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Începând de duminică reşiţenii au ieşit în stradă

La Reşiţa se protestează împotriva puterii
Matei Mircioane
Începând de duminică, 15 ianuarie, în
fiecare după amiază, aproximativ 2 - 300 de
reşiţeni au protestat, în piaţa din centrul civic,
împotriva Preşedinţiei, a Guvernului, a
Consiliului Judeţean şi a Prefecturii CaraşSeverin. Manifestaţiile lor s-au alăturat
demonstraţiilor de protest din Bucureşti şi din
alte aproximativ 40 de oraşe din aproape toate
judeţele. Reamintim că protestele au început
în ţară săptămâna trecută, iniţial ca o formă de
sprijin faţă de fondatorul SMURD, Raed
Arafat, care, la presiunea preşedintelui Traian
Băsescu, a fost obligat să demisioneze din
funcţia de subsecretar de stat în Ministerul
Sănătăţii. Mai menţionăm că Raed Arafat şi-a
exprimat dezacordul faţă de unele prevederi
ale proiectului legii sănătăţii, având, pe
această temă o dispută cu Traian Băsescu.
Ulterior, deşi proiectul legii sănătăţii a fost
retras, începând de sâmbătă 14 ianuarie,
protestele s-au orientat împotriva
preşedintelui Băsescu, a primului ministru
Emil Boc şi a Guvernului. Duminică, la
Bucureşti, au avut loc proteste violente, cu

lupte de stradă între jandarmi şi grupuri
violente de tineri, cu vandalizarea străzii,
spargerea unor vitrine, incendierea unor
chioşcuri şi maşini. Jandarmeria a dat
comunicate în care acuza galeriile echipelor
de fotbal din Bucureşti, că stau la baza
violenţelor. Duminică aproximativ 150 de
reşiţeni au ieşit în piaţa din centrul civic, la un
protest spontan, neautorizat. Jamdarmii au
organizat un baraj între clădirea Consiliului
Judeţean şi protestatari, însă manifestaţia a
fost paşnică şi nu s-au înregistrat evenimente
violente. Demonstranţii au solicitat angajarea
unui dialog cu pre şedintele Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde,
însă acesta era plecat la Bucureşti. Nici alte
autorităţi judeţene nu au sosit la faţa locului
pentru a dialoga cu manifestanţii. Protestatarii
aveau steaguri găurite în locul stemei, ca la
revoluţia din 1989, au scandat împotriva lui
Traian Băsescu şi a lui Emil Boc, au agitat
pancarde pe care erau scrise lozinci antiBăsescu şi antiguvernamentale, acuzau
sărcia şi taxele prea grele: „Demisia – o nouă
şansă pentru România!”, „Nu
alegerilor comasate!”,
„Chiorule, nu vezi unde ne-ai
adus?!”, „Nu ne mai umiliţi!”
etc. Printre protestatari au fost
revoluţionari, sindicalişti şi
lideri de sindicat, alte categorii
sociale, cum ar fi pensionari,
medici, profesori şi muncitori,
chiar şi patroni de societăţi
comerciale.
Luni 16 ianuarie, reşiţenii
au ieşit din nou în piaţă, de
data aceasta având asupra lor
şi pancarde cu sloganuri
împotriva autorităţilor locale,
împotriva preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
În fruntea manifestanţilor au

fost revoluţionarii şi liderii sindicatelor, care au
prezentat prefectului Octavian Ţunea,
nemulţumirea protestatarilor respectiv, faptul
că aproape toate categoriile de cetăţeni au de
suferit de pe urma măsurilor Guvernului: „Aţi
luat banii pensionarilor, profesorilor,
funcţionarilor, doctorilor şi poliţiştilor. Unde
vreţi să vă opriţi? Ori noi, ori voi!”, a spus unul
dintre liderii revoluţionarilor, Dumitru Alexa.
Liderul Cartel Alfa Caraş-Severin, Marian
Apostol, i-a spus prefectului: „Băsescu nu a
înţeles că nu este şeful tuturor. El trebuie să
ştie că ocupă funcţia de preşedinte pentru a fi
în slujba poporului. În ţară se moare de foame,
dar Băsescu şi ai lui nu văd ce se întâmplă!”
Protestele au continuat şi marţi, 17
ianuarie, când mulţimea din piaţă, sub rafalele
de ninsoare, a strigat din nou lozinci împotriva
lui Traian Băsescu, Emil Boc, Elena Udrea şi
Sorin Frunzăverde. Una dintre lozincile
scandate de protestatari a fost: „Frunzăverde
din Banat, fără bani tu ne-ai lăsat!”, alta: „Vrem
libertate şi dreptate!”
Luni şi marţi au avut loc manifestaţii de
protest şi în Caransebeş, unde sute de oameni
au cerut demisia preşedintelui Traian Băsescu
şi a Guvernului României.
Marţi, 17 ianuarie, la solicitarea Cartel Alfa
Caraş-Severin şi a Asociaţiei Luptătorilor din
Decembrie 1989 - Reşiţa, Primăria Reşiţa a
aprobat organizarea de manifestaţii de
protest, în centrul civic, până în data de 31
ianuarie, a.c., între orele 15 şi 19. Marţi, 17
ianuarie, medicul Raed Arafat a fost rechemat
de către Emil Boc, la Ministerul Sănătăţii, însă
protestele de stradă nu au încetat.
Conform comunicatelor liderilor PSD şi
PNL, în zilele următoare la protestele de
stradă se vor alătura şi membrii ai acestor
partide. Însă, de remarcat ar fi că la
manifestaţiile de protest de la Bucureşti, chiar
şi liderii politici ai opoziţiei au fost huiduiţi de
către protestatari.

Asocia]ia ”Poarta Alm@jului” ar putea accesa fonduri de dou@ milioane de euro
Fonduri totale de aproximativ două milioane de euro pot fi accesate
printr-un nou grup local de acţiune. Grupul de Acţiune Locală se
numeşte Asociaţia Poarta Almăjului şi va implementa o strategie
integrată pentru dezvoltarea teritoriului iar selectarea proiectelor
finanţate o va face în cadrul acestei strategii. Preşedintele Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a participat marţi, 18
ianuarie a.c., la o întâlnire de lucru în cadrul căreia au fost puse bazele
acestui grup de acţiune.
La întâlnirea care a fost organizată în clădirea Palatului Adminis-

Editorial

Dan Popoviciu

trativ au mai luat parte vicepreşedintele Ionesie Ghiorghioni, directorul
Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 5 Vest
Timişoara, Florin Nedelcu, directorul Oficiului Judeţean Judeţean de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Caraş-Severin, Nicolae Ştefănescu dar şi primari implicaţi în proiect. Iniţiativa constituirii acestui
grup de acţiune locală a avut-o primarul comunei Iablaniţa, Victor Terteleacă, localităţile partenere fiind Băile Herculane, Mehadia, Cornea,
Lăpuşnicel, Bozovici, Cornereva, Mehadica, Domaşnea, Luncaviţa,
(Dan Apostolescu)
Topleţ, Prigor şi Padeş, din judeţul Gorj.

De ce nu am ieşit sau nu ies în stradă

Motivul principal a fost cel al precedentei experienţe de
acest fel. Era în 1989 şi aveam 22 de ani. Sătul de regim,
am exultat în momentul în care am simţit primele adieri ale
răzmeriţei ce pusese stăpânire pe ţară. Am plecat de
nebun pe străzile Caransebeşului, convins fiind că fac
parte din cei ce vor schimba soarta ţării. Că vom fi liberi, că
vom putea vorbi, scrie, întâlni orice, oriunde pe oricine. S-a
dovedit mai târziu că, emanatul Iliescu a tras cu secera
ideologică şi cu ciocanele minerilor peste toare aspiraţiile
celor ce au ieşit în stradă atunci. Masa de manevră ce
fusese bună de încasat gloanţele armatei conduse de
comunişti şi mai apoi de kaghebistul Militaru trebuia pusă
cu botul pe labe. Ce democraţie, ce pluripartidism? Câţiva
gologani aruncaţi unor revoluţionari aleşi, care şi-au
crescut numărul de la sute la mii şi, în rest, mineriade.
Tratate cu URSS, invective la adresa Occidentului, toată
scenografia de doi bani a unui comunist de eşalon doi,

puternic susţinută de comuniştii aceluiaşi eşalon doi şi
finanţată de corifeii securităţii torţionare a fostului dictator.
Aceştia din urmă aveau să devină samsarii economiei
româneşti din perioada comunistă. Mai scriu o dată,
despre un caz celebru, cel al aprozarelor din Reşiţa. Au
fost vândute toate spaţiile comerciale în care se vindeau
fructe şi legume unui individ, de către celebrul FPS.
Instituţie ce se ocupa cu privatizarea şi era condusă de
membri ai PNŢCD. Prin vânzarea unui singur spaţiu din
cele peste zece, sunt sigur că erau mai multe dar nu vreau
să scriu prostii, pentru că nu cunosc acum numărul exact,
s-a recuperat întreaga sumă plătită statului român! Pentru
a reveni la subiect explic de ce am scris că FPS era condus
de către membri ai PNŢCD. Pentru că, protestele din
aceste zile nu trebuie îndreptate strict împotriva unui partid
politic aflat acum sau recent la putere, ci împotriva întregii
clase politice ce s-a perindat precum ciocoii la jaful prin
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putere administrativă asupra întregii ţări timp de mai bine
de două decenii. Ei, ciocoii politici vin acum şi fac declaraţii,
se solidarizează cu protestatarii, îndeamnă la revoltă, ba
chiar cheamă la mitinguri de solidarizare împotriva
conducerii dezastruoase. Dar, cine face aceste
demersuri? Lolek şi Bolek, pentru cei care fac parte din
generaţia mea, dacă ar fi să le dau nume generice lui Ponta
şi Antonescu. Măcar eroii desenelor animate erau polonezi
şi aveau în ţara lor, pe atunci, un monument de
înţelepciune, diplomaţie şi perseverenţă: episcopul ce
avea să devină Papa Ioan Paul al II-lea. Noi pe cine
aveam, pe cine avem? Gigi Becali, Dan Diaconescu, CV
Tudor, EBA... Aceştia sunt liderii pe care cei de la butoane
ni le propun ca alternativă! Alături (?) de Lolek şi Bolek. Mie silă şi de Nuţi, şi de mariner, parcă mai puţin de Boc cel
mic. Ce vreau să spun? Nu am alternativă, din acest motiv
nu ies la revoluţie.

