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Protestatarii reşiţeni aşteaptă de două săptămâni un răspuns de la Guvern

Reşiţenii vor să transforme protestele în
dezbateri publice!
Matei Mircioane

Mai mulţi lideri ai Asociaţiei „21 Decembrie”
din Reşiţa, în frunte cu revoluţionarul Dan
Dumitru, au început să adune semnături de la
cetăţeni din Reşiţa, pe un document, prin care
solicită Primăriei Reşiţa: „aprobarea unui spaţiu
al libertăţii de opinie şi de exprimare a cetăţenilor,
în Piaţa 1 Decembrie 1918, în jurul toriţei”.
Autorizarea este solicitată pentru toată perioada
din prezent, până la sfârşitul anului 2012.
Iniţiatorul acestei solicitări, Dan Dumitru, ne-a
declarat că cererea nu este legată strict de
proteste, ci se doreşte ca un areal din Piaţa „1
Decembrie 1918”, din centrul civic al Reşiţei, să
devină o Agora, în care cetăţenii să-şi poată
exprima opiniile, să poată dezbate probleme de
interes public. „În acel spaţiu, se pot organiza
dezbateri, discuţii, expuneri, dar, dacă oamenii
consideră că Puterea, centrală sau locală, ia
decizii în defavoarea cetă ţenilor, dac ă
democraţia este în pericol, îşi vor putea exprima
şi nemulţumirea”.
În zilele următoare, după ce se vor aduna un
număr destul de mare de semnături, cererea va fi
depusă la Primăria Reşiţa. Dan Dumitru a fost şi
printre protestatarii care manifestează de peste
25 de zile în centrul civic al Reşiţei şi a obţinut
semnături de la aceştia. Manifestanţii, între care
sunt şi mulţi revoluţionari, dar şi pensionari,
şomeri, foşti militari, profesori, muncitori, funcţio-

nari etc., au spus că protestele de la Reşiţa trebuie continuate, chiar şi sub forma unor întâlniri şi
dezbateri privind soarta ţării, care se află în
cumpănă şi care trebuie reaşezată pe un drum
nou, în care să se manifeste şi puterea „celor fără
de putere”. Trebuie remarcat că principalele
mesaje ale manifestanţilor din piaţa centrală a
Reşiţei, au fost în permanenţă, „Jos Băsescu!”.
„Jos Guvernul!” şi „Vrem alegeri anticipate!”. În
fiecare zi, cel puţin 50 de cetăţeni s-au adunat în
faţa clădirii Consiliului Judeţean şi a Prefecturii
Caraş-Severin, din Reşiţa, pentru a semnala că
sunt săraci, fără speranţă şi nu cred în fostul
Guvern, nici în viitorul Guvern şi nici în vechiul
Preşedinte, Traian Băsescu. O scandare nouă, şi
relativ paradoxală, a protestatarilor a fost, zilele
trecute: „Jos Ungureanu!”. Aşadar primul
ministru desemnat, Mihai Răzvan Ungureanu,
nici nu a apucat să primească votul de
încredereal Parlamentului, şi a început să fie deja
contestat. Ministrul desemnat a fost numit de
către manifestanţi, „Micul Utecist”. Manifestanţii
au mai spus că nu doresc o schimbare de faţadă,
ci doresc demisia celui care este principalul
„jucător” pe scena politică a României şi care, în
opinia lor, este în mare măsură responsabil de
sărăcirea populaţiei respectiv, Traian Băsescu.
Manifestanţi, au declarat că protestele de la
Reşiţa au ceva din spiritul revoluţiei din 1989,

Sindicali}tii din s@n@tate - pe pozi]ii de dreapta!
Ei solicită creşterea contribuţiilor de asigurări la 7 la sută!
Federaţia Solidaritatea Sanitară consideră că pentru a putea vorbi de reforma legii
sănătăţii în interesul cetăţeanului, o măsură
urgentă ce trebuie luată este creşterea
contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de
sănătate la şapte la sută, atât pentru angajaţi
cât şi pentru angajatori şi, în mod
proporţional, pentru restul obligaţiilor de plată.
Este, probabil, pentru proma oară, când dintro astfel de zonă se solicită o majorare. Una
din caracteristicile sistemului sanitar actual o
reprezintă transferul inechitabil al efectelor
crizei pe spinarea pacienţilor şi a familiilor
acestora, susţine preşedintele Viorel Rotilă.
Reducerea acestei contribuţii, mai ales că ea
a fost mai mare pentru angajator, a condus la
creşterea poverii financiare pentru pacienţi,
ace ştia fiind obliga ţi s ă suporte din
buzunarele proprii sau să plătească cu
sănătatea lor angajamentele de scăderea a
fiscalităţii luate de guvern faţă de mediul privat
şi instituţiile financiare mondiale. Efectul
direct al reducerii contribuţiilor pentru
sănătate l-a constituit creşterea cheltuielilor
pe care pacienţii sunt nevoiţi să le facă în mod
direct, aceştia fiind obligaţi să cumpere tot mai

