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Imobiliare
Vând în zona Victoria garsonieră
32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faianţă, cabină duş etc). Cameră
mobilată, spoturi luminoase, instalaţie electrică nouă, uşă metalică. Tel.
0727-377355.
Cumpăr casă în stare bună în
zonele Gătaia, Semlacul Mare,
Măureni, Gherteniş, variante, ofer
max. 8.000 €. Tel. 07639650.
Vând urgent apartament cu 2
camere, confort 2, îmbunătăţit, preţ
16.800 €. Tel. 0763-084318.
Cumpăr apartament cu 2 sau 3
camere, decomandat, bloc cu 4
etaje. Tel. 0769-648614.
Vând teren în Bratova lângă
pensiune, 5000 mp, pt. construcţie
casă cu utilităţi, posibil şi parcelare
la cerere, acte în regulă. Tel. 0726701010.
Închiriez sau vând apartament
cu o cameră, Calea Caransebeşului
10. Tel. 0763-683256.
Vând apartament pe Rebublicii
bl. 5 lângă Billa, 2 camere decomandate. Tel. 0749-435186.
Vând urgent apartament 2
camere în Govândari, etaj 2/4, centrală, termopane, faianţă, podele,
izolat şi mobilat, 25.000 €. Tel. 0740520382.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
terasă, gresie, faianţă, podele
laminate, termopane, centrală
încălzire, acces auto, curte, grădină.
Tel. 0724-700792.
Vând teren intravilan, 800 mp,
Bocşa Montană, strada Lerniţei, lângă pădure, acces la toate utilităţile,
preţ 10.000 €. Tel. 0744-359116.
Vând urgent teren Poiana
Ruscă, construcţie, ideal şcoală de
canotaj datorită amplasării terenului
având ieşire la lac, în suprafaţă de
4600 mp şi la 14 €/mp neg. Tel.
0726-701010.
Vând apartament 2 camere zona Universalul Vechi şi 3 camere în
Valea Domanului. Tel. 0726-701010
De închiriat apartament cu 2
camere, Reşiţa, 100 €/lună. Tel.
0720-043017.
Vând, apartament cu 2 camere,
Reşiţa, 26 €, negociabil. Tel. 0770370153, 0355-409988.
Vând garsonieră, Aleea Tineretului, et. 1, exclus intermediari, preţ
14.000 € neg. Tel. 0785-866199.
Vând apartament cu 3 camere în
Caransebeş, cu încălzire proprie, în
bloc izolat termic şi cu toate dotările,
2 balcoane închise şi aer condiţionat. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
0355-413475.

