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Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

Vând telefon HTC Tattoo cu
Android, GPS, Wi-Fi. Bonus încăr
cător portabil. Tel. 0729-801374.

Monument funerar mozaic
ciment ă cu placă
marmură, la doar 350 lei sau monu
ment marmură cu sculptură calitate
la doar 1500 lei. Tel. 0766-860854.

Cumpăr calorifere din fontă,
bune

ăsu ă cu picioare deta
ă parabolică cu

250 canale 150 lei. Tel. 0728-
813340

Vând sufragerie 2 buc., col

ă, dormitor import Germania.
Tel. 0769-648614.

Vând mobilă combinată 5
dulapuri, masă, 4 scaune. Pre

ă, 250 € neg;
vitrină frigorifică pentru prăjituri, 200
€ neg; feliator de salam pentru
alimentară, 150 € neg. Tel. 0255-
233854. (RR)

ă 2 corpuri suprapuse, sculptată,
hotă Furlius, aparat pentru confec

ări cu tutun
ă 300 buc. Tel. 0720-347375.

Mobilier Germania second
hand. Toată gama de mobilă la
pre

-

-

ţ bun, asigur
transportul. Tel. 0728813340.

Vând m ţ -

.
ţar,

set canapea -

ţ 500
lei. Tel. 0770-750691.

Vând mese

Vând la Cuptoare motocositoare
pentru gazoane, nou

-

-
ţionat ţig ţigarete de
rezerv

ţuri mici

şi granule marmur

şi defecte, ofer pre

şabile 70 lei şi anten

şi 2 fotolii din piele eco
logic

şi scaune lemn
masiv. Tel. 0726-701010.

Vând canapea şi 2 fotolii, biblio
tec

şi

şi calitate. Tel. 0724-
545219 sau 0722-223128.

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

Vând remorcă cu frână pentru
tractor. Tel. 0761-364228. (RR)

Vând în Re
ă,

700 €. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând în Caransebe

Vând/schimb Volkswagen Golf
1,9 tdi 90 cp, stare bună, alb, an
2001, euro 3, cutie manuală 5+1, 4
geamuri, oglinzi electrice încălzite
heliomate, abs, esp, servo, jante Al
+ de iarnă închidere pe telecoman
dă, 4 airbag-uri, aer condi

ă, argintiu, an
2002, euro 3, cutie manuală 5+1, 4
geamuri ălzite
heliomate, trapa, jante Al + de iarnă,
încălzire scaun, pilot automat, piele,
mahon, xenon, abs, servo, închi
dere pe telecomandă, 4 airbag-uri,
computer bord, volan reglabil, cd

Vând jante aluminiu pentru
Nissan, 120 €

şi

ş Ford
Transit, 9 locuri, benzinar, an 1984,
700 € neg. Tel. 0721-385230. (RR)

şi
casetofon, alte detalii la vizionare.
Accept test verificare. Pre

şi oglinzi electrice înc

şi
casetofon, alte detalii la vizionare.
Pre

şi pentru Opel Astra,
90 €. Tel. 0740-362708. (RR)

ţa Renault, înma-
triculat, an 1990, stare foarte bun

-
ţionat,

computer bord, volan reglabil, cd

ţ 4000 €
neg. Tel. 0745-032640, 0732-
975314, 0771-387548.

Vând / schimb Rover 75, 2,0
cdti, 116 cp, stare bun

-

ţ 4800 € neg. Tel. 0745-032640,
0732-975314, 0771-387548.

Vând voucher în Re ţa, preţ
1400 lei. Tel. 0355-405467.

şi

Vând apartament 2 camere,
semidecomandate, confort 1, în
Re ţa pe bd. Republicii nr. 5. Tel.
0721-672038.

Vând cas ţa, 6 camere, 2
b

ţ
ţ negociabil. Tel. 0744-

615904 mail: jdraia@hotmail.com
Caut urgent apartament 2 came-

re Govândari. Tel. 0785-015995.
Vând apartament 3 camere

decomandat confort 1 în bloc cu 4
etaje, acoperi

art

ţ

ţa, zona
Bro

şi

şi

ş nou, zon ştit

şi interior şi ext. noi gama
lux. Complet mobilat, cuptor + plit

şteni, perfect drept, 3,8 hectare
5 €/mp neg. Tel. 0727-145623.

ă Re
ăi, încălzire centrală pe gaz, curte,

garaj, intrare auto din stradă în
curte, grădină, anexe, suprafa ă 540
mp. Pre

ă lini ă,
ap . este luat de la 0 cu totul nou în
2011, centrală pe cupru, termopane,
gresie, faian ă modernă, podele
laminate, u

ă
incorporabile, mobilă la comandă,
ideal pt. prima casă. Tel. 0745-
620624, 0732-668959.

Vând pământ Oravi

Vând apartament 4 camere
decomandate, 2 băi, et. 1/8, 101 mp,
b-dul Republicii nr. 20, Reşiţa. Preţ
45.000 €. Tel. 0723-321783.

Caut sa iau în chirie spaţiu pt. bi-
rou în Govândar. Tel. 0785-867007.

Vând cas şi

şi

şi

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

374 mp. Tel. 0762-609663.
Cumpăr apartament cu o came

ră sau garsonieră. Tel. 0767-232551
ă în construc

ădină
1400 mp, total 1780 mp, fântână, în
Clisura Dunării, Radimna. 9.900 €
negociabil. Tel. 0721-554812.

Vând apartament, 2 camere,
confort 3, la parter, Re

ă. Pre

ă, cu câteva modificări, cen
trală, faian ă, gresie, boxă, 31.000 €
negociabil. Tel. 0745-861513.

Vând apartament 4 camere, cf.
1, et. 3/4, modificat, izolat interior-
exterior, climă, centrală nouă, po
dele, termopane. Tel. 0769-648728.

Cumpăr teren intravilan în

ămin cu 2 camere total
îmbunătă

ă în Re
ă centrală, 6 camere. Tel. 0770-

750691.

ţa, 2 camere,
buc ţ

-

Vând cas ţie,
fundaţie + parţial parter, gr

ţa, zona
Lunc ţ neg. Tel. 0727-746012.

Vând apartament 3 camere
conf. 1, semidecomandat, et. 5, în
Lunc -

ţ

-

Ţerova sau pe drumul Ţerovei, ofer
maxim 3 €/mp. Tel. 0766-452142.

Vând c
ţite, 13.500. Tel. 0766-

452142.
Vând cas ţa, duplex,

zon

Imobiliare
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Diverse

Auto-Moto-Velo
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Vând în Reşi

şi discuri noi schimbate
arat

ţa Mercedes C180,
an 2001, în stare foarte bun

Vând Dacia 1307, injecţie, 2002,
125.000 km, unic proprietar, 1500 €
negociabil. Tel. 0727-452576.

Vând urgent Renault 21 break,
an 91, înmatriculat, itp 2013, cauciu-
curi iarn

-

ţ 1500 lei
neg. Tel. 0256-410402.

Vând pentru dezmembrare Opel
Omega B Caravan benzin

-
ţionare, preţ 700 € neg. Tel. 0766-
701375.

Opel Calibra motor 2000 ben-
zin

ţe

ţinut ţ 1100
€. Tel. 0740-362708.

Vând portbagaj din comerţ
pentru Dacia 1300. Preţ 35 lei. Tel.
0769-687610.

ă, pe
benzină, 8.500 € neg. Tel. 0770-
352702. (RR)

ă, stare perfectă. 750 €. Tel.
0740-520382.

Cumpăr auto în rate disponibil
max.1000 €. Tel. 0766-718216.

Cumpăr piese pt. Peugeot 405
rezultate din dezmembrare sau noi.
Tel. 0763-601081.

Vând 4 jante Al cu anvelope pt.
Mercedes, 7Jx15H2 ET 35, anvelo
pe vară: Wanli S-1096, 205/65/15
94H folosite 5000 km. Pre

ă 1997
2,0 l neînmatriculat în stare de func

ă, 120 cp, an 1991, faruri xenon
noi schimbate, oglinzi electrice,
închidere centralizate, tobă Remus,
plăcu

ă foarte bine este foarte bine
între ă. merită văzută, pre

Vând în zona Victoria garsonie-
r

ţ

ţie electric

ă 32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faian ă, cabină du ă
mobilată, spoturi luminoase,
instala ă nouă, u ă
metalică. Tel. 0727-377355.

ş etc). Camer

ş

Vând apartament 2 camere,
zona Universalul Vechi şi 3 camere
Valea Domanului. Tel. 0726-701010

Vând teren plat, ultracentral, în
Băile-Herculane, 960 mp minim-
maxim 1600 mp, toate utilită

ă, termopane, balcon închis în
termopane, parchet, centrală, izolat
exterior, zonă lini ă, situat în spate
la fostul Orange Shop. Tel. 0722-
251740 sau 0767-172930.

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

ă de vacan ă în
comuna Goruia, 20 km din Re

ătărie,
curte betonată, garaj, pivni ă,
grădină, fântână, canalizare. Pre

ă

ădină, Ezeri

ă, casă în
Re

ă

ţile în
zona cu 110 €/mp. Front stradal
minim 27 maxim 55 m. Preţ
negociabil. Tel. 0720-026801.

Vând apartament 3 camere
semidecomandat, renovat, gresie,
faianţ

Vând garsonier -
ţ

negociabil. Tel. 0785-866199.
Vând cas ţ

ţa,
casa are 4 camere, baie, buc

ţ
ţ

30.000 € accept

ţ bun teren în
Bratova, cu utilit ţi, 5.000 mp. Tel.
0726-701010.

Vând gr

ţa. Tel. 0744-900466.
Teren în Moniom 908 mp. Tel.

0722-223128 sau 0724-545219.
Închiriez apartament în zona

Moroasa, dotat cu toate utilit ţile.
Tel. 0722-333756, 0729-102438
sau 0770-547477.

ştit

şi

şi variante. Tel.
0741-104423.

Vând la pre

ş, centru,
2500 mp, 4 €/mp, negociabil, sau
schimb cu o garsonier

şi

Sezonul rece care bate la u ă treze

ărâre prin care se aprobă con-
tractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu energie termică , precum

ă
pentru că actualul operator de servicii termice - CET - î

ă activitatea din lipsa eficien
ă

ă de
termoficare au fost afecta

ă a furnizării apei calde, care a depă
ă săptămâni uzuale destinate reviziilor

curente.
Opt centrale mai mici, pe structura actualei re

ă, încălzire pentru
abona ă suficiente
riscuri aici, pentru ca oamenii să fie nelini

ă va instala în Parcul Industrial de pe
Valea ă pe biomasă, dar este deja
cunoscut faptul că slovacii de la Mennert sunt mai
degrabă interesa

ă mai are pierderi, cu toate că în
ultimii ani s-au mai făcut ceva investi

ă la amenajarea noii centrale, însă, vine
cu pa ăse

ă ăcut investi
ălziri pe orizontală, sunt

îngrijora ămâne fără căldură în
această iarnă dar cu banii da

ă, în
fa

ă financiară - nu se află pe lista societă
ă care vor primi din

rezerva de stat 1,18 milioane tone de cărbune
ăcură. Societă

ării agentului termic
pentru popula

ă ă fie restituite, cu
dobândă, până la sfâr

ă
supus dezbaterii
publice, în cazul
nerestituirii împru-
mutului operatorii
e c o n o m i c i v o r
suporta, pentru
primele 30 de zile,
p e n a l i t ă

ă-
zută în contractul
d e î m p r u m u t .
S o c i e t ă

ă ău, Govora, Ia

ş şte fiori la fel de
reci în rândul reşi şi

şi criteriile pentru deschi-
derea licita

şi
înceteaz şi

şi de societ

şit
cu mult cele dou

şti

şi nu de distribu

şi repezi un nou sezon rece care cam g şte
Reşi
şcolile iar, în plus, cet

şa-numitei înc

şul defunctului CET Energoterm, operatorul care
asigura servicii termice în regim centralizat, acum în
insolven

şi
aproape 140.000 de tone de p

şitul lunii octombrie a anului viitor.
Potrivit proiec-

tului de ordonan

şoara, Bac şi,
Oradea, Arad, Bucureşti, Gala

şani.

ţenilor. Consilierii locali re ţeni au
votat un proiect de hot

ţiei în domeniu. Delegarea e necesar

ţei. Re ţenii -
aproximativ 6.000 de locuinţe ţi sau
instituţii - care mai sunt abonaţi la reţeaua public

ţi în lunile iulie-august de o
oprire îndelungat

ţele de
distribuţie, vor asigura, se sper

ţii sistemului centralizat dar exist
ţi. În paralel,

o societate slovac
Ţerovei o central

ţi de producţie ţie,
care, în opinia lor, înc

ţii în acest
domeniu. Pân

ţa ”cu pantalonii în vine”, cum s-ar spune. Încep
ţenii care au f ţii în

instalarea a
ţi de posibilitatea de a r

ţi, ceea ce ar putea trimite
CET 2000, actuala societate de termie, în instanţ

ţa unor sute sau chiar mii de procese.