5 949994 960103

Primăria Reşiţa ne informează
Ca urmare a discuţiilor purtate în data de
17.01.2012 de către Mihai Stepanescu, primarul
municipiului, cu directorul societăţii Aqua Caraş,
Anatoli Liber dar şi efectuarea unor plăţi în
cuantumul datoriilor, de către unităţile de învăţământ
şi Primăria Reşiţa, în data de 18.01.2012, începând
cu ora 11.00, s-a reluat furnizarea apei la toate
şcolile unde a fost sistată.
În cadrul aceleiaşi discuţii, primarul municipiului
Reşiţa a făcut referire şi la plata către Municipiul
Reşiţa a sumelor acumulate din amenzile aplicate
operatorului pentru nerespectarea unor prevederi
legislative şi sprijinirea pentru alocarea unor sume
din rectificările de buget ale Consiliul Judeţean.
Vă informăm că în perioada următoare, plata
impozitelor şi taxelor locale de către cetăţenii
municipiului Reşiţa - persoane fizice, prin Sistemul
Naţional Electronic de Plată, nu va fi funcţional.
Sistemul aflat în proces avansat de înrolare a
Primăriei Municipiului Reşiţa prin Serviciul Public
Direcţia Impozite şi Taxe în Sistemul Naţional Electronic de Plată utilizând cardul bancar, presupune
parcurgerea procedurilor legale, în vigoare, de
interconectare a bazelor de date, pentru acest motiv

112 - apelul de urgenţă
112 este un număr unic de urgenţă care poate fi
apelat în toate cazurile în care anumite situaţii au sau
pot avea un efect negativ asupra persoanelor, a
mediului sau a proprietăţii şi necesită intervenţia
imediată a Ambulanţei, Poliţiei, Pompierilor şi
Jandarmeriei. Acest număr este gratuit şi poate fi
apelat de la orice telefon, fix sau mobil, atât în
România, cât şi în întreaga Uniune Europeană. Toate
apelurile la 112 sunt înregistrate automat şi se
păstrează într-o bază de date timp de 10 ani.
La Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin
în anul 2011 prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri
de Urgenţă 112 au fost preluate un număr de 11646
apeluri, dintre acestea 7498 au fost apeluri din mediul
urban şi 4148 din mediul rural.
Comparativ cu anul 2010, situaţia se prezintă
astfel: Se observă o scădere uşoară a numărului total
de apeluri, în condiţiile în care în mediul urban avem o
scădere de 8,6 %, iar în mediul rural o creştere de 13,2
%. Media apelurilor 112 pe zi este de 31,9 în uşoară
scădere faţă de anul 2010, când s-au înregistrat 32,2
apeluri pe zi. În 10751 (92,3 %) din cazuri poliţiştii au
intervenit cu promptitudine de până la 10 minute, la 541
(4,6 %) apeluri s-a intervenit până la 15 minute şi doar
în 354 (2,9 %) de până la 20 de minute sau, cu
excepţie, peste acest interval de timp.
Majoritatea cetăţenilor au înţeles cazurile în care
trebuie apelat acest număr de urgenţă fiind înregistrate
1877 de apeluri privind săvârşirea de infracţiuni. La
3400 de apeluri, poliţiştii au intervenit pentru a aplana
stări conflictuale, a aplica sancţiuni contravenţionale
sau a-i avertiza verbal pe cei care nu au respectat
normele legale. Accidentele rutiere cu victime produse
pe raza judeţului nostru au reprezentat şi ele subiecte
ale acestor apeluri, numărul acestora fiind de 344.
Au existat cazuri în care oamenii a folosit abuziv
acest număr punând în pericol soluţionarea apelurilor
adevărate, a celor care sună pentru a salva o viaţă sau
a limita efectele unor accidente rutiere sau a unor
calamităţi naturale, astfel 1331 de apeluri neconfirmate
au fost înregistrate în anul 2011, din care 756 au
reprezentat o sancţiune contravenţională pentru
apelant. Aparatura informatică de care dispun centrele
de preluare a apelurilor de urgen ţ ă permite
identificarea şi localizarea automată a numărului de
telefon de la care se apelează la 112. De asemenea
tehnica deosebit de performanta permite identificarea
instantanee a apelurilor de pe numere ascunse.
Principalele evenimente pentru care cetăţenii pot
apela Sistemul Naţional Unic pt. Apeluri de Urgenţă
112 sunt: omor atentat atac armat, tâlhărie, tulburarea
gravă a liniştii şi ordinii publice, dezertări, evadări, trafic
şi consum de droguri, furturi, accidente de circulaţie
soldate cu victime sau cu persoane, blocate în autovehicule, accident de aviaţie, accident feroviar explozii,
electrocutări, căderi de la înălţime, surpări de teren.

În şedinţa comisiei de avizare a cererilor de
organizare a adunărilor publice în municipiul Reşiţa,
în data de 17.01.2012, au fost aprobate solicitările
Confederaţiei Naţională Sindicală „Cartel Alfa”,
Asociaţiei Luptătorilor din Decembrie 1989 Reşiţa,
pentru desfăşurarea manifestărilor de protest în
perioada 17 - 31.01.2012, între orele 15.00 - 19.00,
în faţa Prefecturii Judeţului Caraş Severin.
In data de 16.01.2011 la orele 16.00 sub
conducerea antrenoriilor Doana Leontin, Bosca
Valentin, Atodiresi Ioan, se reuneste lotul echipei
C.S.M.S. RESITA Liga III - a.
In data de 21.01.2011 se va disputa un joc amical
cu echipa locala Gloria Resita, unde vor fi testati
jucatorii veniti in probe.
In data de 23.01.2011 echipa va pleca in
statiunea Valiug unde va efectua stagiul de pregatire
centralizata.
Lotul va fi alcatuit din 20 de jucatori de fotbal
seniori si 7 jucatori de fotbal juniori.
Biroul de presă al primăriei municipiului Reşiţa

Noi reglement@ri privind condi]iile de
practicare a pescuitului
recreativ/sportiv
Poliţiştii de frontieră aduc la cunoştinţa pescarilor
sportivi care practică pescuitul pe fluviul Dunărea, în
zona de competenţă a Poliţiei de Frontiera CaraşSeverin, următoarele aspecte legislative:
În data de 05.01.2012 a fost publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 10 din 05.01.2012, Ordinul
Ministrului Agriculturii nr 297 din 28 decembrie 2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 15/2011 privind
condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în
bazinele piscicole naturale.
Astfel, pescuitul sportiv efectuat cu undiţa sau
lanseta în scop de agrement/performanţă este o
activitate individuală şi necomercială. Cea mai
importantă prevedere a acestui ordin este însă aceea că
până la emiterea noilor modele de permise, permisele
de pescuit recreativ/sportiv eliberate în anul 2011 sunt
valabile şi în anul 2012.
Permisul de pescuit sportiv este un document cu
regim special, înseriat, nominal şi netransmisibil, tip card
plastifiat, valabil în toate habitatele piscicole naturale cu
excepţia Rezervaţiei Biosferei „ Delta Dunării”. Aceste
permise se vor viza în mod gratuit la sediul Serviciului
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin.
Foarte mulţi dintre pescarii sportivi posedă şi carnete
de membrii ai unor asociaţii de pescuit care le atestă
doar calitatea de membru al respectivei asociaţii.
Pentru a putea desfăşura activităţile de pescuit sportiv
şi a nu încălca prevederile legale, este necesară şi
posesia acestui permis eliberat de Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură şi vizat de Serviciul
Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin.
Reamintim pescarilor sportivi din judeţ şi din celelate
judeţe limitrofe, că frontiera cu Republica Sebia este o
frontieră externă a Uniunii Europene, iar activităţile
desfăşurate în zona de frontieră sunt supuse controlului
Poliţiei de Frontieră Române.
Conform prevederilor legii frontierei de stat a
României, pescuitul sportiv în fluviul Dunărea se efectuează în condiţiile specificate, în locurile şi sectoarele
stabilite de autorităţile competente cu avizul şefului Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin.
Facem precizarea că pescuitul recreativ/sportiv
efectuat fără permis constituie contravenţie şi se
sancţionează , în baza prevederilor art. 58 lit. a) din O.G.
23/2008, cu amendă de la 300 lei la 600 lei şi confiscarea
uneltelor, ambarcaţiilor şi a altor bunuri folosite sau rezultate din săvârşirea contravenţiei, inclusiv a peştelui.
Cu speranţa că înfocaţii pescari au înţeles mesajul
nostru, le dorim în noul an:” FIR ÎNTINS!”
Purtător de cuvant S.T.P.F. Caraş-Severin
Agent de politie Tănăsescu Alina
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Asociaţia Dunăre Moldova
Nouă a anunţat un miting de protest împotriva puterii, acuzând
măsurile de austeritate, precum
şi legile cu privire la învăţământ
şi sănătate, pentru ziua de joi, 19
ianuarie, în Moldova Nouă Oraşul Nou, lângă blocul turn.

ANUNŢ LICITAŢIE
Consiliul Local Oraviţa anunţă licitaţia publică deschisă pentru
concesionarea pe o perioadă de 5 ani a serviciului de Transport
Public Local de Călători, pentru data de 26.01.2012, orele 10.00.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, în sala mică de şedinţe.
Documentaţia poate fi obţinută contra cost începând cu data de
12.01.2012.
Înscrierile se pot face până în data de 25.01.2012, ora 16.00.
Relaţii suplimentare la tel. 0255-571133, int. 22, sau la comp.
Comercial - Transport al Primăriei Oraşului Oraviţa.
Primar
Inf. Goga Ion

ANUNŢ PUBLICITAR
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă, pentru vânzarea bunurior imobile,
loturi intaravilane situate în localitatea Bocşa - Zona Soarelui - în scopul
construirii de locuinţe individuale potrivit Planului Urbanistic Zonal, după
cum urmează:
1.- teren intravilan, situat Bocşa, strada Cireşilor, înscris în CF nr.
32280 Bocşa, nr. cad. 32280, în suprafaţă de 621 mp, preţul de pornire al
licitaţiei va fi de 18.500 lei, la care se adaugă TVA,
2.- lot 4 în suprafaţă de 637 mp, înscris in CF nr. 32006 Bocşa cu nr.
cad. 32006, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei de
teren, la care se adaugă TVA,
3.- lot 6 în suprafaţă de 1097 mp, înscris în CF nr. 32042 Bocşa cu nr.
cad. 32042, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei de
teren, la care se adaugă TVA,
4. - lot 7 în suprafaţă de 780 mp, înscris în CF nr. 31961 Bocşa cu nr.
cad. 31961, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei de
teren, la care se adaugă TVA,
5.- lot 8 în suprafaţă de 696 mp, înscris în CF nr. 31326 Bocşa cu nr.
cad. 31326, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei de
teren, la care se adaugă TVA,
6.- lot 17 în suprafaţă de 670 mp, înscris în CF nr. 32040 Bocşa cu nr.
cad. 32040, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei de
teren, la care se adaugă TVA,
7.- lot 19 în suprafaţă de 576 mp, înscris în CF nr. 31338 Bocşa cu nr.
cad. 31338, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei de
teren, la care se adaugă TVA,
8.- lot 21 în suprafaţă de 565 mp, înscris în CF nr. 31982 Bocşa cu nr.
cad. 31982, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei de
teren, la care se adaugă TVA,
9.- lot 73 în suprafaţă de 75 mp, înscris în CF nr. 32073 Bocşa cu nr.
cad. 32073, preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei de
teren, la care se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 15.02.2012 la ora 10,00 pentru
punctele 1-4 şi la ora 11,00 pentru punctele 5-9, în sala de şedinţe a
CORPULUI 2 al Primăriei oraşului Bocşa, situat în Bocşa str.
Autogării, nr. 6 (fosta Autogară).
Pasul minim de desfăşurare al licitaţiei va fi de 5 % din preţul de
pornire.
Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura Primăriei
oraşului Bocşa până în data de 14.02.2012, inclusiv.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oraşului Bocşa, tel. 0355566605 int. 109.
PRIMAR,
Jr. Pascu Patriciu Mirel
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

