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Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

Vând apartament 3 camere
Bocşa, 86 mp, izolat, central

şi 2 spa

şa Montan

şa Montan
şi

şi noi, pre

şi

ă
termică

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

Schimb casă cu îmbunătă
ă, cu apartament

Re

ă în Luncă, 3 camere,
baie, bucătărie, hol, curte, podele
laminate, termopane, u

ă urgent, pe
Aleea Tineretului în Re

ătă

ţii comerciale,
fiecare de 35 mp la parterul blocului.
Tel. 0745-876079.

Vând cas

ţ

ţiri,
Boc

ţa, confort 1, etaj 1, exclus turn.
Tel. 0771-449583.

Vând cas

ţ
55.000 € neg. Tel. 0740-004945.

Vând garsonier
ţa cu mul-

tiple îmbun ţiri, preţ negociabil.
Tel. 0766-584699.

Vând în zona Victoria garsonie-
r 0756-100100

ţa, 4 camere,
baie, buc

ţ 40.000 € negociabil. Tel.
0255-572018, 0770-715076.

Cump
ţ 16.500

€, f ţii. Tel. 0736-141484.

ţiri, 13.500 € nego
ciabil. Tel. 0761-046760.

Vând cas

ţ 18.000 €
neg. Tel. 0743-947603.

ă 32 mp, Tel. .

ă în Oravi
ătărie, garaj, construită în

1980, pre

ăr apartament 2 camere,
conf. 1, cu banii pe loc. Pre

ără agen
Vând garsonieră, Moroasa 1,

parter îmbunătă

ă 3 camere în Var, com.
Obreja, lângă Caransebe

ădină 1150 mp, apă, gaz, anexe,
la strada principală. Pre

Vând cas

ş, cu
gr

-

Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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Vând apartament 2 camere în
Re ţa, Govândari, etaj 2/4, complet
renovat, mobilat

Vând apartament 3 camere,
renovat, izolat exterior, zona
lini ţ 32.000 € neg. Tel.
0728-566289 sau 0722-251740.

Vând 1300 mp teren, staţiunea
Semenic, lâng

Închiriez depozit ţii de de-
pozitare de diferite m

ţa zona Govândari,
60.000 €. Tel. 0741-706965.

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

Închiriez apartament cu 2
camere, mobilat, central

ţa zona Govândari, preţ 150
€. Tel. 0741-706965.

Vând teren intravilan în Boc
ţi, ap

ţit, cu
apartament cu 2-3 sau 4 camere,
ofer diferenţ

ţit, cu o
cas ţa. Ofer diferenţ

-
ţ negociabil. Tel. 0785-

866199.

şi
şi utilat. 25.000 €

neg. Tel. 0728-813340.

ştit

şoseaua principal

şi spa

şi

şi

şa
Român

şi

ă. Pre

ă pârtia începători, 40
m front la ă. Tel.
0355-411748, 0742-773016.

ărimi 50, 130,
300, 3000 mp. Tel. 0741-104423.

Vând apartament cu 4 camere +
garaj, în Re

ă termică,
în Re

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

Schimb apartament cu 3
camere, conf. 2, îmbunătă

ă. Tel. 0762-057598.
Schimb apartament cu 3

camere, conf. 2, îmbunătă
ă în Re ă. Tel.

0762-057598.
Vând garsonieră, exclus inter

mediari, pre

Închiriez spaţiu comercial în
centrul Re ţei, Piaţa 1 Decembrie
1918, suprafaţ

ţul zonei. Tel. 0741-104423.

şi
ă de la 40 la 200 mp,

pre

La sediul instan ă de pe lângă
Tribunalul Cara

ă.

Parcurgerea procedurii de mediere poate duce la
identificarea unor solu

ăr

ă
rapidă, pu ă, elegantă,
confiden ă, flexibilă ă
mare de succes, întrune

ă ă de justi

ă
începerea procesului în instan ă. În situa

ăr

ă rambursarea taxei
judiciare care a fost achitată. Medierea permite găsirea
de către păr

ăr ă.

Medierea se bazează pe cooperarea păr
ătre mediator a unor metode

ătre mediator trebuie să
servească exclusiv intereselor legitime

ărite de păr
ăr

ăr
ă un acord care va cuprinde toate clauzele

consim
ătură privată. În ăr

ă verificării notarului public în vederea
autentificării ori, după caz, încuviin ării instan

ă, în condi

ăsi

ă de pe lângă Tribunalul Cara

ţei de judecat

ţii convenabile pentru toate
p ţile implicate în conflict, prezentând avantajul de a
economisi timpul ţa
instanţei l-ar presupune. Medierea fiind o procedur

ţin costisitoare, informal
ţial

ţi ţiabili, magistraţi ţi.

Se poate recurge la mediere înainte sau dup
ţ ţia în care

p ţile ajung la un acord în urma ţei de mediere pot

solicita instanţei de judecat

ţi, cu ajutorul mediatorului, a unei soluţii
creative

ţile câ

ţilor

ţile aflate în conflict. Mediatorul nu poate
impune p ţilor o soluţie cu privire la conflictul supus
medierii.

Când p ţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere,
se redacteaz

ţite de acestea
ţelegerea p ţilor poate fi

supus
ţ ţei de

judecat ţiile legii.

Mediatorii autorizaţi pot fi g ţi consultând Tabloul
mediatorilor autorizaţi aflat la sediul instanţei de judeca
t

ţie. Programul Biroului de Informare Mediere:
în zilele de luni, marţi

.

ş-Severin s-a deschis un birou de
informare mediere. Conform Legii nr. 192/2006
informarea privind procedura şi avantajele medierii este
gratuit

şi banii pe care un litigiu în fa

şi nu în ultimul rând cu o rat
şte toate premisele pentru a fi

îmbr şat şi avoca

şedin

şi eficiente de rezolvare a conflictului prin care
nimeni nu pierde, toate p ştig

şi
utilizarea de c şi tehnici
specifice, bazate pe comunicare şi negociere. Metodele
şi tehnicile utilizate de c

şi obiectivelor
urm

şi care are valoarea unui înscris
sub semn

ş-Severin, site-ul Consi
liului de Mediere (www.cmediere.ro) şi site-ul Ministeru
lui de Justi

şi
miercuri 13-15

-
-
-

Asociaţia Mediatorilor Autorizaţi Caraş-Severin

de luni pân şiă vineri 8,45-10

NOU

PENTRU

CĂRĂŞENI!
Medierea sau solu

ă a conflictelor
ţionarea

amiabil

COMUNICAT
Primăria municipiului Reşiţa

informează cetăţenii că începând
cu data de 26.10.2011, Serviciul
Public „Direcţia de Asistenţă
Socială” îşi va muta sediul situat în
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1
(parterul primăriei) la imobilul
situat pe str. Libertăţii nr. 18-22,
aparţinând SC Romtelecom SA.

Astfel, personalul serviciului
public susmenţionat îşi va desfă
şura activitatea în această locaţie.

-

Senatorul PD-L Iosif Sec@}an:
”Am f@cut tot posibilul ca în locul spitalelor
desfiin]ate s@ avem asisten]@ medical@”
Desfiinţarea unor spitale din Cara

ţa medical ţau. Dispariţia ca
instituţie a Spitalului din Bozovici, de pild

ţile, actul fiind conexat
ţi similare în Anina. E drept c ţi medicale

nu erau în niciun caz performante
ţia public

ţia din zon
ţarea acestor

spitale, ne spune doctorul Iosif Sec
ţean Cara

ţii cu fostul ministru Cseke, cel care a trebuit s
ţelei spitalice ţara.Am avut atunci de ales

între p ţelu Ro

ţean, am gândit acest sistem de centre
medicale multifuncţionale, în locul fostelor spitale.”

Desigur, odat ţarea Spitalului din Bozovici, care deservea un
num

ţie, oamenii opunându-se din r
ţile locale din Bozovici

nu au aplicat nici m
ţii, în colaborare cu Ministerul

Muncii. Lucrurile au r ţ

ţean
ţean de Urgenţ ţa, numeroase demersuri pentru înfiinţarea la

Bozovici a unui Centru Medical Multifuncţional, pe ”ruinele” fostului spital.
De altfel, cei doi medici, însoţiţi de reprezentanţi ai Casei de Asigur

ţului, s-au întâlnit, la Bozovici, cu primarulAurel Miclea

ţional. Discuţiile au durat destul de mult, pentru c
ţi s ţeleag ţii

Spitalului Judeţean din Re ţa, cl ţie printr-un
parteneriat cu Consiliul judeţean, care a ţie iar
personalul auxiliar va fi pl ţiei locale. Primarul
Aurel Miclea a cerut Consiliului local s

ţie prin care se va derula activitatea Centrului Multifuncţional. Medicii
angajaţi aici vor fi îns ţi s

ţ

ţii. Corpul medical de aici va avea, îns

ţ
ţie de circa 26.000 de persoane iar distanţa

pân ţa e destul de însemnat

ş-Severin a creat un anumit vid în ce
priveşte asisten

şi închid şi cu acela al
închiderii unei unit

şi se confruntau de ani de zile cu lipsa
unor medici specialişti dar percep

ştiam c
şan, senator din partea PD-L şi fost

preşedinte al Consiliului Jude ş-Severin. De aceea am avut mai
multe runde de discu

şti în toat
şi închiderea spitalului de la O şu, care

avea o postur
ş. F

şelu Roşu era mult mai performant decât cel de la Bozovici, aşa c
şedintele Sorin

Frunz şi cu Consiliul jude

şa cum prevedea Ministerul S

şa cum afirm ş-Severin, Iosif
Sec şan, vicepreşedintele Comisiei medicale din Senat, el a f

şi cu Dumitru Sec şan, directorul Spitalului
Jude şi

şi cu
cadrele medicale ale fostului spital, pentru a le convinge s

şi
şi aprobat aceast

şi s-a angajat ca, în cel mai scurt timp, s

şi, în consecin

şan, o autonomie financiar
şa cum am mai spus, afirm şan, era important

ca Valea Alm şi în acest regim,
pentru c

şi

ă în zonele unde acestea fiin
ă, a întrunit cele mai multe critici

atunci când a trebuit să- ă por
ă ă aceste facilită

ă asupra lor era aceea că aveau
un anume grad de adresabilitate pentru popula ă.

”Noi ă vor fi probleme sociale odată cu desfiin
ă

ă ia
măsura reorganizării re ă

ăstrarea Bozoviciului
ă dezavantajoasă prin faptul că era prea aproape de

Caransebe ăcând însă o analiză la rece, am realizat că spitalul din
O ă până
la urmă s-a decis păstrarea sa. Împreună, însă, cu pre

ăverde

ă cu desfiin
ăr de 26.000 de persoane din Valea Almăjului, a avut loc o adevărată

revolu ăsputeri unei asemenea perspective.
Nu s-a mai putut face însă nimic, atunci. Dar, autorită

ăcar pentru a transforma spitalul într-un cămin pentru
bătrân, a ănătă

ămas, aparent în aer. A fost însă doar o aparen ă,
pentru că, a ă senatorul PD-L de Cara

ă ăcut,
împreună cu Consiliul jude ă

ă din Re

ări de
Sănătate a jude

ă adere la ideea
unui centru multifunc ă
medicii au fost nevoi ă în ă noul sistem. În fapt, ei vor fi angaja

ădirea le va fi pusă la dispozi
ă construc

ătit prin eforturile administra
ă emită o hotărâre de aprobare a

parteneriatului ă constituie o
funda

ă obliga ă aibă doar un singur contract cu Casa de
Asigurări ă, dacă au cabinete particulare vor lucra pe ele în
regim strict privat. Ei nu vor avea voie să interneze bolnavi decât pe o
perioadă de maxim o zi, dar fără a-i integra într-un regim hotelier, ci doar
pentru anumite investiga ă, după cum
afirma dr. Dumitru Secă ă.