Între timp, lucrurile s-au complicat. CET 2010 -

urma

ţ ţilor
comerciale de acest tip din ţar

ţile
subordonate Ministerului Economiei care deţin instalaţii
de termoficare necesare asigur

ţie vor primi, cu titlu de împrumut aceste
cantit ţi, ele urmând, se spune, s

ţ

ţ i d e
întârziere de 1%
pe zi din valoarea
produsului prev

ţ i l e
beneficiare sunt
C E T- u r i l e s a u
c o m p l e x e l e
energetice din mai
multe localit ţi precum Timi

ţi, Craiova, Turceni,
Rovinari, Giurgiu, Oradea SA, BotoÎnc ţei nu e pe agenda guvernului!ălzirea Reşi

Re}i]a - în plin@ criz@ a agentului termic centralizat!

(continuare )în pagina 2



La solicitarea primarului municipiului Reşi
şi Mediu, operatorul de transport în

comun a efectuat o analiz ştiin

şi panouri de afişaj electronic în sta
şteptare din municipiu, iar afişajul electronic al autobuzelor va fi

func şi adaptat sta şi

şi
şi l-a avertizat ca pe viitor s

ţa, Mihai Stepanescu prin
Serviciul de Gospod

ţ

ţiile de
a

ţionabil ţiilor din Re ţa.

Ca urmare a nerespect
ţa a sancţionat operatorul de

transport ţie
evenimentelor de anvergur

ărie Urbană
ă în urma căreia vă aducem la cuno ă

faptul că în termen de două luni de zile se vor monta automate pentru
bilete de transport în comun

ării programului de transport local în comun,
din data de 04.09.2011, Primăria Re

ă acorde mai multă aten
ă, organizate pe domeniul public, ce impun

asigurarea acestui serviciu public.

Informare cu privire la ajutorul alimentar care
provine din stocurile de intervenţie comunitară

destinate categoriilor de persoane cele mai
defavorizate din România

În conformitate cu dispozi

ă, situat în
Re ăină, 2 kg de paste
făinoase, 9 kg mălai, 1 kg biscui

ă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - de uni până ineri -
între orele 8-16 cu următoarele acte:

actele de identitate în original

ăror drepturi,
ob ă caz, din pensiile cumulate, se află sub 400
lei/lună - de uni până ineri între orele 8-16 cu următoarele acte:

actul de identitate în original

ă ateste că în
luna distribuirii alimentelor sunt în plată iar drepturile ob

ă caz, din pensiile cumulate, se află sub 400 lei/lună
ă de indemniza ă

potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru ării for ă, cu modificările

ările ulterioare - de uni până ineri între orele 8-1 cu
următoarele acte:

actul de identitate în original
ă de

indemniza

ă ineri între orele 8-16 cu următoarele acte:
actul de identitate în original

ţiile H.G. nr.600/2009 privind stabilirea
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de
intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai
defavorizate din România, începând cu data de 19.09.2011 - se vor
distribui la sediul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţ

ţa, str. P-ţa Republicii, Nr. 17 alimentele (13 kg f
ţi, 2 kg lapte praf, 8 kg orez):

ţie
scris

l v

-

-

ţinute din pensie sau dup
l v

-
-

-

ţinute din pensie
sau dup

ţie de

ţei de munc
l v 6

-
-

ţie de
ţi

ţionalizate - de luni pân v
-
-
-

-
-

-

şi

care au stabilit, prin dispozi

şi copie ale titularului şi membrilor
familiei

pentru copiii sub 14 ani, certificatele de naştere în original şi copie
sistemului public de pensii ale c

şi copie
cuponul de pensie, în original şi copie pentru luna în care se

distribuie alimentele
pentru pensionarii care nu au primit cuponul de pensie, vor

prezenta decizia de pensionare în original şi copie care s

care beneficiaz şomaj acordat

şomaj şi stimularea ocup şi
complet

şi copie
carnet şomer vizat la zi pentru şomerii care beneficiaz

şomaj
, adul şi copii, neinsti

tu
şi copie

certificatul de încadrare în grad de handicap în original şi copie
actul de identitate al copilului în original şi copie pentru copilul care

a împlinit vârsta de 14 ani şi are act de identitate
pentru copiii sub 14 ani, certificatul de naştere, în original şi copie
certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului în original şi

copie
actul de identitate al reprezentantului legal în original şi copie

� familiilor şi persoanelor singure

pensionarilor

şomerilor

persoanelor cu handicap grav şi accentuat

�

�

�

:
-

Primăria ne informează

Cupa Franzdorf Polaris
Î e

ţa.
Competiţia se adreseaz ţilor de autovehicule de tipATV, Quad

ţita în trei clase distincte.
Clasa „Hobby“ este destinat

ţi consacraţi.
Cu un buget total de 5.000 euro

pentru premii în bani

ţie de profil din România.
Clasamentele finale vor aduce pe podiumurile claselor

ţa, în sistem „trial“

ţiei propriu-zise, Ţarina din V
ţie de autovehicule de teren.

Iar pentru ca totul s
ţi cei prezenţi într-

un cadru feeric, culminând cu un spectacol de artificii.
Pentru detalii,

n perioada 16 - 18 septembrie 2011
de către Consiliul Local Văliug

ăria Municipiului Re
ă pasiona

ă măsură un concurs sportiv
ă (TASA) în Banatul

Montan.
Spre deosebire de grupele Quad

ăr
ă

începătorilor, în timp ce clasele
„Open“

ă de organizare care
permite câ

ă“ competi

ă ătoarele două la Văliug,
în sistem circuit.

În afara competi ăliug va găzdui, în 17

ă capete aerul de sărbătoare binemeritată, în seara
zilei de 17 septembrie Bere Gratis va concerta pentru to

www.cupafranzdorf.com

şi ACM Sport, în
parteneriat cu Prim şi

şi Side-by-Side şi este în egal şi un eveniment
de promovare a turismului activ, sportiv şi de aventur

şi Side-by-Side, grupa ATV este
împ

şi „Extrem“ vor fi animate de
pilo

şi cu o
structur

ştigarea unor premii
individuale de pâna la 1.000 euro, „Cupa Franzdorf Polaris“ este cea mai
„valoroas

şi grupelor pe
cei care s-au dovedit a fi cei mai buni pe parcursul celor trei zile de concurs
desf şurate, prima la Reşi şi urm

şi 18
septembrie, o expozi

va fi organizat diţia 2011 a
„Cupei Franzdorf Polaris“

ă

De luni de zile, la Re ă probleme cu
furnizarea medicamentelor la unele farmacii. Nu la cele
care eliberează medicamente gratuite

ă de Asigurări de
Sănătate Cara ă unită

ă medicamente asigura
ări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,

Siguran ă ătore
ă cum se

ările de
sănătate, contribu ărite de propria casă de
asigurări: OPSNAJ. Majoritatea acestor asigura

ă de medicamente gratuite, eliberate la
Re ă farmacii: Aniofarm

ă scâr

ă se vorbească tot mai mult de
medicamente compensate la acest nivel

ă acolo s-a întâmplat ceva. Nu se
ă, însă, pentru că prea multe detalii oficialii

acestei Case nu furnizează, nici măcar farmaciilor cu
care sunt în contract ă
„dialogheze“ prin intermediul mail-ului sau faxului.

Cert e că au apărut mari probleme la asigura

ă fondurile alocate de această Casă
exclusivistă au scăzut dramatic. Cu toate reclama

ă
ă întrevadă o solu

ă ajung mai mult pensionarii, care mai
au timp să stea pe la cozi, spre deosebire de salaria

ă, ocupa ă
parte, se pare că există o predispozi

ătre cei activi, ale căror
sisteme de rela ă mai bine, în detrimentul
bătrânilor sau celor netransportabili. Fără a face un
proces de inten ă observăm că
lucrurile degenerează din acest punct de vedere. În
plus, pe lângă faptul că fondurile sunt pu ă
pensionari din sistemul militar care ridică re

ă, lăsându-i pe al

ăd pu
ă.

Asigura

ă stocurile sunt de-a dreptul
dispera ă substan ă, neadministrată
la timp, poate duce la decesul rapid al bolnavului.

şi

şi compensate,
fiind în contract cu Casa Jude

ş-Severin, ci la cele dou
şi

şi Autorit şti
(OPSNAJ). Dup ştie, respectiva categorie de
asigura

şi şi City Pharm, care
au contract cu OPSNAJ. De câ

Şi
s-au acutizat, cu fiecare, an, în acest moment al anului
2011 ajungându-se s

şi nu de cele
gratuite. Şi cum aici e totul centralizat la Bucureşti,
OPSNAJ neavând institu

ştie exact ce
se întâmpl

şi care sunt nevoite s

şi mai pot procura medicamentele
necesare, pentru c

şi
plângerile din teritoriu, problemele persist şi nimeni nu
pare s

ştii, care se v şi în situa

şi cu
insulina, aceia dintre ei care sunt diabetici insulino-
dependen

ţa persist

ţean
ţi din

Re ţa care furnizeaz ţilor Casei
de Asigur

ţei Naţionale ţii Judec

ţi are propriile contribuţii la asigur
ţii gospod

ţi
beneficiaz

ţa de dou
ţiva ani deja - de prin

2007 - lucrurile au început s ţâie la acest nivel.

ţii descentralizate în teritoriu,
se pare c

ţii

OPSNAJ. Ei nu-

ţiile

ţie. Iar la puţinele medicamente
care se elibereaz

ţii
din sistem, care sunt, de regul ţi. Pe de alt

ţie pentru elibera-
rea de medicamente gratuite c

ţii funcţioneaz

ţie cuiva, putem s

ţine, exist
ţele de sute

de lei pe lun ţii lipsiţi de medicamente
luni de zile.

Plafonul pentru medicamente gratuite al OPSNAJ e
foarte mic, spun farmaci ţia
de a epuiza fondurile gratuite în mai puţin de o or

ţii OPSNAJ au, de asemenea, probleme

ţi. Cei care termin
ţi, deoarece aceast ţ

(Dan Apostolescu)

Verzii au întrerupt negocierile de fuziune cu Partidul
Ecologist Român, cu care voiau să se unifice, pe consi
derentul că PER nu se opune proiectului Ro

ă, proiect cu care Partidul Verde, membru al Verzilor
Europeni, nu este în nici un caz de acord. Verzii anun ă,
a declarat ieri Costel Mihăilă, pre

ă pe care PV a impus-o PER pentru finalizarea
juridică a fuziunii a fost aceea ca PER să anun

ă respinge orice sus

ării unei pozi ă semne de
întrebare pentru întreaga societate civilă românească.

”Partidul Verde este singurul partid politic din
România care se pronun ă categoric împotriva
exploatării de la Ro

ă adopte legisla

ă a utilizării
tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în Uniunea
Europeană”, a declarat Costel Mihăilă.

Verzii sus ă sunt con ă trebuie să conti
nue eforturile de unificare a tuturor forma

-
-

ţ
-
-

ţia pri-
mordial

ţe public
faptul c ţinere a proiectului de
exploatare cu cianuri a aurului de la Ro

ţii
ţii tran

ţ

ţia Partidului Verde din
România prin care se solicita Parlamentului European
s ţia privind interzicerea mineritului cu
cianuri. În mai 2010, Parlamentul European a adoptat
Rezoluţia referitoare la interzicerea general

ţin c ţi c -
ţiunilor politice

din România preocupate de mediu, dar nu vor face
niciun compromis pentru îndeplinirea acestui deziderat.