Preţ 1,5 lei

Urgent apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 3/3 acoperit, ocupabil pe loc, preţ 23.000 €.
Tel. 0720-006988.
Vând sau schimb casă cu
apartament 3 camere, bucătărie,
baie, coridor, debara, terasă, gresie,
faianţă, podele laminate, centrală
încălzire gaz, termopane, acces
auto, curte, grădină, Boc şa
Montană. Tel. 0724-700792.
Proprietar vând apartament 3
camere, conf. 1, decomandat, 2 băi,
centrală, termopane, izolaţie interior, uşi interior schimbate, mobilat/nemobilat, utilat/neutilat, se
poate ocupa imediat în Reşiţa în
zona Gara de Sud. Tel. 0723572678, 0740-107997.
Vând teren 600 mp zona Văliug,
preţ bun merită văzut. Tel. 0755616005.
Vând grădină, 2.500 mp, Ezeriş,
centru sau schimb cu garsonieră,
apart., casă. Tel. 0744-900466.
Vând apartament 4 camere în
Reşiţa, str. G.A. Petculescu bl. 3,
parter, 115 mp, zona Piaţa Sud. Preţ
45.000 €, neg. Tel. 0724-431005.
Vând în Reşiţa, garsonieră, în
Blocul Funcţionarilor, et. 1, parţial
renovată, zona Luncă. Preţ 8.500 €.
Tel. 0744-592037.
Schimb casă Bocşa cu apartament Reşiţa, 3 camere, renovată,
cu îmbunătăţiri. Tel. 0771-449583.
Vând sau schimb cu Timişoara
similar apartament 2 camere în
Reşi ţa, zona Lunc ă, bloc de
cărămidă, p/3, 74 mp, multiple
îmbunătăţiri. Tel. 0730-267222.
Ofer spre închiriere, apartament
cu o cameră, Govândari, tv, internet.
Tel. 0769-352861.
Vând apartament cu o cameră,
30 mp, et. 1, centrală termică. Tel.
0769-352861.
Vând casă mare în Bocşa
Română, la strada principală, casa
dispune şi de un spaţiu comercial, e
compusă din 2 corpuri. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0748-051170 sau 0255-552020.
Vând apartament 2 camere în
Moldova Nouă, preţ 12.000 €, unic
proprietar, negociabil, zonă centrală, bucătărie mare, baie mare,
parter. Tel. 0752-758482.
Vând casă în Oraviţa, 4 camere,
baie, bucătărie, garaj. Preţ negociabil 40.000 €. Tel. 0255-572018
sau 0770-715076.
Persoană fizică, vând ap. 2
camere, gresie, faianţă, termopane,
uşi interior şi exterior noi, supr. 67
mp, conf. 1, et. 3/4. Situat pe C. Timişoarei, preţ 27.000 € neg. Accept
credit bancar. Tel. 0744-752503.
Persoană fizică, vând casă în
Anina, zona Steierdorf, compusă
din 5 camere, garaj, apă, canalizare, preţ 9.000 €. Tel. 0744-752503.
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Auto-Moto-Velo
Vând Renault 5 în stare perfectă. Preţ 700 €. Tel. 0751-193199 (rr)
Vând autoturism IMS la 1000 €.
Tel. 0785-820603 (RR)
Vând pentru Dacie motor plus
cutie la 700; scaune scoică 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)
Caut scuter până 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. Preţ 2650 €
neg. Tel. 0762-354975.
Vând două cauciucuri
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 şi vară, baie
dotată cu WC şi chiuvetă etc. trapa
1,5/1 draperii, merita văzută,
Reşiţa. Tel. 0756-590573.
Vând Daewoo Espero 1.5 16v
1996 gpl omologat, necesită mici
reparaţii caroserie, înmatriculat ro,
500 € neg. Tel. 0766-338959.
Vând far de faţă stânga de
Peugeot 206 an fabricaţie 2006.
Stare impecabilă. Preţ 250 lei. Tel.
0723-277475.
Vând Renault 21, break, an 90,
itp 2013, rulmenţi şi baterie nouă,
stare perfectă, 750 €. Tel. 0728813340.
Vând 2 telescoape noi faţă
pentru Renault Laguna din 2001 în
sus, marca Monroe, noi nouţe. preţ
100 € negociabil. Tel. 0768-834052.
Ofer spre închiriere garaj zona
Valea Domanului. Preţ 200 lei. Tel.
0770-750691.
Vând Dacia papuc 2004 benzină 1700 € neg., motor 1.6, acte la
zi. Tel. 0725-045117.
De vânzare BMW 320 diesel
touring, 150 CP, an 2003, stare
impecabila, navi mare, climatronic,
geamuri electrice, 6 air-bag-uri,
magazie cu 6 cd-uri, scaune tip
Recaro cu protecţie lombară, jante
aluminiu pe 16 - totul original BMW,
preţ 7000 €. Tel. 0747-081224.
Vând garaj pe Valea Ţerovei,
recent renovat, la 2200 €. Tel. 0751193199 (RR)
Vând axă pentru semiremorcă
cu roţi de 8,25/20 şi şasiu de 4,5 m.
Tel. 0766-668375.
Vând Dacia 1300 an 1990, acte
la zi, 5 trepte, preţ fix 250 €. Tel.
0745-628294.
Ofer spre închiriere garaj zona
Valea Domanului. Preţ 150 lei. Tel.
0770-750691.
Cumpăr două vouchere auto
complete. Tel. 0743-132717.
Vând piese auto din dezmembrări la preţuri avantajoase pt. orice
tip de autovehicul. Avem elemente
de caroserie, de direcţie, de frânare,
de transmisie, sisteme de a.c. şi
motoare. Livrez în toată ţara prin
firmă de curierat. Tel. 0746-320479.
Vând vouchere rabla preţ 1800
lei. La un nr. mai mare de tichete
cumpărate preţul este neg. Tel.
0785-921066.
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Vând trusă completă pentru
desen, marca germană Richter,
sunt din Reşiţa. Tel. 0355-427484,
0752-123434, 0751-132460.
Vând rochie de mireasă talia 52
în stare perfectă, culoare crem
deschis, preţ 200 € negociabil. Tel.
0768-834081.
Vând mobil ă combinată: 4
dulapuri, masă, scaune. Preţ 500
lei. Tel. 0770-750691.
Vând dulap de haine cu 2 uşi.
Tel. 0745-425904.
Vând canapea extensibilă pe
arcuri relaxa şi 2 fotolii stare perfectă lemn masiv, sculptate. Preţ 350 lei
fix. Tel. 0720-347375.
Vând sufragerie, preţ negociabil. Tel. 0770-359837.
Vând u ş ă intrare, culoare
deschisă, dim. aprox. 2100/900, din
lemn, preţ 250 lei neg. Tel. 0770359837.
Vând corturi noi de 2 persoane
cu material dublu. Tel. 0760-277161
sau 0725-187589.
Vând PlayStation 1 în stare f.
bună, cu 2 manete plus o grămadă
de jocuri, preţ avantajos. Tel. 0745704320.
Vând instant apă caldă Gyser,
pe curent, cu funcţionare duş şi
chiuvetă, la preţ convenabil. Tel.
0745-704320.
Vând acatistul părintelui Arsenie
Boca, am mai multe bucăţi, la
bucata 90 bani buc. şi la mai multe
buc. cumpărate ofer reducere. Tel.
0745-704320.
Vând paraclisul părintelui
Arsenie Boca, am mai multe bucăţi,
la bucata 90 bani buc. şi la mai multe
buc. cumpărate ofer reducere. Tel.
0745-704320.
Vând căţel lup, 50 €. Tel. 0720146001.
Vând doi căţei pechinezi de
şase săptămâni, frumoşi. Tel. 0758455185.
Vând casă de marcat part. 500,
aparat foto digital, radiocasetofon
dublu cu cd marca Philips, imprimantă Canon, radio digital, un sul
întreg de metraj draperii roşu saten,
cărucior, bicicletă copii cu roţi
ajutătoare, două pulturi, crocodili şi
stative, umeraşe pt. pantaloni şi
bluze. Tel. 0758-455185.
Vând foarte avantajos mobilă
pentru cameră de fetiţă. Tel. 0745462672.
Vând foarte ieftin mobilă de
bucătărie. Tel. 0745-462672.
Vând 10 lăzi pt. stupi, verticale,
noi preţ 120/buc. Tel. 0744-963406.
Vând geam termopan 205x105
o parte fixă, una mobilă, preţ 600 lei,
bonus sită ţânţari. Tel. 0763-622200
Vând stupi cu podişor, capac
acoperit cu tablă şi fund Antivarroa
110 lei, rame tei 1,3 lei, preţ final. Tel.
0768-331715, 0732-452930.
Vând mobilă tineret, în stare
bună, compusă din dulap, bibliotecă, birou, preţ 700 lei neg. Tel. 0770359837.
Vând căţei Golden Retriever,
deparazitaţi şi vaccinaţi conform
vârstei. Preţ 150 €. Tel. 0722182893.
Vând electrocasnice: tv, magnetofoane, fripteuză etc Tel. 0770750691.
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Vând la jumătate de preţ două
geamuri termopan, 3 canate, aproape noi, plasă insecte. Tel. 0728813340.
Vând măsuţă cu picioare detaşabile, 70 lei, lustră cu ventilator 60
lei Tel. 0740-520382.
Vând antenă parabolică Morgens, cu telecomandă, 250 canale,
140 lei. Tel. 0728-813340.
Vând sufragerie 2 buc., colţar,
set canapea şi 2 fotolii din piele,
toate în stare foarte bună. Tel. 0769648614.
Vând pui de păun standard
albastru, vârsta 1 lună până la 2 ani,
femele şi masculi. preţ între 150 lei
şi 150 €. Tel. 0722-630097.
Vând căţeluşă rasa labrador
negru, 6 luni preţ 150 € negociabil.
Tel. 0722-630097.
Vând ciobănesc german, vârsta
aprox. 2 ani, 100 lei negociabil. Tel.
0722-630097.
Vând pianină Clasica Lirika,
stare foarte bună, placă de bronz,
1.200 € negociabil. Tel. 0722630097.
Vând telefon HTC Tattoo necodat în stare perfectă de funcţionare
şi ireproşabil estetic + cutie. Bonus:
încărcător portabil. 420 lei negociabil. Tel. 0729-801374.
Vând orgă electronică Elegance
JC-6188 61 keys electronic keyboard, în stare f. bună, la preţ de 250
lei negociabil. Tel. 0745-704320.
(continuare în paginile 2, 6 şi 7)
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Vând 4000 mp teren intravilan în
Bocşa Română, zonă centrală,
acces la toate utilităţile. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0748-051170, 0255-552020.
Închiriez apartament în Moroasa
1, dotat cu toate utilităţile. Tel. 0722333756, 0729-102438, 0770547477.
Închiriez apartament 2 camere
decomandat în Govândari, 130 €.
Tel. 0355-803016, 0745-518950.
Vând apartament 2 camere decomandate lângă facultatea Eftimie
Murgu. Renovat şi modificat legal
autorizaţie. Dotări: centrală proprie,
termopan, uşă metalică intrare, uşă
baie şi dormitor termopan, glasvand
între living şi bucătărie-dining, baie
cu cabină dus hidromasaj, parchet,
gresie, faianţă, instalaţie sanitară şi
electrică noi. Ideal pt. o familie tânără. Preţ 30.000 €, neg. Se acceptă
prima casă. Tel. 0752-196065.
Vând sau închiriez apartament
în Reşiţa, zona Luncă, bloc de
cărămidă, p/3, 74 mp, multiple
îmbunătăţiri. Tel. 0730-267222.
Vând urgent casă în Reşiţa,
teren 300 mp, suprafaţă locuibilă
110 mp, 2 dormitoare, 2 băi, living,
laminat, gresie, faianţă, centrală termică pe gaz, termopane şi rulouri Al,
curtea este parţial betonată, balansoar şi masă în curte, fântână în
curte, izolaţie interioară şi exterioară, cablu, gaz, apă, canalizare,
curent. Se vinde complet mobilată şi
complet utilată maşină de spălat
haine, maşina de spălat vase, cafetieră, plită ceramică cu inducţie,
cuptor electric, televizoare. Preţ
80.000 € neg. Tel. 0766-639707.
Vând casă în Prilipeţ sau schimb
cu apartament în Reşiţa, Timişoara.
Tel. 0255-244250.
Vând apartament 3 camere,
Reşiţa, Moroasa 1, preţ 18.000. Tel.
0732-581202.
Vând casă 3 camere Bocşa Română la şoseaua principală, toate
utilităţile, teren mare. Preţ informativ
38.000 €. Tel. 0747-370533.
Vând apartament 2 camere în
Govândari, etaj 2/4, central ă,
termopane, faianţă, izolaţie etc.,
complet mobilat, utilat. 24.800 €
neg. Tel. 0728-813340.
Vând apartament 2 camere,
semidecomandate, confort 1,
balcon la prima cameră, pe bd.
Republicii bl. 5. Tel. 0721-672038.
Vând garsonieră 39 mp et. 3
balcon în Reşiţa. 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-cumpărare, preţ negociabil. Tel. 0725-763784.
Vând apartament 4 camere decomandate, izolat interior-exterior,
climă, centrală, termopane, et. 3/4,
loc parcare. Tel. 0769-648728.
Vând garsonieră, zona Victoria,
et. 1, preţ neg. Tel. 0723-725053.
Vând teren intravilan, situat pe
Calea Caransebeşului între km1 şi
km 2, de la 500 mp până la 10.000
mp, preţ 12 €/mp, negociabil. Tel.
0722-630097.
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Vând două case situate în
aceeaşi curte, dependinţe, pivniţă,
grădină mare cultivabilă, curent
electric, fântână cu apă potabilă, în
sat Scapau, judeţul Mehedinţi. Preţ
negociabil. Tel. 0721-036958.
Închiriez apartament 2 camere,
zona liniştită, toate utilităţile. Tel.
0766-488502.
Vând garsonier ă pe Al e ea
Tineretului în Reşiţa, mobilată/nemobilată, cu multiple îmbunătăţiri,
preţ negociabil. Tel. 0766-584699.
Teren casă în Moniom. Loc drept
şi pe strada principală. Suprafaţă de
908 mp. Tel. 0722-23128 sau 0724545219.
Vând teren plat în centrul BăileHerculane, 960mp, cu 100 €/mp.
Tel. 0720-026801.
Vând teren 17.000 mp, intravilan
Mehadia, FS 60 m, la sosea internaţională, posibilitate racordare la apă
şi curent, cu 8 €/mp. Tel. 0720026801.
Vând teren plat 20.000 mp, la 6
km de Băile-Herculane, pe malul
râului Belareca, la 300 m de sosea
internaţională. Tel. 0720-026801.
Vând teren 3000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane, zona Iedărsiţa, spre Topleţ. Tel. 0720-026801.
Vând apartament cu 4 camere +
garaj, centrală termică, 2 balcoane,
preţ 60.000 €. Tel. 0741-706965.
Vând teren intravilan în Bocşa
Română, 600 mp cu utilităţi, apă,
gaz, canalizare, curent, 20 €/mp
neg. Tel. 0762-057598.
Vând casă Giurgiova CS, 3
camere, bucătărie, baie, renovate
lux şi 2500 mp grădina în spate. Tel.
0744-359116.
Vând în Moldova Nouă, apartament 2 camere, confort 1, în Centrul
Civic, cu vedere la Dunăre. Preţ
12.500 €. Tel. 0725-165209 (RR)
Vând apartament pe Calea
Timişorii, 4 camere, etaj 1, complet
îmbunătăţit, două balcoane, două
băi, geamuri termopane, complet
mobilată. Preţ 49.000 € negociabil.
Tel. 0255-232577 (RR)
Vând apartament, confort 1,
renovat complet, două băi. Preţ
35.000 € neg. Tel. 0724-576725 (rr)
Vând teren două hectare pe
Calea Caransebeşului, lângă staţia
de benzină. Tel. 0720-034930 (RR)
Vând în jurul Reşiţei teren
pretabil pentru cabane. Preţ 5 €/mp.
Tel. 0727-245233 (RR)
Vând în Sc ăiu ş, cas ă, cu
pădure, 10 laţuri de pământ şi pruni.
Tel. 0720-033102 (RR)
Vând casă în Colonia Oltului şi
teren de 339 mp. Preţ 85.000 €
negociabil. Tel. 0724-100736,
0255-213517 (RR)
Vând în Măureni casă, la şoseaua Timişoara-Reşiţa, multe camere
mobilate, două curţi mari, fântână,
grădină foarte mare, anexe. Preţ
40.000 €. Tel. 0255-526023 (RR)
Vând apartament 2 camere,
multiple îmbunătăţiri, în Reşiţa, în
Lunca Pomostului. Preţ 24.000 €
negociabil. Tel. 0744-696405 (RR)
Vând 58 de ari de pământ. Preţ
800 € neg. Tel. 0745-304827 (RR)
Vând casă etaj, curte, pivniţă, în
Caransebeş. Preţ 80.000 €. Tel.
0726-179981 (RR)
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Vând garsonieră în Pipirig, pe
Aleea Rapsodiei, complet mobilată,
renovată la 16.000 € negociabil. Tel.
0767-702381 (RR)
Vând în Eftimie Murgu, casă, 4
camere, îmbunătăţit. Preţ 55.000 €.
Tel. 0255-243090 (RR)
Vând în Biniş grădină, 1400 mp,
pomi fructiferi. Pre ţ 1000 €
negociabil. Tel. 0255-525771 (RR)
Cumpăr apartament în Reşiţa,
cu 2 camere. Tel. 0740-068548 (RR)
Vând în Caransebeş casă cu
etaj, curte, pivniţă. Preţ 80.000 €.
Tel. 0727-586412. (RR)
Vând teren (1100mp) lângă Reşiţa, la şoseaua spre Anina, lângă
pârâu, curent la 100 m. Bun pentru
construcţii sau multe alte activităţi.
Tel. 0721-241408, 0771-550516
Vând casă în Câlnic, 8 camere
plus etaj, baie, salon, bucătărie, 6
dormitoare plus două saloane, curte
foarte mare. Preţ 120.000 € neg. Tel.
0255-233132, 0756-270718
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală. Preţ acceptabil.
Tel. 0722-501895
Schimb casă 3 camere, bucătărie, baie, curte, anexe, fântână, garaj, grădină foarte mare, cu apartament 2-3 camere plus diferenţă. Tel.
0730-079227
Vând casă în centru, în partea A,
4 camere, coridor, bucătărie, baie,
şpais, curte, încălzire centrală,
faianţă, gresie, îmbunătăţit. Tel.
0255-220757, 0742-240139
Vând apartament, confort 1, în
Micro 2, sau schimb cu garsonieră
plus diferenţa. Tel. 0770-445691
Vând casă în Şipet, judeţul
Timiş, 3 camere, grădină 3000mp.
Preţ 8.000 €. Tel. 0748-275177,
0734-180327
Iau fete în gazdă, eleve, zonă
centrală, camere cu intrări separate.
Tel. 0355-414132
Vând 5500 mp de teren intravilan, bun pentru construcţii şi
agricultură, în Bocşa, în apropierea
şoselei naţionale. Preţ avantajos.
Tel. 0255-527935
Particular vând casă zona Stavila-Muncitoresc. 300 mp teren, 110
mp locuibil, singur în curte, fântână,
loc parcare, renovată recent,
mobilată şi utilată, contorizată. Preţ
80.000 € negociabil. Tel. 0731044998, 0766-639707

Auto-Moto-Velo
Vând tractor în stare excelentă
şi plug, la preţ accesibil Tel. 0737147626.
Cumpăr Dacia Logan 1,5 dci,
kilometraj acceptabil, neimplicată în
evenimente rutiere, preţul pieţei.
Tel. 0720-468986.
Vând microbuz Nisan Interstar
8+1, motor 2400 dcl, an 11/2004,
preţ negociabil. Tel. 0761-367826.
Vând autoutilitară furgon Dacia
1304 RI-4WD 2002 euro 2, 1557
cmc, benzină, stare bună de funcţionare, înmatriculată, preţ 7.000 lei,
1.650 €. Tel. 0728-958848.
Vând Matiz roşu, 2004, aer
condiţionat, 2 cauciucuri de iarnă,
137.000 km, 1550 negociabil. Tel.
0744-554384.