”A ă senatorul Iosif Secă
ăjului să aibă asisten ă medicală, chiar

ă e deservită o popula
ă la Re ă.” (DanApostolescu)

Consiliul de Mediere



� ţa în timpul nopţii, pân

ţie a Zilelor Culturii
Maghiare se va desf

ţii din Re ţa Muzeul Judeţean de Etnografie ţ
ţie a Târgului Mare de la

Caransebe
ţia Re ţei, precum si pentru furnizarea apei calde în sistem centralizat

Furnizarea apei potabile nu va mai fi sistată în municipiul Re ă
luni, 17 octombrie Peste 65 de milioane de euro vor fi investite pentru a rezolva
problemele de mediu din Moldova Nouă Cea de-a cincea edi

ă ăptămână până vineri, 28 octombrie, în mai
multe loca ă din
Caransebe ăzdui vineri, 14 octombrie, de la ora 14, prima edi

ălzire pentru
popula

şi

şura din acest sfârşit de s
şi şi al Regimentului de Grani

ş va g
ş Societatea CET 2010 a repornit pentru moment sistemul de înc

şi

�

�

�

�

�
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Comunicat de presă

Instrumente Structurale
2007 - 2013

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

www.inforegio.ro

Investim în viitorul t ţional Regional ţat de
Uniunea European

ău! Proiect selectat în cadrul Programului Opera
ă prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

şi co-finan

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

În perioada 27.07.2011 - 27.12.2011, SC BANAT MEDIA SRL, judeţul Cara -
ţa proiectul „ ”,

proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritar
ţie 4.3

„Sprijinirea dezvolt

ţia pentru Dezvoltare Regional

ţii prin cre ţii
ţei serviciilor furnizate cet ţeanului.

Obiectivul specific al proiectului este cre
ţiului financiar 2012.

Pentru reslizarea obiectivului specific Banat Media dore
ţii:

Îmbunătăţirea calităţii imaginii şi sunetului programelor
Amenejarea unui spatiu propriu destinat activităţilor de televiziune
Îmbunătăţirea calităţii imaginii şi sunetului programelor se va realiza prin achiziţia de

echipamente moderne care să facă faţă cerinţelor pieţei actuale. Echipamentele
achiziţionate vor permite postului de televiziune Banat TV să realizeze transmisii de calitate,
corespunzătoare directivelor impuse de Uniunea Europeană cu privire la firnizarea de
servicii mass-media audiovizuale.

Amenajarea unui spaţiu propriu destinat activităţilor de radio şi televiziune se va face
prin achiziţia de mobilier specific unui studio de televiziune. Decorurile achiziţionate vor fi
folosite atât pentru emisiunile produse şi realizate în momentul de faţă cât şi pentru
realizarea de noi emisiuni, ceea ce va contribui la creşterea audienţei şi implicit va creţte
numărul de firme interesate să-şi promoveze activitatea prin intermediul postului de
televiziune Banat TV.

Aceste lucruri vor contribui la realizarea obiectivului specific propus prin acest proiect şi
anume creşterea cifrei de afaceri cu 25% pană la finele anului 2012.

sunt cei 8 angajaţi din cadrul firmei care i
ţii pot fi trecuţi

ţi care vor fi angajaţi în cadrul firmei BANAT MEDIA ca urmare a derul

ţialii clienţi ai serviciilor oferite de firma Banat Media
persoane juridice care doresc să-şi promovaze produsele oferite prin intermediul

postului de televiziune Banat TV şi a postului de radio Banat FM.
persoanele fizice care pot să-şi promoveze serviciile sau produse în cadrul emisiunii

INFO NON-STOP.
Instituţii publice
Oameni politici cu ocazia campaniilor electorale.

sunt toţi telespectatorii postului de televiziune Banat TV care vor
banaficia de emisiuni de o calitate superioară, de creşterea calităţii transmisiilor, de o mai
eficientă şi promptă prezentare a evenimentelor din zonă şi mai mult decât atât, se
urmăreşte atragerea de noi telespectatori prin realizarea de noi emisiuni.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi - persoană de
contact: domnul Lucian Dunăreanu, Manager de Proiect, la telefon/fax: 0255-2260435;
0355-401217 sau e-mail: contact@btv.ro .

ş Severin,
implementeaz şi

şi local’’. Domeniul de interven

şi
Turismului iar Organismul Intermediar, Agen

şterea calit şi
eficien

şterea cifrei de afaceri cu 25% pân

şte realizarea urm

şi vor desf şura activitatea
într-un studio foarte performant. Tot în categoria beneficiarilor direc şi cei 6
angaja

ă la Re
ă 4

,,Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional
ării microîntreprinderilor”.

este de din care
este de .

Autoritatea de Management a proiectului este Ministerul Dezvoltării Regionale
ă Vest. Codul

SMIS al proiectului: 12784.
Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea capacită ă

ă
ă la

terminarea exerci
ătoarelor

activită

ă

ării acestui
proiect.

Poten

Dezvoltarea capacit ţii în mass-media din Banat

ţ

Potenţialii beneficiari ai proiectului
Beneficiarii direcţi

Beneficiarii indirecţi

ă

Valoarea totală a proiectului 1.030.790,40 lei valoarea totală a
finan ării nerambursabile 831.282,58 lei

�

�

:
�

�

�

�

DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ÎN MASS-MEDIA DIN BANAT

Re ţa, 23 septembrie 2011şi

În conformitate cu HCL nr. 285/2008

ţele, locuinţele de stat ori private
racordate la sistemul de termie vor beneficia
de aceste utilit ţi.

Concomitent cu aceste demersuri ale con
ducerii Prim

ţionale la noul sistem fiind analizat
ţie ce a fost depus

ţional ţionare a Contestaţiilor.
Se sper

Ca
ra

ţii no
ţiilor judeţene. Totodat

ţia ce vizeaz

ţii
ţia ţia ce

creeaz ţi de blocare a
unor intenţii bune

ţenii.

Prim ţa, prin Serviciul
Public „Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public

ţenii c

ţe social

ţine de la sediul
Serv ic iu lu i Publ ic „Di recţ ia pentru
Administrarea Domeniului Public

În urma discuţiilor purtate în data de
04.10.2011, la sediul prim ţa cu
repreprezentanţii firmei S.C. SPEDITION
RO-A TIR, ieri 05.10.2011 a fost adus

ţele primarului municipiului
Re ţa, Mihai Stepanescu s-a reu

ţului pentru abonamentul lunar - zile
lucr

ţurilor curente
pentru bilete ţ

ţire a
transportului în comun.

P ţa, Mihai Stepa
nescu a convocat în cadrul unei ţe la
sediul Prim ţa, pe lâng

ţii unei
organizaţii - iubitoare de animale, Dog Center
c ţa de Consiliu Local,
posibilitatea de administrare a padocurilor de
la Minda ţionat
Prim ţa este singura autoritate local

ţ care desf

ţia câinilor f

ţi sau aducerea lor din satele ori
locuinţele învecinate, find nevoie de o acţiune
ampl

ţirea serviciilor s-a luat în
considerare încheierea unor parteneriate cu
alte ora ţar

Având în vedere recens
ţiei ţelor ce se va desf

ţa au fost selectaţi
345 recenzori, 49 recenzori

ţie.
Pentru buna desf

ţi vor avea parte de o
instruire la Prefectura Judeţului Cara

s-

-

-

-

-

-

-

a
luat urgent măsura asigurării de căldură

ă caldă, astfel încât, în această perioadă cu
temperaturi destul de scăzute

ădini

ă

ăriei, sunt în desfă ările
investi ă o
altă contesta ă la Comisia
Na ă de Solu

ă că se vor aloca fonduri de în
vederea sprijinirii acestui sistem unic în

ă pierderi foarte mari
ătre guvernan

ă, informăm
opinia publică că în data de 13 octombrie are
loc licita ă serviciul public de
termie unde sunt a

ă tot felul de posibilită

ăm ca actorii politici, dacă nu pot să ajute,
să nu încurce, dezinformând de multe ori
opinia publică ă

ăria Municipiului Re

ă cetă ă în perioada
01.10 - 31.11.2011 se depun dosarele pentru
întocmirea listelor de prioritate la repartizarea
unei locuin ă sau din fondul de stat.

Documentele necesare pentru comple
tarea dosarului se pot ob

ăriei Re

ăderea

pre
ătoare (pentru două linii, principal +

secundar), de la 126 lei la 109 lei

ă tipuri
de abonament (pentru două linii

ă
ă de către Consiliul Local.

Pentru o mai bună informare a utilizatorilor
de transport în comun va fi emis un comunicat
de către operatorul privat, S.C. SPEDITION
RO-A TIR, cu specificări ale pre

ă
cu planurile de modernizare ătă

rimarul municipiului Re

ăriei Re ă

ăreia i s-a oferit în

ăria Re ă
din jude ă ă în mod legal
prinderea

ă situa ără
adăpost care în fiecare toamnă î ăre

ărul datorită transporturilor din alte
localită

ă pentru prinderea
ătă

ă ăinătate.

ământul popula
ă

ă informăm
că pentru Municipiul Re

ă ămân
tului, recenzorii selecta

ă
începând cu ora 09.00 iar grupa a II- a de la
ora 12.00.

şi
ap

şcolile,
gr

şurare lucr

ş-Severin, care prezint
şi de c ştri, prin intermediul
institu

şteptate firmele interesate.
Primarul Mihai Stepanescu este îngrijorat

de modul de implementare a unor proiecte,
gen „termie”, (investi şi atribuirea
serviciului), de birocra şi legisla

şi singulare. De asemenea
sper

şi cet

şi

şi Privat al Consiliului
Local” informeaz

şi Privat al
Consiliului Local”, ( Bloc 800), camera 3119.

şi

şi
prezentat planul de reduceri tarifare la
transportul în comun.

La insisten
şi şit sc

şi
abonamentul lunar - zile calendaristice (toate
liniile) de la 180 lei la 156 lei. Cele dou

şi penru toate
liniile) sunt introduse recent.

Toate tarifele operatorului se analizeaz şi
aprob

şi abonamente în concordan
şi îmbun

şi
şedin

şi şefi ai
diferitelor servicii, reprezentan

şedin

şi strada Lupac. De men
şi

şoar
şi gestionarea câinilor comunitari.