şia Monta
n

şedinte executiv al Fili
alei Caraş-Severin a partidului, suspendarea negocieri
lor de fuziune cu Partidul Ecologist Român. Condi

şia Montana.
Refuzul acestei condi şi tergiversarea din partea PER
a exprim şante ridic

şia Montana. În martie 2010, Verzii
Europeni au votat Rezolu

ştien

(Dan Apostolescu)
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10 locuri de munc ţia Judeţean ţei de Munc ţii de
liceu se pot înscrie la cursurile ţul Cara ţi de înv ţ ţi fi voluntar
european!” este titlul filmului ce va fi lansat mâine la Re ţa de Centrul de Voluntariat Asociaţia Speologic ţa aniverseaz

ţele pe propria cheltuial
ţa vor avea loc mai multe acţiuni prilejuite de s

ţin
ţionala „Rug

ă vacante sunt înregistrate în această perioadă laAgen ă pentru Ocuparea For ă din Cara
ă ă ământ care oferă astfel de cursuri „

ă Exploratorii din Re ă 50 de ani de
activitate Proprietarii care î ă termic locuin ă vor putea beneficia, începând cu 1 ianuarie 2012, de o scutire de la impozitul
local aferent imobilului respectiv La Re ărbătorirea Zilei Pompierilor din România ce va fi marcată pe 13
septembrie ău, apar ător comunei Mehadia, vor avea loc
tradi ă de la Glob”

ş-Severin Absolven
şcolilor postliceale, în jude ş-Severin existând cinci unit Şi tu po

şi şi
şi reabiliteaz

şi
şi de împlinirea a 163 ani de la luptele pompierilor militari din Dealul Spirii În satul Globu R

şi Hramul Bisericii Ortodoxe „Naşterea Maicii Domnului”

Guvernul a aprobat recent, două ordonan
ă ă Codul Fiscal

ă fiscală ăsuri financiar-
fiscale. Primul-ministru a prezentat unele modificări
care vin în sprijinul mediului de afaceri, al agen

ă a
Declara ă a
contribu

ă a persoanelor asigurate) pentru micii
contribuabili, fa ă de actuala reglementare care
prevede obliga

ă facilitate sunt
asocia

ă fi avut în anul anterior un număr mediu de
până la 3 salaria

ă ă fi avut în anul
anterior un număr mediu de până la 3 salaria

ă prevedere urmează să beneficieze
cca. 237.000 angajatori, persoane fizice

ă
ă. Conform acestui regim, pe

perioada de e
ă

ă a fi amânate la plată în vederea anulării, dacă
e ă se finalizează. În acest regim se
include ările de întârzie-
re corespunzător componentei de penalitate din con

ării de întârziere. Încurajarea plă

ă
ă

ă la 31.12.2011;
reducerea cu 50% a penalită ă

ă la 30.06.2012.
Modificarea ordinii de stingere a obliga

ă
ă

ă ă achizi
ăsura a fost luată în vederea facilitării participării

la licita

ţe care
modific -

ţilor eco-
nomici aflaţi în dificultate din cauza crizei economice:

Acordarea dreptului de depunere trimestrial
ţiei 112 (Declaraţia privind obligaţiile de plat
ţiilor sociale, impozitului pe venit ţa

nominal
ţ

ţia depunerii lunare a acestei declaraţii.
Condiţiile care trebuie îndeplinite de contribuabili
pentru a beneficia de aceast

ţiile, fundaţiile

ţi exclusiv;
societ ţile comerciale trebuie s

ţi exclu-
siv

ţia 112.
Reglementarea unui regim juridic special al

penalit ţilor de întârziere aferente creanţelor fiscale
principale e

ţiilor fiscale principale
ţile

urmeaz

ţi-

nutul major ţii voluntare
a obligaţiilor fiscale restante (la 31.08.2012) prin

anularea penalit ţilor de întârziere aferente
acestora cu condiţia pl ţii voluntare a principalului

ţilor în cazul pl ţii
principalului

ţiilor fis-
cale în sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligaţiilor
principale în ordinea vechimii acestora

ţii organului fiscal de a
înscrie în certificatul de atestare fiscal

ţile care realizeaz ţiile publice.
M

ţii a acelor firme care au datorii la bugetul de stat,
dar în acela

şi completeaz şi Codul de pro
cedur şi a reglementat unele m

şi eviden

şi microîntreprinderile
trebuie s

şi venituri totale anuale mai mici de 100.000 euro;
de aceast

şi juridice,
reprezentând 54,7% din totalul celor care depun
Declara

şalonate la plat
şalonare a obliga şi

a eventualelor dobânzi aferente acestora, penalit

şalonarea la plat
şi un procent de 50% din major

şi
dobânzilor pân

şi dobânzii aferente pân

şi apoi a acce-
soriilor în ordinea vechimii acestora, pentru a se evita
acumularea de noi accesorii în sarcina contribuabilului.

Reglementarea posibilit
şi a sumelor cer-

te, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de în-
casat de la entit

şi timp au de recuperat alte sume de la stat.
Menţinerea, începând cu anul 2012, a sistemului ac

tual de impozitare a clădirilor şi mijloacelor de transport.
Premierul Emil Boc a declarat că se menţine

“acelaşi regim de impozitare, aşa cum a fost în 2011, cu
precizarea că în lege, la Parlament, se stabilise că
numai pentru anul 2011 să se plătească în acest mod.”

Stabilirea datei de 25 a fiecărei luni ca dată unică de
depunere a tuturor declaraţiilor fiscale şi achitarea
obligaţiilor fiscale de către către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, către bugetul de stat şi bugetul de
asigurări sociale. Majorarea cu 5% a impozitului pentru
clădirile destinate activităţilor turistice, dar care sunt
menţinute închise

1.

2.

3.

4.

-

.
Guvernul Romaniei 31.08.2011,
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Pensionarii }i bolnavii militari - în criz@ de medicamente gratuite!

Guvernul a aprobat unele modific@ri
la Codul fiscal }i Codul de procedur@ fiscal@

Verzii întrerupnegocierilecuPER
Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

”Este vorba de fapt de compens
şterea neprevizionat

şi noi cu surprindere c
şi vom vedea dac

şti pentru
a l

şi
furniz

şa cum se ştie, se
preg şte caietul de sarcini pentru scoaterea la licita

şte, c

şi

Şi cum CET Energoterm, care a acumulat datorii
impresionante e în insolven

şit alte
administra

ările anuale pentru
cre ă a pre

ărilor noastre, a declarat pentru Ziua de
Vest, Aurel Marinescu, directorul general al CET 2010.
Am observat ă nu ne regăsim pe
această listă ă nu cumva e o problemă
de comunicare. Urmează să vorbim la Bucure

ămuri situa
ă un astfel de sprijin. Cu CET 2010

stăm destul de bine, nu avem datorii semnificative
ăm în continuare apă caldă, spune Aurel

Marinescu. Ca operatori vom asigura interimatul până

la preluarea serviciului. Pentru că, a
ăte

ăutăm să ne
facem cât mai bine treaba până atunci.”

Lovitura de gra ă, zilele trecute, când
Eon Gaz a sistat practice furnizarea gazelor natural
pentru prepararea apei calde.Astfel, că mii de re

ără apă caldă la robinete!

ă, rămâne ca administra
ă actuală să rezolve cumva ceea ce n-au reu

ţului la combustibili
conform raport

ţia. Oricum, acesta e ultimul an în care
guvernul mai ofer

ţie
a serviciului de termie. În ce ne prive

ţie a venit, îns

ţeni s-
au trezit - inadmisibil - din nou f

ţ ţia
local

ţii de 20 de ani încoace. (DanApostolescu)

Re}i]a - în plin@ criz@ a agentului termic centralizat! ( )continuare din pagina 1



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând cas
ţa, lâng

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

Vând apartament cu o camer
ţ -

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

Vând garsonier Ţible -
ţiri. Preţ 11.500 €

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

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

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

Vând cas
ţie central

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

Vând cas ţa, 5 camere,
buc ţ

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

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

Vând cas
ţe, teren 2.870 mp, situat

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

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

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

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

Vând apartament 4 camere, 120 mp,
central

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

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

Cump

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

Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

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

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

Vând cas ţ
ţie de 90%, în suprafaţ

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

Vând terenuri parcelate situate în staţiu
nea Crivaia la strad

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

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

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

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

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

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

Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, central

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

Închiriez cas
ţa 700, de

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

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

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

ă parter, Aleea
ătă

ărămidă, fără îmbunătă

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

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

de teren 800 mp, pozi ă. Pre

ă în Re
ă, pozi ă. Pre

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

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

ără îmbunătă

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

ă.

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

ă pentru 2-3 ani.

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ă ă, curent, gaz

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

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă centrală.
Pre

ătă

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

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

şi şcoala general

şu
lui, cu multiple îmbun

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi utilat complet, situat în Reşi

şi şi

şi

şi

şi

şini, în
Reşi

şoarei. Accept şi plata
eşalonat

şi
re

şi şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km
de Reşi

şi

şoara lâng

-

a

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

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

Cas

Vând teren la intrare în

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

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

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

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

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

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

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

ţie electric

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

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

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

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

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

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

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

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

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

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

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

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

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

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

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

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

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

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

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

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

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

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

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

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

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

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

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

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

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

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

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

ă de vacan ă zona Văliug-

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

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

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

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

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

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

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

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

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

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

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

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

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

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

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

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

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

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

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

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

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

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

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

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

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

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

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

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

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

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

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

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

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

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş

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

ţ ţ ţ
ţ ţ

ă ă ă ă ş

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare

3

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | 8 - 21 |Septembrie 2011

lei

3,00
2,98
2,96

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

2,94
2,92
2,90

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

USD

8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 78 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7

8 August 2011- 7 Septembrie8 August 2011- 7 Septembrie

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

29 1
30 1
31 1
1 sep 1 172,8416

aug. ‘ 1 168,6609
aug. ‘ 1 168,7880
aug. ‘ 1 171,6346

. ‘ 1
2 sep 1 1
5 sep 1 1
6 sep 1 1
7 sep 11 1

. ‘ 1 77,4585

. ‘ 1 82,9475

. ‘ 1 81,8777

. ‘ 78,6509
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Persoanele fizice pot face plăţile anticipate aferente trimestrului III din 2011 până la 15 septembrie Deficitul bugetului general consolidat, în perioada 1
ianuarie - 31 iulie 2011, s-a cifrat la 11,4 miliarde lei, respectiv 2,09% din PIB, avansul pe luna iulie fiind de 0,1 miliarde lei, informează MFP Consulatul Onorific
al Republicii Moldova, menit să-i sprijine pe cetăţenii acesteia aflaţi în zona de vest a României, a fost inaugurat recent la Timişoara Executivul a decis
prelungirea perioadei de depunere a cererilor pentru acordarea ajutorului specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate până la data
de 20 septembrie a fiecărui an
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Guvernul României - Norma metodologica din 2011 de
aplicare a O u G nr. 60/2011 privind aprobarea Programului
Mihail Kog (M.O.
nr. 489/08.07.2011)

ţii
arhitectural-ambientale a cl

Legea nr. 162/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului

Ministerul S ţii - Norma metodologica din 2011, de
organizare ţionare a centrelor de s

ţionale (M.O. nr. 504 din 15.07.2011)
Ordinul Ministerului Dezvolt

ţiilor de
ventilare

Parlamentul României - Codul Civil din 2011, al României
(M.O. nr. 505 din 15.07.2011)

Parlamentul României - Codul Civil din 2009 (r 1), al
României (M.O. nr. 505 din 15.07.2011)

Legea nr. 287/2009 (r 1) privind Codul civil (M.O. nr. 505
din 15.07.2011)

Ordinul Ministerului Mediului

Banca Naţional
ţiile emitente de moneda electronica (M.O. nr.

508 din 18.07.2011)
Legea nr. 148/2011 privind desfiinţarea unor instanţe

judec

Legea nr. 154/2011 pentru completarea Legii nr. 188/2000
privind executorii judec

Ordinul Ministerului Agriculturii
ţiilor de practicare a

pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv

Ministerul Agriculturii

Ordinul Ministerului Ap ţionale nr. 57/2011 pentru
modificarea Normelor de selecţionare a candidaţilor pentru
admiterea la cursul de formare a ofiţerilor ţerilor în
activitate, pe filiera indirecta, aprobate prin Ordinul ministrului
ap ţionale nr. M. 132/2009 (M.O. nr. 513 din
20.07.2011)

Ordinul Ministerului Administraţiei

. . .

. . .

ălniceanu pentru întreprinderi mici

ă
ădirilor

ănătă
ănătate

multifunc
ării Regionale

ădurilor nr. 1851/2011
pentru modificarea

ădurilor nr.
1.346/2011 (M.O. nr. 505 din 15.07.2011)

ă a României - Regulamentul nr. 8/2011
privind institu

ătore ă acestea (M.O. nr.
510 din 19.07.2011)

ătore

ării Rurale nr.
159/2011 privind aprobarea condi

ării Rurale - Regulamentul
din 2011, de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în ariile
naturale protejate (M.O. nr. 511 din 19.07.2011)

ărării Na

ărării na

şi mijlocii

Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea O u G nr. 75/2010
privind modificarea şi completarea Legii concurentei nr.
21/1996 (M.O. nr. 490/11.07.2011)

Legea nr. 153/2011 privind masuri de creştere a calit
(M.O. nr. 493/11.07.2011)

şi
urbanismul (M.O. nr. 503/14.07.2011)

şi func

şi Turismului nr.
1659/2011 privind aprobarea reglementarii tehnice "Normativ
pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instala

şi climatizare", indicativ I5-2010 (M.O. nr. 504 din
15.07.2011)

şi P
şi completarea Regulamentului privind

forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat,
precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de
arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi p

şti şi a parchetelor de pe lâng

şti (M.O. nr. 510 din 19.07.2011)

şi Dezvolt

şi modelelor permiselor de
pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate (M.O. nr.
511 din 19.07.2011)

şi Dezvolt

şi subofi

şi Internelor nr.
145/2011 privind completarea Normelor de aplicare a Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin
Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.
353/2007 (M.O. nr. 513 din 20.07.2011)
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�

�
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Începând cu data de 1 septembrie, persoanele
care doresc să lucreze în distribuţia produselor de
asigurare trebuie să fi absolvit cursurile organizate
de (IMA),
potrivit unui comunicat de presă remis de Comisia
de Supraveghere aAsigurărilor (CSA).