Editorial

Dan Popoviciu

multe materiale şi medicamente şi să achite
alte costuri.
Din perspectiva reformei financiare a
sistemului sanitar, sspun sindicaliştii, ordinea
măsurilor ar trebui să fie următoarea:
creşterea finanţării sistemului de asigurări
sociale de sănătate. Definirea pachetului de
bază de servicii medicale. Introducerea
asigurărilor complementare. În acelaşi timp,
este imperios necesară eliminarea a cât mai
multe din inechităţile sistemului de asigurări
sociale de sănătate, un sistem centrat pe
contribuţiile angajatorilor şi angajaţilor, atât în
sensul creşterii categoriilor de cetăţeni
obligaţi să plătească contribuţia cât şi în
sensul reducerii impunerilor excesive. Spre
exemplu, este necesară reducerea progresivă a contribuţiei la sănătate a persoanelor
care realizează mai multe venituri din salarii,
eliminând astfel împovărarea suplimentară a
celor care aleg să muncească mai mult. Prin
această măsură ar creşte gradul de echitate
al asigurărilor sociale de sănătate, eliminând
parte din abuzurile făcute pe baza principiului
solidarităţii, sunt de părere sindicaliştii din
Sănătate. (Dan Apostolescu)

însă este vorba despre „o revoluţie de catifea”,
care, în opinia lor, trebuie prelungită până în
perioada alegerilor, oricând vor fi ele organizate,
deoarece trebuie menţinută, presiunea străzii
asupra Puterii arogante, care a dus la sărăcirea
populaţiei, dar şi la grave derapaje de la regulile
democraţiei. „Noi dorim ca politicienii să ştie că în
piaţa publică a Reşiţei există un spirit viu, există
în permanenţă oameni cărora le pasă de soarta
ţării şi, nu numai că le pasă, dar îşi exprimă voinţa
şi nemulţumirile”, a spus Dan Dumitru. Rămâne
de văzut dacă reşiţenii nu vor obosi şi vor duce
mai departe această idee, de a tranforma Piaţa
Publică într-o Agora a democraţiei.

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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Rezultatele provizorii ale
recens@mântului din 2011
Rezultatele provizorii ale Recens ământului
Populaţiei şi Locuinţelor (RPL 2011) din 20 Octombrie
2011 prezintă o primă estimare privind numărul
populaţiei, al gospodăriilor populaţiei şi al fondului de
locuinţe la nivel naţional şi teritorial.
Datele provizorii ale recensământului s-au obţinut
prin prelucrarea operativă a principalelor informaţii
statistice însumate la nivel de localitate - municipiu,
oraş, comună, pe baza tabelelor centralizatoare
întocmite de recenzori după perioada de colectare a
datelor, pentru cele 1573 sectoare de recensământ din
jud. Caraş-Severin. Informaţiile completate în aceste
tabele centralizatoare au fost agregate de comisiile
judeţene având la bază procesele verbale de validare
întocmite de comisiile locale de recensământ, semnate
şi însuşite de membrii acestora. Rezultatele obţinute şi
prelucrate până la această etapă au caracter provizoriu
şi pot suferi modificări pe parcursul etapelor ulterioare
de prelucrare a datelor individuale din formularele de
înregistrare a persoanelor din gospodării şi locuinţe.
Conform programului de desfăşurare al RPL 2011,
Secretariatul Tehnic al Comisiei judeţene a RPL a centralizat la nivelul judeţului Caraş-Severin informaţiile
generale referitoare la numărul populaţiei stabile şi
fondul de locuinţe.

(continuare în pagina 2)

A l t g u ve r n , n i c i o s p e r a n ţ ă

E trendy acum să-ţi dai cu părerea despre schimbarea
Guvernului. A câta oare de după 1989? Statisticile o pot spune
cu siguranţă. Despre ce vreau să scriu însă? Despre
ineficienţa oricărei schimbări politice în România. Este un
blestem, este o soartă pierdută aiurea între porţile
Occidentului şi cele ale Orientului? Ni se tot spune că ţara asta
are resurse incomensurabile în materii prime. Că ţara asta
este un punct strategic pe hărţile geopolitice etc. Românul de
rând, care habar nu are de zăcăminte, de politici europene, de
alte minuni scoase pe gură de şmecherii ce apar pe la
tembelizoare, este condamnat de peste 20 de ani la sărăcie,
incertitudine socială, insecuritate socială şi la toate
blestemele ce pot fi aruncate asupra unui om onest ce nu-şi

civica

doreşte decât o viaţă decentă.
Şi, să revenim la Guvern. Premierul desemnat, şi şef peste
spioni şi fost şef comunist peste studenţii comunişti! Ce mai
poţi spune? În ciuda celor ce vin cu vaxul sclipitor şi-l aplică pe
obrajii acneici ai premierului, rămâne dacă nu şefia la SIE,
şefia de comunist. Cum adică, în dispreţul unei generaţii ce sa aruncat cu piepturile goale în faţa tancurilor trimise de şefii
comunişti ai studentului comunist, acum îl propune un alt
comunist, preşedintele marinar, la funcţia de premier? Insultă,
dispreţ, nemernicie? Mai departe. Cu ce ne alegem noi,
prostimea, în urma schimbării guvernării? Am schimbat
destule guverne în ultimele două decenii. Cu ce s-au ales
cetăţenii? Cu praful de pe tobă. Doar cu discursuri ditirambice
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Produce:
cherestea, semifabricate
şi panouri din lemn masiv
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ale proaspăt numiţilor premieri. Că vom face, că vom drege.
Aiurea, totul a fost jucat pe sub masă, de aceiaşi clică ce se
învârte la caşcaval. Nu poţi face o diferenţă între ei în funcţie
de partidul din care fac parte. Ei sunt transpartinici şi nu au alt
ţel decât de se îmbogăţi peste măsură. Îi doare în cot de
soarta ţării, de nivelul de trai al celor ce i-au votat în funcţiile
politic-administrative ce le ocupă. Totul pentru burdihanul din
ce în ce mai pretenţios al celei mai scabroase clase sociale a
României, clasa politică. Au furat, au vândut, au compromis,
au batjocorit. Au înfometat, au sărăcit, au premiat prostia,
obedienţa, slugărnicia, hoţia şi trădarea interesului naţional.
Şi-atunci, ce să aştept de la un alt guvern de politicieni? Pe
deasupra, condus de şeful studenţilor comunişti din Iaşi!

5 949994 960103

Prim@ria Re}i]a
ne informeaz@
În această perioadă cu însemnate căderi de
zăpadă şi vânt, facem apel la cetăţeni, reprezentanţi ai asociaţiilor de proprietari-locatari,
comercianţi, pe lângă angajaţii Primăriei şi ai
Consiliului Local, să degajeze trotuarele de
zăpadă precum şi ţurţurii ce pun în pericol viaţa
trecătorilor din împrejurimea imobilului.
Avertizăm totodată cetăţenii municipiului
Reşiţa că nerespectarea celor menţionate anterior, se va sancţiona conform HCL nr.1 din 2010
cu amendă contravenţională între 300 şi 700 lei.
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a
Persoanelor - Reşiţa îşi va schimba sediul de la
Bloc 800, et. 1. în imobilul din str. Libertăţii nr. 18
(fosta clădire Romtelecom) începând cu data de
13.02.2012.
Prin urmare, în data de 10.02.2012. nu se va
desfăşura program cu publicul, excepţie făcând
Compartimentul de Stare Civilă care va
funcţiona în intervalul orar 08.00 - 12.00 doar
pentru înregistrare decese. În data de
11.02.2012, programul de lucru cu publicul
pentru înregistrare decese se va desfăşura la
noul sediu situat în str. Libertăţii nr. 18, între
orele 08.00 - 12.00.
Persoanele care au fost programate pentru
ridicarea actelor de identitate în data de
10.02.2012, sunt rugate să se prezinte în data
de 09.02.2012 la vechiul sediu, et. 1 Bloc 800.
În urma unor măsuri de reorganizare
efectuate de societatea BRANTNER SERVICII
ECOLOGICE SA, urma a fi restrânsă activitatea
la punctul de lucru de pe aleea Tineretului nr. 1.
Primarul municipiului Re şi ţa, Mihai
Stepanescu a dispus societăţii în discuţie, în
urma sesizărilor primite de la cetăţeni, să
găsească o modalitate de a nu reduce
activitatea la casieria de colectare a dărilor la
serviciul de salubritate menajeră din al.
Tineretului nr. 1. În urma solicitării domnului
Primar, directorul zonal al BRANTNER
SERVICII ECOLOGICE SA, Constantin Ioniţă, a
efectuat o analiză în acest sens, găsind
posibilitatea de a nu restrânge activitatea la
punctul de lucru menţionat.

O delega]ie din partea administra]iei
din Serbia }i Macedonia a fost în
vizit@ la Institu]ia Prefectului
O delegaţie din partea administraţiei din Serbia şi
Macedonia a fost joi în vizită la Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin, unde a fost primită de prefectul
judeţului, Octavian Ţunea, şi preşedintele Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde.
Delegaţia a fost însoţită de primarul oraşului Anina,
Gheorghe Neicu, cel care are în derulare un program de
înfrăţire a urbei pe care o gospodăreşte, cu localităţi din
Serbia şi Macedonia.
După o prezentare a judeţului Caraş-Severin, a
situaţiei agricole, industriale şi economice, Octavian
Ţunea le-a prezentat membrilor delegaţiei şi
oportunităţile de afaceri şi potenţialul turistic, un accent
deosebit punându-se pe cele două masive muntoase din
Caraş-Severin, de la pârtiile mai vechi sau construite mai
nou, până la lacurile din împrejurimi.
Totodată, reprezentantul Guvernului în teritoriu a
arătat oaspeţilor care sunt atribuţiile prefectului, stadiul
procesului de modernizare a Poliţiei de Frontieră, în
vederea intrării României în Spaţiul Schengen.
La rândul lor, delegaţia macedoneană a arătat că la ei
administraţia este structurată altfel şi că se lucrează în alt
mod. „Structural, administraţia este altfel împărţită la noi.
De aceea, asemenea parteneriate, asemenea schimburi
înseamnă o experienţă în plus pentru noi. Ne ajutăm
astfel unii pe alţii, luând fiecare ce e mai bun”, a precizat
primarul municipalităţii Rosoman din Macedonia, Lazov
Stoian. Interesant despre această localitate, care se află
la circa 80 km de capitala Macedoniei, Skopje, este că nu
au şomeri şi nici un metru de pământ nu a rămas
nelucrat. În plus, zona este recunoscută pentru exportul
de piersici, de aproximativ 14 milioane kg, precum şi
recoltarea a peste 30 milioane kg de struguri, pentru vin.
La rândul său, primarul municipalităţii Plandişte, din
republica Serbia, a vorbit despre importanţa schimburilor
economice, culturale sau sportive, derulate între cele
două părţi.
Din delegaţia sârbă şi macedoneană au mai făcut
parte Marian Pencev, preşedintele Consiliului Local din
Rosoman, consilierul Risto Iosev, iar din Serbia, Rodica
Gruiescu şi Miroslav Stupar. Cu toţii, la finalul
întrevederii, i-au făcut o invitaţie prefectului de CaraşSeverin, Octavian Ţunea, de a vizita cele două zone,
alături de primarul oraşului Anina, Gheorghe Neicu.

Rezultatele provizorii ale recens@mântului din(continuare
2011 din pagina 1)
Rezultatele provizorii obţinute se prezintă astfel:
l Populaţia stabilă: 274,3 mii (274277 persoane)
l Gospodării: 100,3 mii (100276 gospodării)
l Locuinţe (inclusiv alte unităţi de locuit): 130,0 mii
locuinţe (130022 locuinţe) din care:129895 locuinţe
convenţionale şi 127 alte unităţi de locuit)
l Clădiri: 76,3 mii clădiri (76,3 mii clădiri din care: 76,1
mii clădiri cu locuinţe şi 207 clădiri cu spaţii colective de
locuit)
Numărul şi structura teritorială a populaţiei
stabile
Potrivit rezultatelor provizorii ale recensământului
din 20 octombrie 2011, populaţia stabilă a judeţului
Caraş-Severin a fost de 274,3 mii persoane, din care:
261,7 mii au fost persoane prezente, iar 12,6 mii
temporar absente. Din totalul populaţiei stabile 144,2
mii persoane aveau domiciliul /reşedinţa în municipii şi
oraşe (52,6%), iar 130,1 mii persoane locuiau în
comune (47,4%). Din punctul de vedere al mărimii
populaţiei stabile, judeţul Caraş-Severin se situează pe
locul 36 în ierarhia judeţelor.
Structura etnică a populaţiei stabile a judeţului
Caraş-Severin
La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea
etniei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor
recenzate, respectându-se, astfel, dreptul fundamental
al fiecărui individ de a-şi declara în deplină libertate şi
fără niciun fel de constrângere apartenenţa etnică.
Rezultatele provizorii ale recensământului populaţiei
relevă faptul că, din totalul populaţiei stabile a judeţului,
244,7 mii persoane (89,2%) s-au declarat români.

Săptămâna politică locală

Celelalte etnii din judeţul Caraş-Severin, în ordine
descrescătoare sunt: romi (2,7%), croaţi (1,9%),
maghiari (1,2%), germani (1,1%), ucraineni (0,9%), cehi
(0,6%), alte etnii (0,2%).
Numărul persoanelor pentru care nu a fost
înregistrată etnia (nu au dorit să o declare sau nu erau
prezente) a fost de 0,5 mii persoane, reprezentând
0,2% din populaţia stabilă a judeţului.
Tabelul 1. Distribuţia populaţiei stabile pe
principalele localităţi ale judeţului Caraş-Severin
TOTAL JUDEŢ
din care, în localitatea:
MUNICIPIUL RESITA
MUNICIPIUL CARANSEBES
ORAS BOCSA
ORAS MOLDOVA NOUA
ORAS ORAVITA
ORAS OTELU ROSU
ORAS ANINA
ORAS BAILE HERCULANE
MEHADIA
TEREGOVA
ZAVOI
BERZOVIA
TURNU RUIENI
CORNEREVA
OBREJA
CARASOVA
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Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă conf. H.C.L. 200/26.11.2011 şi a
O.U.G. nr. 54/2006, pentru concesionarea terenului înscris în CF. 2883
BR nr. cad 2772 nr. top BR 102/40/3/a/5/2 în suprafaţă de 62 mp, pe o
perioadă de 10 de ani.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul amplasarii unei terase
pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind
organizarea ş i desf ă ş urarea procedurii de concesionare se
achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Domeniului Public şi Privat al oraşului, la contravaloarea de 20 lei,
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a
ofertanţilor.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de depunere
a ofertelor.
Ofertele vor fi transmise până la data de 02.03.2012 la sediul
Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în două plicuri
sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor cuprinde toate actele
prevazute în instrucţiuni şi dovada depunerii garanţiei de participare la
licitaţie reprezentând un procent de 10% din preţul de pornire la licitaţie.
Sedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de 13.03.2012,
ora 10.00 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.
PRIMAR
dr. jr. MIREL PATRICIU PASCU

ANUNŢ
Privind licitaţia publică pentru concesionarea
unui teren înscris în
CF. 32244 BR nr. top 226/a/1 în suprafaţă de 68 mp
Anul 2012, luna martie, ziua 09, orele 10.00
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă conf. H.C.L. 201/26.11.2011 şi a
O.U.G. nr. 54/2006, pentru concesionarea terenului înscris în CF. 32244
BR nr. top 226/a/1 în suprafaţă de 68 mp, pe o perioadă de 10 de ani.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul amplasării unei
construcţii provizorii pentru activităţi comerciale.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind
organizarea ş i desf ă ş urarea procedurii de concesionare se
achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Domeniului Public şi Privat al oraşului, la contravaloarea de 20 lei,
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a
ofertanţilor.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de depunere
a ofertelor.
Ofertele vor fi transmise până la data de 29.02.2012 la sediul
Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în două plicuri
sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor cuprinde toate actele
prevăzute în instrucţiuni şi dovada depunerii garanţiei de participare la
licitaţie reprezentând un procent de 10% din preţul de pornire la licitaţie.
Sedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de 09.03.2012,
ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Bocşa, str. 1 Decembrie 1918, nr.
22.
PRIMAR
dr. jr. MIREL PATRICIU PASCU
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Săptămâna politică locală

Sorin Frunz@verde nu crede în alegerea lui B@sescu
Probabil cea mai importantă reacţie politică a
săptămânii a fost cea a primvicepreşedintelui PD-L,
Sorin Frunzăverde, în urma demisiei lui Emil Boc şi a
depunerii mandatului fostului cabinet. „Decizia lui Emil
Boc a fost prefigurată, de altfel, de afirmaţiile pe care lea făcut acum câteva săpămâni, a declarat Frunzăverde.
Anume, că, odată cu finalizarea aces-tei runde de
negocieri cu reprezentanţii instituţiilor financiare
internaţionale, va lua o hotărâre politică în legătură cu
executivul pe care-l conduce. Iată, hotărârea a fost
aceea de a depune mandatul guvernului. Deci, tot
guvernul pleacă. O decizie demnă, în contextul în care
în ultimii 20 de ani au fost şi prim miniştri care au plecat
mai puţin onorabil din fruntea guvernelor României.
Este o hotărâre determinată de nemulţumirile populaţiei

ANUNŢ
Privind licitaţia publică pentru concesionarea
unui teren înscris în
CF. 2883 BR nr. cad 2772 nr. top BR 102/40/3/a/5/2 în
suprafaţă de 62 mp
Anul 2012, luna martie, ziua 13, orele 10.00

care acuză un nivel scăzut al standardului de viaţă. A
fost o guvernare grea, pe timpul unei crize economice şi
sociale profunde, cea mai grea de după 1928 - 1933
încoace. O guernare care a stabilizat însă
macroeconomic şi macrofinanciar ţara. Din nefericire,
preţul acestei crize a fost plătit de cetăţenii României
prin scăderea dramatică a nivelului de trai. Chiar dacă
sintagma moştenirea grea a trecutului pare una
erodată, dificultăţile guvernului Boc au fost amplificate
şi de nevoia de a repara unele greşeli majore făcute de
guvernele care l-au precedat.”
Totodată, Sorin Frunzăverde nu crede că e firesc să
desemnezi un şef al serviciilor de informaţii drept premier şi i-a criticat în acelaşi timp pe Elena Udrea şi Gabriel
Oprea, pentru lipsă de eficienţă. (Dan Apostolescu)

ANUNŢ
Privind licitaţia publică pentru concesionarea
bunului imobil teren în suprafaţă de 4014 mp Anul
2012, luna martie, ziua 12, orele 10.00
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă conf. H.C.L. 84/30.07.2009 şi a
O.U.G. nr. 54/2006, pentru concesionarea terenului înscris în CF. Nr. 19
BM sub nr. top. 598 în suprafaţă de 4014 mp, pe o durată de 25 de ani.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în vederea cultivării produselor
agricole.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind
organizarea ş i desf ă ş urarea procedurii de concesionare se
achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Domeniului Public şi Privat al oraşului, la contravaloarea de 20 lei,
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a
ofertanţilor.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de depunere
a ofertelor.
Ofertele vor fi transmise până la data de 29.02.2012 la sediul
Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în două plicuri
sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor cuprinde toate actele
prevăzute în instrucţiuni şi dovada depunerii garanţiei de participare
reprezentând un procente de 10% din preţul de pornire la licitaţie.
Sedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de
12.03.2012, ora 10.00 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.
PRIMAR
JR. MIREL PATRICIU PASCU
l Serviciul Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul Primariei
Resita a instituit activitatea de permanenta având în vedere codul galben de
ger emis de meteorologi. La sediul serviciului din Piata Republicii numarul 17 a
fost amenajat un centru de primire a persoanelor fara adapost l

„Dinastia” Jurma

civica

Matei Mircioane
La galeria Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional
Caraş-Severin, din Reşiţa, a avut loc, luni 6 februarie, lansarea
volumului „O carte ce deschide lumea - note emeinesciene”, de criticul
şi editorul Gheorghe Jurma. Cu aceeaşi ocazie a fost vernisată
Ascultaţi, din nou, câteva cuvinte despre
expoziţia de grafică a fiicei lui Jurma, Adriana Jurma, grafician,
„puterea celor fără de putere” (Václav Havel).
ilustrator de carte şi designer.
A fost făcut nu demult un apel de la cel mai înalt
nivel la reponten ţarea
societ ă ţii civile, a
segmentelor ei cele mai conştiente şi de elită.
Atitudinea cetăţenească nu este apanajul nici unui
fel de elite, dimpotrivă, civilizaţia presupune
implicarea generală, a tuturor indivizilor din Cetate;
iar civilizaţia presupune democraţie.
Este posibil ca societatea românească în
ansamblu să constate încă odată cât de necesară
este vocea societăţii civile, în permanenţă, dar mai
cu seamă în situaţii dificile, de criză, precum cea pe
care o traversăm, alături de alte ţări de altfel. Acum,
când cuţitul e la os, este îndreptăţită ieşirea în stradă
cu o varietate impresionantă de doleanţe, însă
trebuie să recunoaştem că nu e obligatorie. Ar fi fost
însă de dorit o serie de alte ieşiri în stradă de-a lungul
timpului, când anumite măsuri ale puterii, respectiv
atitudini şi reacţii ale opoziţiei şi altor parteneri de
dialog politic (sindicate, ong-uri…) nu au fost
adecvate bunului mers al societăţii. Opinia publică
are desigur obligaţia (!) să fie vigilentă şi (re)activă
tot timpul, nu doar atunci când ponoasele s-au
adunat insuportabil şi la fel au această obligaţie
diverse segmente sociale, fiecare cu nevoile lui.
Corecţiile trebuiau făcute punctual pe traseu, iar
situaţia generală s-ar fi ameliorat din mers.
Cu siguranţă, clasa politică, parlamentul,
preşedintele, guvernul, administraţiile locale oferă
nenumărate motive de contestare, nu de azi, de ieri.
Este nevoie însă ca cei mulţi să conştientizeze, că au
contribuit din plin la asta şi să facă eforturi susţinute
Adriana Jurma a absolvit Facultatea de Arte Plastice, secţia
de a corecta, de a îmbunătăţi prestaţia întregului
Design, de la Timişoara, şi a lucrat în învăţământ, la Botoşani, unde s-a corp social. Democraţia reclamă asemenea eforturi,
stabilit între timp. A venit la Reşiţa pentru a deschide această expoziţie, ea nu constă doar în posibilitatea de a împroşca cu
dedicată tatălui ei, reputatul critic şi teoretician literar, Gheorghe invective spaţiul public: libertatea este altceva şi nu o
Jurma, care în 5 februarie a împlinit 67 de ani.
au decât cei vrednici de ea.
Nu are sens să te revolţi în grup faţă de politicieni,
În deschiderea evenimentului, scriitorul Gheorghe Zincescu a spus
că la Reşiţa se instituie „o dinastie spirituală Jurma”, având în vedere dacă de 22 de ani am trimis în parlament tot felul de
că Gheorghe Jurma, soţia sa, Aglae Corneanu Jurma, cele două fiice nechemaţi, de la ofiţeri superiori de Securitate la
ale sale, fiul, precum şi nepotul său, dovedesc calităţi de plasticieni sau sportivi, cântăreţi, apoi panglicari şi demagogi de tot
soiul; incompetenţi şi ne la locul lor în cea mai mare
de scriitori. Zincescu a mai vorbit despre faptul că scriitorul şi criticul
parte. Căci noi i-am trimis, cu votul nostru, într-o veGheorghe Jurma este un pasionat de Eminescu şi nu este de mirare că selie, hlizindu-ne parşiv şi păgubos în dosul uşii. Noi
a pus la temelia operei şi existenţei sale pe Mihai Eminescu. Zincescu a i-am votat şi i-am susţinut bucuroşi de pagubă, într-o
mai spus că Adriana Jurma este un grafician de mare expresivitate şi sarabandă nepatriotică a inconştienţei, a încăpăţârafinament, „Adriana ştie să se plieze pe sentimentul unei poezii, nării retrograde şi a refuzului de a percepe semnele
grafica ei de carte nu este o copie a imaginii descrise prin cuvânt, ci o vremii şi ale bunului simţ. Acum, ba chiar de două
decenii, culegem roadele, căci orice distracţie costă.
interpretare personală, plastică”.
„Elitele societăţii civile” „s-au retras în cochilie” şi
Ionel Bota, directorul Teatrului vechi „Mihai Eminescu”, din Oraviţa,
a vorbit despre relaţia dintre creator şi carte, iar directorul teatrului de datorită marginalizării lor în favoarea avalanşei de
Vest din Reşiţa, Nicolae Dumitru Vlădulescu, a menţionat învârtiţi ai tranziţiei şi scamatori social-politici, ţepari,
tunari, mari şi mici, şi datorită coborârii inadmisibile a
fermecătoarea prezenţă a artistei, Adriana Jurma, şi a vorbit despre
nivelului actului politic, până la cel al lopeţii cu noroi
faptul că desenele ei dovedesc o mână sigură, de profesionist. Gazda şi al corupţiei, într-un dezmăţ al matrapazlâcurilor
manifestării, Dana Antoaneta Bălănescu, consilier superior la Direcţia antipatriotice, care au făcut întâi aerul vieţii politice
pentru Cultură Caraş-Severin, a vorbit despre ştiinţa panotării lucrărilor irespirabil, iar în final pe cel al întregii ţări, la toate
grafice şi despre profesionalismul lucrărilor.
nivelurile societăţii. Erau depăşiţi, ce-ar mai fi putut