A fost analizat
şi m şte

num

şi gestionarea lor.
Pentru îmbun

şe din şi str

şi al locuin şura în
perioada 21 - 31 octombrie 2011, v

şi
şefi şi 5

responsabili de circumscrip
şurare a recens

ş
Severin în cursul zilei de vineri, prima grup

Primăria ne informează
Conflict politico-mediatic între Valentin Rusu }i Mihai Stepanescu

Un conflict pe care l-am putea caracteriza
ca fiind de natur ţine capul de afi

ţa s-ar putea opri din cauz
ţare. În acest context s-a

vehiculat proiectul de modernizare al Gr

ţia primarului a inflamat spiritele în
tab ţinut o
conferinţ

ţa
ţa, minte cu neru -

ţei.
Ultimul (poate) episod, din aceast -

ţei, s-a consumat la începutul
acestei s

ţinut o nou ţ

ţe politice a
primarului, chipurile independent, Mihai
Stepanescu, a declarat Valentin Rusu. Vreau
s

ţii.
Singura noastr

ă politică

ături de
viceprimarii aceluia

ă parte. Totul a
pornit de la faptul că Mihai Stepanescu î

ă unele proiecte derulate la
Re ă că nu sunt
bani de cofinan

ădinii
Zoologice din municipiu

ăra deputatului Vali Rusu, care a sus
ă de presă, alături de cei doi

viceprimari, în care a arătat că cele două
proiecte nu vor fi oprite niciodată. Replica
primarului Mihai Stepanescu nu a întârziat să
apară. „Am constatat cu surprindere cum, din

nou, acest ineficient parlamentar, Valentin
Rusu, care nu se preocupă de problemele din
colegiul său de la Oravi

ădinii zoologice”, a afirmat primarul Re
ă confrun

tare care dă semnalul luptelor politice pentru
primăria Re

ăptămâni, când deputatul Valentin
Rusu

ă conferin ă de presă.
”Comunicatul PSD nu mai lasă nicio îndoială
asupra adevăratei apartenen

ă precizez că în 2007, când a fost aprobat
proiectul de modernizare a Grădinii
Zoologice, noi nu eram în aceste func

ă implicare e de a aduce bani
pentru finalizarea modernizării

ş al
acestor zile, avându-i protagonişti pe
deputatul PD-L Valentin Rusu, al

şi partid, Sorin Simescu şi
Cristian Panfil, pe de o parte şi pe primarul
Mihai Stepanescu, pe de alt

şi
exprimase îngrijorarea, la un moment dat,
vizavi de faptul c

şi

şi un proiect de la
Colegiul Economic al Banatului Montan.
Declara

şi nici de aducerea
de bani la Reşi şinare, nea
vând niciun rol în proiectul de modernizare a
gr şi

şi

şi viceprimarul Sorin Simescu, au
sus

şi atât.”
(Dan Apostolescu)



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 3 camere decoman-
dat, 120 mp, situat în Re ţa, Colonia
Oltului, et. 1, în imobil compus din 4
apartamente. Central

ţ ţiu comun 100
mp. Preţ 42.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 3 camere semideco-
mandat, et. 1/4, situat în Re ţa, P-ţa
Trandafirul, plus garaj. Preţ 35.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 120 mp situat în
Re ţa, B-dul Republicii. Preţ 57.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa centru, compus
ţiu

comercial, la etaj 3 apartamente a câte 2
camere, 3 b

ţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţi

curent, gaz, canalizare. Preţ 50.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând garsonier
ţa, str. Rar

ţ 13.500 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere confort 3,
et. 1/4, situat în Re ţa, cartier Lunca
Pomostului. Preţ 12.500 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 2 camere, Lunca

ţ 180
€ lunar plus utilit ţile. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 2 camere, semideco-
mandat, 40 mp, gresie, faianţ

ţa,
Aleea Gladiolelor. Bloc termoizolat la
exterior. Preţ 17.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 4 camere, etaj 8, 120
mp, dot ţie: central

ţ
ţa, P-ţa 1 Decembrie, poziţie ultra-

central ţ 43.000 € u Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ţa, Blocul 800.
Preţ 7.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, 3 balcoane, 2 b ţial
termopane, bloc construit în anul 1984, etaj
3/4, situat în Re ţa, zona Lunca
Pomostului. Preţ 36.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţa, zona

Muncitoresc, la strada principal ţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţa, lâng

ţ 65.000 € 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 spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, P-ţa Re ţa Sud. Preţ 65.000 €. 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

Cump

ţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principal 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 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.

Închiriez cas
ţa 700, de

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

şi

şi

şi

şa Montan

şi

şi

şi utilat,
pentru o perioad

şi

şi
şor negociabil.

Vând garaj situat în Reşi

şi

şi

şi şcoala general

şi

şi

şi şi

şi

şini, în
Reşi

şi
re

şi şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km
de Reşi

şoara lâng

ă, termopane, podele
laminate, pivni ă, pod, spa

ă în Oravi ă
din parter 120 mp amenajat ca spa

ăi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces din 2
străzi cu sens unic. Pre

ă în Boc ă, compusă
din 6 camere, baie, bucătărie, utilită

ă 32 mp, et. 2/4, situată
în Re ău, balcon închis,
bucătărie mobilată, baie cu cadă, cameră
de zi, podele laminate, centrală termică,
termopane. Pre

Pomostului, complet mobilat
ă de minim un an. Pre

ă

ă, termopane,
centrală termică, etaj 2/4, situat în Re

ări de excep ă, termopa-
ne, gresie, faian ă, podele laminate, situat
în Re

ă. Pre

ăi, centrală, par

ă 2 camere, baie, bucătărie, la
curte comună, situată în Re

ă. Pre

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

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

ă.

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ă ă, curent, gaz

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

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

-

a

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

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

Cas

Vând teren la intrare în

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

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

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

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

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

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

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

ţie electric

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

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

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

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

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

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

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

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

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

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

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

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

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

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

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

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

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

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

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

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

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

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

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

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

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

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

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

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

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

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

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

ă de vacan ă zona Văliug-

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

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

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

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

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

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

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

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

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

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

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

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

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

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

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

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

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

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

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

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

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

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

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

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

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

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

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

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

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

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

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

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

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

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş

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

ţ ţ ţ
ţ ţ

ă ă ă ă ş

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

lei
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 1212 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12

12 Septembrie - 12 Octombrie 201112 Septembrie - 12 Octombrie 2011

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

3 oct 11 172,6623
4 oct 11 175,8152
5 oct 11 166,8078
6 oct 11 1
7 oct 11 170,5560

10 oct 11 169,7837
11 oct 11 1
12 oct 11 169,7947

. ‘

. ‘

. ‘

. ‘ 71,1330

. ‘
. ‘
. ‘ 70,2985
. ‘

PRISMA | - 19 |13 Octombrie 2011
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Pentru semestrul II al anului 2011, începând cu luna octombrie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9 lei O misiune a Fondului Monetar
Internaţional (FMI) şi a Uniunii Europene se va afla în România, în perioada 25 octombrie - 7 noiembrie 2011, pentru evaluarea politicilor bugetare Câştigul
salarial mediu nominal net a fost, în luna august, de 1.455 lei, în scădere cu 1,1% (16 lei) faţă de luna anterioară, dar cu 8,7% mai mare faţă de aceeaşi lună din
2010, potrivit INS Elevii şi preşcolarii ar putea beneficia de accesul gratuit la muzee, potrivit unei propuneri legislative înregistrate la Camera Deputaţilor
Producătorii agricoli vor primi ajutoare de stat în valoare totală de 779 milioane lei (circa 200 milioane euro) pentru 2011-2012 Rata anuală a inflaţiei a scăzut,
în septembrie, la 3,45% de la 4,25%, nivel consemnat în luna august a acestui an, potrivit

4

� Ordinul Ministerului Muncii, Familiei ţiei Sociale
nr. 1832/2011 privind aprobarea Clasific ţiilor din
România - nivel de ocupaţie (sase caractere) (M.O. nr.
561/08.08.2011)

Casa Naţional

.
Casa Naţional

.
H.G. nr. 676/2011 pentru modificarea . .

ţului
Cara -

ţul Cara .
Guvernul României - Metodologia din 2011, de evaluare în

scopul clasific ţilor
.

H.G. nr. 795/2011 pentru modificarea . .
ţi de încetare a

practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale
consumatorilor (M.O. nr. 573/11.08.2011)

H.G. nr. 796/2011 pentru modificarea unor acte normative
din domeniul protecţiei consumatorilor (M.O. nr.
573/11.08.2011)

Ministerul Mediului -
ţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de
tractoare .

Ministerul Mediului ţiuni din 2011,
privind aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) din O.u.G. nr.
40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluante .

Autoritatea Naţional ţa

Alimentelor - Condiţii din 2011, de funcţionare a abatoarelor
de capacitate mic

ţie, aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii, p

H.G. nr. 817/2011 pentru modificarea art. 50 din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011
(M.O. nr. 586/18.08.2011)

Ordinul Ministerului Agriculturii

ţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit
2007-2013 (M.O. nr. 587/19.08.2011)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei ţiei Sociale
nr. 1932/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
muncii, familiei ţiei sociale nr. 310/2009 privind
aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Bani pentru
s ţa salariaţilor" (M.O. nr. 587/19.08.2011)

Ministerul Muncii, Familiei ţiei Sociale -
Procedura din 2011 ţi
s

ţinerea parolei, precum
ţilor în format

electronic (M.O. nr. 587/19.08.2011)
Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

ţ
ţiei,

cercet

Ministerul Educaţiei, Cercet
ţiei

didactice de predare a personalului de conducere din
inspectoratele ţile de înv ţ ţile
conexe, precum

O.G. nr. 14/2011 pt. completarea art. 2 din O.u.G. nr. 28/
1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza apa-
rate de marcat electronice fiscale (M.O. nr. 604/26.08.2011)

O.G. nr. 15/2011 pentru modificarea
-

H.G. nr. 848/2011 pt. modificarea H.G. nr.755/2010 privind
schema de ajutor specific acordat produc

O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legal
ţii b

O.G. nr. 16/2011 pentru modificarea . .

ţiilor existente (M.O. nr. 608/29.08.2011)
Ordinul Ministerului Mediului

ţare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului

H.G. nr. 864/2011 pentru modificarea
ţ ţ

ţare prin credite bancare cu garanţie guvernamental
â

şi Protec

şi completarea H G
nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al jude

ş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comu
nelor din jude ş-Severin (M.O nr. 568/10.08.2011)

şi ierarhiz

şi completarea H G
nr. 1.553/2004 privind unele modalit

şi P

şi maşini agricole autopropulsate (M.O nr.
577/16.08.2011)

şi P

şi eficiente din punct de vedere energetic (M.O nr.
581/17.08.2011)

şi pt. Siguran

şi Dezvolt

şi dezvolt

şi Dezvolt

şi dezvolt

şi Protec

şi protec

şi siguran
şi Protec

şi actele pe care angajatorii sunt obliga

şi procedura privind transmiterea
registrului general de evidenta a salaria

şi
Sportului nr. 4860/2011 pentru modificarea Metodologiei
privind mişcarea personalului didactic din înv

şi sportului nr. 5.616/2010 (M.O. nr.
594/23.08.2011)

şi Sportului -
Norma metodologica din 2011, pentru stabilirea obliga

şcolare, unit
şi a personalului de îndrumare şi control din

inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele
corpului didactic (M.O. nr. 601/25.08.2011)

şi completarea art. 3
din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aroma
tice, precum şi produsele stupului (M.O. nr. 604/26.08.2011)

şi
penalizatoare pentru obliga şti, precum şi pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul
bancar (M.O. nr. 607/29.08.2011)

şi completarea O G
nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al
construc

şi P
şi completarea Ghidului de finan

şi p

şi completarea
Normelor de aplicare a Ordonan ei de urgen a Guvernului
nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cl

ării ocupa

ă a Asigurărilor de Sănătate - Metodologia
din 2011, de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se
solicita revalidarea (M.O nr. 563/08.08.2011)

ă a Asigurărilor de Sănătate - Reguli din
2011, de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare
continua (M.O nr. 563/08.08.2011)

ării universită ării programelor de
studii (M.O nr. 569/10.08.2011)

ă

ădurilor - Ghidul din 2011, de finan

ădurilor - Instruc

ă Sanitară Veterinară

ă (M.O. nr. 585/18.08.2011)
Ordinul Ministerului Agriculturii ării Rurale nr.