Anunturi
,

Vând Dacia papuc 1304. Sunt
din Caransebeş. Tel. 0728-958848.
Vând Renault 21, înmatriculat,
an 91, itp 2013, cauciucuri varăiarnă, baterie nouă. 800 €. Tel.
0740-520382.
Vând în Jamu Mare tractor U
650. Preţ 2.400 €. Tel. 0742-544119
Vând maşină adusă recent în
ţară, Skoda Fabia, motor 1200 cmc,
consum 4.5, euro 4, stare foarte bună. Preţ 3800 €. Tel. 0727-245233.
Vând căruţă cu roţi de electrocar. Tel. 0761-364228 (RR)
Vând VW Golf 3, 1600 cmc,
benzină, an 1994. Preţ 1600 €. Tel.
0742-162726 (RR)
Vând Ford Sierra, an de fabricaţie 1991, înscris în Franţa, geamuri electrice, motor diesel, consum
4,5. Preţ 700 €. Tel. 0745-304827.
Vând în Reşiţa cauciucuri de
vară 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. 0734253507, 0255-521045 (RR)
Vând Renault 21 diesel, stare de
funcţionare, piese de rezervă. 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: electromotor, alternator, pompă apă, pompă benzină, bobină inducţie, borcan
expansiune, pompă frână, carburator, filtre benzină. Tel. 0752-951705.
Vând 4 jante second hand, de
VW cu 5 orificii, precum şi 3 pneuri
M+S, mixte, 185/55/R15. Stare
foarte bună. Tel. 0255-527935.

Diverse

Vând cort 2 persoane nou, preţ
60 lei fix. Tel. 0745-628294.
Vând costum popular vechime
aprox 100 de ani, zona Văliug. Tel.
0770-750691.
Cumpăr brăţară argint bărbătească. Tel. 0724-092631.
Vând diferite dvd Philips, Trion,
Simbio preţ 50-80 lei, telefoane fixe
cu şi fără 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 şi Genius 25 lei. Tel. 0721410752, 0770-600596.
Vând chitară Ibanez Gio 270,
stare foarte bună. Plus strap, stativ
BSX, husă Turtle Bag, cablu 6 m,
corzi noi GHS, case. 600 lei preţ fix.
Tel. 0722-619119.
Vând mobilier Germania second
hand. Calitate şi modele noi. Dormitoare, canapele, dulapuri, mese şi
scaune. Tel. 0724-545219.
OSB 8 mm 31 lei/buc parchet
masiv 43 lei/mp. Tel. 0744-652712.
Vând colţar mare plus fotoliu, pt.
sufragerie, model deosebit. Preţ
1.200 lei şi tv sport color preţ 300 lei.
Tel. 0355-411887, 0726-661037.
Vând strung mic la 600 €
negociabil; 3 frigidere LG de 170
cm. Tel. 0727-245233 (RR)

Recrutare de recenzori pentru recensământ
Primăria municipiului Reşiţa anunţă recrutarea de recenzori pentru recensământul
populaţiei şi al locuinţelor ce se desfăşoară în
perioada 20-31 octombrie 2011.
Perioada de recrutare a recenzorilor este
cuprinsă între 15.08.2011-15.09.2011.
Pot fi angajate ca recenzori persoanele
care îndeplinesc următoarele condiţii:
l Să aibă cel puţin 18 ani împliniţi;
l Să aibă cel puţin studii medii;
l Să aibă cetăţenia română;
l Să cunoască limba română (scris, citit,
vorbit);
l Să prezinte cazierul judiciar;
l Să aibă capacitatea de a desfăşura muncă
pe teren;

l Să aibă o ţinută decentă şi un limbaj
corespunzător;
l Să nu aibă probleme de dicţie ca să poată fi
clar înţeles;
l Să poată citi materialele (formularele etc.)
care sunt redactate cu un font mic;
l Să aibă un scris citeţ;
l Să aibă capacitatea de a face calcule
simple şi corecte la însumarea datelor pentru
centralizare;
l Să poaţă fi disponibil între orele 8-20 pe
toată durata de desfăşurare a recensământului, inclusiv în zilele de Sâmbătă şi Duminică;
l Să aibă capacitatea fizică de efort
prelungit, pentru a vizita locuinţe posibil
dispersate pe o întindere geografică mare
l În zonele cu populaţie de altă etnie decât

cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii
şi a specificului etniei respective reprezintă un
avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren.
l Deţinerea unui telefon mobil este un
avantaj pentru o comunicare eficientă cu
coordonatorii recenzorilor
Persoanele care îndeplinesc aceste
condiţii se pot adresa Primăriei municipiului
Reşiţa, Compartimentul Relaţii cu Publicul şi
Informare Cetăţeni situat la parterul instituţiei
noastre, cu următoarele acte:
l cerere prin care solicită angajarea ca
recenzor;
l copie după CI/BI;
l cazier judiciar;
l copie după diploma de studii.
Biroul de Presă al Primăriei municipiului Reşiţa

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 €; cameră web
Hercules cu leduri 20 €. Tel. 0726661037, 0355-411887.
Cumpăr în Timiş 30 de oi şi vând
iapă de 6 ani. Tel. 0742-544119 (rr)
Vând moară de cereale pe
ciocane la 500 lei; multe piese de
Raba la 350 €; Totul e negociabil;
cumpăr porumb la 1.20 lei/kg. Tel.
0740-770047 (RR)
Vând viţel la 1500 lei. Tel. 0255515929 (RR)
Vând tăuraş de două săptămâni;
cal armăsar de 4 ani. Tel. 0740915944 (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 bucăţi, 8 lei/kg. Tel. 0746039581 (RR)
Vând pian vienez, placă semibronz, preţ negociabil 500 €. Tel.
0745-498167, 0744-379942 (RR)
Vând bicicletă pt. copil, albastră.
Preţ 100 lei. Tel. 0741-076505 (RR)
Vând mobilă veche de 200 de
ani. Tel. 0721-152099 (RR)
Vând instant la 250 lei; convector la 50 lei. Tel. 0730-366896, 0255222550 (RR)
Vând cântar cu şină, stare foarte
bună. Preţ 150 € negociabil. Tel.
0745-304827 (RR)
Vând două dulapuri. Tel. 0355427262 (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 şa mobil ă de
cameră mică, formată din dulap cu
două uşi, două fotolii şi măsuţă la
1000 lei negociabil; aparat de făcut
suc din rădăcinoase la 50 lei;
maşină de tricotat rusească, mică la
200 lei; tel. 0749-109667 (RR)
Vând 11 bidoane pentru miere
de albine la 30 €/bucata. Tel. 0355427749 (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 în Anina tăuraş de 4 săptămâni; cal armăsar; Tel. 0740145324 (RR)
Vând mobilă de tineret; colţar de
sufragerie; birou; rochie de mireasă.
Tel. 0756-040911 (RR)
Vând televizor color, diagonala
61 cm; două dulăpioare pt. bucătărie cu rafturi; radiocasetofon. Tel.
0770-370103, 0744-661866 (RR)
Vând în Timiş cal rig de 7 ani.
Preţ 1700 lei. Tel. 0742-544119 (rr)
Vând în Reşiţa rochie de mireasă la 300 lei. Tel. 0747-494244 (RR)
Vând în Zorlenţu Mare, vacă
plus viţel, vaca are 5 ani. Preţ 3500
lei negociabil. Tel. 0734-546152,
0255-235951 (RR)
Vând în Reşiţa centrală pe
lemne pentru casă cu 4 calorifere de
fontă. Preţ 2000 lei negociabil. Tel.
0255-218430 (RR)
Cumpăr doi viţei până într-o
săptămână. Tel. 0744-967677 (RR)
Vând în Reşiţa ceas cu pendulă,
foarte mare. Preţ 3000 lei. Tel. 0741915950 (RR)
Vând încărcător frontal pentru
tractor U650, cu 1200 €. Tel. 0742943871 (RR)
Vând ieftin mobilă. Tel. 0755078696
Vând generator curent, 5,5 kw,
nou. Preţ 500 €. Tel. 0748-243131
Vând covoare persane; frigider
cu congelator, geci copii, haine copii
între 3-5 ani. Cumpăr dulap haine
pentru copii. Tel. 0748-205247
Cumpăr bicicletă medicală
second hand. Tel. 0255-527935

Agentii
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, imobiliare
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

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

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia clientului,
studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

Cumpăr casă 2-3 camere, singur în
curte, cu posibilitate parcare 2-3 maşini, în
Reşiţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principală. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând hală 460 mp + teren 500 mp,
situate pe Calea Timişoarei. Accept şi plata
eşalonată pentru 2-3 ani. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa, Lunca
Pomostului. Preţ 43.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilităţile trase (apă, curent, gaz)
situat în Reşiţa, B-dul Timişoarei. Preţ 27
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Preţ 100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând terenuri parcelate situate în staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la 4 km
de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală.
Preţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbunătăţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, centrală, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spaţiu comercial,
farma-cie, cabinet medical, notarial, etc.
Preţ 42.000 € neg. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

VÂNZĂRI
Vând casă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Reşiţa, lângă şcoala generală nr.
2. Preţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament cu o cameră, în
suprafaţă de 41 mp, et. 5/10, fără îmbunătăţiri. Preţ 12.500 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând garsonieră parter, Aleea Ţibleşului, cu multiple îmbunătăţiri. Preţ 11.500 €
neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, et. 2/2, bloc
din cărămidă, fără îmbunătăţiri, situat în
Reşiţa, Lunca Pomostului. Preţ 22.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren intravilan 6.000 mp situat în
Reşiţa, str. Ciprian Porumbescu front
stradal 40 ml. Preţ 9.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 5 camere, teren 850 mp,
situată în Bocşa Română, poziţie centrală.
Preţ 30.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 5 camere,
bucătărie, baie, singur în curte, suprafaţă
de teren 800 mp, poziţie ultracentrală. Preţ
85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere, curte
foarte mică, poziţie ultracentrală. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Vând casă 7 camere, baie, bucătărie,
dependinţe, teren 2.870 mp, situată în
Gărâna, la strada principală. Preţ 150.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere conf. 1,
semidecomandat, etaj 4/4, bloc acoperit,
amenajat şi utilat complet, situat în Reşiţa,
cartier Moroasa. Preţ 23.000 € negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp situat în
Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Vând apartament 4 camere, 120 mp,
central ă, termopane, pregătit pentru
privatizare, intrare separată, situat la
parter, în cartier Reşiţa Sud. Preţ 42.000 €.
ÎNCHIRIERI
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez casă 100 mp plus curte 160 mp
Vând apartament 2 camere, confort 3, situate în Timişoara lângă Piaţa 700, de
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului, preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
etaj 1, fără îmbunătăţiri. Preţ 16.000 € ne- 0255-221529, 0720-038774.
gociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