Institutul de Management în Asigurări

Ministerul Sănătăţii a modificat metodolo-
gia de calcul a preţurilor de decontare pentru

,
bolnavilor în cadrul programelor naţionale de
sănătate, astfel încât să fie încurajat consumul
de medicamente generice.

medicamentele care se acordă, gratuit

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

Executivul a aprobat menţinerea,
pentru 2012, a

a persoanelor care au mai multe
case, precum şi a deţinătorilor de
maşini a căror capacitate cilindrică
depăşeşte 2.000 centimetri cubi.

impozitării suplimen-
tare

Reducerea taxei de poluare cu
pân@ la 25%

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule care prevede
reducerea taxei de poluare cu până la 25%. Astfel, proiectul de
lege prevede că, în cazul în care taxa de poluare plătită după 1
iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea aces
tei legi, contribuabilii să poată depune o cerere prin care să so
licite restituirea sumelor reprezentând diferen ă plătită.

Potrivit proiectului de lege, care are la bază principiul
“poluatorul plăte ătită, o singură
dată, atât pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt
înmatriculate pentru prima dată în România, indiferent dacă
autovehiculul este produs în ă sau străinătate, cât

ătită o astfel de taxă.
Pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007,

taxa de poluare va fi achitată la momentul primei transcrieri a
dreptului de proprietate a autovehiculelor, în cazul înstrăinării
acestora, după ce intră în vigoare această lege.

Taxa de poluare constituie venit la bugetul Fondului pentru
Mediu din care sunt finan

ă
a fi scoase din circula

ădurire
a terenurilor degradate, reconstruc ă

ărirea durabilă a pădurilor; Programul na
ătă ă
ă

ă

ă,
sisteme integrate de alimentare cu apă, sta

ă de
urgen ă, potrivit legii.

-
-

-

ţa de tax

ţar

ţate mai multe programe de mediu
printre care

ţie 190 de mii de autovehicule, iar în 2011 se estimeaz
ţie cca. 110-120 mii de autovehicule.

Alte programe finanţate de la bugetul Fondului pentru
Mediu sunt: Programul Casa Verde; Programul de împ

ţia ecologic
ţional de

îmbun ţire a calit ţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localit ţi; Programul de reducere a impactului asupra atmos
ferei, apei ţii aerului;
Programul pentru cre ţiei de energie din surse
regenerabile; Programul vizând protecţia resurselor de ap

ţii de tratare,
canalizare ţii de epurare; Programul de realizare a pistelor
pentru bicicli

ţ

şte“, taxa de poluare va fi pl

şi pentru
autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007 pentru care
nu a fost pl

şi Programul Rabla. În 2010, au fost scoase din
circula

şi
gospod

şi solului, inclusiv monitorizarea calit
şterea produc

şi sta
şti.

Proiectul de lege va fi trimis Parlamentului în procedur

Guvernul Romaniei 31.08.2011,

Guvernul a modificat normele metodolo
gice de aplicare a Ordonan ă
69/2010 privind reabilitarea termică a
clădirilor de locuit.

Astfel, lucrările de reabilitare termică
eligibile pentru contractarea creditelor cu
garan ă ă
subven ă se completează ări de
reparare/închidere a balcoanelor.

O altă modificare se referă la facilitatea
accesului la creditare a beneficiarilor de
credite bancare cu garan ă:
asocia ă
nu înregistrează mai mult de două rate
scadente

ă
ă

explicitarea modalită

ătre proprietarii
clădirilor de locuit unifamiliale la contractarea
creditului pentru realizarea lucrărilor de
reabilitare termică a blocurilor de locuin

ă în cadrul institu

ădire tip bloc de locuin ă
unifamilială se obligă fa ă de Ministerul
Finan ă plătească el însu

ă,
propor ă pe care o
de ă, respectiv
pentru valoarea par ă/totală de executare a
garan ădirilor tip
locuin

-
ţei de urgenţ

ţie guvernamental
ţionat

ţie guvernamental
ţiile de proprietari devin eligibile dac

ţi.
De asemenea, actul normativ vizeaz

ţii de încheiere a
contravenţiilor de fidejusiune, în cadrul

instituţiilor bancare, de c

ţe.

Convenţia de fidejusiune: convenţie
încheiat ţiilor bancare prin
care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe
dintr-o cl ţe/locuinţ

ţ
ţelor Publice s
ţia pe care asociaţia de proprietari/

coproprietarul nu o îndepline ţ
ţional cu cota-parte indiviz

ţine din proprietatea comun
ţial

ţiei în cazul coproprietarilor cl
ţe unifamiliale

şi dobând
şi cu lucr

şi neachitate la plata facturilor la
utilit

şi
obliga

şte la scaden

Informaţii de background:

Guvernul Romaniei, 24.08.2011

Cazierul fiscal
Guvernul a aprobat, printr-o ordonanţ

ţei Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea ţionarea
cazierului fiscal.

Actul normativ prevede ca unele fapte care
constituie contravenţii, dar nu au o gravitate
deosebit

ţiunile
cu gravitate deosebit

ţii pentru: nereţinerea
impozitelor cu stopaj la surs

ţinerea

ţ

ă,
modificarea Ordonan

ă, să fie radiate din cazierul fiscal în
termen de 1 an, în timp ce pentru infrac

ă, rămâne termenul de 5
ani, după care se va radia respectiva faptă din
cazierul fiscal.

Modificările aduse vizează

ă, neprezentarea
de către contribuabil a bunurilor sau a materiei
impozabile în vederea calcului impozitului de
către fisc, precum

ărsarea, în cazul acelor categorii de
impozite ă,
dacă contribuabilul nu este de rea credin ă.

şi func

şi introducerea
de noi contraven

şi pentru re şi
nev

şi taxe care sunt prin stopaj la surs

Guvernul Romaniei 30.08.2011,

M@surile de protec]ie social@ în perioada
sezonului rece

Guvernul a aprobat o ordonan ă de urgen ă privind măsurile de protec
ă în perioada sezonului rece, a anun

pre deosebire de anul trecut, când Guvernul a acordat prin MinisterulAd
ministra

ălzire prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei

ă subven ă nediferen
ălzire alocate prin bugetul MMFPS la 345 de milioane de lei.

a aceste ajutoare se va adăuga subven ă de autorită

ă ajutoarele de încălzire vor fi
acordate de Ministerul Muncii după acelea ă acum, în func

ă prevede ridicarea plafonului prin
adăugarea unei noi categorii de beneficiari: cei cu venituri între 615

ă/lună. Va cre ărul beneficiarilor de ajutoare de
încălzire de la 200.000 la 320.000 de persoane.

De asemenea, va cre
ălzire pentru persoanele singure, la 1082 lei/persoană. Astfel, persoanele

singure care au venituri cuprinse între 786 lei

ă de către autorită
ă, autorită

ă asigure acordarea de sprijin cumulat pentru energie termică,
din bugetele locale, în propor ării
procentuale.

ătat, de asemenea că autorită
ărârea consiliului local, ajutoare pen

tru energia termică peste tran ă ei
doresc să acorde ajutor de încălzire peste 786 de lei venit pe membru de fami
lie, pot să o facă ă facă acest lucru. De unde resurse: dacă
direc ă doar jumătate din cei 700 de milioane pe care i-au plătit anul
trecut celor cu venituri până la 786, oamenilor nu le vor cre ă
au resurse, dacă doresc să-i sprijine

ă pentru persoanele care
“beneficiază de încălzire pe lemne, pe cărbuni sau pe gaze, adică au centrală
proprie de apartament, nu se schimbă cu nimic fa ă de anul trecut sistemul de
acordare a ajutoarelor de încălzire”.

ţ ţ ţie
social ţat premierul Emil Boc.

S
ţiei ţie de 350 milioane de lei - tuturor, indiferent

de venit -
ţiei Sociale în valoare de 120 de milioane de lei, în funcţie de venit, anul

acesta va fi eliminat ţia acordat ţiat

L ţia acordat ţile locale,
care anul trecut s-a cifrat la aproximativ 700 milioane de lei.

Primul-ministru Emil Boc a declarat c
ţie

de veniturile populaţiei. Ordonanţa adoptat

ţia acordat ţile locale, aceasta
se poate situa între 0 ţile administraţiei publice locale
au obligaţia s

ţie de cel puţin 10% din maximul compens

ţile locale, în funcţie
de resursele proprii, pot aproba, prin hot

ţioneaz

ţ

-

-

-

şi Internelor o subven
şi ajutoare de înc şi

Protec
şi va creşte valoarea

ajutoarelor de înc

şi criterii de pân

şi 786
lei/persoan şte astfel num

şte plafonul maxim pentru acordarea de ajutoare de
înc

şi 1082 lei vor beneficia de o
compensare de 10%.

În ceea ce priveşte subven
şi 63%. Totodat

Şeful Executivului a ar

şele şi procentele stabilite de Guvern. ”Dac

şi au cadrul legal s

şte facturile.Aşa c
şi pe cei cu venituri peste 786 de lei”

Primul-ministru Emil Boc a mai precizat c

Guvernul Romaniei 31.08.2011,

Studenţii vor beneficia de burse
pentru stimularea excelenţei şi de burse
sociale pentru susţinerea financiară a
celor cu venituri reduse - se arată în
proiectul Statutului Studentului, postat
pe site-ul Ministerului Educaţiei. Potrivit
documentului, cuantumul minim al
burselor sociale va fi propus anual de
Consiliul Naţional pentru Finanţarea
Învăţământului Superior şi se va raporta
la costurile reale pentru masă şi cazare.
Totodată, studenţii ar putea beneficia de
subvenţii şi pentru alte forme de cazare
decât căminele universităţilor, deoarece
vor avea dreptul de a primi burse şi în
baza unui contract încheiat cu agenţi
economici ori cu alte persoane juridice
sau fizice.

Pâinea care se va produce şi
comercializa de la 15 septembrie
nu va putea să aibă sub 300 de
grame. Orice majorare a acestei
cantităţi se va putea face numai
din sută în sută de grame.

Persoanele fizice

Contribuabilii mici

Ministerul Afacerilor Externe

vor beneficia, ca şi
firmele şi persoanele fizice autorizate, de
facilitatea anulării penalităţilor dacă
achită până la finalul anului obligaţiile
restante la bugetul de stat şi bugetul
asigurărilor sociale.

Dacă restanţele vor fi achitate până la
30 iunie 2012, penalităţile vor fi reduse în
proporţie de 50%. În cazul persoanelor
fizice sunt vizate spre exemplu obligaţiile
fiscale la contractele de închiriere sau
cele de drepturi de autor.

, cu pân

ţiile
de proprietari vor depune, de la 1
octombrie, declaraţia unic

ţelor, Gheorghe Ialomiţianu.

a
lansat primul modul on-line al bazei de
date electronice pentru evidenţa
tratatelor bilaterale şi multilaterale la care
România este parte şi care se află în
gestiunea MAE.

ă la trei
salarii exclusive

ă 112
tr imestr ial , a declarat ministrul
Finan

şi afaceri de 100.000
euro, precum şi ONG-urile şi asocia

Rezervele valutare ale Băncii
Naţionale a României (BNR) au scăzut
cu 0,39%, la finalul lunii august,
situându-se la nivelul de 32,550 miliarde
euro, faţă de 32,680 miliarde euro la 31
iulie 2011, potrivit datelor BNR.

Modificarea normelor metodologice
pentru reabilitarea termic@ a cl@dirilor de locuit

| 2 |8 - 1 Septembrie 2011 PRISMA
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A e Înce-
pând din 1 septembrie, şcolile gimnaziale pot înscrie elevi la concursul anual UE pentru tineri traducători cunoscut sub numele de „Juvenes Translatores” („tineri
traducători” în latină) la http://ec.europa.eu/translatores/

Alegerile legislative din Rusia au fost fixate pentru 4 decembrie 2011 Ministerul german de Interne a anunţat că renunţă pentru moment la scanerele
corporale în aeroporturile germane, după o fază de testare la Hambur doua Convenţi a Tineretelui cu privire la Voluntariat are loc la Bruxelles, între 7 şi 11
septembrie 2011, sub sloganul "Young Volunteers Stand Up!" Republica Moldova a sărbătorit sâmbătă, 27 august, 20 de ani de la proclamarea Independenţei

doua Convenţi a Tineretelui cu privire la Voluntariat are loc la Bruxelles, între 7 şi 11 septembrie 2011, sub sloganul "Young Volunteers Stand Up!"

Republica Moldova a sărbătorit sâmbătă, 27 august, 20 de ani de la proclamarea Independenţei

Miniştrii de finanţe şi guvernatorii băncilor
centrale din Statele Unite, Canada, Japonia,
Germania, Franţa, Italia şi Marea Britanie (G7) se
reunesc vineri în portul francez Marsilia, pentru a
discuta ce măsuri să ia pentru a

.
contracara

încetinirea economiei globale

Guvernul spaniol a lansat o dezbatere pe tema
amendării Constituţiei, cu scopul de a împiedica viitoarele
guverne să ajungă la datorii excesive. Atât socialiştii, cât şi
Partidul Popular, principalul partid de opoziţie, susţin
amendamentul care solicită guvernelor să menţină echilibrul
bugetelor pe termen lung.

De la 1 septembrie, în a fost introdus
permisul de şedere şi muncă în format electronic. Taxa
pentru obţinerea noului document poate ajunge până la
110 euro. Pe 18 aprilie 2008, Uniunea Europeană a decis
introducerea cardul cu date biometrice pentru rezidenţi în
toate statele membre.

Germania

Comisia European
ţine o viziune comun

ţiei. Acesta este mesajul unei recomand
ţi, o viaţ ţialul

ţiativ
ţiilor, pentru domenii de cercetare cum sunt modalit ţile de menţinere a

populaţiei pe piaţa muncii, modul în care persoanele în vârst
ţii bune de s

ţii, precum ţile de sporire a sustenabilit ţii sistemelor
de asistenţ

-

ţiativa de programare comun
ţ

ţi oameni
de ţ ţelor sociale, al s ţii

ţi din sectorul industriei, din rândul factorilor decizionali
ţiile de utilizatori. Este prima colaborare a statelor membre în

vederea finanţ

ţii cu privire la programele ţile de
cercetare relevante la nivel naţional, precum

;
ţilor de cercetare care ar beneficia de pe

urma coordon
-

ţiei, a nevoilor în schimbare ale persoanelor în vârst

ţi de cercetare
ţiei;

crearea de reţele între centrele specializate în cercetarea evoluţiei
demografice ţiei.

În urm ţiativei de programare comun ţi,
o viaţ ţialul

ţi experţi, agenda strategic

ţiuni ţial
ţarea ţ

ţiativei; se
preconizeaz

ţie nu numai de vârst

ţiativa de programare comun ţi, o viaţ
ţialul

ţiativa este condus ţiei. Pân
ţ

ţa, Italia, Ţ ţia, Turcia
ţ

ă transmite statelor membre apelul de a dezvolta
ă asupra modului de coordonare a cercetării la nivelul UE

în domeniul îmbătrânirii popula ări
intitulate „Ani mai mul ă mai bună - poten ările schimbărilor
demografice” pe care Comisia tocmai a adoptat-o. Recomandarea invită statele
membre să participe la o ini ă de programare comună privind îmbătrânirea
popula ă

ă sunt ajutate să
rămână cât mai mult posibil active, în condi ănătate

ă calitate a vie ă ă
ă.

În 2025, peste 35 % dintre Europeni vor avea 65 de ani sau mai mult, iar numă
rul celor în vârstă de peste 80 de ani aproape că se va dubla în aceea ă.
Până în prezent, la ini ă s-au angajat să participe
treisprezece ări; aceasta reune ării unei cunoa

ătrânire, cei mai renumi
ă din domeniul economiei, al ănătă
ă cu reprezentan

ării cercetării strategice privind îmbătrânirea demografică.
Recomandarea lansează un apel către statele membre de a adopta

următoarele măsuri, ca parte a agendei lor de cercetare privind îmbătrânirea
demografică

identificarea ă

ări
identificarea domeniilor sau a activită

ării sau a utilizării în comun a resurselor;
luarea în considerare, în definirea obiectivelor programelor de cercetare lega

te de îmbătrânirea popula ă;
acolo unde este oportun, utilizarea în comun a infrastructurilor de cercetare

existente sau crearea unor infrastructuri noi, cum ar fi bazele de date coordonate
sau elaborarea de modele pentru studierea proceselor de îmbătrânire;

încurajarea unei mai bune colaborări între sectorul public
ă

ările demografice ătrânirea popula

ătrânirii popula
ătoarele luni, în cadrul ini ă „Ani mai mul

ă mai bună - poten ările schimbărilor demografice” se va
elabora, cu ajutorul unor renumi ă comună de cercetare
privind îmbătrânirea demografică. Această agendă va fi apoi implementată prin
intermediul unor ac ă o angajare substan ă în
ceea ce prive ărilor participante. Comisia
Europeană va furniza sprijin financiar pentru coordonarea ini

ă că rezultatele acesteia se vor concretiza după 2012, constând în
recomandări pentru adaptarea sistemelor de pensii în func ă,
cum este cazul în prezent, ci pe capacitatea de muncă a persoanelor.

La 26 mai 2010, membrii Consiliul pentru competitivitate al UE au ajuns la
concluzia că ini ă „Ani mai mul ă mai bună -
poten ările schimbărilor demografice” constituie un domeniu în care
programarea comună în materie de cercetare va oferi o valoare adăugată
semnificativă eforturilor actuale, fragmentate, ale statelor membre.

Ini ă de ministerul german al cercetării ă în
prezent, alte douăsprezece ări au fost de acord să participe (Austria, Danemarca,
Finlanda, Fran ările de Jos, Polonia, Spania, Suedia, Elve

ări participă ca observatori (Belgia, Irlanda, Norvegia).

şi
men

şi provoc

şi având o mai
bun şi modalit

şi perioad

şte, în vederea promov şteri
aprofundate asupra impactului procesului de îmb

ştiin ştiin şi al tehnologiei
împreun
şi din organiza

şi schimbul de informa şi activit
şi schimbul de bune practici, de

metodologii şi orient

şi cel privat, precum
şi între diferitele activit şi sectoarele comerciale legate de
schimb şi de îmb

şi a îmb

şi provoc

şi proiecte comune care implic
şte finan şi participarea din partea

şi provoc

şi educa

şi
Regatul Unit), iar trei

:
�

�

�

�

�
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Context

Comisia Europeană, IP/11/889

Pentru cine s-a gândit vreodată la o excursie, sau o
vacan ă, undeva în spa ă companii ruse

ă vor construi o Sta ă comercială, un hotel
în spa ători ai companiilor private
interesate în desfă

ănuit a fi gata până în 2016. Turi
ă, vor trebui să

plătească 818.000 dolari pentru călătoria cu o rachetă Soyuz

ă persoanelor înstărite
ă pentru companii private care doresc să facă

cercetare în spa
ă fie

confortabil iar aceasta va fi," a mai spus el.
Facilită

ământ ă
curentă. Nici chiar Sta ă Interna ă nu oferă
ultimele două utilită
ă, lichidele consumate de oaspe

ă
ă reziduală, va exista un proces de reciclare,

în timp ce aerul va fi filtrat pentru a elimina mirosul

ământului,
hotelul spa ăzdui până la

ământul prin hublouri mari.
Vor avea la dispozi

ţ ţiu, dou

ţat c ţie Spaţial
ţiu pentru turi

ţifice la bordul
primei platforme comerciale disponibile pentru misiuni
spaţiale umane, proiect pl

ţiali, însoţiţi de un echipaj cu experienţ

ţi.
"Hotelul se adreseaz

ţiu," a declarat Serghei Kostenko, director
executiv al Technologies Orbital. "Un hotel ar trebui s

ţile vor include paturi verticale sau orizontale,
alimente reale preparate de pe P

ţia Spaţial ţional
ţi. Dar, Orbital Technologies a mai declarat

c ţii vor fi limitate la ceai cu

gheaţ

ţial poate g

ţie zero, probabil este la
fel de confortabil

ţie

şti, Orbital
Technologies şi Rocket and Space Corporation Energia, au
anun

şti şi cercet
şurarea programelor lor ştiin

ştii
spa

şi 163.000 dolari pentru un sejur de cinci zile şi patru nop
şi celor care

lucreaz

şi duşuri cu ap

şi sucurile de fructe.Alcoolul nu va fi permis.
În caz de ap

şi bacteriile
înainte de a revenii în cabine.

Aflat la aproximativ 350 kilometri deasupra P
şapte persoane în patru

cabine. Vizitatorii au posibilitatea de a dormit în saci de dormit
orizontali sau verticali, deşi în gravita

şi vor admira P
şi diverse aparate pentru a se putea

bucura de minunate privelişti intergalactice.

O Sta]ie spa]ial@ comercial@

Abordarea problemelor legate de
îmb@trânirea popula]iei

Ziua European@ a Comemor@rii
Victimelor Regimurilor Totalitare

În 23 august 2011, s-a desf ţa „Ziua
European

ţei au susţinut alocuţiuni reprezentanţi ai
ministerelor de justiţie ţionale pentru memoria
victimelor regimurilor totalitare din Statele Membre.

Cu aceast ţia de la Var

ţa lor nu va fi dat

ţine comemorarea crimelor comise de
regimurile totalitare, în special printr-o educaţie adecvat

ţiuni;
Asumarea de a lucra constant pentru a asigura c

ţ

ţeaua european
ţii -

ţei Europene
ca modalitate de abordare a experienţelor fragmentate ale Europei

ţiilor asupra trecutului totalitarist;
Invitarea Consiliului

ţile ONG-uri care sunt activ angajate în cercetarea

ţelor istorice;
Invitarea Comisiei Europene de a crea programe de sprijin financiar
pentru aceste organizaţii.

Pentru a marca importanţa momentului, reprezentanţii ministe-
relor de justiţie ţionale pentru memoria victimelor
regimurilor totalitare din Statele Membre au depus coroane de flori la
Monumentul Revoltei din Var ţi

ţiei, Lidia Barac.

ă
ă a Comemorării Victimelor Regimurilor Totalitare".

În cadrul conferin

ă ocazie a fost adoptată „Declara
ăre

ă
suferin ă uitării, recunoa

ă astfel încât
să fie prevenită comiterea de noi asemenea infrac

ă tragedia
regimurilor totalitare nu se va mai repeta prin combaterea
xenofobiei, rasismului ări de intoleran ă care stau la
baza regimurilor totalitare;

Invită re ă de contacte în legătură cu persoanele
responsabile de genocid, crime împotriva umanită ăz
boi să abordeze problema crimelor comise de regimurile totalitare;

Sprijinirea ideii de Platformă a Memoriei

ă
ătură cu crimele comise în timpul

regimurilor totalitare ăspândirea cuno

ăzu

ă de Secretarul de Stat în Ministerul
Justi

şurat la Varşovia Conferin

şi ai institutelor na

şovia”,
care urm şte:

Recunoaşterea şi condamnarea tuturor crimele comise în timpul
regimurilor totalitare în Europa, indiferent de natura sau ideologia
lor;

Sprijinirea victimelor regimurilor totalitare şi asigurarea c
şterea drepturilor lor şi

judecarea infractorilor;
Determinarea de a sus

şi altor manifest

şi crime de r

şi Conştiin

şi a percep
şi a Comisiei Europene de a sprijini

activit şi
strângerea documentelor în leg

şi în r ştin

şi ai institutelor na

şovia, la Monumentul celor C şi
Ucişi în Est şi la Monumentul Eroilor din Ghetou.

România a fost reprezentat

�

�

�

�

�

�

�

Turcia

Compania de electricitate
Tokyo Electric Power

Autorităţile de la Beijing

a anunţat că a ajuns la
un acord în vederea instalării pe
teritoriul său a unei staţii radar de
avertizare timpurie în cadrul
scutului de apărare antirachetă
creat de SUAşi NATO.

Membrii Alianţei Nord-Atlantice
s-au pus de acord, la summitul de
la Lisabona de anul trecut, asupra
necesităţii unui sistem de apărare
antirachetă în Europa care să
protejeze bătrânul continent de un
eventual atac balistic iranian. În
cele din urmă s-a ajuns la un
compromis cu Turcia, care a
cultivat relaţii apropiate cu vecinul
său iranian şi a ameninţat că va
bloca proiectul în cazul în care
Iranul va fi desemnat în mod
explicit ca fiind o ameninţare.

, care ges-
tionează centrala nucleară de la
Fukushima, grav avariată de cutre-
murul urmat de tsunami de la 11
martie, a anunţat, la începutul săp-
tămânii, că temperatura reactoare-
lor 1 şi 3 a scăzut sub 100 de grade
Celsius, semn al unui progres
important spre stabilizarea unităţii.

au
demarat cel mai amplu (6,5
mil ioane dolari) proiect de
renovare a Marelui Zid chinezesc.

Construit în perioada dinastiei
Ming (1368-1644) şi renovat în
timpul dinastiei Qing, Marele Zid
chinezesc a avut o mare importan-
ţă strategică cu caracter defensiv,
însă din cauza lipsei unui tratament
corespunzător obiectivul a suferit o
serie de avarii de-a lungul anilor.

Regiunea separatistă din estul Republicii
Moldova, Transnistria, care se autodenumeşte
Republica Moldovenească Nistreană (RMN), a
marcat vineri, 2 septembrie, 21 de ani de la
autoproclamarea independenţei.

Transnistria şi-a autoproclamat independenţa
la 2 septembrie 1990, pe fundalul mişcării de
eliberare naţională din Republica Moldova. Mai
mulţi deputaţi din fostul Soviet Suprem al Moldovei
au respins iniţiativele de adoptare a limbii române,
s-au retras la Tiraspol, au proclamat independenţa
şi au acuzat Chişinăul că intenţionează să
unească Republica Moldova cu România.

Autoproclamarea independenţei Transnistriei
a dus la apariţia a încă unui conflict în spaţiul post-
sovietic. În anul 1992, criza transnistreană a ajuns
la un conflict armat, care însă a încetat după
câteva luni. Ulterior, au existat mai multe tentative
de reglementare a conflictului transnistrean,
inclusiv ultimul format de negocieri „5+2”, dar
niciunul nu a condus la reglementarea definitivă a
conflictului din stânga Nistrului, iar regimul de la
Tiraspol continuă să vorbească despre RMN ca de
un stat independent. În acelaşi timp, Chişinăul
optează pentru reintegrarea ţării şi acordarea unui
statut special Transnistriei.
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Vând în Reşi

şi

şi şi
Nokia c1 sigilat, 300 lei/buc; con
vectoare pe gaz cu tiraj for

şa plasm
şi ca moni

tor; telefoane celulare noi şi pu
şi LG; Play

Station 1 şi 2; aparate foto digitale
cu memory card. Tel. 0740-817966.

Vând în Jamu Mare c

şa 30 capre. Tel.
0255-555120. (RR)

Vând biciclet

şi 120 kg, 8 lei/kg.
Tel. 0746-039581. (RR)

ţa sac de pene pt.
dun

ţa central

ţa telefon LG
-

ţat, 400
lei; boiler instant pentru ap

-
-

ţin
folosite, Nokia, Samsung

ţi, adus
din Italia, nou, 400 €. Tel. 0760-
388820. (RR)

Vând în Boc

ţionare. Tel.
0741-076505. (RR)

Vând la M

ă, 50 lei. Tel. 0255-214747. (RR)
Cumpăr teracotă demolată. Tel.

0731-167712. (RR)
Vând pian vienez, 500 € neg.

Tel. 0744-379942. (RR)
Vând în Re ă pe

lemne cu 4 calorifere de fontă numai
pentru încălzit, 2.000 lei neg. Tel.
0255-218430. (RR)

Vând în Re

ă caldă,
220 lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Boc ă diagona
la 90 cm, poate fi folosit

ărucior
pentru persoane cu dizabilită

ă pentru copii în
stare perfectă de func

ăureni 4 porci cu o
greutate între 90

Vând imprimante
ţuri. Tel.

0770-583251.
Vând geci -

ţeasc
ţ

Cump

ţa strung mic, 600
€; 3 frigidere la 1.70 m în ţime,
stare bun

ţ ţul de
3.000 lei. Tel. 0768-616882. (RR)

Ofer gratis c ţi, dicţionare

şi maşini de
scris electrice la super pre

şi pantaloni pt. mo
tociclişti şi o biciclet

şti. Tel. 0770-583251.
Vând o mobil

şin

şa porumb la
1.20 lei/kg şi grâu la 0.75 bani/kg.
Tel. 0740-760047. (RR)

Vând în Şoşdea cântar din lemn
cu şin şte 500 kg, 150 €
neg. Tel. 0745-304827. (RR)

Vând la Cuptoare televizor şi
calculator, 400 lei. Tel. 0255-
233967. (RR)

Vând în Reşi

şi v

şi
cataloage electrotehnice. Tel. 0355-
402016. (RR)

ă plus 2 tricouri
de bicicli

ă de baie, un birou
mic de calculator plus un birou
normal. Tel. 0770-583251.

Vând o borma ă nem ă
nou nou ă,în cutie.Tel.0770-583251

ăr în Boc

ă, cântăre

ăl
ă, 350-400 lei. Tel. 0771-

387519, 0727-245233. (RR)
Vând vacă ăcu ă la pre

ăr

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

B

ţat. Tel. 0767-256078.
B

ţat, f ţii, elegant,
pendant, doresc femeie liber

Pensionar 65 ani doresc o
doamn

ărbat 40 de ani, 1,60 m, 60 kg,
caut femeie între 30-40 de ani pen-
tru căsătorie. Sunt elegant, curat,
pedant, divor

ărbat 53 ani, 170, 72 kg,
divor ără obliga

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

ă pentru prietenie, eventual
căsătorie, în Caransebe

ă cunosc o doamnă de
vârsta 49-60 ani pentru prietenie-
căsătorie. Tel. 0769-238938.

ş. Tel. 0355-
800815, 0729-008892.

Vreau s

Matrimoniale

6

Vând în Reşi

şi

şi

şi
şie; hain

şi
bibelouri începând de la 5 lei pân

ţa colţar buc

ţa fotoliu pat stare
foarte bun

ţie BlueTech 200 w cu
boxe tip turn în stare foarte bun

ţa biciclete germa-
ne Mountain Bike, 170 lei/buc; boiler
Vaillant instant electric, 5 l, 180 lei;
portbagaj scoic

-

ţa diferite obiecte
de art

ţi. Tel. 0255-571910. (RR)
Vând în Constantin Daicoviciu 1

porc 100 kg, 800 lei; capr

Cump
ţa candelabru de

culoare ro

ătărie
din lemn masiv, 850 lei; circular
tâmplărie, 1000 lei; cărucior de copii
nou, 150 lei; instant, 300 lei; tv color,
150 lei; butelie aragaz, 100 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând în Re
ă, 300 lei neg; televizor

color sport, 230 lei neg; 0746-
020211, 0355-803014. (RR)

Vând sta
ă,

200 € neg. Tel. 0747-585716. (RR)
Vând în Re

ă, 200 lei; portbagaj
biciclete, 70 lei/set; cheie pneuma
tică nouă, 200 lei. Tel. 0355-426664,
0745-134127. (RR)

Vând în Glimboca sârmă pentru
gard, gata împletită, 4 lei/kg. Tel.
0255-417177. (RR)

Vând 2 geamuri termopan mari
în stare foarte bună. Tel. 0740-
520382. (RR)

Cumpăr calorifere din fontă. Tel.
0740-520382. (RR)

Vând în Oravi
ă, servicii de masă de

Meissen, 2 haine blană, tablouri,
căr

ă la a doua
fătare, 200 lei. Tel. 0754-749466,
0733-647998. (RR)

ăr grâu. Tel. 0745-006411.
Vând în Re

ă de piele
mărimea 44-46, 150 lei; tablouri

ă la
25 lei; pardesiu lână de culoare
verzui mărimea 44, 70 lei. Tel. 0786-
483218, 0355-415185. (RR)

Auto-Moto-Velo
Vând garaj cu toate utilit ţile.

Tel. 0770-751533.
Vând piese de Dacia 1300. Tel.

0752-951705.

De vânzare motoscuter Aprilia,
fabricaţie 2008, 7.800 km reali, 49
cc, stare foarte bun ţ negocia-
bil urgent, acte în regul

Cump ţie emisie
recepţie pentru camion cu anten

ţie emisie recepţie pentru
camion. Tel. 0740-760047. (RR)

Vând în
ţa, itp

ţ 700 € neg.
Tel. 0745-304827. (RR)

Vând Opel Vectra diesel, an
2007, 120 cp, 6 trepte, totul elec-
tronic, pilot automat, folie autorizat

ţie mare color, telefon, clim
-

ţ 8.300 € neg.
Tel. 0744-474676, 0733-732121 (rr)

Vând în Re ţa Skoda Fabia,
recent adus

ţ 2.500 € neg. Tel. 0255-
234508, 0729-377219. (RR)

rr

ă

Vând în Boc

ă. Pre
ă. Tel. 0764-

591566.
ăr în Boc

ă.
Tel. 0740-760047. (RR)

Vând în Boc ă,
radiator, supapă de refulare,
electromotoare

valabil
până în 2013, asigurare până în
decembrie 2011, rovinieta până în
aprilie 2012, motor 1,8 turbo, turelă,
geamuri electrice, pre

ă,
naviga ă
2 zone, închidere centralizată, com
puter bord

ă, motor 1.200 cmc,
consum 4.5, euro 4, stare foarte
bună, 3800 € neg. Tel. 0771-
387519, 0727-245233. (RR)

Vând tractor în 2 pistoane, cu
plug, pre

Vând, în Caransebe

ări complete, 3300 € neg.
Tel. 0785-390778, 0255-517830 ( )

şa Piaggio C2. Tel.
0740-817966. (RR)

şa sta

şa piese de Rab

şi altele sau schimb
cu 1 sta

Şoşdea Ford Sierra din
1991, înscris pe Fran

şi altele, pre

şi

ş, Renault
Laguna din 2000, euro 2, 1.998
cmc, dot

Vând tor U650, stare foarte
bun

-
ţionare, înmatriculat

ţionat, an 2006,
3.700 € neg. Tel. 0744-760348,
0733-107276. (RR)

Vând în Re ţa Honda cbr f2, an
1993, 27.000 km reali, 850 € neg.
Tel. 0721-198718. (RR)

ţii de erbicidat.
Tel. 0730-804745. (RR)

Vând în Re ţa, OpelAstra break
caravan, 1996, servo total, turel

ţa Logan 1.5 diesel,
170.000 km, jante aluminiu, gea-
muri electrice, stare perfect

ţi
cu 1 ţuri începând
cu 2.500 € pân

ţ 3
vouchere, ofer 1500 lei/buc. Tel.
0740-134085. (RR)

Vând la Jamu Mare tractor Fiat
45, an 1992, cu cabin

ţa cauciucuri de la
13" la 16" inclusiv C-uri pe 15"

ţi ATV 12" cu
jante Al

ţie, 120 cp, an 1991,
închidere centralizat

ţa cauciucuri P 13
ţ -

ţ ţ i de
electrocar. Tel. 0761-364228. (RR)

Vând tractor U650, 2.100 € neg.
Tel. 0742-943871. (RR)

Vând în Glimboca Aro cu remor-
c

ţioneaz

ţie nou
.

ţi cu fero-
douri ţe pentru Ford Transit
cu punte dubl

Tel.

ă, an 1993, 2.600 € neg. Tel.
0757-348421. (RR)

Vând motocicletă Honda cbr f2,
600 cmc, în stare perfectă de func

ă, culoare ro

ăile Herculane Dacia
Logan, aer condi

Vând în
ă, în stare bună, 1000 €. Tel.

0740-008782. (RR)
Vând tractoare second hand,

cositoare de tractoare cu discuri,
greble de fân, instala

ă,
multiple dotări, motor 1,6 benzină,
înmatriculat recent în România,
2400 €; pompă benzină Opel Astra,
150 lei. Tel. 0729-824413. (RR)

ă, 2.800
€ neg. Tel. 0723-269619. (RR)

Din Serbia se aduc în România
combine de cules porumb în

ă la 5.000 €. Tel.
0038-1638135668. (RR)

Vând în Herculane Ford Focus,
an 2006, 1.6 tdci diesel, 6.800 €
neg. Tel. 0746-143532. (RR)

C u m p ă r î n G â r b o v â

ă, cauciucuri
noi, stare foarte bună, 3.600 € neg;
tractor U650, 2.800 € neg. Tel. 0742-
943871. (RR)

Vând în Re

ă, 1.100 €. Tel.
0740-362708. (RR)

Vând în Re
ă fa ă pentru mo

tocicletă mai veche IFA, 250 lei. Tel.
0355-426664, 0745-134127. (RR)

Vând căru ă cu ro

ă, 1200 € neg. Tel. 0255-417177.
Vând Volkswagen Golf 3, motor

1.600 cmc, benzinar, an 1994,
func ă ă foarte bine,
1.600 €. Tel. 0742-162726. (RR)

Vând în Timi
ă, an 2002,

150.000 km, cauciucuri noi Dunlop,
distribu ă, suspensii moi,
4 000 €; diferite piese Ford Focus
motor 1.6 din 2006; rulmen

ăcu
ă pe spate, model

2003-2005. Tel. 0755-509970. (RR)
Vând motoretă Aprilia cu 2

locuri, 1.000 lei. Tel. 0754-749466,
0733-647998. (RR)

Vând microbuz tv, 14 locuri,
1.000 € neg. Tel. 0741-211338. (RR)

Vând cabină de tractor 445, 300
€. 0745-006411. (RR)

şie
vişinie, 1.300 €. Tel. 0721-508932.

Vând în B

şi

Şoşdea Ford Mondeo,
înscris

şi

Vând în Reşi

ştiule
şi 2 rânduri la pre

şi
şi pe

16", 50-100 lei; 4 ro
şi cauciucuri noi, 650 lei. Tel.

0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând Opel Calibra, motor 2000

cmc, injec

şi şi
14, 80 lei/buc; furc

şi arat

şoara Volkswagen
Polo, motor 1.2 benzin

şi pl
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ţia curţi-construcţii, situate în Boc

ţa de 637 mp, înscris în CF nr. 32006 Boc
ţa de 453 mp, înscris în CF nr. 32053 Boc
ţa de 1097 mp, înscris în CF nr. 32042 Boc
ţa de 780 mp, înscris în CF nr. 31961 Boc
ţa de 408 mp, înscris în CF nr. 31980 Boc

ţa de 584 mp, înscris în CF nr. 31984 Boc
ţa de 366 mp, înscris în CF nr. 32054 Boc
ţa de 670 mp, înscris în CF nr. 32040 Boc
ţa de 490 mp, înscris în CF nr. 31960 Boc
ţa de 565 mp, înscris în CF nr. 31982 Boc
ţa de 605 mp, înscris în CF nr. 32044 Boc
ţa de 372 mp, înscris în CF nr. 31963 Boc
ţa de 509 mp, înscris în CF nr. 32036 Boc
ţa de 505 mp, înscris în CF nr. 31983 Boc
ţa de 501 mp, înscris în CF nr. 32047 Boc
ţa de 496 mp, înscris în CF nr. 32039 Boc
ţa de 491 mp, înscris în CF nr. 32041 Boc
ţa de 574 mp, înscris în CF nr. 31964 Boc
ţa de 435 mp, înscris în CF nr. 31979 Boc
ţa de 461 mp, înscris în CF nr. 32051 Boc
ţa de 503 mp, înscris în CF nr. 32052 Boc
ţa de 503 mp, înscris în CF nr. 32056 Boc
ţa de 503 mp, înscris în CF nr. 32046 Boc
ţa de 503 mp, înscris în CF nr. 32058 Boc
ţa de 503 mp, înscris în CF nr. 31958 Boc
ţa de 371 mp, înscris în CF nr. 32066 Boc
ţa de 323 mp, înscris în CF nr. 32009 Boc
ţa de 286 mp, înscris în CF nr. 32011 Boc
ţa de 251 mp, înscris în CF nr. 32069 Boc
ţa de 226 mp, înscris în CF nr. 32105 Boc
ţa de 218 mp, înscris în CF nr. 32062 Boc
ţa de 207 mp, înscris în CF nr. 32075 Boc
ţa de 197 mp, înscris în CF nr. 32068 Boc
ţa de 133 mp, înscris în CF nr. 32023 Boc
ţa de 87 mp, înscris în CF nr. 32012 Boc
ţa de 75 mp, înscris în CF nr. 32073 Boc
ţa de 62 mp, înscris în CF nr. 32063 Boc
ţa de 299 mp, înscris în CF nr. 32025 Boc

ţia va avea loc în data de , pentru punctele
licitaţia va avea loc în data de , pentru punctele licitaţia va avea loc în data de

, iar pentru punctele licitaţia va avea loc în data de , la
sediul ora ţe. Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura
Prim

ţia se va desf
ţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de referinţ

ţia va fi reluat

ţii suplimentare se pot obţine la sediul Ora -

ăria ora ă licita ă
deschisă, pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile, cu destina

ă cum urmează:
1. - lot 4 în suprafa

ăriei ora ă în data de , inclusiv.
Licita ă

ă al BNR în momentul vânzării,
reprezentând valoarea parcelei de teren, la care se adaugă TVA.

În caz de neadjudecare licita ă după cum urmează: pentru punctele în data de
, ora 10,00, pentru punctele în data de , ora 10,00, pentru punctele

în data de , ora 10,00, iar pentru punctele în data de , ora 10,00, cererile
de participare putând fi depuse până în data de , inclusiv.

Rela

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

str. Soarelui, dup
şa cu nr. cad. 32006

2. - lot 5 în suprafa şa cu nr. cad. 32053
3. - lot 6 în suprafa şa cu nr. cad. 32042
4. - lot 7 în suprafa şa cu nr. cad. 31961
5. - lot 9 în suprafa şa cu nr. cad. 31980
6. - lot 14 în suprafa şa cu nr. cad. 31984
7. - lot 15 în suprafa şa cu nr. cad. 32054
8. - lot 17 în suprafa şa cu nr. cad. 32040
9. - lot 18 în suprafa şa cu nr. cad. 31960

10. - lot 21 în suprafa şa cu nr. cad. 31982
11. - lot 22 în suprafa şa cu nr. cad. 32044
12. - lot 26 în suprafa şa cu nr. cad. 31963
13. - lot 32 în suprafa şa cu nr. cad. 32036
14. - lot 33 în suprafa şa cu nr. cad. 31983
15. - lot 34 în suprafa şa cu nr. cad. 32047
16. - lot 35 în suprafa şa cu nr. cad. 32039
17. - lot 36 în suprafa şa cu nr. cad. 32041
18. - lot 37 în suprafa şa cu nr. cad. 31964
19. - lot 38 în suprafa şa cu nr. cad. 31979
20. - lot 39 în suprafa şa cu nr. cad. 32051
21. - lot 40 în suprafa şa cu nr. cad. 32052
22. - lot 41 în suprafa şa cu nr. cad. 32056
23. - lot 42 în suprafa şa cu nr. cad. 32046
24. - lot 43 în suprafa şa cu nr. cad. 32058
25. - lot 44 în suprafa şa cu nr. cad. 31958
26. - lot 58 în suprafa şa cu nr. cad. 32066
27. - lot 59 în suprafa şa cu nr. cad. 32009
28. - lot 62 în suprafa şa cu nr. cad. 32011
29. - lot 65 în suprafa şa cu nr. cad. 32069
30. - lot 66 în suprafa şa cu nr. cad. 32105
31. - lot 68 în suprafa şa cu nr. cad. 32062
32. - lot 69 în suprafa şa cu nr. cad. 32075
33. - lot 70 în suprafa şa cu nr. cad. 32068
34. - lot 71 în suprafa şa cu nr. cad. 32023
35. - lot 72 în suprafa şa cu nr. cad. 32012
36. - lot 73 în suprafa şa cu nr. cad. 32073
37. - lot 74 în suprafa şa cu nr. cad. 32063
38. - lot 61 în suprafa şa cu nr. cad. 32025
Pentru punctele licita

şului Bocşa în sala de şedin
şului Bocşa pân

şura conform H.C.L. nr. 137/19.08.2011.
Pre

şului Bocşa, tel. 0355 566605 int. 109.

1-10 10.10.2011 ora 10,00
11.10.2011 ora 10,00

12.10.2011 ora 10,00 13.10.2011 ora 10,00

11-20
21-30

31-38

07.10.2011

04.11.2011

1-10
11-20 21-30

31-38
07.11.2011 08.11.2011

09.11.2011 10.11.2011

PRIMAR, Jr. Pascu Patriciu Mirel

Vând 30 de berbecu

Vând în Re ă de spălat
automată, stare foarte bună, 300 lei.
Tel. 0749-226404. (RR)

Vând pian vienez, 500 € neg.
Tel. 0745-498167. (RR)

Vând tableta 1 ghz procesor,
512 ram, 4 gb hdd. Detalii pe
tableta.marmoro.info Tel. 0766-
860854.

Vând/schimb cu diverse: tv color
cu diagonală mare 500 lei, circular
cu masa mică 300 lei, telefon
Motorola bateria noua 100 lei,
ma ă cusut Singer 400 lei. Tel.
0745-032640, 0771-387548, 0732-
975314.

Vând orgă Yamaha PSR400
plus stativ, stare foarte bună, 5
octave, clape mari, touch response.
Manual de utilizare. Luată de nouă,
folosită doar în casă. 520 lei. Tel.
0722-619119.

Vând 2 boxe active de studio,
aproape noi doar home, pe două căi
de 320W

ă. Muzică rock
ă. Re

ă de
cusut electrica Sanda, cu toate
accesoriile

ă, stare impeca
bilă. Tel. 0722-619119.

Vând antenă parabol ică,
Morgens, 250 canale, telecomandă,
suport prindere, 150 lei. Tel. 0740-
520382.

Vând geamuri termopan, 3
canate, plasă insecte, 2 buc. Tel.
0728-813340.

Vând sta

ă veche cire

ăr bră ă bărbătească
din argint. Tel. 0724-092631.

ţi, 9 lei/kg.
0745-006411. (RR)

ţa ma

un

-

ţa, tel. 0722-
619119.

Vând subwoofer Yamaha de
80W, 60 lei. Tel. 0722-619119.

Cu doar 250 lei. Vând ma

ţin folosit -

ţie emisie-recepţie
Motorola GM-300 pt. taximetrie. Pu-
tere 35W/16 canale programabile.
Preţ 400 lei neg. Tel. 0734-765271.

Vând DDR II, 2 GB, 2 module
1+1, 800 MHz, dual channel. Preţ 90
lei. Tel. 0752-936212.

Vând mobil

ţar

şi şin

şin

şi difuzor de 8 3/4. 1200 lei.
Tel. 0722-619119.

Vând ieftin discuri vinil româ
neşti în stare perfect
şi simfonic şi

şin

şi manual de utilizare.
Foarte pu

ş şi nuc
peste 100 ani. Tel. 0727-145623.

Cump
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RE ŢA:

Ţ

ŞI

CARANSEBEŞ:

MOLDOVA NOU :

Confecţioner-asamblor articole din textile: 1; Instalator
instalaţii tehnico-sanitare

ţ

şi de gaze: 1; Lucr şeuri
reciclabile: 1; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;

Muncitor necalificat la demolarea cl

şi scule: 1;
Agent securitate: 1; Lucr

ător sortator de

ădirilor,
zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 1; Paznic: 1; Primitor-distribuitor
materiale

ător comercial: 1;Ă
TOTAL JUDE : 10

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 07.09.2011

Vând în

ţa apartament 4
camere, bloc c

ţuri de p

ţa, zona Intim,
apartament 3 camere semi deco-
mandat, gresie, faianţ

ţie interioar

Vând la Ilidia 2 case de vacanţ

-

. rr

-

rr
ţa,

26.000 €. Tel. 0723-896992. (RR)
Vând în Re ţa apartament 3

camere confort 1, renovat, u
ţie înc

rr
ţa,

înc

-
ţi cu fântân ţ

ţe pentru
porci, gr

ţa pe str.
Emanoil Gojdu, 9 camere, 2 terase,
verand ţe, 1 garaj, supra-
faţa construit

-
ţ

ţi trase, ie
rr

ţa. Tel. 0740-068548. (RR)

Şoşdea cas

ş loc de cas

şa cas

şi

ş, teren 3.000 mp, 16.500 €. Tel.
0755-504554. (RR)

şte,
3 camere, buc şi
re la râu, gr

şi

şi
şi noi,

termopane noi, instala
şi 1 cad

şi

şi în curtea a doua anexe,
grajd pentru vaci, cote

şi gr

ş în suprafa
şire la 2 str

şi

ă cu anexe,
1.600 mp, 12.000 €; casă cu anexe,
1.600 mp, 8.000 €; teren cu număr
de casă, 1.600 mp, 3.000 €. Tel.
0740-008782. (RR)

Vând în Oravi
ărămidă, 15.000 €.

Tel. 0763-770779. (RR)
Vând în Scăiu ă, 9

lan ământ, pădure, pruni,
3.000 €. Tel. 0720-033102. (RR)

Vând în Boc ă 3 camere,
bucătărie, baie, grădină 1760 mp,
pomi, gaz, 35.000 € neg. Tel. 0255-
555120. (RR)

Vând în Re

ă, termopane,
izola ă, 30.000 €. Tel.
0724-975351. (RR)

Vând casă mare în Percosova,
Timi

ă,
35.000 € respectiv 25.000 €. Tel.
0723-704632. (RR)

Vând casă în localitatea Valea
deni împreună cu 2 ha de pământ,
20.000 € neg. Tel. 0745-356269 ( )

Vând casă deosebită în Gârli
ătărie, baie, curte ie

ădină cu pomi fructiferi,
30.000 € neg. Tel. 0725-132695. ( )

Vând casă cu grădină în Re

ălzire
nouă, 2 băi - 1 cabină ă,
33.500 € neg. Tel. 0755-739470. ( )

Închiriez garsonieră în Re
ălzire cu centrală, 100 €. Tel.

0740-352006. (RR)
Vând apartament 2 camere, etaj

2/4, centrală termică, 24.500 €. Tel.
0728-813340. (RR)

Vând în Măureni casă pentru 2
familii, multe camere, toate mobila
te, 2 cur ă în curte, vi ă de
vie, flori

ădină foarte mare, 40.000 €
mult neg. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând casă în Oravi

ă, 2 pivni
ă ădina 495 mp.

Tel. 0255-571910. (RR)
Vând teren intravilan în Caran

sebe ă de 6.000 mp cu 1
casă, utilită ăzi,
20 €/mp neg. Tel. 0740-318545. ( )

Cumpăr apartament 2 camere în
Re

Vând apartament în Moldova
Nouă, 3 camere semi decomandat,
20.000 € neg, Tel. 0729-840686,
0762-623278. (RR)

Vând teren Calea Timi
ănăstire, 644 mp, îngrădit, 2

anexe, cu pomi, 27 €/mp. Tel. 0748-
398062

Vând apartament 2 camere
conf 1, Micro 2, 50,8 mp, sau
schimb cu garsonieră sau apart o
cameră + dif. Tel. 0770-445699.