188/2011, pentru modificarea Normelor de apreciere a
bovinelor de reproduc

ădurilor ării rurale nr. 19/2006 (M.O. nr.
585/18.08.2011)

ării Rurale nr.
191/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor ării rurale nr. 392/2009 privind
aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele
finan

ănătatea

ă le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru
ob

ării, Tineretului

ă ământul
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educa

ării, tineretului

ării, Tineretului

ă ă ământ, unită

ătorilor de lapte de
vaca din zonele defavorizate (M.O. nr. 607/29.08.2011)

ă remuneratorie
ăne

ădurilor nr. 2073/2011
pentru modificarea

ădurilor nr.
772/2011 (M.O. nr. 611/30.08.2011)

ă
ădirilor de locuit cu

finan ă,
aprobate prin Hotăr rea Guvernului nr. 736/2010 (M.O. nr.
615/31.08.2011)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Noul consulat al României de la Catania,
în insula din Italia, va fi deschis în
următoarele săptămâni, în prezent fiind în
curs de amenajare, a declarat recent,
purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor
Externe.

Sicilia

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

România avea în 2010 cel mai mare număr de
din Uniunea Europeană, 3,856 milioane (sau 32%

din totalul UE 27), urmată de Italia cu 1,6 milioane exploataţii
(13,5% din totalul UE) şi Polonia (1,5 milioane exploataţii
12,5% din totalul UE), arată datele publicate de Oficiul
European de Statistică.

exploataţii
agricole

Consiliului Na]onal pentru
Competitivitate

Guvernul a aprobat, prin Memorandum,
înfiinţarea Consiliului Naţional pentru
Competitivitate, platformă guvernamentală
care să asigure un dialog între Executiv,
mediul de afaceri şi mediul universitar.

Obiectivul major al acestui Consiliu este
elaborarea Strategiei Naţionale pentru
Competitivitate România 2020, care va
oferi o viziune integrată asupra acestui
domeniu şi va fundamenta politicile
publice. Semestrial, Consiliul Naţional
pentru Competitivitate va prezenta
rapoarte publice cu privire la dinamica
competitivităţii economice.

Din structura Consiliului Naţional pentru
Competitivitate vor face, în propor ii egale,
deciden i din institu iile centrale, 20 la
număr, exper i din mediul academic i
universitar, în special din primele 12 univer-
sită i aflate în topul celor mai competitive, la
care se adaugă cele 3 academii de tiin e
din România, i reprezentan i ai asocia iilor
de afaceri, respectiv ai companiilor cele
mai mari angajatoare i cele mai mari
contributoare la bugetul de stat. Este vorba
despre 40 de reprezentan i.

Această structură va fi coordonată de
consilierul de stat pe probleme economice
al primului-ministru, iar pentru funcţionarea
sa nu va fi alocat un buget.
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Guvernul Romaniei, 05.10.2011

În Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 707 din data de 6 octombrie 2011 a fost
publicat Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 2604/2011 privind aplicarea
prevederilor art. XI din Ordonanţa
Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, precum şi pentru reglemen-
tarea unor măsuri financiar-fiscale.

Actul normativ detaliază modul de
aplicare a prevederilor OG nr. 30/2011
pentru modificarea şi completarea Codului
fiscal, referitoare la ştergerea/reducerea
penalităţilor de întârziere pentru contri-
buabilii care îşi achita obligaţiile fiscale
până la sfârşitul anului 2011 sau în primul
semestru al anului viitor.

Facilităţile fiscale se acorda pentru obli-
gaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor
fiscale principale restante la data de 31
august 2011.Aceste facilitaţi constau în:

anularea penalităţilor de întârziere,
precum şi anularea unei cote de 50% din
majorările de întârziere aferente acestor
obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile
principale şi dobânzile aferente acestora
sunt stinse prin plată sau compensare până
la data de 31 decembrie 2011

reducerea cu 50% a penalităţilor de
întârziere, precum şi reducerea cu 50% a
unei cote de 50% din majorările de
întârziere aferente acestor obligaţii fiscale
principale, dacă obligaţiile principale şi
dobânzile aferente acestora sunt stinse
prin plată sau compensare până la data de
30 iunie 2012.

Actul normativ precizează structurile
care acorda facilităţile fiscale menţionate
mai sus, şi anume:

Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, prin organele fiscale competente
subordonate, pentru obligaţiile fiscale
administrate de aceasta;

Autoritatea Naţională a Vămilor, prin or-
ganele sale subordonate, pentru obligaţiile

fiscale administrate de aceasta;
direcţiile de specialitate din Ministerul

Finanţelor Publice, pentru obligaţiile
stabilite de acestea şi transmise spre
recuperare Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.

Procedura de stingere a penalităţilor
este următoarea:

până la data de 15 octombrie 2011, or-
ganele competente identifica contribuabilii
care, conform evidentelor fiscale, înregis-
trează obligaţii fiscale principale restante la
data de 31 august 2011 şi notifica contribua-
bilii privind posibilitatea acordării facilităţii;

contribuabilii pot depune o cerere prin
care solicita o situaţie a obligaţiilor de plată
exigibile care urmează a fi stinse, precum şi
a celor care intră sub incidenţa facilităţii;

în termen de 5 zile de la data depunerii
cererii, organul competent comunica
contribuabilului situaţia solicitata şi
întocmeşte borderou provizoriu de scădere
din evidenta fiscala a obligaţiilor fiscale ce
pot face obiectul facilităţii;

dacă în termen de 10 zile de la data
comunicării situaţiei, se sting prin plată sau
compensare obligaţiile principale şi
dobânzile aferente acestora, organul
competent validează borderoul provizoriu
de scădere şi emite în termen de 3 zile de la
data stingerii, decizia referitoare la
obligaţiile de plată accesorii;

dacă s-au stins şi aceste obligaţii fiscale
accesorii în termenul prevăzut de Codul de
procedura fiscală, organul competent
emite, după caz, decizia de anulare a
penalităţilor de întârziere sau de reducere a
acestora.

Contribuabilii care nu au depus cererea
conform procedurii stabilite de actul norma-
tiv, dar sting prin plată sau compensare
toate obligaţiile de plată, pot solicita acor-
darea facilităţii prevăzute de lege prin de-
punerea unei cereri la organul competent.
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10 October 2011 - Juridice.ro

Procedura de }tergere a penalit@]ilor pentru
contribuabilii care î}i achita datoriile pân@ la

sfâr}itul anului 2011

| |13 - 19 Octombrie 2011 PRISMA

În perioada 6-7 octombrie 2011, s-a desfăşurat la Berlin cea de-a XV-a reuniune a
Comisiei Mixte guvernamentale româno germane pentru probleme ale etnicilor germani
din România.

La finalul lucrărilor a fost semnat protocolul reuniunii care cuprinde, printre altele,
angajamentul părţilor în susţinerea, şi pe mai departe, prin eforturi comune, a măsurilor
concrete de sprijinire a proiectelor care servesc păstrării, punerii în valoare şi dezvoltării
identităţii culturale, lingvistice şi spirituale a minorităţii germane din România şi a patri-
moniului cultural al acesteia. Prevederile Protocolului reconfirmă disponibilitatea părţilor
de a susţine programele în domeniile învăţământului, culturii, dar şi în planul asistenţei
sociale şi al dezvoltării economice realizate în cadrul cooperării româno-germane.

Camera Deputaţilor, în calitate de for
decizional, a adoptat proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor
sume prevăzute în titluri executorii având
ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar.

Astfel, plata sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătoreşti, devenite executorii
până la data de 31 decembrie 2011, se va
realiza după o procedură de executare
care începe astfel: în anul 2012 se plă-
teşte 5% din valoarea titlului executoriu, în
anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea
titlului executoriu, în anul 2014 se plăteşte
25% din valoarea titlului executoriu, în
anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea
titlului executoriu, în 2016 se plăteşte 35%
din valoarea titlului executoriu.

La nivelul M.M.P. se analizează în
acest moment posibilitatea folosirii mai
multor vouchere la achiziţionarea unui
tractor, în cadrul Programului Rabla.

Din 12 septembrie şi până în 10 no-
iembrie, proprietarii de tractoare şi maşini
agricole autopropulsate care doresc să
beneficieze de facilităţi, se pot înscrie în
Programul Rabla pentru tractoare,
program ce are alocată în acest an suma
de 51.608.000 lei. Cuantumul primei de
casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca
aceasta să depăşească 40% din preţul de
achiziţie, preţ care nu include TVA, al
tractorului nou sau al maşinii agricole noi.

Camera Deputaţilor a adoptat, pe articole, un
proiect de lege privind interzicerea activităţii de

Proiectul a fost respins de Senat, însă
Camera Deputaţilor este for decizional. Această
lege se va abroga la data la care va intra în vigoare
noul Cod Penal.

cămătărie.

Reuniune româno-germană



De la introducerea lor, automobile au fost o sursă de
pasiune

ăzi ele sunt adesea asociate cu luxul, cu performan
ă ne reamintească că poate fi

vorba

ărată rulotă
"Swiss Army", introducând un concept prin care aceasta î

ărimea prin extinderea în exterior a păr

ă la cinci persoane. Cuprinde o zonă
pentru bucătărie, baie ă stilul magic de pliere al
cu ărei camere se pot deschide

ătuit din panouri
solare pentru a încărca o baterie, baterie ce poate fi
alimentată ă opt ore pentru 24 ore de utilizare.

Dar spa ă, în design
ă în vehicul din spate printr-o scară mare,

care este pliată în plafon.
Atât conducătorul auto cât

ă circulară construită în u
ă călătorilor o

vedere panoramică a drumului.
Prin acest model se renun ă la conceptul rulotelor clasice,

prin abandonarea tradi

ă de lacrimă care nu are col
ător de cuvânt pentru NAU, compania care a

proiectat Ecco, a declarat: "Dorim ca acest vehicul să devină
la fel de simbolic ca rulotele VW".

În timp ce este un pic mai larg decât predecesorul său
Volkswagen, Ecco, construit din aluminiu ă, este mai
aerodinamic iar vehiculul rulează mai aproape de sol.
Rezultatul este îmbunătă

ă pentru to ăzută.
"Vrem să aducem înapoi libertatea deplasării pentru

genera
ă încă nu a decis asupra pre

le
şi de în şi şoferi lor.

Ast
şi propune s

şi despre libertate.

Exper
şi

poate dubla m

şi hol. Dup
şi

scaunele pot fi rabatate pentru a crea spa

şul fiind alc

şi la priz
şi concept,

astfel, pasagerii intr

şi pasagerii au acces la o
fereastr şile mari care se deschid
vertical spre cer, în timp ce un parbriz mare ofer

şi sticl

şi rezisten

ţelesuri la fel de individuale ca
ţa sau

siguranţa, dar Ecco î

ţi în design din Elveţia au venit cu o adev

ţii
superioare.

În vehiculul electric, lung de 4,57 m, care va fi disponibil în
2014, pot dormi pân

ţitului elveţian, pereţii fiec
ţiu suplimentar.

Numit Ecco, este de asemenea un vehicul verde, care
produce zero emisii, acoperi

ţiul este tema principal

ţ
ţionalei forme de "cutie" pentru un

vehicul sub form ţuri.
Un purt

ţirea volumului interior, vedere
extins ţi pasagerii ţa la vânt mai sc

ţiile viitoare," a mai spus reprezentantul companiei.
NAU a declarat c ţului vehiculului.

UE }i abolirea pedepsei cu moartea în
întreaga lume

Care este situaţia actuală?

Ce măsuri ia UE în lupta împotriva pedepsei capitale?

Un exemplu concret?

La nivel mondial există o tendinţă de abolire a pedepsei cu
moartea: între 1993 şi 2009, numărul ţărilor care au abolit,
prin lege, pedeapsa cu moartea pentru toate infracţiunile a
crescut de la 55 la 97; în decembrie 2010, 139 ţări - peste
două treimi din ţările lumii - aboliseră pedeapsa cu moartea,
prin lege sau în practică; în 2010, au avut loc execuţii în 23
de ţări sau teritorii, iar în cel puţin 67 au fost impuse pedepse
cu moartea (China, Coreea de Nord, Iran, Yemen, Statele
Unite şiArabia Saudită fiind cap de afiş).