12 aug. ‘11
16 aug. ‘11
17 aug. ‘11
18 aug. ‘11
19 aug. ‘11
22 aug. ‘11
23 aug. ‘11
24 aug. ‘11

169,3561
169,7202
169,9100
170,5828
178,2405
178,5323
178,2030
174,7554

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

USD

25 Iulie - 24 August 2011

EURO

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

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

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 19.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţii 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 ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condiţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură 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, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

PRISMA | 25 August - 7 Septembrie 2011 |

3

Din 2012 vor intra în vigoare trei instrumente pentru sistemul
de sănătate: cardul naţional de sănătate, fişa electronică a
pacientului şi prescripţia electronică, a anunţat primul-ministru
Emil Boc. Introducerea cardului naţional de sănătate a fost iniţial
programată pentru 1 ianuarie 2011, însă legea care reglementează aplicarea acestor măsuri se află încă la parlament.

Ministerul Afacerilor Externe pune la dispoziţia cetăţenilor
români un nou material de interes public - „Ghidul de asistenţă
medicală pentru cetăţenii români care călătoresc în străinătate”
- în scopul informării adecvate a acestora privind reglementările
specifice diferitelor state referitoare la asistenţa medicală. Ghidul
poate fi descărcat de la adresa www.mae.ro/node/9905

Televiziunile şi radiourile nu mai
pot difuza interviuri cu rudele
victimelor unor crime, sinucideri sau
violuri, potrivit unei decizii emise de
Consiliul Naţional al Audiovizualului,
recent publicată în Monitorul Oficial.

Sistemul simplificat de contabilitate pentru firmele mici Structura anului }colar
Organizarea contabilităţii conform sistemului simplicat
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 522 din data de 25 iulie
2011-2012
Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de
2011 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/2011
pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.
Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările
contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi
publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.
Persoanele care pot opta pentru sistemul simplificat de
contabilitate
Potrivit OuG nr. 37/2011, pot opta pentru pentru sistemul simplificat
de contabilitate persoanele care în exerciţiul financiar precedent au
înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de
35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de
35.000 euro.
Pentru verificarea încadrării în criteriile prevăzute anterior se au în
vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv
balanţă de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar
precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca
Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu
financiar.
Persoanelor nou-înfiinţate pot opta în primul exerciţiu financiar fie
pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009.
Dacă în al doilea exerciţiu financiar de raportare aceste persoane
încetează să îndeplinească criteriile de mai sus, acestea sunt obligate
să aplice Reglementările contabile conforme cu directivele europene,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009.
Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:
l persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la
tranzacţionare pe o piaţă reglementata;
l persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în
perimetrul de consolidare a unei societati-mama cu sediul în România,
care are obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate,
conform prevederilor legale în vigoare;
l societăţile/companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naţionale de
cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste;
l persoanele juridice a căror activitate este reglementată şi
supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, precum şi cele a căror activitate este
reglementată de Banca Naţională a României;
l subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin
persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum şi subunităţile din
străinătate ale persoanelor juridice din România a căror activitate este
reglementată şi supravegheată de instituţiile menţionate la punctul
anterior.
Persoanele care îndeplinesc cele două criterii, dar nu optează
pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009.

contabilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economicofinanciare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile
prevăzute de reglementările contabile simplificate.
În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea
operaţiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza şi
conturi din planul de conturi general, precum şi tratamente contabile
cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009.
Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de
conturi general cuprins în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 3.055/2009, completează situaţiile financiare anuale simplificate pe
baza informaţiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste
situaţii. Cele care au optat pentru pentru sistemul simplificat de
contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile
cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
3.055/2009 şi/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi
general cuprins în aceleaşi reglementări, întocmesc situaţii financiare
anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi
pierdere simplificate, în condiţiile prevăzute de legea contabilităţii.
Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.
Alte dispoziţii
Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc
limitele unuia sau ambelor criterii, aplica Reglementările contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene,
parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar
următor celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depăşite.
Ulterior constatării depăşirii limitelor oricăruia dintre cele două
criterii, persoanele care au utilizat opţiunea privind sistemul simplificat
de contabilitate şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe
bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu
persoane fizice, care au studii economice superioare conform opţiunii
prevăzută de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare, au obligaţia că, începând cu
prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui
pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor, să ia măsurile necesare
în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi
conducerea contabilităţii, astfel încât aceste raportări contabile să fie
întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile şi să fie
semnate de persoanele prevăzute de lege.
Prevederile actului normativ se aplică începând cu situaţiile
financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.
(27 iulie 2011, juridice.ro)

A fost aprobată 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:
Semestrul I
l Cursuri - luni, 12 septembrie 2011 vineri, 23 decembrie 2011
l În perioada 22-30 octombrie 2011, clasele din învăţământul primar şi grupele din
învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
l Vacanţa de iarna - sâmbăta, 24 decembrie 2011 duminică, 15 ianuarie 2012
Semestrul al II-lea
l Cursuri - luni, 16 ianuarie 2012 - vineri,
6 aprilie 2012
l Vacanţa de primăvară - sâmbăta, 7
aprilie 2012 - duminică, 22 aprilie 2012
l Cursuri - luni, 23 aprilie 2012 - vineri,
22 iunie 2012
l 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 învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, 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.
(20 iunie 2011 - juridice.ro)

Stimularea financiară a cadrelor medicale pe bază de performanţă
Ministerul Sănătăţii (MS) a lansat un program de stimulare
financiară a cadrelor medicale pe bază de performanţă, care
se va desfăşura până la data de 31 decembrie 2011. Astfel,
personalul medico-sanitar va beneficia lunar sau trimestrial
de venituri suplimentare în bani de la bugetul autorităţii locale.
Actul normativ propune următoarele criterii pentru
acordarea stimulentelor, precum:
l comportamentul personalului medico-sanitar faţă de
pacienţi prin chestionarea acestora;
l existenţa unei relaţii informaţionale corecte şi transparente între personalul medico-sanitar şi pacienţi;
l timpul de aşteptare a pacienţilor programaţi la ambulatoriile de specialitate;
l numărul de solicitări ale pacienţilor pt. un anumit medic în

raport cu media solicitărilor pe medici din ambulatoriu şi spital;
l rezultatele obţinute de medic la creşterea raportului
bolnavi trataţi ambulator şi în regim de spitalizare, comparativ
cu bolnavi internaţi în regim de spitalizare continuă;
l introducerea şi folosirea în practică medicală uzuală a
metodelor minim agresive şi mai puţin costisitoare;
l eficacitatea şi cost-eficienta tratamentelor aplicate;
l numărul procedurilor şi tratamentelor medicale noi
învăţate şi aplicate în activitatea spitaliceasca;
l rata reinternarilor în primele 72 de ore de la aplicarea unui
tratament în spitalizare de zi sau spitalizare continuă;
l aportul adus în educarea şi formarea personalului medicosanitar tânăr sau nou venit în spital, cu scopul creşterii calităţii
actului medical;

l alte criterii stabilite de autorităţile administraţiei publice
locale.
Notarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale se realizează cu note de la 1 la 5, nota
exprimând gradul de îndeplinire a respectivului criteriu.
Pentru a obţine nota corespunzătoare gradului de îndeplinire
a criteriilor de evaluare se face media aritmetica a notelor
acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale,
după cum urmează:
a) între 1,00 şi 2,00 - nesatisfăcător;
b) între 2,01 şi 3,50 - satisfăcător;
c) între 3,51 şi 4,50 - bine;
d) între 4,51 şi 5,00 - foarte bine.

l BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de referinţă, şi pentru luna august, la nivelul de 6,25% l Guvernul a aprobat recent Hotărârea privind aprobarea
metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii l Cel mai recent studiu realizat de IMAS arată că 20% dintre
locuitorii din mediul urban folosesc servicii medicale private l Pe piaţa comunitară, inclusiv şi în România, vor putea fi comercializate numai ţigări cu tendinţă
redusă de aprindere, începând cu data de 17 noiembrie 2011 l BNR a revizuit în scădere proiecţia de inflaţie pentru 2011 de la 5,1% la 4,6% l Guvernul a aprobat
Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2012-2014 l Proprietarii de locuinţe sociale sunt exceptaţi de la obligaţia de a încheia poliţele de asigurare obligatorie
împotriva dezastrelor (PAD) l Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate debutează joi, 25 august 2011 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Autorităţii Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice nr. 313/2011 cu privire la interpretarea
anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
(M.O. nr. 464/01.07.2011)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Ghidul din 2011 de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologica şi
gospodărirea durabila a pădurilor (M.O. nr. 466/04.07.2011)
l H.G. nr. 669/2011 privind accesul autorităţilor publice
române la programul informatic aferent instrumentelor Prum
în scopul realizării schimbului automat de date privind
înmatricularea vehiculelor cu statele membre ale Uniunii
Europene (M.O. nr. 467/04.07.2011)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 21/2011 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
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argint dedicate aniversarii a 150 de ani de la stabilirea stemei
Principatelor Unite Moldova şi Tara Româneasca (M.O. nr.
472/05.07.2011)
l Ordinul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate nr.
458/2011 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.u.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile
de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate nr. 60/32/2006 (M.O. nr. 473/06.07.2011)
l Legea nr. 134/2011 pentru completarea alin. (1) al art. 82
din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru
asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei (M.O. nr. 481/07.07.2011)
l Legea nr. 140/2011 privind aprobarea O.u.G. nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (M.O.
nr. 481/07.07.2011)

l 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 (M.O. nr. 481/07.07.2011)
l Legea nr. 135/2011 pentru modificarea art. 908 din Codul
de comerţ (M.O. nr. 484/07.07.2011)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
165/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea
modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor
de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea
schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările
comunitare în domeniu (M.O. nr. 486/08.07.2011)
l Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 136/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui ANPC nr. 87/2008 privind stabilirea unor tarife
pentru expertizarea obiectelor şi bijuteriilor din metale
preţioase (M.O. nr. 487/08.07.2011)

Atât cetăţenii UE, cât şi imigranţii stabiliţi în
UE, sunt de acord că pentru o integrare reuşită
trebuie întrunite anumite condiţii: migranţii
trebuie să aibă competenţe lingvistice, un loc de
muncă şi un statut juridic clar şi nu în ultimul
rând, să respecte cultura locală.

În 2010, în fruntea clasamentului ţărilor cu cea mai
bună apă pentru scăldat s-a aflat Cipru, unde calitatea
apei a fost cotată ca excelentă în toate locaţiile. Urmează
Croaţia (97,3%) şi Malta (95,4%). În Regatul Unit, 81,7%
din locaţii au primit calificativul excelent, 96,9%
calificativul bine, iar 16 locaţii nu au primit nota de trecere.

Tibetanii în exil au învestit în funcţie un nou lider politic,
care va prelua o parte din prerogativele lui Dalai Lama.
Administraţia tibetană, cu sediul în oraşul Dharamsala din
India, nu este recunoscută de China, care a condus Tibetul
începând din anii '50. Dalai Lama a spus în martie că va renunţa
la rolul său politic, dar rămâne liderul spiritual al Tibetului.

Comisia European@ ia m@suri pentru a facilita
accesul la justi]ie în litigiile transfrontaliere
Soluţionarea litigiilor şi a dezacordurilor prin intermediul instanţelor judecătoreşti este deseori costisitoare şi necesită
mult timp. Cauzele transfron-taliere sunt
deosebit de complexe din cauza
legislaţiilor naţionale diferite, precum şi
din cauza unor aspecte practice precum
cheltuielile şi regimul lingvistic. Directiva
Uniunii Europene privind medierea, care
a fost adoptată la 21 mai 2008 şi care
este în vigoare din 21 mai 2011, se aplică
atunci când două părţi implicate într-un
litigiu transfrontalier sunt de acord în mod
voluntar să soluţioneze litigiul prin
intermediul unui mediator imparţial.
Toate statele membre ale UE ar trebui să
dispună în prezent de măsuri de
transpunere a legislaţiei UE. Cu toate
acestea, nouă 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 iniţiat proceduri judiciare
prin trimiterea de „scrisori de punere în
întârziere” pentru urm ătoarele ţări:
Republica Cehă, Spania, Franţa, Cipru,
Luxemburg, Ţările de Jos, Finlanda,
Slovacia şi Regatul Unit. Ţările au la
dispoziţie două 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 finanţat de UE, timpul
pierdut prin neutilizarea medierii este
estimat, în medie, la între 331 şi 446 de
zile suplimentare în UE, costurile juridice
suplimentare variind de la 12 471 de euro
la 13 738 de euro pe caz.
Context
Directiva 2008/52/CE privind anumite
aspecte ale medierii în materie civilă şi
comercială 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 şi angajaţi,
proprietari şi chiriaşi sau familii, astfel
încât relaţiile dintre aceştia să poată fi
menţinute şi chiar consolidate, într-un
mod constructiv - un rezultat care nu
poate fi întotdeauna realizat prin
intermediul procedurilor judiciare.
Soluţionarea litigiilor în afara instanţei
economiseşte resursele sistemelor de
justiţie şi ar putea duce la reducerea chel-

tuielilor aferente. Un element esenţial al
medierii este încrederea în proces, în
special atunci când cele două părţi provin
din ţări diferite. Normele UE, prin urmare,
încurajează statele membre să asigure
controlul calităţii, să instituie coduri de
conduită şi să 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 ţări
(Cehia, Spania, Franţa, Cipru, Luxemburg, Ţările de Jos, Finlanda, Slovacia şi
Regatul Unit) nu au informat Comisia
dacă au adoptat reglementările necesare
pentru a transpune integral directiva.
Comisia poate iniţia acţiuni judiciare
împotriva statelor membre care nu transpun corect legislaţia UE sau nu notifică
adoptarea de măsuri naţionale pentru
punerea în aplicare a normelor UE.
Procedura în constatarea neîndeplinirii
obligaţiilor (infringement) debutează cu o
cerere de informaţii („scrisoare de punere
în întârziere”) adresată statului membru
vizat, care trebuie să răspundă într-un
termen specificat, de obicei două luni.
În cazul în care Comisia nu este
mulţumită de informaţiile primite şi concluzionează că statul membru în cauză
nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în
conformitate cu dreptul UE, aceasta
poate trimite statului membru o cerere
oficială pentru a se conforma legislaţiei
UE (un „aviz motivat”), prin care invită
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 îşi
îndeplineşte obligaţia de a se conforma
cu legislaţia UE, Comisia poate decide să
sesizeze Curtea de Justiţie a UE. Cu
toate acestea, în peste 90% din cazurile
de neîndeplinire a obligaţiilor, statele
membre se conformează înainte de
sesizarea Curţii. Dacă hotărârea Curţii nu
este favorabilă statului membru, acesta
trebuie să ia măsurile necesare pentru a
respecta hotărârea.
Comisia Europeană, IP/11/919

Comunicat FMI }i CE cu privire la
Misiunea de Evaluare în România
Echipe de experţi din partea Comisiei Europene
(CE) şi Fondului Monetar Internaţional (FMI) s-au aflat in vizită la Bucureşti în perioada 20 iulie - 1 august,
pentru evaluarea trimestrială a programului economic
al României. Obiectivele programului sunt acelea de
a consolida creşterea economică menţi-nând în acelaşi timp stabilitatea macroeconomică şi financiară.
Echipele apreciază că programul este în parametrii conveniţi. Au fost îndeplinite toate criteriile de performanţă stabilite pentru finele lunii iunie. Autorităţile
au implementat cu fermitate politicile prevăzute în
program. Pentru a se folosi în mod optim potenţialul
de creştere al României este esenţial să se continue
implementarea neabătută a politicilor. Politicile sunt
consolidate pentru a întări poziţia României astfel
încât să facă faţă volatilităţii pieţei financiare.
Pentru 2011, prognozăm în continuare o creştere
reală a PIB de aproximativ 1½%. Deşi contribuţia la
creştere prin absorbţia fondurilor structurale UE se
menţine scăzută, se anticipează o recoltă bună şi
exporturile sunt în continuare puternice. În 2012,
prognozăm o creştere de 3½ până la 4% în funcţie de
creşterea cererii interne inclusiv de mai bună absorbţie a fondurilor structurale UE. Se anticipează că
inflaţia se va diminua, dar se va menţine peste ţinta de
inflaţie pe 2011 stabilită de Banca Naţională a României. 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 îmbunătăţit credibilitatea României şi a scăzut costurile de finanţare. În
2011, România se înscrie pe traiectoria de a îndeplini
ţinta de deficit bugetar de 4,4% din PIB (în termeni
cash) şi de sub 5% din PIB în termeni de angajamente
(ESA). În primul semestru, veniturile din TVA şi accize
au depăşit proiecţiile, dar veniturile nefiscale au fost
dezamăgitoare. Pe partea de cheltuieli, economiile
au provenit mai ales din cheltuielile de capital sub nivelurile prognozate, inclusiv absorbţia fondurilor UE.
Întreprinderile de stat trebuie reformate pentru a
deveni mai eficiente, pentru a susţine creşterea în loc
să o frâneze. Aceste reforme includ vânzarea unor
pachete majoritare sau minoritare de acţiuni la unele
companii şi introducerea unui management privat
profesionist. Se lucrează la diferite strategii de soluţionare a arieratelor, strategii ce vor fi implementate
de îndată ce vor fi luate măsuri eficiente de stopare a
scurgerii de resurse şi de aşezare a întreprinderilor de
stat pe o bază solidă.
Următoarea evaluare a programului este
programată pentru sfârşitul lunii octombrie/începutul
lunii noiembrie 2011.
Comisia Europeană, MEMO/11/545

La 1 mai 2013 vor intra în vigoare condiţii
restrictive privind utilizările industriale ale
creozotului, o substanţă chimică toxică
utilizată la traversele de cale ferată, stâlpii de
electricitate şi împrejmuiri, în urma înăspririi
de către Comisia Europeană a regulilor din
domeniu. Creozotul, o substanţă cancerigenă, nu mai poate fi introdus pe piaţa UE decât
de către societăţile care au primit o autorizaţie în acest sens. Utilizarea creozotului de
către consumatori este interzisă din 2003.

Aproape 46 de milioane de americani,
15% din populaţia ţării, trăiau în luna aprilie
2011 datorită bonurilor de masă (food
stamps), a anunţat Ministerul Agriculturii din
SUA. Bonurile de masă (Supplemental
Nutrition Assistance Program- SNAP) pot fi
solicitate în funcţie de resursele şi mărimea
unei familii (2.389 de dolari în cazul unei
familii de patru persoane - un plafon considerat de supravieţuire). 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 arată că, în
2010, acestea au scăzut cu 2,5%, în termeni
reali, în întreaga UE, în paralel cu o uşoară
convergenţă a preţurilor de catalog pentru
automobilele noi. Aceste tendinţe pe termen
lung în materie de preţuri se înscriu în
direcţia deciziei adoptate anul trecut de către
Comisie, conform căreia regulile specifice în
materie de concurenţă pentru vânzarea
automobilelor noi nu mai sunt justificate.

Comisia Europeană a decis o serie de
măsuri care ar trebui să aducă o contribuţie
semnificativă la relansarea unora dintre
economiile din UE care se confruntă cu cele
mai mari dificultăţi. Conform propunerii, şase
ţări vor putea să-şi diminueze contribuţia la
proiectele pe care le cofinanţează în prezent
împreună cu Uniunea Europeană. Comisia
pune la dispoziţia Greciei, Irlandei, Portugaliei, României, Letoniei şi Ungariei o cofinanţare UE suplimentară, esenţială pentru
proiectele de impulsionare a creşterii şi a
competitivităţii din aceste ţări.

l Populaţia 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 l Energia eoliană ar putea acoperi 15,7% din consumul de electricitate al Uniunii Europene în 2020, cu condiţia realizării de investiţii şi
impunerii unor obiective ferme statelor membre, estimează Asociaţia Europeană pentru Energie Eoliană l Departamentul 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 ţară l Mai mult de 12
milioane de persoane din Cornul Africii au nevoie de ajutor alimentar imediat, inclusiv aproape jumătate din populaţia Somaliei l Danemarca a prezentat "strategia sa
arctică" pentru următorul deceniu, confirmând că intenţionează să pretindă fundul mării până la Polul Nord l Liderul Coreii de Nord, Kim Jong Il, a început sâmbătă, 20
august, o vizită oficială în Rusia, prima după cea din iulie 2002 l 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 l Comisia Europeană a aprobat cererea Spaniei de a restricţiona piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii
români până la 31 decembrie 2012 l

