în atenţia Susan Liliana) sau

pr in e-mai l :

, cel târziu până la data de

.

Persoanele selectate vor fi contactate

pentru interviu.

susan. l i l iana@eon-

romania.ro

02.09.2011

Relaţii suplimentare se pot obţine la

telefon 40 356 803 370

www.eon-romania.ro

S.C. E.ON Gaz Distribuţie S.A. angajează:

MUNCITOR DETECTARE SCURGERI GAZE

Reşiţa

- Studii medii tehnice / profesionale / generale;

- Curs detectare scăpări gaze;

- Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Norme tehnice specifice;

- Permis de conducere categoria B.

MUNCITOR REMEDIERI DEFECTE

Reşiţa

- Studii medii tehnice / profesionale / generale;

- Curs detectare scurgeri gaze;

- Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Norme tehnice specifice;

- Permis de conducere categoria B.

Candidatul ideal:

Candidatul ideal:

Gaz
Distribuţie
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În zona central ţa
va fi amenajat, direct deasupra ora

-
-
-

ţei cât ţia Poienii
Golului poate fi catalogat

ţei,
iar întregul areal situat deasupra ora

Pentru amplasarea diferitelor amena-
jamente destinate petrecerii timpului liber

ţie cca. 14 ha
de teren, foarte puţin împ

ţe de p

ţa prezint ţie central

-
ţele

rutiere bine amenajate. În cadrul întregii
planific -
ţarea doar în mic ţelor
naturale ale muntelui, pentru a nu modifi-
ca în mod semnificativ imaginea natural

ă a municipiului Re

ă între 357 522m,
un parc cu specific sportiv

ă ca foarte
atractivă, deoarece ni se oferă o imagine
foarte plăcută asupra centrului Re

ă
sportivă

ădurit

ă ă
la cel mai înalt punct 522m, poate fi luat în
calcul pentru planificarea de ansamblu a
parcului sportiv

ă o pozi ă
ă atât din Iugoslavia cât

ări se va avea în vedere, influen
ă măsură a suprafe

ă
ăcută a terenului existent.

şi
şului,

la o altitudine cuprins
şi pentru petre

cere a timpului liber, destinat atât locuito
rilor Reşi şi turiştilor. Pozi

şi
şului

la cca. 357m, fiind ideal pentru o zon
şi de petrecere a timpului liber.

şi recreerii ne stau la dispozi
şi mari

suprafe şune. Întregul areal, pân

şi de petrecere a timpului
liber. Reşi şi
este accesibil şi

din Ungaria, precum şi multor oraşe ro
mâneşti mari prin intermediul unei re

şi foarte pl

Parc pentru petrecerea timpului
liber Dealul Golului - Re}i]a

Zona industrial@ Valea [erovei, Re}i]a, jude]ul Cara}-Severin

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zona industrial
ţat

prin Programul PHARE 2005 - Proiecte
de Investiţii în Infrastructura Regional

-

ţia investitorilor.
Rezultatele proiectului constau în

realizarea unui suprafeţe plane de 26,2
ha, împ ţit

ţile (ap

ţea de drumuri

.
ţional.

Prin prevederile Programului PHARE,
se impune ca în primii 5 ani de la
finalizarea proiectului, terenurile s

ţa pân
ţional

ţa pân ţionale
DN 58

ţa pân

ţa pân

ţialii investitori interesaţi pot
depune scrisori de intenţie la num

ţa, P-ţa
Decembrie 1918, nr. 1A, od
320084, Re ţa, Jud. Cara

ă este realizată în
urma implementării unui proiect finan

ă.
Prin proiect s-a reabilitat o veche zonă

industrială dezafectată.
Proiectul a fost finalizat în 16 noiem

brie 2009 iar din luna ianuarie 2010 se
pun terenurile la dispozi

ăr ă în mai multe parcele
ă cu toate utilită ă, canalizare,

gaz, energie electrică, telefonie, inclusiv
re

ă
poată fi doar concesionate sau închiriate,
urmând ca după expirarea acestei
perioade de timp să poată fi

ă este localizată în
arealul fostului Aglomerator, în proximi
tatea cartierului cel mai populat din ora

ă la cel mai apropiat
aeroport interna

ă la drumurile na

ă la calea ferată este de 2
km.

Distan ă la cel mai apropiat port,
respectiv cel de la Moldova Nouă, este
de 93 km.

Poten
ărul de

fax 0255-215314 sau prin po ă la
adresa Primăria Municipiului Re

şi
dotat

şi pod pentru acces spre
drumurile DN 58 şi DN 58B).

Parcare cu 88 de locuri, din care 22 pt
vehicule lungi, de transport interna

şi vândute.
Zona industrial

ş,
respectiv Lunca Bârzavei.

Distan
şi anume cel din

Timişoara este de 102 km.
Distan

şi DN 58B este de 2 km.

Distan

şt
şi

ş
şi ş-Severin.

0,35 euro/mp

-

c po tal

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

Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului