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

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

termopane, bloc construit în anul 1984, etaj
3/4, situat în Re şi ţa, zona Lunca
Pomostului. Preţ 36.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 2 camere, baie, bucătărie, la
curte comună, situată în Reşiţa, zona
Muncitoresc, la strada principală. Preţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Reşiţa, lângă şcoala generală nr.
2. Preţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 5 camere,
bucătărie, baie, singur în curte, suprafaţă
de teren 800 mp, poziţie ultracentrală. Preţ
85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere, curte
foarte mică, poziţie ultracentrală. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud. Preţ 65.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp situat în
Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Cumpăr casă 2-3 camere, singur în
curte, cu posibilitate parcare 2-3 maşini, în
Reşiţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principală. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa, Lunca
Pomostului. Preţ 43.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilităţile trase (apă, curent, gaz)
situat în Reşiţa, B-dul Timişoarei. Preţ 27
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la 4 km
de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

VÂNZĂRI
Vând pensiune compusă din 5 camere,
4 săli, salon 40 locuri, suprafaţă construită
350 mp, curte 1000 mp, situată în ReşiţaCuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând spaţiu comercial de 120 mp situat
în Reşiţa, b-dul Republicii. Preţ 52.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4, centrală,
termopane, laminate, mobilat parţial, situat
în Reşiţa, Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, central ă, aer
condiţionat, etaj 4/4, situat în Reşiţa, Calea
Caransebeşului. Preţ 38.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere
decomandat, centrală termică, termopane,
podele laminate, etaj 4/4, situat în Reşiţa
Sud. Preţ 38.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, et. 1/4, situat în Reşiţa, P-ţa
Trandafirul, plus garaj. Preţ 35.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Oraviţa centru, compusă
din parter 120 mp amenajat ca spaţiu
comercial, la etaj 3 apartamente a câte 2
camere, 3 băi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces din 2
străzi cu sens unic. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Bocşa Montană, compusă
din 6 camere, baie, bucătărie, utilităţi
curent, gaz, canalizare. Preţ 50.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere confort 3,
et. 1/4, situat în Reşiţa, cartier Lunca
Pomostului. Preţ 12.500 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 4 camere, etaj 8, 120
mp, dotări de excepţie: centrală, termopane, gresie, faianţă, podele laminate, situat
în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie, poziţie ultracentrală. Preţ 39.000 € uşor negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând garaj situat în Reşiţa, Blocul 800.
ÎNCHIRIERI
Preţ 7.000 €. Tel. 0255-221529, 0720Închiriez casă 100 mp plus curte 160 mp
038774.
situate în Timişoara lângă Piaţa 700, de
Vând apartament 3 camere, decoman- preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
dat, 3 balcoane, 2 băi, centrală, parţial 0255-221529, 0720-038774.

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

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

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

9 ian. ‘12
10 ian. ‘12
11 ian. ‘12
12 ian. ‘12
13 ian. ‘12
16 ian. ‘12
17 ian. ‘12
18 ian. ‘12

177.2626
178.3363
180.4149
181,0531
178,5211
181,0198
180,8174
180,5133

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,44
3,42
3,40
3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24

USD

19 Decembrie 2011 - 18 Ian. 2012 EURO

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

19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 19.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condiţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Începând cu data de 1 ianuarie 2012
salariul de bază minim brut pe ţara
garantat în plata se stabileşte la 700 lei
lunar, pentru un program complet de
lucru de 169,333 ore în medie pe lună în
anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră.

TelVerde 0800 801 100
(telefon gratuit) pentru facilitarea sesizării şi înregistrării în
timp real a faptelor cu risc de
vulnerabilitate la corupţie din
sistemul naţional de învăţământ.

În perioada iulie-septembrie 2011, venitul
total mediu al unei persoane s-a situat la
nivelul de 835 lei, în timp ce cheltuielile sale
au fost de 735 lei, informează INS. Cei mai
mulţi bani au fost daţi pe cheltuielile casei, iar
cei mai puţini pe educaţie.

Guvernul a aprobat normele metodologice de Prorogarea unor termene cuprinse
aplicare a Legii privind taxa pentru emisiile
în actele normative în vigoare
poluante provenite de la autovehicule
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.
La propunerea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Guvernul României a
aprobat, în şedinţa de miercuri, 11 ianuarie 2012, Hotărârea de Guvern privind normelor metodologice de aplicare a Legii privind taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule. Normele metodologice reglementează anumite elemente cu caracter general cuprinse în Lege, fiind
detaliate şi unele noţiuni privitoare la modalităţile de aplicare a acesteia.
Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule a apărut marţi, 10 ianuarie 2012, în Monitorul Oficial al
României şi va intra în vigoare, în data de 13 ianuarie 2012, conform
Normelor de tehnică legislativă prevăzite de Legea 24/2000. Tot de la
această dată, Legea va putea fi şi aplicată întrucât au fost aprobate şi
Normele care reglementează aplicarea acesteia.
Noua taxă se aplică numai maşinilor care se înmatriculează începând
din 13 ianuarie 2012, dată la care intră în vigoare noua Lege.
Actul normativ prevede o reducere a taxei de poluare cu până la 25%,
dând posibilitatea ca, în cazul în care taxa de poluare plătită de la 1 iulie
2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi,
contribuabilii să poată solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa
de taxă plătită.
Potrivit legii care are la bază principiul “poluatorul plăteşte“, taxa de
poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi sau
second-hand care sunt înmatriculate pentru prima dată în România. Pentru
autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007, taxa de poluare va fi
achitată de către cumpărător la momentul primei transcrieri a dreptului de
proprietate a autovehiculelor, după ce intră în vigoare această lege.
Modalitatea de calcul a taxei este unitară pentru toate situaţiile în care
aceasta se achită. Aceasta se calculează pe baza unor criterii obiective
(tipul motorizării, capacitatea cilindrică, emisia de CO2 şi norma de
poluare), luând în considerare şi deprecierea autoturismului.
Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule elimină discriminarea indirectă menţionată în hotărârile Curţii
Europene de Justiţie, în cele două cauze care au avut ca obiect
interpretarea Art. 110 din Tratatul de Funcţionare al Uniunii Europene. Ca
urmare a hotărârilor Curţii Europene de Justiţie, statul român a fost obligat
să ia măsuri pentru a elimina discriminarea indirectă în privinţa plăţii taxei
auto. Hotărârea Curţii Europene de Justiţie în Cauza C-402/09 Tatu spune
că taxa auto produce un dezavantaj la vânzarea maşinilor second-hand din
alte state pe teritoriul României, în comparaţie cu autovehiculele de ocazie
având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură care se vând pe piaţa naţională
avea în vedere prevederile OUG 50 din 2008, în forma sa iniţială, ţinând
cont că, în acea perioadă, au plătit taxa de primă înmatriculare numai cei
care au adus din străinătate maşini second-hand .
Având în vedere reducerea taxei de poluare cu până la 25%, cei care
au plătit taxa de poluare de la 1 iulie 2008 pot solicita restituirea diferenţei,
în cazul în care suma este mai mare decât cea rezultată din aplicarea
acestei legi. Persoanele interesate să vadă dacă au de recuperat bani ca
diferenţă, începând de vineri 13 ianuarie 2012, vor avea la dispoziţie, pe
site-ul AFM formula de calcul prevăzută de lege şi care va fi utilizată şi de
organele fiscale.
Astfel, persoanele care constată că au de recuperat bani din taxa auto
trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere de restituire,
însoţită de următoarele documente, în original sau în copie:
l documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare/ taxei speciale pentru
autoturisme (chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont)
l copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare,
cu prezentarea în original a acestora.
Cererile de restituire, însoţite de documentele necesare sunt
soluţionate de către organele fiscale, în termen de 45 zile.
Plata sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită se face de către
organul fiscal competent:
l în contul bancar indicat de către solicitant prin cererea sa de restituire.
l la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului, în baza notei privind
restituirea/rambursarea unor sume, pentru persoanele care nu au indicat,
prin cererea de restituire, un cont bancar
Taxa de poluare constituie venit la bugetul Fondului pt. Mediu din care
sunt finanţate mai multe programe de mediu: Programul Rabla; Programul
Casa Verde; Programul de împădurire a terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor; Programul naţional de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;
Programul de reducere a impactului asupra atmosferei, apei şi solului,
inclusiv monitorizarea calităţii aerului; Programul pt. creşterea producţiei
de energie din surse regenerabile; Programul vizând protecţia resurselor
de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare
şi staţii de epurare; Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti.
Ministerul Mediului şi Pădurilor

l Începând cu data de 6 ianuarie 2012, nivelul ratei dobânzii
de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 5,75% pe
an l Ajutorul anual pentru veteranii de război, văduvele de
război şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat a
fost majorat de la 150 de lei la 200 de lei l La 1 ianuarie 2012
s-au împlinit cinci ani de când România a aderat la Uniunea
Europeană (UE) l Programului "Rabla" va demara, cel mai
probabil, în luna februarie, în aceleaşi condiţii ca în 2011 l
Pensionarii vor primi documentele de călătorie cu reducere
de 50 la sută, cel mai târziu în luna februarie, informează
Ministerul Muncii l Legea răspunderii magistraţilor este
constituţională potrivit judecătorilor Curţii Constituţionale
care au decis în unanimitate în acest sens l Peste jumătate
(296) dintre cuplurile admise în Programul de fertilizare şi
embriotransfer au obţinut finanţare în 2011 l

926 din data de 28 decembrie 2011 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
120/2011 privind prorogarea unor termene.
O.u.G. proroga unele termene cuprinse în
acte normative în vigoare, după cum urmează:
1. S-a stabilit prorogarea cu şase luni a
termenului până la care se suspendă aplicarea
prevederilor privind obligativitatea înregistrării
audio-video a şedinţelor de judecată, conform
articolul 13 din Legea 304 din 2004 privind
organizarea judiciară.
Termenul până la care aceste sisteme ar fi
trebuit implementate era 31 decembrie 2011, iar
prin noul act normativ acesta se proroga până la
data de 1 iulie 2012.
2. S-a decis prorogarea cu un an a termenului până la care persoanele care beneficiază
de facilităţi de transport (pensionari, veterani de
război şi văduve de război) vor beneficia de
legitimaţii de transport de tip card. Ordonanţa
Guvernului 8 din 2011 a prevăzut că facilităţile de
transport să fie acordate pe baza legitimaţiei de
transport de tip card, termenul iniţial de intrare în
vigoare fiind 31 decembrie 2011.
3. Termenul până la care membrii Consiliului
de Administraţie şi pensionarii cu ultimul loc de
muncă la Electrică SĂ şi la filiala Electrică
Moldova SĂ pot cumpăra cel mult 10% din
acţiunile deţinute în filiala Electrică Moldova SA,
în prezent, SC E ON Moldova Distribuţie SĂ şi
SC E ON Energie România SĂ, se proroga până
la data de 31 decembrie 2012.
4. S-a prelungit până la 31 mai 2012 termenul de execuţie a programelor nucleu de cercetare-dezvoltare, care se derulează prin Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, aflate
în implementare la data de 1 decembrie 2011.
Termenul iniţial expira la 31 decembrie 2011.
Juridice.ro

Legea care dă posibilitatea autorităţilor
publice locale de a opta pentru eutanasierea
câinilor fără stăpân din adăposturi, dacă nu
sunt adoptaţi în termen de 30 de zile, nu
respectă dispoziţiile Legii fundamentale, a
decis Curtea Constituţională.

Cotele de contribu]ii sociale pe
anul 2012 r@mân neschimbate
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 913 din data
de 22 decembrie 2011 a fost publicată Legea nr. 294/2011 a
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012.
Legea prevede pentru anul bugetar 2012 veniturile pe
capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe
ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor
sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele
instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii.
De asemenea, legea stabileşte şi reglementări specifice
exerciţiului bugetar al anului 2012, după cum urmează: câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.117 lei.
Cuantumul ajutorului pentru deces este următorul:
l în cazul asiguratului sau pensionarului, la 2.117 lei;
l în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al
pensionarului, la 1.059 lei;
Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentrul anul 2012
rămân cele prevăzute de Codul fiscal, astfel:
a) pentru contribuţia de asigurări sociale:
l 31,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5%
pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia
datorată de angajator;
l 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care
10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru
contribuţia datorată de angajator;
l 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, din care
10,5% pentru contribuţia individuală şi 30,8% pentru
contribuţia datorată de angajator;
b) pentru contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj:
l 0,5% pentru contribuţia individuală;
l 0,5% pentru contribuţia datorată de angajator;
c) 0,15%-0,85% pentru contribuţia de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiata în
funcţie de clasă de risc, conform legii, datorată de angajator;
d) 0,25% pentru contribuţia la Fondul de garantare
pentru plata creanţelor salariale, datorată de angajator.
În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale
este inclusă şi cota de3,5% aferenta fondurilor de pensii
administrate privat.
Juridice.ro

Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor
şi Senatului au decis, miercuri, 18 ianuarie, organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului
pe 23 şi 24 ianuarie. Pe 23 ianuarie se va dezbate
situaţia politică din România, iar pe 24 ianuarie se
va sărbători Unirea Principatelor.

Curtea Constituţională a României (CCR) a
amânat pentru 25 ianuarie dezbaterea privind
sesizarea de neconstitu ţionalitate a Legii
referitoare la comasarea alegerilor pentru
autorităţile administraţiei publice locale cu cele
parlamentare.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2007-2013

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Anunţ de presă
privind debutul proiectului cu titlul :
“EXTINDEREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA PENSIUNII TURISTICE „EL PLAZZA”
DIN STAŢIUNEA BALNEARĂ BĂILE HERCULANE”
1. Număr referinţă: cod SMIS 23860
2. Data publicării anunţului: 28.12.2011
3. Finanţat din Regio - Programul Operaţional Regional, Axa 4, DMI.4.3 - „Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor”
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
5. Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
6. Alte informaţii: SC EL PLAZZA SRL, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea contractului de
finanţare cu titlul
“EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA PENSIUNII TURISTICE „EL PLAZZA” DIN STAŢIUNEA
BALNEARĂ BĂILE HERCULANE”
ce se va implementa în localitatea Băile Herculane Str. Vicol nr. 10, oraş Băile-Herculane, Jud.
Caraş-Severin.
Obiectivul proiectului îl reprezintă extinderea şi modernizarea pensiunii „El Plazza” pentru a putea
răspunde la nevoile actuale ale pieţei.
Rezultatele proiectului vor consta în: extinderea şi modernizarea pensiunii, crearea a şapte noi
locuri de muncă precum şi creşterea cifrei de afaceri a societăţii.
Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.065.063,03 lei din care valoarea eligibilă a
proiectului este de 858.000 lei, unde 836.000 lei reprezintă FEDR iar suma de 229.063,03 lei reprezintă
contribuţia beneficiarului.
Durata de implementare a proiectului este de 12 luni (noiembrie 2011 - noiembrie 2012).
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la SC EL PLAZZA SRL, Str.
Vicol nr. 10, oraş: Băile Herculane, Jud. Caraş-Severin, persoană de contact: Ciobanu Cristian.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

4

| 19 - 25 Ianuarie 2012 | PRISMA

Conform unui studiu al Comisiei Europene, punerea
integrală în aplicare a legislaţiei UE în domeniul deşeurilor ar aduce economii de 72 de miliarde EUR pe an, ar
creşte cifra de afaceri anuală a sectorului UE de gestionare şi reciclare a deşeurilor cu 42 de miliarde EUR şi
ar crea peste 400 000 de locuri de muncă până în 2020.

Preşedintele Statelor Unite, Barack Obama, a anunţat strategia de
apărare revizuită care implică reduceri semnificative în contingentul
forţelor sale. Barack Obama a spus că SUA îşi vor întări prezenţa în
zona Asia-Pacific şi vor continua să investească în parteneriatele vitale
ale Americii, inclusiv în NATO. La o conferinţă de presă, preşedintele a
promis să menţină superioritatea militară a Statelor Unite în lume.

Europenii sunt gata pentru „îmb@trânirea activ@”
Pentru a marca începutul Anului european
al îmbătrânirii active şi al solidarităţii dintre
generaţii 2012, Comisia a prezentat un nou
sondaj Eurobarometru care arată că 71 % dintre europeni sunt conştienţi că populaţia Europei este în curs de îmbătrânire, dar numai 42 %
sunt îngrijoraţi de această evoluţie. Acest rezultat contrastează puternic cu percepţiile responsabililor politici, care privesc îmbătrânirea populaţiei drept o problemă majoră. Pentru cei mai
mulţi dintre cetăţeni, persoanele cu vârsta de 55
de ani sau mai mult joacă un rol major în domenii cheie ale societăţii. Peste 60 % cred ca ar
trebui sa ni se permită să continuăm să lucrăm
după vârsta de pensionare şi o treime afirmă că
le-ar plăcea să lucreze mai mult. În mod surprinzător, persoanele aproape de vârsta de pensionare sunt mai susceptibile să împărtăşească
această opinie decât tânăra generaţie.
Sondajul Eurobarometru acoperă cinci
domenii: percepţia generală a vârstei şi a persoanelor în vârstă; persoanele în vârstă la locul
de muncă; pensionarea şi pensiile; munca voluntară şi sprijinul pentru persoanele în vârstă şi
un mediu favorabil persoanelor în vârstă.
Sondajul arată că definiţiile referitoare la
„tânăr” şi „bătrân” diferă semnificativ de la o ţară
la alta. În Malta, Portugalia şi Suedia, persoanele sub 37 de ani sunt considerate tinere, în
timp ce în Cipru şi Grecia persoanele sunt
considerate tinere până la 50 de ani. În medie,
europenii cred că începem să fim consideraţi
bătrâni puţin înainte de 64 de ani şi nu mai
suntem consideraţi tineri de la vârsta de 41,8
ani. De asemenea, percepţiile variază în funcţie
de vârstă şi gen - femeile cred că bătrâneţea
începe puţin mai târziu decât bărbaţii (65,0 ani
faţă de 62,7 ani).
În ceea ce priveşte deţinerea unui loc de
muncă, numai unul din trei europeni este de
acord cu ideea că vârsta oficială de pensionare
va trebui să fie mărită până în 2030, chiar dacă
aceasta este în prezent o prioritate politică
evidentă în multe state membre. Cu toate
acestea, există o puternică susţinere (61 %)
pentru ideea că oamenii ar trebui să fie lăsaţi să
continue să lucreze după ce au ajuns la vârsta
oficială de pensionare. 53 % resping ideea unei
vârste obligatorii de pensionare, însă există
diferenţe enorme între statele membre.
Cu toate că vârsta tipică de pensionare este
de 65 de ani, vârsta medie de ieşire de pe piaţa
forţei de muncă în 2009 a fost aproximativ 61,5
ani. 42 % dintre europeni cred că vor fi capabili
să îşi desfăşoare activitatea curentă după 65 de
ani, în timp ce 17 % se aşteaptă să nu poată să
continue la locul de muncă actual până la 60 de
ani. O treime dintre europeni afirmă că ar dori să
continue să lucreze după ce ajung la vârsta
pensionării, iar ideea combinării unei activităţi
cu timp parţial cu o pensie parţială este mai
atractivă decât ieşirea completă la pensie

pentru aproape două treimi dintre europeni.
Îmbătrânirea activă nu priveşte doar
ocuparea forţei de muncă. Aproximativ un sfert
dintre europeni (inclusiv cei în vârstă de peste
55 de ani) spun că sunt angajaţi în activităţi
voluntare. În ţări în care voluntariatul reprezintă
mai puţin o tradiţie, un procent mai mare de
persoane spun că au ajutat sau au oferit sprijin
altor persoane din afara propriei gospodării. 36
% dintre europenii cu vârste de peste 55 de ani
au oferit un astfel de sprijin. 15 % din
respondenţii de peste 55 de ani au grijă de un
membru al familiei mai vârstnic şi 42 % au făcut
aceasta în trecut.
Context
Anul european al îmbătrânirii active şi
solidarităţii între generaţii 2012 urmăreşte să
sensibilizeze opinia publică în privin ţa
contribuţiei persoanelor în vârstă în societate şi
s ă promoveze măsuri care să creeze
oportunităţi mai bune pentru ca persoanele în
vârstă să rămână active.
Anul european 2012 cuprinde trei
dimensiuni ale îmbătrânirii active:
l Îmbătrânirea activă pe piaţa muncii. A
stimula pe lucrătorii mai vârstnici să rămână pe
piaţa muncii implică, în special, ameliorarea
condiţiilor de muncă şi adaptarea acestora la
starea sănătăţii şi la necesităţile lucrătorilor în
vârstă, actualizarea competenţelor acestora
prin oferirea unui acces simplificat la procesul
de învăţare de-a lungul vieţii, precum şi revizuirea sistemelor de impozitare şi de prestaţii sociale în sensul transformării acestora în stimulente eficiente pt. a munci vreme mai îndelungată.
l Participarea în societate. Îmbunătăţirea
oportunit ă ţilor şi condi ţiilor pentru ca
persoanele în vârstă să joace un rol important în
societate în calitate de voluntari sau sprijinitori
ai familiei şi să participe în societate, evitând
astfel izolarea socială şi multe dintre
problemele şi riscurile asociate acesteia.
l Viaţă independentă. Promovarea sănătăţii
şi asistenţă medicală preventivă prin măsuri
care să ridice la maximum numărul de ani de
viaţă sănătoasă şi să prevină dependenţa,
precum şi transformarea mediului (clădiri
publice, infrastructură, transporturi, construcţii)
într-unul mai favorabil persoanelor în vârstă
pentru a le permite acestora să rămână cât se
poate de independente.
Anul European urmăreşte să încurajeze toţi
factorii de decizie şi părţile interesate să îşi
fixeze angajamente specifice legate de
îmbătrânirea activă şi să ia măsuri pentru a
atinge aceste obiective. Angajamentele pot fi
făcute publice pe site-ul internet al anului
european. Se vor organiza ac ţiuni de
comunicare cu publicul larg, cu părţi interesate,
factori de decizie şi jurnalişti la nivel naţional şi
la nivel european.
(Comisia Europeană, IP/12/16, 13/01/2012)

Cuba a anunţat că va continua reforma
în ceea ce priveşte liberalizarea pieţei.
Începând de pe 1 ianuarie, câtorva categorii
de muncitori, incluzând tâmplari, lăcătuşi şi
fotografi, li se permite să părăsească sectorul public pentru a lucra pe cont propriu.

Scoţia va organiza în 2014 un
referendum privind independenţa
faţă de Regatul Unit. Guvernului
britanic doreşte ca votul să aibă loc
mai curând, "starea de incertitudine actuală privind desprinderea
sau nu a Scoţiei de Marea Britanie,
după 300 de ani, aduce prejudicii
mediului de afaceri şi investiţiilor",
În contextul unui nivel stabil, de 21%, al şomaju- potrivit premierului David Cameron
lui în rândul tinerilor, Comisia solicită statelor membre, reprezentanţilor lucrătorilor şi întreprinderilor
Pre şedintele taiwanez în
să-şi unească forţele şi să ia măsuri decisive pentru
ţie Ma Ying-jeou (din partea
func
a soluţiona problema şomajului în rândul tinerilor.
Noua iniţiativă „Oportunităţi pentru tineret”, adoptată Kuomintang, Partidul Naţionalist),
recent de Comisie, face apel la statele membre să ia artizan al apropierii de China, a fost
măsuri pentru a preveni părăsirea timpurie a şcolii, realeas pentru un mandat de patru
să-i ajute pe tineri să dobândească competenţe ani, învingând-o pe lidera opoziţiei,
relevante pentru piaţa muncii, să acumuleze Ts a i I n g - w e n ( c a n d i d a t ă a
experienţă şi să se perfecţioneze în cadrul unor Partidului Democratic Progresiv),
programe de formare la locul de muncă şi să le dea o adepta unei politici ferme şi
mână de ajutor în găsirea primului lor de muncă.
independente vizavi de Beijing.
Principalele acţiuni finanţate direct de Comisie în
Ma Ying-jeou a semnat în 2010
cadrul noii iniţiative „Oportunităţi pentru tineret” sunt: un acord-cadru de cooperare ecol instituirea de către statele membre, graţie unor nomică Bejing-Taiwan, ca urmare a
finanţări în valoare de 4 milioane de euro, a unui politicii de apropiere între cele
sistem de garantare pentru tineri, prin care să se două părţi.
asigure tinerilor, în termen de patru luni de la
terminarea şcolii, un loc de muncă, un program de
Guvernul SUA a decis
studii sau de formare;
retragerea voluntarilor din Peace
l alocarea unei sume de 1,3 milioane de euro
Corps aflaţi în Honduras, pentru
pentru instituirea unui program de ucenicie prin
Fondul social european. O creştere de 10% până la motive de siguranţă. Naţiunea încă
sfârşitul lui 2013 ar oferi în total 370 000 de stagii de afectatată de o lovitură de stat a
fost etichetată ţara cea mai mortală
ucenicie în plus;
l utilizarea a 3 milioane din componenta Fondului din lume. Honduras se alătură
social european dedicată asistenţei tehnice pentru Kazahstanului şi Nigerului, ţări din
instituirea unor programe de sprijin destinate care au fost retrşi recent voluntarii.
tinerilor întreprinzători şi întreprinzătorilor sociali;
Ministrul rus de externe,
l îndreptarea fondurilor, pe cât posibil, către
plasamente în întreprinderi, având drept scop Serghei Lavrov, a declarat că
plasarea a cel puţin 130 000 de tineri în 2012 în Moscova va bloca orice acţiune la
cadrul programelor ERASMUS şi Leonardo da Vinci; Consiliul de Securitate al Organil acordarea, în 2012-2013, a unui sprijin financiar zaţiei Naţiunilor Unite privind impupentru 5 000 de tineri pentru a-i ajuta să-şi găsească nerea de sancţiuni sau autorizarea
un loc de muncă într-un alt stat membru prin iniţiativa folosirii forţei împotriva Siriei.
„Primul loc de muncă EURES” ;
l creşterea alocării bugetare pentru Serviciul
european de voluntariat, pentru a oferi cel puţin 10
Comisia Europeană a propus
000 de oportunităţi de voluntariat în 2012;
recent ca UE să accepte Rusia şi
l prezentarea, în 2012, a unui cadru pentru stagii alte şapte ţări ca parte la o conde înaltă calitate în UE;
venţie internaţională menită să îml organizarea, în 2012, a 600 de schimburi piedice răpirea copiilor. Convenţia
suplimentare în cadrul programului Erasmus pentru de la Haga din 1980 asigură
tinerii întreprinzători.
înapoierea rapidă a copiilor răpiţi
Acţiunile propuse de Comisie vor deschide calea de către un părinte la reşedinţa
statelor membre pentru elaborarea de noi măsuri obişnuită a acestora şi protejează
destinate tineretului în cadrul următoarei generaţii drepturile de acces ale părinţilor.
de programe ale Fondului social european şi al Răpirea internaţională de către un
bugetului UE pentru perioada 2014 2020.
părinte este o problemă globală
Context
care afectează anual câteva mii de
În UE există în prezent 5 milioane de tineri copii. Această acţiun va extinde
şomeri, iar 7,5 milioane de tineri cu vârste cuprinse protecţia efectivă a copiilor din UE
între 15 şi 24 de ani nu au nici loc de muncă, nici nu în opt noi ţări: Rusia, Albania,
urmează studii sau cursuri de formare. Această Andorra, Armenia, Gabon, Maroc,
situaţie nu vizează numai tineri slab calificaţi, care Seychelles şi Singapore. Până în
au părăsit şcoala prea devreme, ci şi, din ce în ce prezent, Convenţia a fost ratificată
mai des, absolvenţi de universitate care nu pot găsi de 86 de ţări, inclusiv de toate
primul loc de muncă.
statele membre ale UE.
(Comisia Europeană, IP/11/1568, 20/12/2011)

Reducerea }omajului în
rândul tinerilor

l 2012: Anul european al îmbătrânirii active l Preşedinţia Consiliului UE a fost preluată de Danemarca la 1 ianuarie, pentru următoarele şase luni l Data de 1
ianuarie 2002 a marcat introducerea bancnotelor şi monedelor euro în Uniunea Europeană l Parlamentul European a ales un nou preşedinte, pe socialdemocratul german Martin Schulz, care va conduce forul european până la următoarele alegeri din iunie 2014 l NATO a cerut ieri Iranului să asigure
securitatea aprovizionării cu energie prin Strâmtoarea Hormuz, dar a declarat că alianţa militară occidentală nu are planuri de a interveni în zonă l

India şi China construiesc cel mai mare telescop din lume
India şi China vor colabora la construirea unui telescop de
1 miliard dolari, un proiect care va propulsa cele două ţări în
prim-planul cercetării în astronomie.
Cele două ţări, care reprezintă cele mai rapide creşteri pe
pieţele emergente, vor împărţi costul pentru Thirty Meter
Telescope sau TMT, de pe creştetul vulcanului Mauna Kea din
Hawaii. Ele vor împărţii, de asemenea, timpul de observare.
Acest proiect este, atât pentru India, cât şi pentru China,
prima implicarea în construcţia unui telescop avansat, a cărui
finalizare este anticipată în cursul acestui deceniu.
Telescopul, care va opera în lungimi de undă variind de la
ultraviolete la infraroşu, îi va ajuta pe oamenii de ştiinţă să
"vadă" la o depărtare de aproximativ 13 miliarde ani lumină o
licărire a primilor ani ai universului şi să observe planete care
orbitează alte stele decât soarele.
Shude Mao, profesor de astrofizică la Observatoarele
Naţionale Astronomice ale Chinei, a declarat că astronomii
chinezi vor utiliza TMT pentru a studia originea planetelor din
afara sistemului nostru solar, găurile negre, materia
întunecată şi energia întunecată.
Oglinda primară segmentată de 30 metri va permite
telescopului o mai bună concentrare faţă de telescoapele mici
prin utilizarea puterii difracţiei luminii. Deschidere mare
colectează, de asemenea, mai multă lumină, permiţând
obţinerea de imagini ale obiectelor strălucitoare mult mai

clare. TMT va vedea mai clar decât telescoapele actuale cu un
factor de 10 la 100, în funcţie de observare. Şi nu în ultimul
rând, telescopul va utiliza sisteme optice adaptive, pentru a
permite o înaltă performanţă a difracţiei limitate, în teorie cel
mai bun sistem optic. Acest lucru va oferi o înaltă sensibilitate
rezoluţiei spaţiale, de 12 de ori mai ridicată decât
ceea realizată de către telescopul spaţial Hubble.
Odată finalizat, telescopul de 30 de metri va fi cel
mai mare din lume, dar nu pentru mult timp. Mai
multe ţări europene lucrează în parteneriat la
proiectul unui telescop cu oglinda de peste 40 de
metri, cunoscut sub numele de European Extremely
Large Telescope, E-ELT.
De la sfârşitul anului 2005, European Southern
Observatory sau ESO, a lucrat împreună cu o largă
comunitatea de utilizatori al acestuia, formată din
astronomi şi astrofizicieni europeni, pentru definirea
telescopului gigant necesar deceniului următor.
Odată cu începerea operaţiunilor planificate,
E-ELT va aborda cele mai mari provocări ştiinţifice
ale timpului nostru, inclusiv descoperirea planetelor
asemănătoare Pământului care orbitează în jurul
altor stele în "zona locuibilă" unde viaţa ar putea
exista, Sfântul Graal al astronomiei observaţionale
E-ELT
moderne.

Acesta va efectua, de asemenea, "arheologie stelară" în
galaxiile apropiate, va aduce contribuţii fundamentale
cosmologiei prin măsurarea proprietăţilor primelor stele şi
galaxii, şi va cerceta natura materiei întunecate şi energiei
întunecate.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând joc Play Station Portabil
PSP + card, preţ 320 lei; Play
Station 2 cip + jocuri copiate,
manete, preţ 360 lei sau schimb cu
telefon, jocuri originale Play Station
2 portabil, PSP, PS3, preţ 20 lei
bucata. Tel. 0721-414951.
Vând Nokia 6234, card, preţ 140
lei; Nokia 5100 subţire, preţ 160 lei;
telefon i-phone digital cu două
cartele, preţ 310 lei sau schimb cu
telefon. Tel. 0721-414951.
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz pentru căldură cu tiraj natural,
economice, garanţie la montaj, 350400 lei; aragaz pe gaz cu 4 ochiuri,
cuptor, prevăzut cu convector pt.
căldură cu toate dotările şi butelie,
550 lei; telefon LG 290 cu taci nou,
toate dotările şi Samsung 3010 nou,
200 lei/buc. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Măureni grâu şi porumb,
15 lei măsura; maşină automată de
spălat, 500 lei; ladă frigorifică 280 l,
700 lei. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând în Reşiţa 2 biciclete medicinale, una mai simplă, una mai performantă, 150 lei respectiv 250 lei.
Tel. 0720-656559, 0355-427542 (rr)
Vând în Mâtnicu Mare purcei
înţărcaţi, rasa Marele Alb, 400 lei
perechea. Tel. 0762-188929. (RR)
Vând în Reşiţa schiuri şi bocanci
de schi, 100 lei perechea; patine, 30
lei perechea; mobilă tineret, 1000
lei.Tel. 0355-426704, 0752-030888.
Vând în Sacu linie de montat
termopane compusă din maşină de
debitat, maşină de sudat, maşină de
frezat, montat şi debavurat sudură
la cercevele, maşină de debavurat
şi compresor, toate la 5000 € neg;
mulgătoare, 400 € neg; tanc de
răcire 200 l, 400 € neg. Tel. 0255510370, 0355-884761. (RR)
Vând în Reşiţa boiler electric
Ariston de 15 l, 200 lei neg; colţar
stare foarte bună, 500 lei neg; birou
de 1.5 m aproape nou, 150 lei neg.
Tel. 0728-659732. (RR)
Vând în Reşiţa rochie mireasă,
350 lei; costum bărbaţi pentru ocazii
negru, 80 lei; costum b ărba ţi
ţărănesc zona Banat, 300 lei; covor
persan 2/3, 60 lei; 2 carpete de 1.70,
40 lei; un video, 50 lei; 2 fotolii plus
măsuţă rotundă, 350; servantă cu
vitrină deasupra, 250 lei; plapumă
lână 2 persoane, 150 lei; tablouri
pictate şi înrămate, 90 lei/buc;
mască nouă pentru vană, 90 lei. Tel.
0751-847843. (RR)
Vând în Reşiţa congelator Arctic
cu 7 sertare, 250 lei; frigider cu congelator de 220 l, cu o mică defecţiune, 70 lei; telefon mobil Vodafone
55, nou, garanţie 1 an, 250 lei. Tel.
0355-808617, 0720-012537. (RR)
Vând în Vârciorova orgă Yamaha, 300 € neg; moară de măcinat
porumb, 250 € neg. Tel. 0731102096. (RR)
Vând în Sacu 5 purcei de 10
săptămâni, 125 lei/buc. Tel. 0734376247. (RR)
Vând la Teregova purcei de
rasă, 500 lei perechea; ţuică de prune, 15 lei/l. Tel. 0729-105832, 0255260300. (RR)
Cumpăr la Teregova porumb.
Tel. 0729-105832, 0255-260300 (rr)
Vând la Apadia mânză roşcată,
1.400 lei neg. Tel. 0721-147604. (rr)
Vând la Zorlenţu Mare porumb 1
leu/kg. Tel. 0255-232849. (RR)
Vând în Bocşa 3 purcei la 3 luni,
20-25 kg, 500 lei perechea, neg;
moară de cereale de capacitate
mare cu ciocane, are nevoie de
motor trifazic, 450 lei neg. Tel. 0740770047. (RR)
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Cumpăr în Bocşa porumb, grâu,
baloţi de paie şi lucernă. Tel. 0740770047. (RR)
Vând în Reşiţa tv color, carcasă
plastic, marca Schneider, teletext,
telecomandă, 200 lei neg. Tel. 0731051853. (RR)
Vând pavele din beton, 50x50
cm, 10 lei/buc. Tel. 0355-426554,
0255-215422, 0726-323378. (RR)
Vând în Reşiţa staţie BlueTech
200 W cu boxe tip turn, 200 €. Tel.
0747-585716. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
sport Neo, 200 lei neg. Tel. 0746020211, 0355-803014. (RR)
Vând în Reşiţa maşină tricotat
Veritas cu 180 de ace, pat dublu,
stare de funcţionare, 380 lei. Tel.
0355-414132. (RR)
Vând în Butin junincă gestantă
în luna a 9-a, 3.500 lei neg; viţea de
10 luni, bălţată românească, 300 kg,
preţ neg; porci graşi, 7 lei/kg; 10
perechi de purcei, 300 lei perechea.
Tel. 0722-663415. (RR)
Vând în Reşiţa rochie mireasă,
300 lei neg. Tel. 0747-494244. (RR)
Vând în Bocşa mobilă de bucătărie plus masă cu scaune, 500 lei;
mobilă sufragerie, 900 lei; teracotă
plus uşă, 300 lei. Tel. 0748-472115.
Vând la Anina cuptor de încălzit
cu butelie de aragaz, 100 lei; abric
fără masă, 80 €; circular de tăiat
lemne cu jgheab, 600 lei; 50 m cablu
de sudură, 10 lei/m. Tel. 0766496941, 0255-240157. (RR)
Cumpăr în Anina maşină de
cusut electrică cu pedale. Tel. 0766496941, 0255-240157. (RR)
Vând în Reşiţa schiuri, 80 lei;
cizme piele mărimea 39, 30 lei;
haină de piele damă, 150 lei; blană
naturală, 120 lei; candelabru pentru
copii tip glob roşu, 40 lei. Tel. 0786483218, 0355-415185. (RR)
Cumpăr vaci şi viţei mici de lapte
de abator, asigur transport şi plata
pe loc. Tel. 0720-893505. (RR)
Vând în Oţelu Roşu sobă Vesta,
500 lei; sobă pt. cameră adusă din
Germania, 500 lei; vin roşu de casă,
5 lei/l; fereastră în 3 canate cu geamuri, 150 lei. Tel. 0355-401982 (RR)
Vând în jud. Timiş porc 170 kg, 5
lei/kg. Tel. 0741-456202. (RR)
Vând la Fârliug iapă sură de 5
ani, 2500 lei neg. Tel. 0722-422306.
Vând în Bocşa tun de aer cald pe
motorină, încălzeşte peste 2000 mc,
450 €. Tel. 0745-830975. (RR)
Vând laptop PIII, stare foarte
bună, 250 lei; calculator birou
complet PIV, 400 lei. Tel. 0735060187, 0255-530361. (RR)
Vând la Secăşeni 2 cazane de
50 l pentru mâncare, 200 € neg; 2
pături de lână, 100 lei ambele. Tel.
0731-191130. (RR)
Vând în Reşiţa geam termopan
în 3 canate,600 lei.Tel.0728-813340
Cumpăr în Reşiţa 7 calorifere
din fontă. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând lângă Lugoj 10 t de
porumb, 1 leu/kg. Tel. 0356-884448,
0760-908392. (RR)
Vând în Reşiţa calculator Intel
Celeron, 384MB ram, HDD 75 GB.
Tel. 0771-572062. (RR)
Vând canistre de tablă. Tel.
0255-232955.
Vând cuptor cu plită, electric.
Tel. 0255-232955.
Vând aspirator. Tel. 0255232955.
Vând lucruri de antichităţi. Tel.
0255-232955.
Vând ziare vechi (colecţie) de
acum 50 de ani. Tel. 0255-232955.
Vând urgent canapea extensibilă 2 persoane, tv color (mică
defecţiune), căruţ copil mic. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
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Vând cărţi beletristică, muzică,
filozofie etc., preţ neg. Tel. 0770445699.
Vând război de ţesut. Tel. 0255232955.
Vând aparate de radio vechi,
nefuncţionale, discuri de muzică
populară, uşoară şi simfonică, costum naţional femeiesc şi bărbătesc
bănăţean. Tel. 0770-445699.
Vând congelator nou, cu garanţie, preţ acceptabil, 4 scaune de inox
pt. bucătărie, 3 locuri de veci în
cimitirul de lângă Universalul Vechi.
Tel. 0355-411682, 0733-594473.
Vând monitor crt ecran plat 19
inch cu 40 lei. Tel. 0764-335767.
Vând monitor crt flat 19 inch 15
€. Tel. 0770-915251.
Vând monitor lcd de 19 inch preţ
40 €. Tel. 0764-335767.
Cumpăr calorifere din fonta,
bune şi defecte, plata pe loc. Tel.
0728-813340.
Vând pantofi cu toc şi platforma
de la Leonado mărimea 37, noi. Tel.
0727-286611.
Cumpăr staţie, amplificator auto
cu ieşire de 300-500 W rms 4 ohm.
Tel. 0743-341191.
Vând telefon Nokia N97 mini
decodat, arată şi funcţionează ok, la
preţ 330 lei. Tel. 0769-421706.
Cumpăr acvariu, ofer 30 lei. Tel.
0746-037272.
Vând diverse sortimente şi
arome de tutun, tratat după gustul şi
cerinţele clientului. Preţul este
variabil intre 60 şi 150 lei/kg. Tel.
0751-681212.
Vând două clăi de fân în Bocşa
Română, negociabil la fata locului.
Tel. 0757-750192.
Cumpăr dulap haine, ofer 30 lei.
Tel. 0746-037272.
Vând tv color diag. 23 cm, ideal
pt. maşină, în stare perfectă de funcţionare. Alimentare 220V sau12V
maşină. Preţ 200 lei neg. Are
telecomandă. Tel. 0740-233153.
Vând una pereche de bocanci
italieni mărimea 41. Preţ 70 lei. Tel.
0740-233153.
Vând/schimb cu diverse 3 tv
color, maşină cusut Singer, circular
mic. Tel. 0771-387548, 0732975314, 0762-269453.
Vând mobilă bucătărie Cleopatra completă, nouă, sigilată, în cutie
+ certificat garanţie Dedeman. Preţ
600 lei. Tel. 0755-230806.
Vând skiuri şi clăpari de diferite
mărimi, maşină de spălat vase,
congelator cu 7 sertare, aduse din
Germania Tel. 0749-044785 sau
0255-240062.
Vând dulap cu 2 uşi culoare
deschisă preţ 250 lei, adus din
Germania şi măsuţă de sufragerie
preţ 120 lei. Tel. 0764-577893.
Vând video. Tel. 0745-425904.
Vând firma fără datorii. Tel.
0745-425904.
Mobilier Germania s-hand, dormitoare, sufragerii, dulapuri, canapele, colţare cameră şi bucătărie,
birouri, mese şi scaune. Calitate şi
preţuri bune. Reşiţa, depozitul se
găseşte după magazinul Diamant
de la gară. Tel. 0724-545219.
Vând urgent cuptor de pâine pt.
brutărie, malaxor, panacod şi
maşina de feliat. Tel. 0766-582023.
Vând urgent Samsung Wave
S8500, super amoled, 5mp, filmare
hd, etc. Folosit, dar în stare f. bună.
Preţ 600 lei, neg. Tel. 0762-948833.
Vând faţă de masă din macrame
şi mileuri. Model deosebit. Preţ
foarte avantajos. Tel. 0355-804570.
Vând măsuţă nouă pătrată de
sufragerie din piele artificială
cărămizie. Preţ foarte convenabil.
Tel. 0355-804570.
Vând canapele 3 corpuri, 2
capele şi un fotoliu. Preţ 150 € neg.
Tel. 0771-694115.
Vând canapea, preţ 100 €. Tel.
0771-694115.
Vând calculator, procesor Intel
dualcore1,80GHz, ddr1go, hdd160
go, placă video Geforce 256mb,
monitor de 19 Samsung şi maus +
tastatură. Preţ 500 lei neg. Tel.
0748-200414.
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Cumpăr în Anina portbagaj
Vând mobilă cameră dulap
haine, masa tv, vitrină. Preţ 400 lei pentru Matiz. Tel. 0766-496941,
0255-240157. (RR)
negociabil. Tel. 0744-991672.
Vând la Anina diferite piese
pentru Dacia 1300; set de tractor de
U650, 800 lei; set de uşi, 550 lei;
motor de Aro de Braşov, 800 lei. Tel.
Închiriez garaj pe strada Făgă- 0766-496941, 0255-240157. (RR)
raşului, preţ 180 lei pe lună. Tel.
Cumpăr la Secăşeni disc mare
0721-414951.
pentru tractor de 650 pe roţi. Tel.
Vând BMW 316, an fabr. 1994, 0731-191130. (RR)
înmatriculat, stare foarte bună,
Vând în Reşiţa Dacia Papuc cu 5
195.000 km, preţ 1600 € neg. Tel. locuri, 1.9 diesel, an 2002, 1350 €.
0766-442201.
Tel. 0771-572062. (RR)
Vând lanţuri de maşină pe 14
Vând Honda RR e superbă,
noi, în cutie, producţie nemţească, culoare galbenă. Tel. 0039-38865
preţ 50 lei. Tel. 0766-442201.
72813.
Vând în Reşiţa pompe benzină
Cumpăr motor Vespa. Tel. 0760pentru Opel Astra, 150 lei/buc; 2 277161 sau 0725-187589.
telescoape spate pentru Opel Astra
Vând Logan 1.4, fabricaţie 2004,
Caravan, 200 lei ambele; 3 jante 100.000 km, stare bună, preţ 2700
tablă 13" pentru Ford Escort. Tel. €. Tel. 0724-285276.
0729-824413. (RR)
Vând Opel Astra 2001 nov, stare
Vând în Re şi ţa microbuz excepţională, cu multe dotări incluRenault Master, an fabricaţie 2001, siv încălzire scaune pret 4100 € neg.
4000 € neg; orice piesă de Renault Tel. 0727-145623.
Twingo an 2001, preţuri negociabile
Vând diferite jante de aluminiu
la faţa locului; jante aluminiu pe 14, cu şi fără cauciucuri pe 13, 14, 15 şi
15 ţoli, 500 lei/set. Tel. 0355- c-uri de iarna pe 15 şi 16. Tel. 0749426704, 0752-030888. (R.R)
044785 sau 0255-240062.
Vând în Reşiţa diferite utilaje
Vând camionetă Vw T4, 1.9 td,
agricole, preţuri negociabile. Tel. an 1993, cabină dublă, distribuţie,
0726-721708. (RR)
înmatriculată, prelată, stare bună.
Vând Volkswagen Passat din Tel. 0749-044785.
2009, negru, 2000 cmc, euro 5, 110
Vând/schimb Renault Clio 2007,
cp, diesel, model confort Line, diesel, 1468 cmc, neînscris, cu auto
înmatriculat în octombrie 2011 în cu 4 uşi bmw, wv, ford, opel. Are 70
România, 14.800 € neg. Tel. 0744- cp 51 kw, alb, computer bord, abs, 2
474676, 0733-732121. (RR)
uşi, euro4, geamuri electrice, aer
Vând în Reşiţa Dacia 1310, 5 condiţionat, închidere centralizată,
viteze, stare foarte bună, ţinută în radio/cd, servo direcţie, aer condigaraj, 92.000 km la bord, verificare ţionat, 8 airbag-uri, 2 chei, comenzi
tehnică până în decembrie, 600 € volan, transmisie manuală, jante pe
neg. Tel. 0751-760066. (RR)
16 de aliaj, consum 3,5 litri, carte
Vând în Vârciorova jante pe 13" service la zi, volan+scaune reglabile
în 3 găuri, 70 lei/buc. Tel. 0731- pe înălţime şi adâncime, imobiliza102096. (RR)
tor, antifurt mecanic, impecabilă,
Cumpăr la Secăşeni disc mare 3800 €. Tel. 0731-316924, 0752pentru tractor de 650 pe roţi. Tel. 310009
0724-398512. (RR)
Vând Renault Laguna 2 din
Vând BMW 320 diesel, 150 cp, 2002 full option la preţul de 4000 €
an 2003, navigaţie mare încorpora- neg. Tel. 0727-605778.
tă, scaune recaro, volan piele, jante
Vând telescoape spate noi şi 2
aliaj, cauciucuri de iarnă şi vară noi, tamburi spate comple ţi pentru
consum 5.5 %, stare impecabilă, Renault Laguna model 1999. Tel.
6.500 €. Tel. 0747-081224. (RR)
0732-708400.
Cumpăr la Apadia cauciuc de
tractor de 650, mărimea 1400/38.
Tel. 0721-147604. (RR)
Vând la Bocşa Dacia 1310, an
Vând casă în Ciclova Română,
1994, motor de 1.4, cutie 5 viteze, la strada principală (centru). Tel.
maşină de garaj, 700 € neg. Tel. 0761-615229.
0742-802358. (RR)
Vând/schimb cu auto diesel
Cumpăr în Bocşa remorcă auto 2.800 mp grădină în Bocşa 2,
de 800 kg maxim, acoperită cu limitrofă cu intravilan (intabulabilă),
prelată, la un preţ de 500 €. Tel. posibilitate utilităţi, pretabil la orice
0740-978553. (RR)
construcţii, 1,5 €/mp neg. Tel. 0743Vând în Bocşa piese de Rabă şi 738531.
de Saviem, toate la un preţ de 300 €
Vând casă cu curte, garaj,
neg. Tel. 0740-770047. (RR)
centrală, podele, gresie, faianţă etc.
Vând tractor U445, 16.500 lei. Tel. 0745-157348, 0745-174215,
Tel. 0760-515280. (RR)
0355-806864.
Vând în Reşiţa 2 anvelope de
Cumpăr apartament 2 camere
iarnă noi cu jante echilibrate 175x70 confort I cu balcon, etaj 1-3, se oferă
x14, 100 €. Tel. 0723-621310. (RR)
preţul pieţei, plata pe loc. Tel. 0255Vând în Luncaviţa Dacia Papuc 253734, 0726-179543. (RR)
Diesel, an 2005, 5 locuri, motor 1.9,
Vând în Reşiţa, apartament 4
tracţiune 4x4, 120.000 km la bord, camere situat în Centrul Civic,
2000 €. Tel. 0722-653850. (RR)
complet renovat, 2 balcoane, 2 băi şi
Vând motocicletă Kawasaki de boxă, suprafaţa de 126 mp, 42.000
650 cmc, avariată, 750 € neg; €. Tel. 0727-156290. (RR)
motocultor de 5,5 cp, 350 €; Opel
Vând în Reşiţa, zona MuncitoZafira înmatriculat după 1 ianuarie resc, apartament la casă compus
2007, an 2001, diesel, 4100 € neg; din 2 camere, bucătărie, baie,
cauciucuri de iarnă diferite dimen- coridor şi anexă în curte, 26.000 €
siuni. Tel. 0766-251256. (RR)
neg. Tel. 0730-406555. (RR)
Vând la Moldova Nouă 2 jante
Vând în Reşiţa, Bd. Muncii,
tractor spate, 200 €. Tel. 0766- apartament renovat, central ă
283440. (RR)
proprie, et. 2, 30.000 €. Tel. 0722Cumpăr în Clopodia o camdidă 356436. (RR)
conică pentru tractor U650. Tel.
Vând în Ilidia 2 case de vacanţă
0729-843730, 0727-858382. (RR)
mobilate cu mobilier din lemn masiv
Vând în Clopodia disc gp 3.4 în de cireşi alte esenţe scumpe, cu
stare de funcţionare, 1000 € neg. grădină şi livezi, 1 casă are 2 corTel. 0729-843730, 0727-858382 (rr) puri, 35.000 € respectiv 25.000 €.
Vând în jud. Timiş alternator Tel. 0788-940190, 0723-704632 (rr)
pentru Opel Astra Diesel motor 1.7,
Vând la Secăşeni casă, 29.000
150 lei. Tel. 0741-456202. (RR)
€. Tel. 0724-398512. (RR)
Cumpăr în Brebu distribuitor
Vând casă cu etaj la roşu din
pentru un monobloc pentru tractor
de 445 ridicare tiranţi şi remorcă.
Tel. 0274-253606. (RR)
Vând în Bocşa remorcă
Bărbat 33 ani cu locuinţă, caut
fabricată în Italia, 950 kg, sistem de
parteneră pentru căsătorie,
frânare, an 2002, înmatriculată,
prietenie. Tel. 0746-507078.
1000 €. Tel. 0745-830975. (RR)

Auto-Moto-Velo

Imobiliare

Matrimoniale

Anunturi
,
Imobiliare
cărămidă poroterm, fără finisaje, în
Dognecea, str. principală. Casa este
compusă din 3 camere, 2 băi şi
bucătărie, 28.000 €. Tel. 0741297029. (RR)
Vând la Jamu Mare teren în
suprafaţă de 1500 mp cu front
stradal 40 mp la şoseaua principală,
în centrul comunei, 2 € mp. Tel.
0734-104760. (RR)
Vând casă în comuna Voivodeni, jud. Mureş, cu grădină de 10
ari, 18.000 € neg. Tel. 0766-329914.
Vând în Bocşa apartament 2
camere, 10.000 € şi în Reşiţa
apartament 3 camere, 30.000 € neg.
Tel. 0754-895852. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere pe Valea Domanului, preţ
neg. 0355-422689. (RR)
Vând casă în Surduc plus 1 ha
de pământ, 4.500 €. Tel. 0746558873. (RR)
Vând în Mehadia, Cara şSeverin, casă la nr. 412, compusă
din 3 camere, bucătărie, curte, apă
şi canal, curent trifazic, grădină
mare cu anexe, 30.000 € neg. Tel.
0767-470450. (RR)
Închiriez în Timişoara, str. Hebe,
apartament 2 camere cu toate
utilităţile, pentru eleve şi studente.
Tel. 0721-503677. (RR)
Vând în Secăşeni casă compusă din 4 camere, bucătărie,
anexe, curte cu grădină, 24.000 €
neg. Tel. 0735-656734. (RR)
Caut în Re şi ţa apartament
pentru închiriat, 2 camere, centrală
termică, izolat termic, de preferat în
Luncă, de la persoană fizică. Tel.
0729-131649. (RR)
Vând la Secăşeni casă, 27.000
€ neg. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
apartament 2 camere, etaj 2/4,
complet renovat, mobilat, centrală
termică, izolaţie termică, faianţă,
gresie, podele laminate, termopane,
24.500 € neg sau schimb cu apartament 3 camere, ofer diferenţa. Tel.
0728-813340. (RR)
Vând în Oraviţa casă cu etaj, 9
camere, scară interioară, 2 terase,
situată pe strada Emanuil Gojdu nr.
50, apă, canalizare, baie, garaj,
suprafaţa 500 mp, 65.000 € neg. Tel.
0255-571910. (RR)
Vând apartament 3 camere,
conf. 1 semidecomandat, îmbunătăţit, sau schimb cu apartament 2
camere şi garsonieră. Tel. 0355802548, 0749-486188.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală, sau schimb cu
apartament 2 camere + diferenţă.
Tel. 0722-501895.
Închiriez garsonieră, 80 €/lună.
Tel. 0727-093232.
Vând apartament 2 camere
conf. 1, Micro 2, preţ neg. Tel. 0770445699.
Vând apartament 160 mp, 4
camere + living, cărămidă arsă,
construcţie solidă, 2 băi, 2 balcoane,
bucătărie cu cămară la demisol,
garaj, pivniţă proprie, et. 1 din 4,
zona Moroasa 2. Tel. 0770-751533.
Vând casă în centrul Reşiţei,
zona A, 6 camere, 2 băi, curte cu
terasă, pretabilă pentru 2 familii,
zonă deosebită. Tel. 0770-751533.
Vând apartament 3 camere. Tel.
0355-801140, 0255-253973.

Anunturi
,

Vând pe bd. Republicii bl. 8
apartament 2 camere conf. 1, et. 4,
neîmbunătăţit, bucătărie mărită, uşă
metalică, ferestre termopan, balcon,
centrală termică, instalaţie cupru,
rulouri, climatizare, gresie, faianţă,
parchet. Preţ 25.500 €. Tel. 0355808530.
Vând casă Dognecea, 2 camere, bucătărie, fântână betonată,
cablu tv, telefon. Tel. 0355-411682,
0733-594473.
Vând apartament cu 2 camere în
Oraviţa sau schimb cu garsonieră în
Reşiţa. Tel. 0728-897993.
Închiriez spaţiu comercial în Reşiţa, zona centru, suprafaţă 110 mp,
încălzire centrală, alarmă, aer condiţionat, termopane, podele laminate, vad bun. Tel. 0741-104423.
Vând urgent apartament 2 camere piaţa Intim, 19.000 € neg, termopane, gresie, faianţă, uşi schimbate, 41 mp cu balcon, 2 intrări,
merită văzut. Tel. 0748-029291.
Vând casă în Prilipeţ Bozovici
sau schimb cu apartament în Reşiţa, Timişoara. Tel. 0255-244250,
0355-422908, 0754-939882.
Vând garsonieră în Reşiţa, zona
Lunca, et. 1, parţial renovată. Preţ
8500 €. Tel. 0748-139193.
Vând apartament 2 camere,
Govândari, mobilat şi renovat,
centrală, izolaţie, termopane, etc.
etaj 2/4, loc de parcare, 24.500 €.
Tel. 0728-813340.
Vând casă Reşiţa 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, intrare auto în curte, grădină,
anexe, 540 mp. Preţ negociabil. Tel.
0744-615904.
De vânzare apartament compus
din 2 camere semidecomandate,
f ără îmbunătă ţiri majore, bloc
cărămidă 3/3, ocupabil pe loc. Preţ
22.000 € neg. Tel. 0720-006988.
Vând casa Bocşa Montană
renovată 3 camere, bucătărie, baie,
hol, gresie, faianţă, podele laminate,
termopane, centrală termică,
terasă, curte, acces auto, grădină.
Tel. 0724-700792.
Schimb casă Bocşa Montană 3
camere cu îmbunătăţiri cu apartament în Reşiţa confort 1, cu 2 sau 3
camere exclus turn. Tel. 0771449583.
Vând, în zona Km 8, cca. 6000
mp, cu construcţie nefinalizată,
curent trifazic, fântână 23 m, 25.000
negociabil. Tel. 0720-468986.
Vând cameră cămin parter, str.
Constructorilor, îmbunătăţită, boiler
electric, termopan preţ 5000 €. Tel.
0730-139529.
Vând casă mare în Bocşa
Montană la strada principală, preţ
35.000 € negociabil, contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0255-552020 sau 0748-051170.
Închiriez apartament 2 camere
în Luncă lângă facultate. Tel. 0722420002.
Vând garsoniera în Govândari,
îmbunătăţită cu de toate, de la
termopan, uşi interne şi externe,
maşină de spălat, centrală etc. vă
rog sunaţi. Garsoniera e la et. 2. Tel.
0737-164179.
Vând garsonieră spaţioasa în
Reşiţa Mociur, 40 m, et. 1, balcon, avantajos, urgent. Tel. 0766-603190.
Vând ap.2 camere, Moroasa 1,
parter înalt, 2 băi noi, decomandat,
60m, balcon închis, parcare, parţial
renovat, zona liniştită, aproape
centru. 19.500 € urgent. Tel. 0766603190.

Anunturi
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Vând garsonieră în Luncă
Reşiţa, cameră, hol, baie, la Piaţa
Mică, 27m, et. 2, urgent.7500 €. Tel.
0766-603190.
Vând în Baile Herculane ap. 2
camere complet renovat şi utilat
nou, la piaţă, bilateral, balcon, 60m,
urgent, 2900 €. Tel. 0766-603190.
Vând în Băile Herculane mai
multe terenuri, suprafeţe între 1000
şi 7000 m, zone diferite, toate utilităţile, direct la apă.Tel.0766-603190
Schimb 2 camere cămin cu
apartament 2-3 camere + diferenţă,
îmbunătăţit complet. Tel. 0768173527.
Vând casă în comuna Mehadia
jud. Caraş-Severin nr. 412 compusă
din 3 camere, bucătărie, curte mare,
apă şi canal, curent trifazic, grădină
mare cu anexe. Preţ inf. 30.000 €
neg. Tel. 0767-470450.
Vând apartament cu 3 camere
semi-decomandat în zona Moroasa,
etajul 1/4, dotat cu centrală termică,
termopane, iar blocul izolat termic.
Tel. 0752-099019, 0770-954890.
Schimb apartament 2 camere
decomandate Reşiţa cu similar
Timişoara. Tel. 0740-302657.
Ofer spre închiriere ap. 2
camere în Reşiţa Luncă, et. 2,
mobilat. Tel. 0726-701010.
Vând apartament 4 camere,
conf. 1, et. 3/4, zonă foarte bună.
Tel. 0769-648614.
Vând apartament 2 camere,
zona Intim, semidecomandat. Tel.
0724-345374.
Vând teren intravilan în localitatea Ezeris, Caraş-Severin, 1850
mp, preţ 7000 € negociabil. Tel.
0760-981201.
Vând casă la sat com. Vermis
sat Iersig cu dependinţe, 2 camere,
bucătărie, garaj, pivniţe, cocini mari
de porci, are curent trifazic şi a fost
construită în anul 2000, e din
cărămidă arsă şi mai are şi 3 lanţuri
de pământ la nici 2 km de casă, are
şi grădină în curtea casei, sau
schimb cu apartament la Reşiţa.
Casa este de vânzare la un preţ de
16.000 € neg. Tel. 0727-605778.
Cumpar teren Ţerova intravilan,
ofer 7 € mp. Tel. 0746-769501.
Cumpăr pământ agricol comasat sau parţial comasat, aproximativ
500 de hectare, în judeţul CaraşSeverin sau prin apropiere. Tel.
0772-240716.
Vând teren intravilan strada
Livezilor dealul Ciorii sălaş, pivniţă,
dotat cu curent electric, 1008 mp
preţ negociabil. Tel. 0751-754394
Vând teren intravilan 729 mp
strada Livezilor dealul Ciorii, sălaş
cu apă, curent, gaz la poartă, preţ
negociabil. Tel. 0751-754394.
Vând apartament 4 camere
complet utilat, etaj 1, izolaţie
exterioară, pe bd Muncii. Preţ
45.000 €. Tel. 0723-425858.
Cumpăr teren în Reşiţa intravilan pt. construit o casă, cu acte în
regula, 500-2000 mp plata pe loc.
Tel. 0034622429041 da-ţi apel şi
sun eu.
Vând ap. 3 camere, 100 mp, 2
băi, 2 balcoane, etaj 3/4, renovat, cu
îmbunătăţiri, toate utilităţile, zonă
foarte bună. Pre ţ 40.000 €
negociabil. Tel. 0751-092372.
Închiriez casă în zona Triaj,
toate utilităţile, chirie modică. Tel.
0745-571052.
Vând apartament conf. 1, et. 2,
cu 2 camere decomandate, preţ
neg. Tel. 0355-803644.
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Oferte-Cereri
de Serviciu

Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Doresc să îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0786-483218, 0355415185. (RR)
Sap curat şi adâncesc fântâni
tradiţionale în zona Banatului de
Munte, seriozitate şi profesionalism.
Tel. 0755-776028. (RR)
Realizez tatuaje din cele mai
diverse şi montez body piercing la
preţuri de criză. Tel. 0770-915251.
Montez piercing în orice zonă a
corpului. Tel. 0764-335767
Efectuam lucrări şi amenajări
interioare, instalaţii electrice şi sanitare, centrale termice, oferim calitate şi seriozitate. Tel. 0728-813340.
Execut zugr ăveli, izola ţii,
tencuieli, glet, faianţă gresie, podele
laminate, tapet, pere ţi rigips,
lambriuri, instalaţii sanitare şi
electrice. Tel. 0740-520382
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Meseriaş caut de lucru în construcţii, dacă este nevoie suntem şi
mai mulţi. Tel. 0755-485664.
Vreau să merg la muncă cu şotia
sau fără în orice domeniu, suntem
oameni serioşi, cu familie. Tel. 0755485664.
Instalări windows la cel mai mic
preţ. Tel. 0755-230806.

Caut de lucru cu maşina mea
personală, pt. transport, am un bus
Renault Espace. Tel. 0755-485664.
Caut de lucru ca zidar, zugrav,
sau orice, altceva, rog, seriozitate,
Tel. 0755-485664.
Execut lucrări, interioare şi
finisaje, la cele mai mici preturi. Tel.
0755-485664.
Execut amenajări interioare şi
exterioare, ofer garanţie. Tel. 0721029916.
Execut instalaţii electrice, ofer
garanţie. Tel. 0764-038565.
Distribui pliante publicitare. Tel.
0724-131503.
Aveţi nevoie de un site pentru
afacerea dumneavoastră?Aţi nimerit unde trebuie. Ofer servicii de
calitate, accesibile şi execu ţie
rapidă. Tel. 0767-730000.
Caut să îngrijesc copii sau
bătrâni, în Reşiţa sau în străinătate.
Cunosc maghiara şi puţină
germană. Tel. 0771-109874.
Caut partener de afaceri în domeniul piscicol deţin teren în Reşiţa
prin care trece râul Câlnicel, care nu
seacă niciodată. Condiţii optime pt.
dezvoltare. Tel. 0721-765645.
Execut lucr ări int-exterior,
gresie, faianţă, acoperise, fier beton
după proiect, instalaţii sanitare şi
termice, preţuri de criză, seriozitate
Tel. 0733-609770, 0255-233180.
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.
Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni teren, case,
înfiinţări firme. Tel. 0727-505315.

ANUNŢ PUBLIC
S.C. DANIAS CARA cu sediul în Moldova Veche, bl. 120, sc. 1,
ap. 40, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a autorizaţiei de mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin, pentru activitatea de exploatare forestieră
desfăşurată în judeţul Caraş-Severin.
Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desfăşurată se
pot depune, în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia a Mediului
Caraş-Severin, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi între
orele 0800 - 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400.

ANUNŢ PUBLIC
S.C. MADERAS ANDRA S.R.L. cu sediul în Biniş, nr. 283, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
autorizaţiei de mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului CaraşSeverin, pentru activitatea de exploatare forestieră desfăşurată în
judeţul Caraş-Severin.
Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desfăşurată se
pot depune, în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia a Mediului
Caraş-Severin, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi între
orele 0800 - 1630 şi vineri între orele 0800 - 1400.

Prisma s.r.l. angajează
- agent marketing
- secretar redacţie
Condiţii: studii adecvate.
Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 18.01.2012
REŞIŢA: Bucătar 1; Lucrător bucătărie (spălător vase mari): 1;
Ospătar (chelner): 1; Spălător vehicule: 1.
ORAVIŢA: Dulgher: 1; Lucrător comercial: 1;
TOTAL JUDEŢ: 6

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Ia nuarie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Stimularea construcţiei
de locuinţe
Cazierul judiciar
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Sed dui. Sed dui odio,
euismod id, ullamcorper vel, elementum sed, lacus. Etiam non
purus vel libero varius tristique. Proin a nibh eget eros aliquet
aliquet. Fusce interdum risus convallis dui. Suspendisse potenti.
Integer tincidunt rhoncus lacus. Donec faucibus, purus non

aliquet vulputate, libero leo interdum odio, quis lacinia nulla eros
eu eros. Maecenas dapibus, est in scelerisque fermentum, elit
massa consequat quam, et vulputate erat ligula at erat. Ut porta
vehicula massa.
Ut auctor pede at odio. Pellentesque at enim. Proin sit amet
lorem. Proin porttitor mi non purus. Praesent eget metus id est
consectetur sollicitudin. Suspendisse cursus orci sed risus.
Pellentesque et dui sed lectus pulvinar sodales. Cras sit amet
arcu in ipsum fringilla fringilla. Proin fringilla. Sed risus orci,
tempus ut, congue ac, euismod euismod, justo.
Curabitur nec dui. Phasellus ut nisl. In ac eros. Ut velit.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Ut pellentesque dictum urna.
Nulla malesuada, nulla sed rhoncus facilisis, mi elit tincidunt nisi,
id fringilla tortor erat ut ipsum. Proin ultricies nibh eu metus.
Curabitur ornare. Nullam eu mi et nunc cursus iaculis. Aliquam
erat volutpat. In posuere auctor massa. Nam facilisis, nulla vel
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