Turn Solar

Un proiect ambiţios de utilizare a energiei solare pe scară largă
este în curs de desfăşurare în deşertul Arizona.
Firma australiană EnviroMission construieşte primul turn solar la
scară largă, ce va avea o înălţime 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 şi o dată construită, va
produce energie curată până când va depăşi durata de viaţă a
construcţiei, estimată la peste 80 de ani, iar costurile de întreţinere
sunt practic neglijabile.
Cum lucrează Turnurile Solare
Turnul solar este o idee simplă care a luat proporţii gigantice.
Soarele bate în jos pe o zonă largă acoperită producând efect de
seră, adică aerul de sub prelata translucidă se încălzeşte semnificativ. Aerul cald se dilată şi este evacuat prin turnul aflat în mijloc. Turnul
are 32 x 6.25 MW turbine pentru a genera electricitate, acţionate de
jetul de aer. Avantajele acestui tip de sursă de energie sunt clare.
Deoarece funcţionează pe diferenţa de temperatură nu temperatură absolută, ea nu este influenţată de schimbările de vreme; Pentru
că este nevoie de suprafeţe cât mai mari, pentru a obţine un volum cât
mai ridicat de aer, poate fi construită pe terenuri mai mult sau mai
puţin inutile în deşert; Deoarece solul este încălzit pe timpul zilei, ea
continuă să lucreze pe timp de noapte; Servicii de întreţinere scăzute,
în afară de service periodic pentru turbine turnul pur şi simplu
funcţionează după ce a pornit şi durează atâta timp cât structura sa
rămâne în picioare; Nu foloseşte nici un "stoc pentru hrană" (cărbune,
uraniu), doar aer şi lumina soarelui; Nu emite absolut nici o substanţă
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 vegetaţie.
Costul estimat al turnului se situează în jurul valorii de 750

milioane dolari. Acesta va genera 200 de megawaţi, la un randament
de circa 60%, mult mai eficient şi mai fiabil decât alte surse de energie
regenerabile. Proiecte de modelare financiare arată o recuperare
totală a costurilor în 11 ani, la o durată de viaţă 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 achiziţia de
electricitate. În conformitate cu termenii acordului, turnul din Arizona
urmează să înceapă livrarea de electricitate la începutul anului 2015.
Tehnologia Turnului Solar a fost testată cu succes de o staţie pilot
la scară mică construită în Manzanares, Spania. Proiectul pilot a fost
rezultatul colaborării dintre guvernul spaniol şi designerul german,
Bergermann Schlaich. Instalaţia care a funcţionat şapte ani, între
1982 şi 1989, a generat în mod constant 50kW producţia de energie
verde, oferind date preţioase pentru dezvoltarea la scară mare a noii
tehnologii.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând foarte ieftin canapea, 2
fotolii fixe - foarte ieftin. Tel. 0355410585.
Vând convector mare, funcţionează foarte bine, 300 lei. Tel. 0355410549.
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 la 180 lei;
Nokia 6234 + card la 160 lei; joc Play
Station 2 + jocuri - 110 lei şi PSP
portabil + card la 400 lei. Tel. 0721798604.
Vând în Gherteniş 2 porci cu
greutate cuprinsă între 120-130 kg.
Preţ negociabil 8 lei. Tel. 0255526862, 0732-344333 (RR)
Vând taler pentru disc, 60 lei/
bucata; purcei de 6 săptămâni, viţel,
vac 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 (rr)
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 staţie Blue Tech, 200 W, cu
boxe tip turn la 200 € negociabil. Tel.
0747-585716 (RR)
Vând uşă 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 completă la 1400 lei; o mobilă de sufragerie la 1000 lei; o mobilă de bucătărie cu aragaz incorporat la 600 lei;
un colţar de bucătărie la 500 lei; un
colţar de sufragerie la 1000 lei. Tel.
0355-426704, 0752 030888 (RR)
Cumpăr aragaz pe gaz şi un
cazan mic de ţuică. Tel. 0355426704, 0752-030888 (RR)
Vând două televizoare; maşină
de spălat; cărţi noi în domeniul radio
şi tv. Tel. 0724-584000 (RR)

Vând vacă la 300 lei negociabil.
Tel. 0255-234344 (RR)
Vând fotoliu pat la 250 lei; trusă
de chei la 200 lei; doi căţei ciobăneşti mioritici de două luni la 200 lei/
bucata, neg. Tel. 0722-129295 (RR)
Vând maşină de scris Erica. Tel.
0256-410641 (RR)
Vând cal mare, bun de lucru, cu
hamuri şi dou ă căru ţe, preţ
negociabil. Tel. 0734-068742 (RR)
Vând în Câlnic generator de
curent pe benzină. Preţ 600 €. Tel.
0755-078696 (RR)
Vând viţel de două luni la 10
lei/kg. Tel. 0720-102259 (RR)
Vând rochie de mireasă cu 350
lei; costum ţărănesc de bărbaţi din
zona Banat la 350 lei; covor persan
la 90 lei; două 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 măsuţă
rotundă 550 lei; cuverturi de pluş
pentru pat, două bucăţi, 30 lei
bucata. Tel. 0751-847843 (RR)
Vând maşină de cusut electrică
cu 24 de operaţiuni cu 300 lei; combină muzicală la 100 lei; frigider pt.
bar; lăzi de bere cu sticle cu tot;
palton de piele pt. bărbaţi mărimea
60; scurtă din piele pt.bărbaţi; scaun
maşină pt. copil; bicicletă de bărbaţi
la 300 lei. Tel. 0255-525371 (RR)
Vând abricht cu 3 cuţite de
rezervă, dispozitiv de ascuţit cuţite
de abricht. Totul cu 1700 lei. Tel.
0742-492021 (RR)
Vând în Bocşa motor electric de
15 kw la 3000 de turaţii la 1000 lei;
cazan de făcut răchie de 120 litri cu
răcitor de cupru la 900 €, şi un cazan
mai mic şi mai ieftin; masă de circulat cu motor şi pânză de tăiat lemne
la 1000 lei; cilindri de forţă, diferite
mărimi; cuplă automată şi rezervor
pentru tractor U650 la 300 lei; reductoare noi. Tel. 0747-877713 (RR)
Vând 10 capre de pustă cu lapte.
Preţ 200 lei negociabil. Tel. 0751335512, 0730-310544 (RR)
Vând maşină 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. 0770454439 (RR)

ANUNŢ
Privind licitaţia publică pentru concesionarea
bunului imobil teren în suprafaţă 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

6

| 25 August - 7 Septembrie 2011 | PRISMA

Anunturi
,
Vând aragaz în stare foarte bună la 400 lei. Tel. 0355-881263 (RR)
Vând în Bocşa aragaz cu 350 lei
negociabil; colţar sufragerie la 550
lei; tel. 0255-556024 (RR)
Vând vitrină frigorifică pentru
prăjituri la 200 € negociabil; maşină
de tăiat carne pentru alimentară, la
150 €; motocositoare la 250 €
negociabil; motor de abricht la 150
€. Tel. 0255-233854(RR)
Vând două biblioteci cu peste
1000 de cărţi vechi deosebite. Tel.
0255-253973, 0355-801140
Vând convector, suprafaţă de
încălzire 80 mp. Preţ 450 lei
negociabil. Tel. 0727-766324
Vând televizor color Orion, gri
metalizat, telecomandă 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 şi
defecte şi laptop-uri bune şi defecte.
Tel. 0757-612642
Vând maşină pentru şlefuit
parchet, marca Frank, model 2006,
cu bandă continuă. Preţ 1500 €. Tel.
0741-616610.
Vând congelator Arctic, nou,
preţ 900 lei negociabil. Tel. 0733594026, 0355-411682.
Vând televizoare color, stare de
funcţionare, diagonala 55-75. Preţ
100-130 lei neg. Tel. 0726-733616.
Vând frigider fără congelator,
nemţesc, preţ 150 lei. Tel. 0255225288, 0741-691655.
Vând boiler de 5l din Germania,
nou. Preţ 150 lei. Tel. 0255-225288,
0741-691655.
Vând şi ofer soluţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722500884.
Vând parchet stratificat 15 mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.
Cumpăr vaci pentru abator. Tel.
0769-585880 (RR)
Extensii naturale 100% păr
uman calitate indian sau european.
Tel. 0761-200841.
Vând extensii de păr natural cu
cheratina şi microring 2 lei şuviţa de
50 cm. Tel. 0769-577033.
Vând corn de cerb mare,180 lei.
Vând măsuţă de 4 persoane, 70 lei.
Tel. 0728-813340.
Vând ieftin două geamuri termopan, aproape noi 2350/1230, 650 lei
şi 2710/1630, 770 lei. Tel. 0740520382.
Vând haine de bărbaţi, noi, sunt
din Reşiţa, la un preţ deosebit de
avantajos, nu suntem firmă, 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, preţ la înţelegere, neg.,
sunt din Reşiţa. Tel. 0355-427484,
0752-123434, 0751-132460.
Vând un birou pentru calculator,
în stare foarte bună, de culoare
neagră, cu următoarele dimensiuni:
lungime 125 cm, lăţime 80 cm şi
înălţime 75 cm, la un preţ deosebit
de avantajos, sunt din Reşiţa sau
din Timişoara. Tel. 0355-427484,
0752-123434, 0751-132460.
Vând haine de damă, noi, sunt
de la Reşiţa, la un preţ deosebit de
avantajos, suntem persoana fizică:
un guler de vulpe argintie; o rochiţă
de seară din catifea neagră mărimea 44; un taior de damă culoare gri
mărimea 46; o bluză şi fustă din fir
lucitor mărimea 44. Tel. 0355-427
484, 0752-123434, 0751-132460
Vând vederi şi ilustrate, din ţară
şi din străinătate, la un preţ foarte
avantajos. Tel. 0355-427484, 0752123434, 0751-132460.
Cumpăr calorifere din fontă,
bune şi defecte, asigur transportul în
Reşiţa. Tel. 0728-813340.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo

Vând garaj intabulat, zona
Ţerovei, vedere spre şosea, la etaj,
acoperiş nou, 3500 € negociabil.
După ora 20. Tel. 0355-402090.
Vând Opel Vectra diesel, din
2007, 120 CP, 6 trepte, electric, pilot
automat, dotat. Preţ 8.600 €. Tel
0744-474676, 0733-732121 (RR)
Vând tractor în stare bună. Preţ
2700 €. Tel. 0757348421 (RR)
Vând motor pentru dezmembrări. Tel. 0742-003677 (RR)
Vând Dacia Papuc, cu două
locuri, an fabricaţie 1995. Preţ 1500
€. Tel. 0734-204496 (RR)
Vând Matiz, an fabricaţie 2004,
aer condiţionat. Preţ 2500 €. Tel.
0745-376871 (RR)

Vând electromotor de tractor
U445 la 300 lei. Tel. 0766-668048
Vând tractor de 65 CP, cu
cabină, disc portabil, plug, set
motor. Preţ 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)
Cumpăr Dacia papuc Logan alb.
Tel. 0723-767119 (RR)
Vând BMW model 320 diesel
break, 150 CP, an de fabricaţie
2003, stare impecabilă. Preţ 7000 €.
Tel. 0747-081224 (RR)
Vând BMW 316i coupe an 96
albastru înmatriculat, preţ 1500 €
negociabil. Tel. 0733-842894.

ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918,
nr. 22, organizează licitaţie publică deschisă conf. Legii nr. 50/1991
pentru:
1. 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 suprafaţă 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.
PRIMAR, JR. PATRICIU MIREL PASCU
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 bună, vopsea
originală, toate dotările. Poate fi
văzută în Băile Herculane. Preţ
3900 € negociabil. Tel. 0733107276, 0744-760348 (RR)
Vând Dacia Logan din 2005, 1.5
pe motorină, 170.000 km, 3.000 €
negociabil. Tel. 0723-269619 (RR)
Vând Audi 90, 4x4, 170 CP,
înmatriculat, stare de funcţionare
bună, sau schimb cu rulotă comercială sau diverse. Tel. 0730-116375
Cumpăr în Gârbovăţ 3 vouchere, ofer 1500 lei/bucata. Tel. 0740134085 (RR)
Vând tractoare second hand;
cositoare de tractoare cu discuri
mari sau mici; greble de fân; instalaţii de erbicidat şi alte utilaje. Tel.
0730-804754 (RR)
Vând tractor cu 2000 € negociabil. Tel. 0730-248120 (RR)
Vând Opel Vectra, 120 CP,
model 2007, arată şi funcţionează
impecabil. Tel. 0744-474676, 0733732121 (RR)
Vând în Oraviţa Golf, Renault
Laguna şi Cielo dezmembrate. Tel.
0664-203011 (RR)
Vând motocicletă Kawasaki,
avariată, cu 850 € negociabil; motocultor de 5,5 CP cu 350 € negociabil;
Opel Zafira din 2001 diesel, 4.300 €.
Tel. 0766-251256 (RR)
Vând tractor în stare bună. Preţ
2.700 €. Tel. 0757-348421 (RR)
Cumpăr cauciucuri 175/14c pt.
camionetă. Tel. 0740-770047 (RR)
Vând Logan 1,4 pe benzină,
25.000 km. Preţ 4.000 €. Tel0256410641 (RR)
Vând tractor în Eftimie Murgu.
Preţ 2.000 €. Tel. 0765-856273 (RR)
Vând portbagaj scoică la 250 lei;
cauciucuri de 13/14 ţoli la 70 lei
bucata; acumulator nou la 100 de
lei; jante Nissan pe 13 la 50 lei
bucata; bicicletă copil la 70 lei; piese
de Mazda; pistol pneumatic pentru
vulcanizări. Tel. 0745-134127 (RR)
Vând Renault Laguna, an de
fabricaţie 2000, opţiuni complete.
Preţ 3300 € negociabil. Tel. 0785390778, 0255-517830 (RR)

Imobiliare
Schimb apartament 3 camere
Lugoj cu apartament în Reşiţa. Tel.
0731-107057.
Vând în Bănia casă mare, 4
camere, plus dependinţe - preţ
negociabil. Tel. 0768-012738.
Vând apartament în zona Intim,
bloc 2, scara 4, cu 3 camere,
termopane, gresie, faianţă, centrală
proprie, izolaţie interioară, proaspăt
zugrăvit. Preţ 30.000 € sau schimb
cu ap. 2 camere sau casă. Tel. 0355809377, 0724-975351 (RR)
Primesc elevă în gazdă. Tel.
0355-427542, 0355-405379 (RR)
Vând casă în Câlnic, suprafaţa
216 mp. Preţ 28.000 € negociabil.
Tel. 0255-520106 (RR)

Matrimoniale

Bărbat, 53 de ani, 1.70, 72 kg,
divorţat, fără obligaţii, elegant,
pedant, doresc femeie liberă, 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, divorţat, între
30-40 ani. Tel. 0767-256078
Tânăr drăguţ, 31 ani, fără copii,
apartament, doresc să cunosc o fată
de la sat sau de la oraş care vrea o
relaţie serioasă - căsătorie. Tel.
0737-147662
Domn serios şi simpatic, fără
vicii, doresc căsătorie cu d-nă fără
obliga ţii, simpatic ă. Tel. 0724403069, fără bipuri.
Pensionară 62 de ani cu
locuin ţ ă, caut partener pentru
căsătorie. Tel. 0770-391275
Domn prezentabil, cu situaţie
materială 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 şi domnişoarelor
la domiciliul lor sau al meu, asigur
discre ţie şi igien ă . Tel. 0727824218.
Bărbat, 40 de ani, divorţat, caut
doamnă pentru prietenie în vederea
căsătoriei. Tel. 0761-726501.
Tânără, discretă şi sexy, aştept
telefon la 0749-896576.

Anunturi
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Imobiliare
Vând în Ilidia două case de vacanţă, mobilate cu mobilă din lemn
masiv de cireş, cu grădini şi livezi.
Preţuri 35.000 € şi 25.000 € neg. Tel.
0788-940190, 0723-704632. (RR)
Vând în Gătaia casă, strada
Trandafirilor 148, compusă din 2
camere, bucătărie, bucătărie de
vară plus dependinţe. Preţ 21.000 €
negociabil. Tel. 0746-987781 (RR)
Vând apartament cu o cameră,
bucătărie, baie, cămară de alimente, balcon, etajul 1. Preţ 14.000 €.
Tel. 0769-275845 (RR)
Vând garsonieră pe Aleea Tineretului sau schimb cu apartament cu
3 camere plus diferenţă. Tel. 0770352992 (RR)
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 casă în jud. Timiş, 5000 €
negociabil. Tel. 0728-492987 (RR)
Vând la Ezeriş teren 2 ha, cu
fântână, sistem de irigaţie, pomi
fructiferi, împrejmuit. Preţ 19.000 €.
Tel. 0722-192295 (RR)
Vând pământ pe Valea Ţerovei,
lângă cocserie, suprafaţă 5000 mp,
posibilitate de apă, curent, gaz. Preţ
2 €/mp. Tel. 0730-248120 (RR)
Vând în Gârlişte grădină cu loc
de casă, 400 mp. Preţ 6000 €. Tel.
0355-416555, 0255-234422 (RR)
Vând 2 camere de c ămin
îmbunătăţite, cu termopane, gresie,
încălzire. Preţ 13.000 €. Tel. 0770630397 (RR)
Vând în Oţelu Roşu livadă 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 şi
anexe. Preţ 34.000 €. Tel. 0767470450 (RR)
Vând casă în Gătaia la 30.000 €;
casă la Chemlau Mare 12.000 €. Tel.
0256-410641 (RR)
Spaţiu de închiriat în Bocşa, 60
mp. Tel. 0255-525371 (RR)
Cumpăr apartament 2 camere în
Govândari, până la 19.000 €. Tel.
0748-904376 (RR)

Anunturi
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Vând casă în Goruia, 3 camere,
baie, bucătărie, două coridoare,
posibilitatea de a mai face o cameră,
grajd, pivniţă, cocină de porci, curte
betonată, apă curentă, grădină. Preţ
17.000 € negociabil. Tel. 0255234536, 0727-751324 (RR)
Vând casă cu etaj în centrul oraşului Oraviţa, 9 camere, anticamere,
scară interioară, dependinţe, garaj,
grădină, curte, apă curentă şi multe
facilit ă ţi. 85.000 € goal ă sau
120.000 de € cu tot ce e în ea. Tel.
0255-571910 (RR)
Vând cas ă în Bărbosu, în
comuna Ramna, terenul pe care e
construită are 6900 mp, preţ 4.700
€; 1 ha şi 3 sferturi de pădure 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. 0255233854 (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.
Preţ 18.000 €. Tel. 0754-765311.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală, toate utilităţile.
Preţ negociabil. Tel. 0722-501895.
Vând sau schimb apartament,
confort 1, 2 camere, Micro 2, cu
garsonieră sau cu o cameră în Micro
1 sau Micro 2 plus diferenţa. Tel.
0770-445699
Vând în Gătaia, 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 şi ţa. Tel. 0747832171, 0256-410590.
Vând în Gătaia grădină, loc de
casă, în centru, suprafaţă 1000 mp.
Preţ 12 €/mp neg. sau schimb cu
apartament cu o cameră în Reşiţa.
Tel. 0747-832171, 0256-410590.
Vând casă, 3+1 camere, bucătărie modernă, baie, centrală, curte
acoperită, gresie, grădină cu terasă,
grill, vie, pe strada Kogălniceanu.
Preţ 70.000 € negociabil. Tel. 01
5209 809143.
Vând casă în zona Parcul Zoologic, strada treptelor, sau schimb în
zona centrală plus diferenţa. Preţ
30.000 € neg. Tel. 0748-595698.

Anunturi
,

Vând apartament cu o cameră,
decomandată, baie cu aerisire, geamuri termopane, uşă intrare de
metal, la camere de lemn, gresie,
centrală, încălzire în duşumea şi
normală, renovate instalaţiile sanitare şi curentul. Totul reînnoit. Tel.
0729-566154, 0757-527876.
Vând casă cu 3 camere, bucătărie, baie, grădină, curte, apă, gaz,
pe strada Lugojului, numărul 53,
Bocşa Montană. Tel. 0748-400343,
0255-556479.
Vând casă în Dognecea, 2 camere, bucătărie, fântână betonată,
cablu tv, telefon, zonă de munte şi
deal (centru) Tel. 0733-594026,
0355-411682.
Vând teren pe drumul Caransebeşului, 4000 mp, 5 €/mp. Tel. 0755078696.
Vând teren extravilan, 5 minute
de centrul Reşiţei, 5400 mp, înspre
Lupac. Preţ 39.000 €. Tel. 0732567904.
Vând urgent apartament cu 2
camere, în Reşiţa, pe B-dul Muncii.
Preţ 39.900 €. Tel. 0732-567904
Vând apartament confort 1, în
Micro 2, 2 camere, preţ negociabil.
Tel. 0770-445699.
Vând casă în zona Muncitoresc,
strada Nicolae Grigorescu, numărul
5. Tel. 0771-766212.
Vând casă cu toate facilităţile, în
Reşiţa, şi teren intravilan la km 5
lângă Auto Service. Tel. 0742844393, 0742-553630.
Închiriez urgent apartament o
cameră, bucătărie, baie cu cadă,
centrală proprie, podele laminate,
gresie, faianţă, mobilat, utilat, cablu,
internet. 100 € chirie plus 100
garanţie. Tel. 0748-301892.
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, strada Sportului, etaj 3/4,
neîmbunătăţit, preţ negociabil. Tel.
0752-440404, 0788-219327.
Vând casă 4 camere, 5x5, 3.70
înălţime, parchetate, zugrăvite, coridor, gresie, faianţă, două încăperi în
pivniţă, bucătărie, baie, cămară,
curte, uşi mari. Tel. 0255-220757,
0742-240139.
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, grădină, anexe, preţ 110.000
€ negociabil. Tel. 0744-615904.
Vând apart. 4 camere decomandate 110 mp, 2 băi, et. 1, în Govândari, 45.000 €. Tel. 0723-321783.

S.C. E.ON Gaz Distribuţie S.A. angajează:
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
prin e-mail: susan.liliana@eonromania.ro, cel târziu până la data de
02.09.2011.
Persoanele selectate vor fi contactate
pentru interviu.