Deşi pedeapsa cu moartea cunoaşte o scădere în între-
aga lume, cazurile în care se aplică rămân prea numeroase.
Acolo unde se recurge în continuare la pedeapsa capitală,
există probleme grave legate de respectarea normelor şi
standardelor internaţionale, în special în ce priveşte limitarea
pedepsei cu moartea numai la cele mai grave infracţiuni,
excluderea minorilor de la aplicarea acesteia, precum şi
garantarea unui proces echitabil.

Abolirea mondială a pedepsei cu moartea este unul dintre
principalele obiective ale politicii UE în domeniul drepturilor
omului. În 2010, UE a emis peste 15 declaraţii cu privire la
pedeapsa cu moartea, din care cea mai mare parte priveau
cazuri individuale, şi a efectuat numeroase demersuri împo-
triva acestei pedepse. ÎR/VP Catherine Ashton a mai decla-
rat, în discursul său către Parlamentul European din iunie
2010, că eforturile UE de abolire mondială a pedepsei cu
moartea constituie pt. ea o „prioritate cu caracter personal”.

Abolirea pedepsei cu moartea este una dintre priorităţile
tematice ale Instrumentului european pentru democraţie şi
drepturile omului (IEDDO). Din 1994, Comisia Europeană a
finanţat prin IEDDO peste 50 de proiecte în întreaga lume, cu
un buget total de peste 33 de milioane EUR.

Obiectivele includ activităţi de lobby şi comunicare vizând
restrângerea aplicării, moratoriul şi abolirea pedepsei cu
moartea, sensibilizarea opiniei publice în ţările adepte ale
păstrării pedepsei cu moartea prin intermediul educaţiei
publice, acţiuni de comunicare pentru influenţarea opiniei
publice, studii privind modul în care sistemele de pedeapsă
cu moartea ale unor state sunt conforme cu standardele
minime internaţionale, informarea şi sprijinirea strategiilor de
înlocuire a pedepsei cu moartea prin pedepse alternative,
eforturi pentru asigurarea accesului condamnaţilor la moarte
la niveluri adecvate de sprijin juridic, precum şi formarea
profesională a avocaţilor şi judecătorilor în vederea limitării
domeniului de aplicare a pedepsei capitale.

O nouă cerere de propuneri privind acţiunile împotriva
pedepsei cu moartea a fost lansată la 15 iunie 2011, cu un
buget de 7 milioane EUR. Prin aceasta, IEDDO devine
principala sursă de finanţare pentru proiectele aboliţioniste
din întreaga lume.

În acest an, în cadrul unei acţiuni finanţate de IEDDO, are
loc la Kigali, la 13 şi 14 octombrie, o conferinţă regională pri-
vind eliminarea pedepsei cu moartea şi/sau moratoriul privind
aplicarea acesteia. Conferinţa, care reuneşte reprezentanţi
din partea ministerelor justiţiei şi afacerilor externe din peste
20 de ţări din Africa subsahariană, urmăreşte să discute
abolirea pedepsei cu moartea în Africa şi să sporească
numărul ţărilor care sprijină Rezoluţia Adunării Generale a
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind un moratoriu asupra
pedepsei cu moartea, care va fi supusă la vot în 2012. Acesta
este un exemplu concret de modalitate prin care Uniunea
Europeană, ţările terţe şi societatea civilă îşi pot uni eforturile
şi pot obţine rezultate în vederea restrângerii progresive şi a
abolirii pedepsei cu moartea în întreaga lume.
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�Preşedintele francez şi cancelarul german, s-au întâlnit duminică, 9 octombrie, la Berlin, pentru a pune la punct un plan comun legat de criza datoriei din zona
euro Rusia este gata să ajute statele din zona euro să facă faţă crizei datoriei publice Parlamentarul german Karl Lamers a fost reales preşedinte alAdunării
Parlamentare a NATO, cu ocazia celei de-a 57-a sesiuni anuale care s-a desfăşurat la Bucureşti Summitul european şi al ţărilor zonei euro, ce urma să aibă loc
pe 17 şi 18 octombrie, la Bruxelles, a fost amânat pentru 23 octombrie Şefii de stat ai G-20 se vor reuni la Cannes, la 3-4 noiembrie Ritmul de creştere al
Produsului Intern Brut al Chinei va fi de aproximativ 9,4% în anul 2011, în uşoară scădere faţă de anul 2010
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Companiile sârbeşti ar putea începe construirea
părţii lor din conducta (400 km),
proiectată pentru a transporta gaze naturale ruseşti
în Grecia şi Balcani, până la sfârşitul anului, potrivit lui
Dusan Bajatovic, directorul general companiei de
stat de gaze a Serbiei.

South Stream
Preşedintele rus Dmitri Medvedev a promulgat acordurile cu

şi privind desfăşurarea unor baze militare
ruseşti pe teritoriile acestora. Rusia şi Georgia s-au confruntat în
august 2008 într-un război fulger pentru controlul Oseţiei de Sud.
Moscova a recunoscut ulterior auto-proclamata independenţă a
celor două republici separatiste georgiene.

Abhazia Oseţia de Sud
Alegerile legislative din au

fost câştigate de actuala coaliţie de
guvernare. Donald Tusk devine primul şef
de guvern polonez de la prăbuşirea
comunismului în 1989, care obţine un al
doilea mandat consecuti

Polonia

v.

În general, cetăţenii europeni sunt
mulţumiţi de posibilităţile pe care le oferă
piaţa unică în ceea ce priveşte oferta mai
mare de produse (74%), mai multe locuri
de muncă (52%) şi concurenţa loială
(47%). Pe de altă parte, piaţa unică este
percepută ca aducând beneficii numai
marilor companii (62%), ca înrăutăţind
condiţiile de muncă (51%) şi ca neaducând
beneficii oamenilor săraci şi dezavantajaţi
(53%). 28% dintre cei intervievaţi iau în
considerare posibilitatea de a lucra în
străinătate în viitor. Acestea sunt câteva
dintre principalele rezultate ale ultimului
sondaj Eurobarometru privind piaţa unică.
De asemenea, ele arată că mulţi europeni
nu sunt informaţi de piaţa unică şi de
beneficiile acesteia (35%).

Comisia Europeană a compilat un
raport privitor la 20 dintre cele mai
frecvente probleme cu care se confruntă
cetăţenii UE şi întreprinderile când
călătoresc, se mută sau lucrează în
străinătate. Raportul, care a fost solicitat în
Actul privind piaţa unică, tratează aspecte
precum cal i f icăr i le profes ionale,
securitatea socială, barierele fiscale,
accesul la finanţe şi cumpărăturile on-line,
pentru a numi numai câteva.

Îndepărtarea acestor obstacole şi o
mai bună funcţionare a pieţei unice pot
contribui la încurajarea creşterii economi
ce şi pot spori încrederea în aceasta. Din
acest motiv, Comisia se concentrează pe
eliminarea acestor probleme. În multe
dintre domeniile problematice identificate,
se lucrează deja la găsirea unor soluţii.
Spre exemplu, înainte de sfârşitul lui 2011,
Comisia va lansa propuneri pentru a
moderniza sistemul de recunoaştere a
calificărilor profesionale şi pentru a îmbu
nătăţi accesul la oportunităţile de achiziţii
publice. În urma propunerilor Comisiei
Europene din aprilie 2011, costurile pentru
brevetele de invenţie în Europa ar trebui să
se reducă cu 80% în anii următori.

Rezultatele oferă o analiză detaliată a
măsurii în care piaţa unică este înţeleasă,
atât la nivelul UE cât şi în statele membre
luate individual. Sunt evaluate atitudini
sociale faţă de principiile fundamentale ale
pieţei unice, cum ar fi dreptul cetăţenilor de
a lucra în orice stat membru, şi se arată
care ţări au atitudinea cea mai favorabilă,
respectiv cea mai puţin favorabilă faţă de
ideea unei pieţe unice a UE. Sondajul mă
soară de asemenea atitudinea faţă de achi
ziţii publice în care pot fi implicate societăţi
străine, faţă de contrafacere şi piraterie,
precum şi faţă de drepturile cetăţenilor.

Raportul oferă o imagine a obstacole
lor reale întâlnite în piaţa unică şi se
bazează pe o analiză a reclamaţiilor tratate

de Comisie şi de serviciile de asistenţă ale
acesteia (SOLVIT, Serviciul de orientare
pentru cetăţeni, Reţeaua întreprinderilor
europene, Centrele europene pentru
consumatori, Centrul de contact Europa
Direct, EURES-Serviciul european pentru
ocuparea forţei de muncă), combinată cu
rezultatele ultimului sondaj Eurobarometru
şi ale unor sondaje la care au participat
grupuri-ţintă1.

Cele 20 de domenii principale de
preocupare au fost identificate fără să se
stabilească nicio ordine a importanţei.
Pentru fiecare arie de preocupare,
serviciile Comisiei au identificat una sau
mai multe posibile cauze primare (dacă
problema constă în lacune de informare,
de implementare sau de legislaţie) pe baza
experienţelor practice analizate. În
general, raportul despre cele 20 de
preocupări principale confirmă că există
încă un decalaj între aşteptări şi realitate în
piaţa unică şi că acest decalaj rezultă din
înlănţuirea acestor lacune:

O lacună de informare: Foarte des,
oamenii nu îşi cunosc sau nu îşi înţeleg
drepturile suficient şi nu ştiu unde să caute
informaţii sau ajutor;

O lacună legată de implementare: În
multe domenii, se poate constata o
diferenţă între cadrul juridic al Uniunii
Europene şi modul în care acesta este
implementat şi aplicat în practică;

O lacună de legislaţie: În anumite
domenii, cadrul juridic al Uniunii Europene
nu corespunde aşteptărilor cetăţenilor şi
ale întreprinderilor.

Raportul despre cele 20 de preocupări
principale va constitui baza pentru discuţii
la Forumul privind piaţa unică (SIMFO)
care va avea loc între 2 şi 4 octombrie.
SIMFO este organizat în colaborare cu
preşedinţia poloneză a Consiliului UE şi cu
Parlamentul European şi va reuni cetăţeni,
alte părţi interesate şi factori de decizie
politică de la toate nivelurile de
administraţie pentru a discuta situaţia
pieţei unice. Aceasta se va face în cadrul a
opt grupuri de lucru care vor dezbate unele
dintre preocupările identificate, precum:
recunoaşterea calificărilor profesionale,
detaşarea lucrătorilor şi drepturile sociale
fundamentale, precum şi îmbunătăţirea
funcţionării legislaţiei UE în domeniul
achiziţiilor publice.

Serviciile Comisiei intenţionează să
repete această experienţă în viitor, astfel
încât să poată evalua zonele în care s-au
înregistrat progrese şi cele în care este
încă nevoie de eforturi pentru a face ca
piaţa unică să se ridice la nivelul promi
siunilor.Acest proces va constitui, la rândul
său, o bază pentru dezbaterea politică în
privinţa noilor iniţiative care trebuie luate.

-

-

-
-

-

-
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Rulota electricăRulota electrică

Francois Hollande Martine
Aubry,

Partidele flamande şi valone

Reprezentanţii

şi
fostul şi actualul secretar al

Partidul Socialist francez, se vor
confrunta în turul doi al alegerilor
primare, pentru desemnarea
candidatului formaţiunii la prezi-
denţialele din 2012.

A fost pentru prima dată când,
pentru desemnarea candidatului
nu au votat doar "militanţii" socia-
lişti. Imediat după instalarea în
funcţia de secretar al partidului,
Martine Aubry a decis ca toţi
francezii cu drept de vot şi nu doar
membrii PS pot participa la scrutin
în aceste alegeri primare, în schim-
bul unei sume de 1 euro menită să
acopere costurile de organizare.

Hollande a devenit favoritul, în
sondaje, socialiştilor după retrage-
rea lui Dominique Strauss-Kahn,
fostul director al FMI, arestat la
New York pentru suspiciune de
tentativă de viol.

din Belgia au căzut de acord
asupra unei reforme instituţionale
care conferă mai multă putere
regiunilor, menită să pună capăt
crizei politice din regat care
durează de 18 luni.

Politicienii vorbitori de olande-
ză şi franceză mai trebuie să cadă
de acord asupra unei platforme
comune de guvernare.

Procesul s-ar putea dovedi
dificil, deoarece divergenţele între
negociatori nu mai sunt pur lingvis-
tice, cu Flandra tinzând puternic
spre dreapta şi Valonia spre stânga

ONU, SUA,
UE şi ai Rusiei s-au întrunit la
Bruxelles, în cadrul unor consultări
cu uşile închise privind problema
Orientului Mijlociu.

La încheierea reuniunii, Cvar-
tetul a cerut palestinienilor şi
israelienilor să se întâlnească nu
mai târziu de 23 octombrie, cu
obiectivul de ajunge la un acord
până la sfârşitul anului 2012, pre-
zentarea de idei concrete privind
frontierele şi securitatea în termen
de 90 de zile şi realizarea de
"progres substanţial" în termen de
şase luni.

În timp ce Israel a acceptat în
p ropunerea , deş i exp r imă
"preocupări" legate de unele dintre
elementele ei, palestinienii nu au
aprobat oficial propunerea, deşi au
declarat că există "elemente
încurajatoare" în conţinutul ei.
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Cumpăr în Bocşa porumb şi
grâu la 0,70 lei/kg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând mobilă dormitor completă,
1.400 lei; col ătărie, 500 lei;
mobilă tineret, 1.000 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

ţar buc

Vând porci de casă rasa marele
alb, între 100

ăr ma ă de spălat
automată. Tel. 0742-162726. (RR)

Vând sta
ă,

180 € neg; cameră foto Olympus 6
MP, 100 lei. Tel. 0747-585716. (RR)

Vând tv Neo color sport, 200 lei
neg; telefon Alcatel ro ă
nou, 100 lei; caiete pentru ă,
0,70 lei/caiet, cantitate mai mare,
0,50 lei/buc. Tel. 0355-803014,
0746-020211. (RR)

Vând în satul Pe

ă de 9 luni 100-120 kg. 800
lei; capră 2 ani, 200 € neg. Tel. 0733-
647998, 0754-749466. (RR)

Vând în Anina un tv Samsung

ă, 200 €; goblen
Cina cea de taină, 400 €; candela
bre cu 2, 8 ă

ă cu lână
naturală de oaie, 150 lei/buc; garni
tură plu ă compusă din cuvertură,
2 huse de fotolii ă.
Tel.0729-876548, 0255-240038. ( )

Cumpăr motor monofazic pentru
abric. Tel. 0740-607105. (RR)

Vând în Caransebe

ă video 64, cd-
rom, monitor, tastatură, mouse, 350
lei; birou, 200 lei; col

ă tineret, 700 lei; video
Grundig, 120; cd player cu casetă

ă, 600 lei; saltea 1 persoană,
40 lei. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând în Rusova Veche 3 că

şi 120 kg. Tel. 0723-
235961. (RR)

Cump şin

şu cu clapet
şcoal

ştere nr. 40,
comuna Constantin Daicoviciu,
scroaf

şi
un tv Panasonic, 300 lei neg; cos
tum popular de dam

şi 12 becuri; 2 buc

şat
şi 2 fe

ş calculator
PIV, 512 mb ram, hdd 80 gb, proce
sor Intel 1200, plac

şi
aparat radio, 120 lei; cuptor cu
microunde profesional, 130 lei;
expresor de cafea, 120 lei; rochie
mireas

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

-

-
ţi

plapume de 1 persoan
-

ţe de perin
rr

-

ţar sufragerie,
650 lei; mobil

ţei
de întors oile. Tel. 0768-952021. (rr)

Vând în Re ţa convector pe gaz
LP 80 cu tiraj forţat din comerţ,
omologat ISCIR, 400 lei neg;
central

ţii, 100 €. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând în Oraviţa 2 combine
muzicale la 800 lei

ţuri ieftine. Tel. 0761-
705767, 0754-433996. (RR)

Vând în Boc

ţi de paie

ţa camer

rr
ţa canapea, 450 lei;

covor 350x250, 150 lei; u

şi

şi ap

şi 12" noi în cutie,
pentru forma

şi 1500 lei; 4
perechi de boxe de la 150 W, 100 lei;
diferite maşini de g

şi telefoane
mobile la pre

şa scroaf

Cump şa balo
şi lucern

şi

şc

şi
ş

ă pe gaz Beretta pentru
căldură ă caldă cu tiraj normal
31 kw, 500 lei; telefon LG 525 digital,
250 lei; Nokia C1 sigilat, 250 lei; 2
boxe 2x500 W profesionale,
difuzoare ba

ăurit de la 800 lei
la 850 lei; calculatoare

ă 130 kg cu
8 purcei la 3 săptămâni, 1.800 lei
neg; moară de cereale făcută nouă,
din tablă groasă, cu ciocane, fără
motor, 400 lei neg. Tel. 0740-
770047. (RR)

ăr în Boc
ă. Tel. 0745-672481. (RR)

Vând în Re ă video
Sony, 400 lei; aparat foto digital, 150
lei; video dvd recording, 500 lei neg;
video dvd recording, 350 lei neg;
antenă parabolică cu lnc, 90 lei; 2
imprimante, 70 lei; router, 50 lei; 2
pompe pentru acvariu, 40 lei
respectiv 80 lei; 2 încălzitoare cu
termostat pentru acvariu, 40 lei/buc;
2 difuzoare auto Kenwood 80 W, 60
lei. Tel. 0730-552734. (RR)

Vând pu ă cu aer comprimat
cu lunetă, alică de 4,5 mm, 700 lei;
flex profesional, 300 lei neg. Tel.
0721-765645. (RR)

Schimb 2 porci de 100 kg cu
lemne de foc. Tel. 0755-504554. ( )

Vând în Re
ă pliantă

nouă, 140 lei; blană naturală maro
pentru femei mărimea 44-46, 130
lei. Tel. 0786-483218, 0355-
415185. (RR)
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Diverse

Caut o fat
ţa sau din

Timi

Tân

ă serioasă pentru
căsătorie din Re

ăsător ie sau
prietenie, eu am 28 de ani, m168, kg
59. Tel. 0741-571238.

ără, discretă

şi
şoara, între 19 şi 29 de ani,

vreau pentru c

şi sexy, aştept
telefon la 0742-886283.

Matrimoniale

Vând în G

.

ţuic

ţii,
1000 lei; ax pt. abric de 300 cu 2 cu-
ţite, 300 lei. Tel. 0747-877713. (RR)

Vând în Re ţa o mânz

ţa convector
Oranier tiraj normal, 50 € neg. Tel.
0737-151049. (RR)

Vând c ţi, 300
€. Tel. 0760-388820. (RR)

Cump
ţinut. Tel. 0742-544119. (RR)

S-a pierdut în Re ţa portofel cu
acte, buletin, carnet de

ţie
sau s t rr

ţa rochie de
mireas ţ

ţi, zona Banat, 350 lei; covor
persan, 80 lei; covor persan, 500 lei;
video, 60 lei; 2 fotolii plus m ţ

.

ţa untur

ătaia struguri pentru
vin, 2 lei/kg. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)

Vând masă de tenis aproape
nouă, 400 lei; PlayStation portabil
cu 3 jocuri, 300 lei. Tel. 0722-
125684. (RR)

Vând armăsar de 4 ani semi
greu, 3.400 lei neg. Tel. 0740-
145324. (RR)

Vând bibliotecă compusă din 3
corpuri, 500 lei. Tel. 0723-520785

Vând în Boc ă de circular
mare cu motor de 4 KW ă
de 700, 1000 lei; cazan de făcut

ă de 130 l din inox alimentar, are
ă, 800 € fix; polizor

fix cu 2 pietre de 300, 1000 lei; motor
electric de 15 KW la 3000 rota

ă de 2 ani,
foarte frumoasă, 2.000 lei neg. Tel.
0721-147604. (RR)

Vând în Re

ărucior handicapa

ăr în Jamu Mare oi de

ă
cineva l-a găsit să-l predea la Poli

ă sune la el. 0727-339964. ( )
Vând în Re

ă, 350 lei; costum ărănesc
bărba

ăsu ă,
550 lei; haină de blană bărbătească
Alain Delon nr. 52, 80 lei; cuverturi
plu

ămate, peisaje cu
anotimpuri, 100 lei/buc; aparat foto
Kiev, 50 lei; vitrină cu sertare, 500
lei. Tel. 0751-847843. (RR)

Cumpăr în Lugoj vaci, tauri

ăr în Doman o mânză, o
iapă, un cal, indiferent ce-ar fi,
pentru un animal de casă. Tel. 0255-
233523. (RR)

Cumpăr în Re ă de
viezure. Tel. 0726-634447. (RR)

Vând mobilă sufragerie în stare
foarte bună. Tel. 0763-423458. (RR)

Vând mobilă sufragerie, 400 lei;
mobilă dormitor, 200 lei. Tel. 0785-
015995. (RR)

şa mas
şi cu pânz

şi umplere lateral

şi

şi

şi
şofer. Dac

şi

ş pentru pat, 30 lei/buc; tablouri
pictate şi înr

şi
juninci pt abator, plata pe loc, asigur
transport. Tel. 0769-585880. (RR)

Cump

şi

Vând mobilă sufragerie din lemn
masiv cu dulap generos, 1.000 lei.
Tel. 0747-081224. (RR)

Auto-Moto-Velo

Vând căru ă de fier cu roţ ţi de
cauciuc. Tel. 0721-549908. (RR)

Vând în Boc
-

ţa portbagaj scoic

ţaAudi 90, 4x4, 170
cp, înmatriculat pe Cara

ţionare foarte bun

şa piese noi sau
folosite de Rab

şi altele. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând în Reşi

şi
ş, stare de

func

ă, de camion, de bas
culă, radiator, supapă de refulare,
electromotoare

ă,
250 lei; portbagaj bicicletă, 60 lei;
boiler Vaillant instant electric 2 KW,
180 lei; cauciucuri de iarnă P14
195x65x14, 50 lei; jante Nissan
P13, 250 lei/set; jante P16 pentru
VW sau Audi, 300 lei/set; jante P13
VW tip 2, 200 lei/set. Tel. 0745-
134127. (RR)

Vând în Re

ă, sau schimb
cu alt auto. Tel. 0730-116375. (RR)

Vând Renault 21 break, an
1991, stare de func

ă de func
ă în 2013,

1.300 € neg. Tel. 0721-072576. ( )
Vând în Re
ă 175x80x14, 185x65x14,

205x55x16, 100 lei/buc. Tel. 0255-
224242. (RR)

Vând în Anina Dacia, an 2000,
pe injec

ă, asigurare/verificare
februarie 2012, 500 € neg. Tel.
0255-240618, 0746-871595. (RR)

Vând, în Târnova, Renault Lagu
na, an 1994, acte la zi până în 2013,
1.800 € neg. Tel. 0765-239792 (RR)

Cumpăr în Vărădia Dacia break
1310-1410, fără rugină. Tel. 0764-
066387. (RR)

Vând orice fel de piese de
schimb pentru Dacia 1300

ăr 3 vouchere pentru
programul rabla, ofer 1000 lei/buc.
Tel. 0769-862016.

Cumpăr cauciuc Montana vară
dimensiuni 185/65/15 nou sau pu

ă, rulmen

ă motor
de Bra ă
în stare de func

ăr piese noi sau vechi
rezultate din dezmembrări pentru
Peugeot 405. Tel. 0763-601081.

ţionare, 700 €.
Tel. 0729-760716. (RR)

Vând în Re ţa Ford Curier, an
2001, stare perfect ţionare,
benzinar, verificare pân

rr
ţa cauciucuri de

iarn

ţie, culoare gri, cauciucuri
noi de iarn

-

ţ 750 € sau 2
vouchere program rabla. Tel. 0769-
862016.

Cump

ţin
rulat. Tel. 0727-363779.

Vând Renault 21, an 90, înma-
triculat, capeţi de bar ţi noi,
stare perfecta, 650 €. Tel. 0740-
520382.

Schimb Ford Siera 2000 cmc
înmatriculat cuAro camionet

ţionare. Tel. 0733-
358019.

Cump

şi

şi

şi 1410.
Tel. 0752-951705.

Vând Dacia 1300 break, 5
viteze, a.f. 1996, pre

şov sau TV Rocar camionet

Vând 2 ma
ălat pre

ă 200 l. Tel. 0255-
232955.

Vând lulă pentru tauri

ăr

ă pt. 2
persoane, călu

ă ă pt. copil

ă: bucătărie 6
corpuri stare bună 220 lei; sufrage
rie - dulap dublu haine, 2 vitrine, o
bibliotecă, o canapea extensibilă, 2
fotolii stare f. bună, măsu ă cafea,
320 lei; dulap dormitor 4 u

ă de
cusut electrică Singer 120 lei, totul
negociabil. Tel. 0785-015995.

Vând ma ă de spălat Albalux,
stare bună de func

ă, ofer pre

ă saltele 1x2 m, pre
ă. Tel. 0724-092631.

Vand laptop Toshiba A200 A23,
memorie 2 GB, procesor Intel Core
Duo, hardisc de 350 GB cu 7200
rota

ă cu XP-profesional
instalat + garan

ă 1200x
1900 cu 200 lei,

ă, 150 lei. Stare
impecabilă cu garan

ă foarte veche, căr

ă sufragerie,
dulap spa ă,
Re

şini automate de
sp

şi butoi tabl

şi diferite
lucruri de artizanat vechi. Tel. 0255-
232955.

Vând c şi ziare vechi, anii 60.
Tel. 0255-232955.

Vând canapea extensibil

şi motociclet şi tv
color, pre

şi 6 persoane,
rezultate din lichidare restaurant.
Tel. 0726-701010.

Vând calculatoare Pentium 4
second hand. Tel.0731-298374,
0771-572200.

Vând urgent mobil

şi 120 lei;
aragaz 4 ochiuri 120 lei; maşin

şin

şi

şi aragaz cu 4
ochiuri, nu afum

şi

ţ 150 lei/buc., 2 canistre
20-30 l

ţi

ţ pentru copil mic,
biciclet

ţuri convenabile. Tel. 0355-
802548, 0749-486188.

Vând mese de 4

-

ţ

ţionare, preţ 150
lei. Tel. 0728-197652.

Vând telefon Samsung Omnia
i900 la 290 lei. Tel. 0755-510238.

Vând geam termopan, 3 canate,
dimensiuni 2710/1630, alb, 670 lei.
Tel. 0728-813340. Cumpar în Re ţa
calorifere de font ţ bun.
Tel. 0740-520382.

Vând purcei de 2 luni la preţ de
250 lei perechea negociabil. Tel.
0729-113724.

Vând dou ţ
150 lei împreun

ţii, bluetooth, unitate dvd-rwf,
stare impecabil

ţie 1 an. Preţ 1200
lei. Tel. 0755-677743.

Vând saltea ortopedic

ţie. Tel. 0755-
677743.

Vând tablouri foarte foarte vechi,
oglind ţi foarte
vechi în jurul anilor 1890 1900. Tel.
0785-015995.

De vânzare mobil
ţios, stare foarte bun

ţa. Tel. 0763-423458.
Vând corturi noi de 2 persoane

cu material dublu. Tel. 0760-277161
sau 0725-187589.
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Vând tractor 4-445-DT, plug,
disc. Tel. 0730-804654.

Vând în Re ţa, Opel Astra
Break Caravan, 1996, servo total,
turel

ţa Tico an 1996,
109.000 km la bord, 1100 €. Tel.
0770-506628, 0355-410661. (RR)

Vând BMW 320 diesel, an 2003,
stare foarte bun

-

ţionare, neînmatricula-
t

Vând tractoare second hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari ţii
de erbicidat. Tel. 0730-804745 (RR)

şi

şi

ştere, comuna Cons
tantin Daicoviciu, scuter Aprilia în
stare de func

şi mic, greble de fân, instala

ă, multiple dotări, motor 1,6
benzină, cauciucuri noi de iarnă,
înmatriculat recent în România, acte
la zi, proprietar, 2150 €; pompe de
benzină electrice pentru Opel, 150
lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând Matiz, 1350 €. Tel. 0761-
705767, 0754-433996. (RR)

Vând scuter buster 50 cmc,
înscris, 550 €. Tel. 0730-552734.
(RR)

Vând motocic le tă Apr i l ia
Leonardo cu piese de schimb, 300
€. Tel. 0721-765645. (RR)

Vând Renault Master, an 2001,
4.000 € neg. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Vând în Re

ă, consum 5/100,
7.000 €. Tel. 0747-081224. (RR)

Vând în Pe

ă, 200 €. Tel. 0733-647998, 0754-
749466. (RR)
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În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Un trist omagiu la
mplinireaî a cinci ani de la
trecerea în lumea cealaltă
a prietenei mele dragi,

ăi
ve

ă o
odihnească în pace!

Dorina Pleşa
Amintirea ei va tr

şnic în sufletul meu.
D u m n e z e u s

Mariana I.

Anun de presăţ

1. Număr de referinţă: 22799
2. Data publicării anunţului: 12.10.2011
3. Programul:
4. Autoritatea de management:
5. Alte informaţii: Valoarea totală a

proiectului 1.030.790,40 lei
831.282,58 lei

Note:

Regio - Programul Operaţional Regional
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Beneficiarul proiectului este SC BANAT MEDIA SRL.
este de din care valoarea totală a finanţării nerambursabile este de

. Proiectul va fi implementat în perioada 27.07.2011 - 27.12.2011 la sediul beneficiarului
din str. Sarmisegetuza, bl B7, în oraşul Reşiţa din judeţul Caraş-Severin.

În cadrul acestui proiect, SC BANAT MEDIA SRL va achiziţiona echipamente moderne care să facă
faţa cerinţelor pieţei actuale şi va realiza transmisii de calitate corespunzătoare directivelor impuse de
Uniunea Europeana cu privire la furnizarea de servicii mass–media.

De asemenea va amenaja un spaţiu propriu destinat activităţilor de radio şi televiziune se va face prin
achiziţia de mobilier specific unui studio de televiziune. Decorurile achiziţionate vor fi folosite atât pentru
emisiunile produse şi realizate în momentul de faţă cât şi pentru realizarea de noi emisiuni, ceea ce va
contribui la creşterea audienţei şi implicit va creşte numărul de firme interesate să-şi promoveze
activitatea prin intermediul postului de televiziune Banat tv.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: SC BANAT MEDIASRL
Str. Făgăraşului nr. 10, 310210 Reşiţa, jud. Caraş-Severin, România
Tel./fax: +40 255 226043, e-mail: contact@btv.ro

Titlul proiectului
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ÎN MASS-MEDIA DIN BANAT

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

Redacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

î

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Octombrie

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

RE ŢA:

CARANSEBE

ORAVIŢA:

Ţ: 16

ŞI

Ş:

Agent vânz ţio-
ner îmbr

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

ţinere drumuri,
ţiilor : 2; Zidar pietrar: 1;

Electrician de întreţinere ţii: 1; Lucr

ări: 1; Ambalator manual: 1; Croitor-confec
ăcăminte după comandă: 1; Traducător: 2; Translator: 1;

Miner în subteran pentru construc

ăcătu

ător
comercial: 1;

ă de mare tonaj: 1;

BĂILE HERCULANE:

BOZOVICI:

TOTAL JUDE

L ş mecanic: 1; Muncitor necalificat la
între şosele, poduri, baraje: 1; Muncitor necalificat în
industria confec

şi repara

Şofer autocamion/maşin

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 12.10.2011

Vând cas

ţa, Calea Caranse-
be

-

-
-

ţe, gr

ţa de bani. Tel.
0744-316567. (RR)

Vând apartament 3 camere etaj
3 în Re ţa, Valea Domanului,
40.000 €. Tel. 0727-721625. (RR)

Vând în Re ţa, Bulevardul Re-
publicii, apartament 3 camere, etaj
6, 29.500 € neg. Tel. 0721-459802.

Cump
ţei pentru cons-

trucţie de cas
-

ţa, 15 €/mp. Tel. 0725-
165209. (RR)

ţa, Bulevardul
Muncii, apartament renovat cu
central

-

ţa, Lunca Bârzavei,
lâng ţean apartament
2 camere, etaj 1, toate facilit ţile,
29.000 €. Tel. 0727-834233. (RR)

Vând în Re ţa, Aleea Tinere-
tului, garsonier

ţile, 15.000 €. Tel. 0724-
243766, 0770-940680. (RR)

ă 4 camere în Colonia
Oltului, teren 339 mp, 75.000 € neg.
Tel. 0724-100736, 0255-213517.

Vând teren intravilan 800 mp cu
ie

ă în bloc de
apartamente, etaj 1, 13.000 €. Tel.
0762-362700. (RR)

Vând casă în Gătaia, str. Tran
dafirilor 148, 2 camere, bucătărie,
hol, cămară de lemne, cămară de
alimente, bucătărie de vară, 1 teren
de 1650 mp, 18.000 € neg. Tel.
0746-987781. (RR)

Vând în Moldova Nouă aparta
ment 2 camere confort I decoman
dat, 9.500 €. Tel. 0748-638696 (RR)

Vând în Boc ă casă 3
camere, coridor, magazie de lemne,
dependin ădină, fântână, gaz,
apă, 27.000 € neg sau cu preluare
de rate plus diferen

ăr 1000-1200 mp teren în
împrejurimile Re

ă. Tel. 0740-850442.
Vând teren pe Calea Caranse

be

Vând în Re

ă proprie, etaj 2, 30.000 €.
Tel. 0722-356436. (RR)

Vând casă mobilată în Grădi
nari, lângă unitatea de grăniceri cu
grădină de 3.500 mp, 28.000 €. Tel.
0355-422363. (RR)

Vând în Re
ă spitalul jude

ă

ă mobilată, toate
utilită

şire spre municipiul Caransebeş,
15 €/mp. Tel. 0746-773282. (RR)

Vând în Reşi
şului, garsonier

şa Montan

şi

şi

şi

şului, Reşi

şi

şi

şi

Vând casă în Anina, renovată
ă, 25.000 €. Tel. 0255-

240757. (RR)

şi
mobilat

Vând în G

ţa; în G

ţ

ţa, Lunca Pomos-
tului, apartament 3 camere, etaj 4,
înc ţie f

-

-
ţe, gr

-
-

ţit, cu apartament
2 camere sau garsonier

ţiri, Micro 2, preţ
neg. Tel. 0770-445699.