Vând apartament 160 mp, 4
camere, living, cărămidă arsă, 2 băi,
2 balcoane, bucătărie cu cămară. La
demisol garaj ă proprie. Tel.
0770-751533.

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

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

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

ă în Re

ă mare în Percosova -
Timi

ătă ă lini ă, lângă
Pia

ădină în spate sau schimb cu casă
zona Muncitoresc. Pre

ă 3 camere în
Dr. Tr. Severin, bucătărie, curte, în
total 300 mp, cu casă / apartament
în Re

ă în suprafa ă de
11.500 mp, cu meri pruni, cire

ănila. Pre

ă

ă
metalică, centrală proprie, cablu tv,
telefon, în Govândari, Al. Macilor,
pre

ă. Tel.
0744-704068.

Vând apartament 2 camere, în
Govândari, etaj 2/4, izola ă,
u ă metalică, centrală, termopane,
podele, mobilat, utilat, 24.500 € neg.
Tel. 0728-813340.

Vând casă renovată, 3camere,
bucătărie, baie, hol, terasă, gresie,
faian ă, podele laminate, centrală
încălzire, termopane, curte, grădi
nă, acces auto, Boc ă. Tel.
0724-700792.

Schimb casă Boc ă cu
apartament Re

ă recent, 3 camere cu îmbu
nătă ădină. Tel. 0771-
449583.

Vând, închiriez sau schimb
similar cu Timi

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

şorii spre
m

şi pivni

şi

şi

Vând cas
ş, teren 3000 mp cu 16.500 €.

Tel. 0755-504554.
Vând apartament cu 2 camere,

îmbun ştit

şi

şi vie,
etc. în zona platforma ind. km 7 -
halta B

ş

şi

ş

şa Montan

şa Montan
şi

şoara ap. în Reşi

ort
.

ţ

Vând în G

ţa. Tel. 0747-
832171, 0256-410590.

Vând în G
ţ

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

ţit, zon
ţa Nord, et. 3/4, mobilat sau nu,

gr
ţ negociabil.

Tel. 0355-808073.
Vând / schimb cas

ţa. Tel. 0771-387548.
Vând livad ţ

ţ 4 €/mp. Tel. 0737-
314768.

Închiriez apartament 2 camere,
str. G. Enescu, toate utilit ţile, preţ
negociabil. Tel. 0770-538030.

Închiriez apartament 2 camere
complet mobilat termopane, u

ţ 130 €. Tel. 0751-615985.
Închiriez în Re ţa Aleea Tinere-

tului, spaţiu amenajat modern,
pentru birou, magazin sau cabinet
medical etc. chirie negociabil

ţie, faianţ

ţ
-

ţa confort 1 etaj 1
renovat -

ţiri, curte, gr

ţa
zona Lunc

ţiri. Tel.
0730-267222.

Vând garsonier A -
ţa mobilat -

ţiri preţ
negociabil. Tel. 0766-584699.

ă pe leea Tine
retului în Re ă/nemobi
lată cu multiple îmbunătă

şi

Acord împrumut financiar avan
tajos în valută. Tel. 0766-339941.

Ofer împrumut cu garan
ă, ofer

ă caut să îngri
jesc o bătrână sau un copil. Tel.
0748-890428.

Primesc în gazda băiat cuminte,
elev. Tel. 0785-607276.

Curs intensiv limba germană,
instructor licen ă germană, 60 de
ore, 3 săptămâni, certificate în limbi
le română ă. Re

ătrâni sau
copii, în Re ăinătate.
Cunosc maghiara la perfec

ă germană. Tel. 0771-109874.
Ofer consultan ă juridică, recu

perez taxa poluare, recuperez de
bite, topografie, intabulez terenuri,
case, rectific suprafe

ări minori, partaje,
succesiuni, pregătesc dosare pt
curtea europeană a drepturilor omu
lui, litigii de muncă. Tel. 0727-
505315

Recuperăm taxe de prima
înmatriculare de poluare. Tel. 0747-
903764.

Înfiin ăm firme, ong-uri, între
prinderi individuale, pfa-uri, etc. Tel.
0747-903764.

Repar calculatoare hard
ări windows la domiciliu. Tel.

0748-563666.
Execut gresie, faian ă, rigips,

podele laminate, izola
ă decorativă,

instala
ăuri pt. centrale, glet, toată gama.

Tel. 0769-421706.

-

ţie
imobiliar

-

ţ
-

ţa, tel.
0744-478467.

Caut sa îngrijesc b
ţa sau în str

ţie
ţin

ţ -
-

ţe teren, uzu-
capiuni, încredinţ

.
-

.

ţ -

ţ
ţii din polisti-

ren, tinci, tencuial
ţii sanitare

şi pretind seriozitate.
Tel. 0766-339941.

Femeie serioas

şi german şi

şi
şi

pu

şi soft,
instal

şi electrice, dau
g

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând sau schimb cas ţa,
1/2 duplex, central, S+P+1, mansar-
dabil, pt. locuit sau pretabil firm

ţ negociabil sau schimb cu
apartament în Timi

Vând cas

ţ

Vând apartament cu 1 camer
ţiri,

preţ 13.500 € neg. Tel. 0355-
405288, 0731-173122. (RR)

Vând apartament 1 camer

-
ţa, preţ 14.000 €. Tel.

0769-275845. (RR)
Vând 58 de ari de p

ţ -
ţ 80.000 €. Tel. 0727-586412.

Vând 3 terenuri situate în jurul
Re ţei, pretabile cabane, case de
vacanţ

ţit, 25.000 €. Tel.
0355-402016. (RR)

Vând cas -

ţ
30.000 € neg; teren intra-vilan în
Daicoviciu, lâng -

-

-
ţ

-
ţii, 47.000 €. Tel. 0256-354444. (RR)

ă în Re

ă,
pre

ă Ticvaniul Mic, 2
camere, bucătărie, baie, gresie,
faian ă, apă curentă, grădină 30 ari,
acces la

ă, str.
P. Maior, parter. Tel. 0770-547305.

ă
pe Aleea Gugu, et. 2, îmbunătă

ă cu
bucătărie, baie, cămară alimente,
balcon, et. 1, situat pe Calea Caran
sebe

ământ la

ă cu
etaj, pivni ă, pe str. Vasile Alecsan
dri, pre

ă, 5 €/mp. Tel. 0771-387519,
0727-245233. (RR)

Vând apartament 3 camere
confort 2 îmbunătă

ă în Constantin Daico
viciu compusă din 3 camere de 5/5
mp, la stradă, bucătărie, hol mare, în
curtea betonată sunt 2 bucătării de
vară, grajd, anexe pentru păsări

ă. Casa, curtea
ădina echivalează 1.700 mp, pre

ă
ă, 1.600 mp, 3.500 € neg. Tel.

0721-508932. (RR)
Vând la Cuptoare teren 5.000

mp, 25.000 lei; 2 case cu grădină
mare, apă trasă, 55.000 € neg. Tel.
0255-233854. (RR)

Vând în Lugoj, zona 1, aparta
ment la casă mare, compus din 3
camere, hol, bucătărie, baie, faian
ă, gresie, un beci mare, se vinde
mobilat sau nemobilat

şi

şoara. Tel. 0728-
972294.

şosea. Tel. 0725-538277,
0744-361018.

Vând apartament o camer

şului, Reşi

Şoşdea, 800 € neg. Tel. 0745-
304827. (RR)

Vând în Caransebeş cas

şi

şi
porci, fântân şi
gr

şoseaua euro
pean

şi teren de
187 mp plus materiale de construc

Vând cas
şi

ă cu grădină în zona
Pompieri din Re ţa, 65.000 € neg.
Tel. 0729-952992. (RR)

Imobiliare
Student

-
ă caut colegă cameră pt.

apartament 3 camere Timişoara chi
rie. Tel. 0771-390895, 0770-506622

SC MPM SRL angajeaz -
ţi pentru confecţionare

cabluri auto, preferabil femei. Tel.
0727-704910.

Cuplu c -

-

-

,
Îngrijesc copil la domiciliu în

condiţii f. bune. Tel. 0757-535562.
Doresc s ţa un

copil, indiferent de vârst

ţ
ţ

ţiu comercial în
zona Intim-Motovelo. Ofer, în schim-
bul chiriei, servicii profesionale de
consultanţ

ţiune.
Tel. 0747-903764.

Maseur atestat: masaj general,
terapeutic/recuperator, reflexote-
rapie

ă munci
tori necalifica

ăutăm de lucru în străi
nătate, oferim comision din primul
salariu, suntem persoane serioase,
dorim cât mai urgent. Tel. 0758-
455185.

Tânăr, 23 de ani, doresc să lu
crez ca agent de pază, am atestatul
profesional. Tel. 0785-607276.

Căutam colaboratori pt. distri
buire materiale publicitare în Boc

ă îngrijesc în Re
ă. Tel. 0786-

483218, 0355-415185. (RR)
ă închiriez sau sa

subînchiriez un birou în suprafa ă de
maxim 24 mp sau o suprafa ă
similară într-un spa

ă juridică în orice ramură
de drept

ă de asociere în participa

ă prin
sistem Reiki Tel. 0746-112665.

şa.
Tel. 0734-440322 0734-440303.

şi

Doresc s

şi/sau resurse umane,
colectare debite, etc., chiar şi sub
form

şi terapie energetic

ANUNŢ
Prim

ţie public

ţ

ţ ţiei este
de 258 euro/lun

ţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul desf ţii

de producţie
ţilor va fi însoţit

ţiei de participare la licitaţie
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

ţa public

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

pentru:
1. concesionarea terenului extravilan înscris în CF. nr. 2604 BR

sub nr. top. 1024/1/13/1, nr. cad. 802, în suprafa ă de 6460 mp, pe o
perioada de 20 de ani.

Taxa lunară minimală de redeven ă la deschiderea licita
ă.

Bunul imobil mai sus men
ă ării activită

ă de un studiu de fezabilitate.
Ofertele pentru concesionarea terenului vor fi transmise pana la data
de 27.09.2011, la sediul Primăriei Ora

ă de deschidere a ofertelor pentru concesionarea
terenului va fi în data de 10.10.2011, ora 10.00, la sediul Primăriei
Ora

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

şur
şi prelucrare a lemnului.

Oferta solicitan

şului Bocşa str. 1 Decembrie
1918, nr. 22 cu dovada depunerii garan

Şedin

şului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.
PRIMAR JR. PATRICIU MIREL PASCU

Bursa locurilor de munc@ pentru absolven]i
Absolvenţii unei forme de înv ţ

ţa
muncii, la Bursa locurilor de munc pentru absolvenţi, ce va avea loc în
data de 23 septembrie 2011.

Evenimentul se va desf ţele ţ
ţul nostru , Bursa locurilor de munc ţi va

fi organizat ţa, la Casa de Cultur
ţii nr 40 , începând cu ora 10.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie cre
ţi, nefiind excluse alte categorii de persoane

aflate în c
ţiile unei concurenţe loiale

ŢI reprezint
ţi solicitanţii de locuri de munc ţi de a

cunoa ţa muncii, ofertele de locuri de munc

ţ ţii cu
posibilit ţi mai mari de angajare pe termen mediu si lung.

Agenţii economici care vor participa la BURSA LOCURILOR DE
MUNC ŢI vor avea prilejul s

ţie de cerinţele concrete ale
locului de munc

ţii economici care doresc s
ţiei din Re ţa, str. Traian Lalescu

nr. 17 (tel. 0255-212380).

ă ământ care nu ăsit încă un loc de
muncă, dar

ă

ă ării
ă pentru absolven

ă la Re ă a Sindicatelor (foaier), str
Libertă

ăutarea unui loc de muncă, prin întâlnirea directă a cererii cu
oferta de locuri de muncă, în condi

ă permită realizarea unui echilibru între acestea în
timpul cel mai scurt.

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVEN ă
o oportunitate pentru to ă interesa

ă, pentru a putea
astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau,
în ultimă instan ă, să se (re)orienteze profesional spre ocupa

ă

Ă PENTRU ABSOLVEN ă-
ără intermediari, în func

ă pe care îl oferă.
Agen ă participe la Bursă î

şi-au g
şi alte categorii de persoane, au şansa de a intra pe pia

şura în toate jude şi în Municipiul
Bucureşti. În jude

şi

şterea gradului
de ocupare pentru absolven

şi
transparente, care s

şte mai bine pia

şi recruteze
personalul direct, f

şi pot depune
ofertele de locuri vacante la sediul Agen şi

DIRECTOR EXECUTIV, CAIUS ISAC
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suprafaţ

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

reglement

este pe drumul naţional DN 58
Re ţa - Caransebe

ă totală: 28 ha

ări urbanistice aprobate,
3 incinte

şi ş

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

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

ş

ş
ş

ă

ă

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

Drum de acces

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

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

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

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

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

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Zona industrial
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ă
Zona Câlnicel