MUNCITOR DETECTARE SCURGERI GAZE
Reşiţa
Candidatul ideal:
- 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
Candidatul ideal:
- Studii medii tehnice / profesionale / generale;
- Curs detectare scurgeri gaze;
- Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Norme tehnice specifice;
- Permis de conducere categoria B.

Anunturi
,

Vând spaţiu comercial în Bocşa
Română la MFA, 120 mp + 40 mp
terasă pavată + 60 mp teren concesionat pe 49 de ani. Spaţiul este
clădire individuală cu 2 puncte sanitare, 2 intrări separate şi mansardă
nefinisată. Poziţie excepţională la
sosea, bun pt. orice fel de activitate.
Preţ 63.000 € negociabil. Tel. 0723689971 sau tibirom@hotmail.com
Vând centru apartament 84 mp,
2 camere, bucătărie, baie, antreu,
pivniţă, anexe, grădină. Avantajos.
Tel. 0741-691655.
Vând casă în Goruia, 4 camere,
baie şi bucătărie, grădină, garaj,
curte, pivniţă. Casă renovată în
1998. Preţ 30.000 €, accept şi
variante. Tel. 0741-104423.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Bucătar caut loc de muncă. Tel.
0724-000512.
Persoană serioasă vârsta 48
ani, profesie inginer, doresc să îngrijesc copii sau să execut diverse activităţi de menaj la firme sau persoane particulare. Tel. 0726-143074.
Jurist cu experienţă asigur servicii de consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare pt. asociaţiile de
proprietari şi alte persoane juridice
atât în faţa instanţelor judecătoreşti,
cât şi în faţa altor organisme şi autorităţi ale statului, inclusiv a firmelor
private, în legătura cu funcţionarea
asociaţiilor, negocierea, încheierea,
executarea sau rezilierea diferitelor
tipuri de contracte, precum şi cu
privire la recuperarea creanţelor cotelor de cheltuieli comune de la
membrii acestora. Condiţii superavantajoase. Tel. 0747-903764.
Maseur atestat: masaj general,
terapeutic/recuperator, reflexoterapie şi terapie energetică prin sistem
Reiki. Tel. 0746-112665.
Caut persoană serioasă pentru
a sta cu 2 copii între orele 07-13, cu
vârsta de 11 şi 2ani şi 8 luni. Tel.
0771-662655.
Angajăm muncitori în construcţii, salariu în funcţie de competenţe.
Tel. 0769-256166.
Recuperez taxa de prima
înmatriculare. Tel. 0727-505315.
Efectuez transport persoane cu
auto Golf 3, în ţară la mănăstiri,
evenimente culturale, alte destinaţii.
Tel. 0723-788000, 0755-225328
Zbor agrement cu avionul deasupra Timişorii şi zboruri charter din
Timişoara în toată România. avion
Cessna 172, capacitate 3 pasageri,
tarif 150 € + tva/oră. Informaţii şi
rezervări pe www.maxair.ro sau la
telefon 0755-092554.
Doamnă serioasă, singură, 54
de ani, doresc să am grijă de copii
sau bătrâni. Rog seriozitate. Tel.
0764-584134, 0720-415188.

Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Caut, căutăm de lucru afară:
construcţii, agricultură, zootehnie,
am carnet B, etc. Tel. 0737-289780.
Transport marfă, mobilă, etc.
Tel. 0745-274929.
Tânără, 32 ani caut de lucru în
Germania la curăţenie sau ajutor la
bucătărie, ofer comision din primul
salariu, cer 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.
Sonorizări nunţi, botezuri, evenimente. Transfer de pe casete audiovideo sau discuri vinil pe cd-dvd.
Cumpăr/vând cd-dvd cu muzică originală, boxe, staţii, etc. 0723-616
268 sau e-mail dorel_luca_resita@
yahoo.com
Pun gresie, faianţă, rigips, podele laminate, fac instalaţii, montez
uşi, forme de rigips, plachez cu polistiren, rigips etc. Tel. 0770-765659.
Masterantă la Fac. de Studii Eu.
din Cluj predau limba germană pt.
începători sau avansaţi, pt. cei care
vor sa plece la muncă, pt. cei care
doresc să se descurce într-o ţară ca
Germania, Austria etc. Modul meu
de predare este prin Skype, siguranţă garantată. Învaţă 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 şcolari şi preşcolari, iau
şi duc la scoală, grădiniţă, fac teme,
plimbare în parc, meditez orice
disciplină la nivel gimnazial la preţ
accesibil, zilnic între orele 13-16.
Tel. 0734-132568.
Pensionar 50 ani, singur, locuiesc la ţară, lângă Oraviţa, îngrijesc
gospodărie, solicit doamnă singură
pt. sprijin reciproc.Tel. 0748-497297
Execut amenajări interioare,
instalaţii, gresie, faianţă, rigips,
laminate, montez uşi etc. Tel. 0770765659.
Execut lucrări de construcţii int ext, acoperiş, mansarde, gaz, apă,
canal şi ridicări de casă până la
finisaje. Tel. 0741-413581, 0734045002.
Caut urgent femeie pt. ajutor în
menaj, curăţenie, gătit în Germania,
pt. 2, 3 luni. Condiţii f. bune. Tel.
004915112422822.
Primesc pentru îngrijire copil, la
domiciliul meu, săptămânal, de
duminică seara până vineri seara.
Tel. 0757-535562.
Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni terenuri/case, înfiinţăm firme.Tel. 0727-505315
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijit. Tel. 0770-391275.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 24.08.2011

Relaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 40 356 803 370

REŞIŢA: Lucrător sortator deşeuri reciclabile: 1;
CARANSEBEŞ: Muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 1; Dulgher: 1;

www.eon-romania.ro

ORAVIŢA: Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 2;

Gaz
Distribuţie

TOTAL JUDEŢ: 5

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Nume
Adresa

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional
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Investiţi la Reşi ţa!
Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului

Decizia dumneavoastră de a vă desfăşura activitatea în Municipiul REŞIŢA nu poate
decât să ne bucure şi să ne încredinţeze că ne veţi contacta, într-un timp cât mai scurt.
Parc pentru petrecerea timpului
liber Dealul Golului - Re}i]a
În zona centrală a municipiului Reşiţa
va fi amenajat, direct deasupra oraşului,
la o altitudine cuprinsă între 357 - 522m,
un parc cu specific sportiv şi pentru petrecere a timpului liber, destinat atât locuitorilor Reşiţei cât şi turiştilor. Poziţia Poienii
Golului poate fi catalogată ca foarte
atractivă, deoarece ni se oferă o imagine
foarte plăcută asupra centrului Reşiţei,
iar întregul areal situat deasupra oraşului
la cca. 357m, fiind ideal pentru o zonă
sportivă şi de petrecere a timpului liber.
Pentru amplasarea diferitelor amenajamente destinate petrecerii timpului liber
şi recreerii ne stau la dispoziţie cca. 14 ha
de teren, foarte puţin împădurit şi mari

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

din Ungaria, precum şi multor oraşe româneşti mari prin intermediul unei reţele
rutiere bine amenajate. În cadrul întregii
planificări se va avea în vedere, influenţarea doar în mică măsură a suprafeţelor
naturale ale muntelui, pentru a nu modifica în mod semnificativ imaginea naturală
şi foarte plăcută a terenului existent.

suprafeţe de păşune. Întregul areal, până
la cel mai înalt punct 522m, poate fi luat în
calcul pentru planificarea de ansamblu a
parcului sportiv şi de petrecere a timpului
liber. Reşiţa prezintă o poziţie centrală şi
este accesibilă atât din Iugoslavia cât şi

CONTACT:

l Zona industrială este realizată în
urma implementării unui proiect finanţat
prin Programul PHARE 2005 - Proiecte
de Investiţii în Infrastructura Regională.
l Prin proiect s-a reabilitat o veche zonă
industrială dezafectată.
l Proiectul a fost finalizat în 16 noiembrie 2009 iar din luna ianuarie 2010 se
pun terenurile la dispoziţia investitorilor.
l Rezultatele proiectului constau în
realizarea unui suprafeţe plane de 26,2
ha, împărţită în mai multe parcele şi
dotată cu toate utilităţile (apă, canalizare,
gaz, energie electrică, telefonie, inclusiv
reţea de drumuri şi pod pentru acces spre
drumurile DN 58 şi DN 58B).
l Parcare cu 88 de locuri, din care 22 pt.
vehicule lungi, de transport internaţional.
l Prin prevederile Programului PHARE,
se impune ca în primii 5 ani de la
finalizarea proiectului, terenurile să
poată fi doar concesionate sau închiriate,
urmând ca după expirarea acestei
perioade de timp să poată fi şi vândute.
l Zona industrială este localizată în
arealul fostului Aglomerator, în proximitatea cartierului cel mai populat din oraş,
respectiv Lunca Bârzavei.
l Distanţa până la cel mai apropiat
aeroport internaţional şi anume cel din
Timişoara este de 102 km.
l Distanţa până la drumurile naţionale
DN 58 şi DN 58B este de 2 km.

l Distanţa până la calea ferată este de 2
km.
l Distanţa până la cel mai apropiat port,
respectiv cel de la Moldova Nouă, este
de 93 km.
l Potenţialii investitori interesaţi pot
depune scrisori de intenţie la numărul de
fax 0255-215314 sau prin poştă la
adresa Primăria Municipiului Reşiţa, P-ţa
Decembrie 1918, nr. 1A, cod poştal
320084, Reşiţa, Jud. Caraş-Severin.
l 0,35 euro/mp

Adresa:
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Municipiul Reşiţa, judeţ Caraş-Severin
Tel./fax: + 40 0255-215314
web: www.primariaresita.ro
e-mail: primar@primariaresita.ro

Joi/25 August

Vineri/26 August

Timişoara

Timişoara

+38ºC
+19ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+34ºC
+17ºC

Reşiţa
Oraviţa +31ºC
+19ºC

+33ºC
+20ºC

Luni, 29 August

+36ºC
+16ºC

Sâmb@t@/27 August

+31ºC
+14ºC

Reşiţa

+35ºC
+14ºC

Oraviţa +27ºC
+16ºC

Miercuri, 31 August

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+29ºC
+13ºC

+32ºC
+16ºC

+28ºC
+16ºC

Joi, 1 Septembrie

Vineri, 2 Septembrie

Caransebeş
Reşiţa

+29ºC
+13ºC

Oraviţa +26ºC
+15ºC

Oraviţa +26ºC
+15ºC

+29ºC
+17ºC

Marţi, 30 August

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/28 August

Timişoara
Caransebeş

P

+27ºC
+16ºC

Sâmbătă, 3 Sep.

Duminică, 4 Sep.

Reşiţa

+26ºC/+15ºC

+27ºC/+16ºC

+27ºC/+17ºC

+27ºC/+17ºC

+28ºC/+18ºC

+28ºC/+19ºC

+24ºC/+17ºC

Timişoara

+33ºC/+14ºC

+33ºC/+15ºC

+32ºC/+16ºC

+33ºC/+17ºC

+33ºC/+18ºC

+32ºC/+19ºC

+30ºC/+16ºC