Vând cas ţa, str. Kog -

ţ neg.
60.000 €. Tel. 0731-511797, 0255-
220981 (seara)

Persoan -
ţiri,

liber ţ 10.800 €.
Tel. 0770-746033, 0741-166573.

Închiriez garsonier

-
ţa. Micro 4.

Preţ neg. Tel. 0721-906062, 0770-
454966.

Ofer spre închiriere apartament
în zona Universal, 2 camere. Tel.
0726-701010.

Vând teren Bratova 5000 mp cu
utilit ţi, zon ţ

ţ 2 €/mp. Tel.
0726-701010.

Vând urgent apartament 3
camere Valea Domanului. Tel.
0726-701010.

Vând apartament Boc
-

ţit, preţ 17.000 €. Tel. 0355-566555.
Cas

-

ţiale
Boc

ătaia casă 2 camere,
decomandate, bucătărie, baie, hol
ămară de alimente, plus 1 clădire

în curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 32.000 € neg sau
schimb cu apartament 2-3 camere
în Re ătaia, grădină 1000
mp, loc de casă, 12 €/mp neg. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)

Vând la Ilidia 2 case de vacan ă,
complet utilate, 35.000 € respectiv
25.000 €. Tel. 0723-704632. (RR)

Vând în Re

ălzire centrală, izola ăcută,
stare foarte bună, 33.000 €. Tel.
0769-068380 (RR)

Vând casă în Boc

ământ pe lunca de pe drumul
Rămnii. Tel. 0755-570847 (RR)

Vând în Anina casă 2 camere,
bucătărie, 5.000 € neg. Tel. 0255-
240618, 0746-871595. (RR)

Vând casă Câlnic, 3 camere, de
pendin ădină.Tel. 0747-133278

Urgent vând sau schimb aparta
ment 3 camere, conf. 1, semideco
mandat, îmbunătă

ă + dif. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, cu îmbunătă

ă în Re ăl
niceanu, 3+1 camere, bucătărie
modernă, curte pavată cu gresie,
acoperită, grădină, gril. Pre

ă fizică, vând garsonie
ră 30 mp, et. 2, cu îmbunătă

ă, Govândari. Pre

ă pe termen
lung, 75 €/lună. Tel. 0767-711906,
0725-164670.

Vând apartament 4 camere, et.
2/4, conf. 1, decomandat, termopa
ne, izolat termic, Re

ă ă de vacan ă, pt.
construit casă. Pre

ărămidă, îmbunătă

ă 4 camere, centrală, curte,
baie, bucătărie modernă tip sufra
gerie, P.N. 60.000 €. Tel. 0255-
220981 seara.

Vând clădire fostă punct termic,
200 mp, în spatele po

şi
c

şi

şi

şa, str.
Padovei, 32.000 €; mai multe parce
le de p

şi

şi

şa, zona
spitalului, bloc c

ştei ini
şa. Tel. 0745-657119.

Închiriez în regim hotelier apar-
tament cu 2 camere în staţiunea
B

ţ 60 lei/noapte.
Tel. 0723-277475.

Transport persoane din/în
Austria dulciuri, r

ţi, evenimente.
Arhivare pe cd-dvd, de pe casete
audio-video. Vând-cump

ţii amplificare, mixere, muzic

ăile Herculane, proaspăt renovat,
utilat complet. Pre

ăcoritoare

ări nun

ăr boxe,
sta ă
originală. Tel. 0723-616268, e-mail
dorel_luca_resita@yahoo.com

şi cafea
gratis. Tel. 0760-277161 sau 0725-
187589

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

Sonoriz

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând apartament 3 camere
lâng ţie, bd. A.I. Cuza bl. 36, et.
2. Preţ 31.000 €. Tel. 0730-804654.

ă Poli

Vând în Re ţa, Centrul Civic,
apartament 4 camere complet
renovat, 2 balcoane, 2 b

ţ

şi

şi boxăi ă, în
suprafa ă de 126 mp, 42.000 €. Tel.
0727-156290. (RR)

Imobiliare

găuri pentru tablouri, orice pe lângă
casă. Tel. 0745-628294.

Caut să îngrijesc copii. Tel.
0786-483218, 0355-415185. (RR)

Pensionară 56 ani caut de lucru
în orice domeniu. Tel. 0769-862016.

Pensionară 57 ani caut de lucru
îngrijire copii, bătrâni. Tel. 0355-
408993.

Repara ă

ă. Tel.
0742-460160.

Repar calculatoare la domiciliu
dvs. sau al meu, ofer seriozitate
maximă. Tel. 0745-628294.

Execut lucrări gresie, faian ă,
rigips, tinci, glet, podele laminate

ări cu
recomandare fo

ţii calculatoare, acas

ţ

ţii electrice. Lucr
ţi. Tel. 0732-

624586.

şi
la domiciliul clientului. Tel. 0731-
298374, 0771-572200.

Facilitez cursuri de coafur

şi
instala

şti clien
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SC SAIF TIM SA
pentru executarea zidului de

sprijin al lucr rii “Construcţie Centru de Practic Biologie i
Silvicultur Brebu Nou jud. Cara -Severin.

Diplom de calificare
Experienţ în domeniu minim 5 ani

Salariul motivant, tichete de mas , posibilitate de calificare

Relaţii la tel. 0256.495.014, 0728.135.051, 0735.609.262, e-
mail: office@saiftim.ro

angajeaz echip mixt format din
dulgheri i muncitori necalificaţi

Cerinţe:

Avantaje:

ă ă ă ă
ş

ă ă
ă

ă
ă

ă

ş
ş

AVIA AGRO-BANAT
Detalii la 0722-379803.

Trimiteţi, v rog, CV-ul la num rul de fax 0255-525109 sau
direct la ferma de ou : BOC Astr. Timisorii nr. 2.

Numai persoanele corespunz toare vor fi contactate.

angajeaz muncitori necalificaţi,
electricieni, mecanici.

ă

ă ă
ă

ă
Ş

Societatea WORLD GUARD S.R.L. cu sediul în loc. Lugoj,
jud. Timi , în locali-
tatea Boc a. CV-urile se pot trimite pe fax la 0256-337089 sau
prin e-mail la office@worldguard.ro. Informaţii de luni pân vineri
între orele 12 -14 la telefon 0256-337089 sau 0730-210141.

angajeaz agenţi de paz , femei i b rbaţiş
ş

ă ă ăş

ă
00 00

Închiriez sau vând cas

ţ 50.000 € neg. Tel. 0729-
007298.

Vând sau închiriez hal
ţie, 1.400 mp, gaz, curent

electric, utilit ţi. Preţ chirie 1,2

ă la
Soceni, 130 mp + grădinp 3.000
mp ă.
Pre

ă de
produc

ă

şi curte frumos amenajat

€/mp, vânzare 400.000 € (în Bla-
bla Bbla nr. 2). Tel. 0729-007298.

Vând sau închiriez în Oraviţa
(200 m lâng

ţ
vânzare 100.000 € neg. Tel. 0729-
007298.

ă Gară) 2 hale (800 şi
1.400 mp) pe teren 8.000 mp. Pre

SC MPM SRL Re ţa
.

Informaţii la telefon 0727-704910 sau str. Timisorii 38.

şi angajeaz
ţionare cabluri auto

ă femei pentru
confec

UNIUNEA EUROPEANĂ
Instrumente Structurale

2007 - 2013

În cadrul proiectului “Centru pentru cre ţii
IMM-urilor în regiunea de frontier

ţa
ţat cum se înfiinţeaz

ţional

-

-

şterea Competitivit

ş-Severin şi 100 din Pozarevac au participat la
worksopuri organizate la Infocentrul din Reşi şi respectiv
Pozarevac. Aceştia au înv

şi cu
elementele de comunicare institu

ă
ă’’ 100 de antreprenori sau viitori

antreprenori, din Cara

ă ă o firmă, s-au
familiarizat cu modul de realizare a unui plan de afaceri

ă.
Proiectul este implementat de Camera Regională de Comerţ din

Pozarevac în calitate de Partener Lider, Fundaţia Activity pentru
resurse umane şi dezvoltare durabilă Reşiţa Partener
Transfrontalier şi Şcoala Tehnică de Înalte Studii Profesionale
Pozarevac. Proiectul face parte din Programul IPA de Cooperare
Transfrontalieră România Republica Serbia şi este finanţat de
Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru
Preaderare şi cofinanţat de statele partenere în program.

Valoarea totală a proiectului este de 381.354 euro.

Comunicat de presă

Investim în viitorul t

www.romania-serbia.net

ău!
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România
Republica Serbia este finan ă prin
Instrumentul deAsisten ă pentru Preaderare (IPA)

-
ţat de Uniunea European

ţ ţat
de statele partenere în program. Pentru mai multe informaţii
accesaţi .

şi cofinan

Centar za povećanje konkurentnosti
MSP-a u pograničnom regionuGUVERNUL REPUBLICII SERBIA

Vând un set de 4 anvelope de
iarn

ţ 800 lei. Tel.
0741-095663, 0770-718538.

ă cu jante, pentru VW Golf 3, în
perfectă stare. Pre

Vând golf 3, 1, 9 TD, an 1993,
climă, acte la zi, pre

ăr 3 buc. vouchere rabla.
Tel. 0727-363779.

De vânzare BMW 320d Touring,
stare impecabilă, 2002, navy mare,
scaune cu protec ă. Tel.
0763-423458.

Vând 2 bucă

ă pre

ţ 2100 €. Tel.
0766-297618.

Vând Peugeot 206 break diesel,
1400 cmc, an fabricaţie 2006
impecabil, înmatriculat 4900 €. Tel.
0723-277475.

Vând piese Ford Orion motor
1600 an fabric 1983, noi nouţe în
punga, preţ foarte mic

ţie lombar

ţi cauciucuri de
iarna 185/55/15 Goodyear ultra grip
7 stare foarte bun ţ 150 lei
ambele. Tel. 0721-410752 sau
0770-600596.

şi negociabil.
Tel. 0785-015995.

Cump

Bărbat 34 ani, caut de lucru,
permis cat. B. Tel. 0758-017339.

Caut loc de muncă

ări, disponibil non stop. Tel.
0745-628294.

Femeie serioasă caut să
îngrijesc copii sau o bătrână. Tel.
0748-890428.

Lăcătu ălcat,
aragaze, schimb broa ă, dau

şofer cat. B
particular sau pt. diferite ocazii sau
deplas

ş, repar fiere de c
şte la uş

Prisma angajează

- agent marketing
- secretar ţieredac

Condiţii studii adecvate.:

Se oferă salariu minim pe economie.

Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro
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suprafaţ

ţean DJ
582B Re ţa - Secu

Întreaga zon se împarte pe
activit ţi: belvedere, zon

ţ
ţ

ă disponibilă: 2 ha
zonă de agrement
este pe drumul jude

ă
ă ă de

pescuit sportiv, zone de plaja i
alimenta ie publică, zonă tip
strand/parc de distrac ie cu
specific acvatic (pe timp de iarnă
această zonă se poate amenaja
ca un patinoar natural pe zonele
cu apă mică), centru de canotaj,
zone de făcut focul, zonă cu
terenuri sportive, cazare i
parcări aferente.

şi

ş

ş

Zona platou Secu
Se propune:

un loc de joac pentru copii
o oglind de ap ca element de atracţie
un spaţiu dedicat persoanelor în vârst
un amfiteatru în aer liber
un cinematograf
alei pietonale

�

�

�

�

�

�

ă
ă ă

ă

Zona Driglovăţ

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