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

A CUI E RĂSPUNDEREA
ei face?
„Jos Guvernul”, „jos Parlamentul”, „jos Băsescu”
poate suna bine pentru unii, doar că nu se poate fără
nici unii dintre ei, nici fără clasa politică, oricât de
mizerabilă şi lipsită de onoare ar fi. Oricât ar fi ei
goniţi de protestatari, „fără politicieni”, „nu politizăm
Piaţa”… Şi la Parlament şi la Guvern trebuie puşi alţii
în loc, ceea ce îşi dă seama şi ultimul demonstrant
protestatar din pieţele ţării (pancartele cu „Vrem
Monarhie” sună trist, mai ales celor care-şi amintesc
de hăituirea josnică a Majestăţii Sale pe străzile
Patriei, în primii ani ’90, de către urmaşii „minerilor”,
proaspăt scăpaţi la democraţie). Pot fi puşi alţii în loc,
cu toate că momentul ales nu (mai) e bun, mai ales
după ce vreo 2 ani au fost respinse diverse alte
ocazii de dialog şi înţelegere, cu compromisurile de
rigoare. Iar interesul ţării trebuie să coboare din gura
demagogilor până în conştiinţa lor, iar aceasta
trebuie să existe. Oferta disponibilă nu pare să
schimbe ceva din ce ştim deja, iar schimbarea clasei
politice e mult mai dificilă şi de durată, până şi decât
un întreg ciclu electoral. Efortul ne revine şi nouă,
societăţii civile, ba chiar cea mai mare parte a lui,
căci noi va trebui să-i schimbăm; ei nu se vor
schimba de la sine, deoarece nici nu vor, dar mai
ales nu pot să se schimbe, chiar dacă ar vrea.
Trebuia demult ieşit în stradă, aşadar, pentru
obiective punctuale, nu ne cereţi să le enumerăm, leam tot arătat până la saturaţie şi la exasperarea unor
conlocutori… Nu se poate ca întreg electoratul să
asiste pasiv la nesocotirea referendumului în care
s-a votat cu 84%, respectiv 77% reducerea parlamentarilor! (N.b. - Este mai importantă reducerea la
300 de parlamentari, decât parlamentul monocameral, acesta este chiar de nedorit în democraţia
noastră. Reducerea numărului lor la 300 se poate
face prin lege, pe când renunţarea la bicameralism
doar prin Constituţie). Este inadmisibilă încălcarea asta da, încălcare flagrantă - a Constituţiei, prin care
aleşii nu ţin cont de voinţa întregului popor, cu privire
la propriul lor statut, acordat chiar de popor! Au lipsit
televiziunile-vuvuzele? Ele sunt fermentul esenţial al
conştiinţei publice româneşti? Mai era nevoie de
intervenţia vreunui FMI, sau CE, sau NATO
(concomitent cu eliberarea de ele, „jos FMI” etc., cu
cărămida în piept)? Cine este suveran în ţara asta?
Poate aşteptam să se autosesizeze Curtea
Constituţională, în atotputernicia ei? Timpul nu va
rezolva de la sine niciodată toate aceste anomalii…
şi încă vreo câteva. Şi nici vreun „tătuc” providenţial
şi nici vreo „Sublimă Poartă” (post)modernă, care ne
monitorizează. Iar fiindcă veni vorba: absenteismul
electoral nu e o formă de protest civic, ci indolenţă
civică, nu rezolvă nici el nimic, ci măreşte frustrarea
simţului de apartenenţă la Cetate. Aşadar, a cărei
părţi e răspunderea, în situaţia noastră şi, deci,
căreia i se va cere socoteală? Şi cum?
Reşiţa, ianuarie 2012

A. Georgescu

BikeAttack - pe două roţi spre natură
Unul dintre cele mai active ONG-uri cărăşene este, cu
siguranţă, Asociatia BikeAttack din Reşiţa, o organizaţie
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit, înfiinţată în
aprilie 2003, care promoveaza activităţile outdoor şi cele
din domeniul protecţiei mediului înconjurător.
”Suntem iubitori de activităţi outdoor, pasionaţi de
sporturi montane - mountain biking, căţărare, river rafting,
boarding, ski, canioane, speologie ” - spune Cătălin
Gavrilă, preşedintele asociaţiei.
BikeAttack are o seamă de colaborări cu alte ONG-uri
şi desfăşoară o bogată activitate care ţine de sociatea
civilă. Ultimul proiect mare derulat de asociaţie în perioada
17 octombrie - 25 noiembrie 2011, se numeşte "Voluntari
pentru natură şi aventură". A fost o acţiune finanţată de
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret şi înscrisă în
calendarul de activităţi al Anului European al Voluntariatului în România. Problema abordată în cadrul acestui
proiect este indiferenţa tinerilor privind consecinţele

negative pe care le are un comportament neadecvat din
punct de vedere ecologic pe termen scurt, mediu şi lung.
Măsurile pe care asociaţia le-a considerat necesare pentru
rezolvarea acestei probleme sunt legate de realizarea pe
de o parte a unor acţiuni informative ce vizează educaţia
non-formală ecologică, şi pe de altă parte selectarea unui
grup de tineri ce vor fi pregătiţi ca formatori în educaţie
ecologică. Această formă alternativă de educaţie nonformală are în vedere mai multe aspecte: formarea unei
atitudini responsabile din punct de vedere ecologic,
formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă, a unor abilităţi
de îndemânare, de întrajutorare, a unei gândiri planificate,
întărirea încrederii şi formarea sentimentului de apreciere
de sine. Este vizată stimularea şi încurajarea iniţiativei, a
interesului pentru cunoaştere, canalizarea abilităţilor
tinerilor spre descoperirea unor domenii în care aceştia şi
le vor putea valorifica pentru a-şi dezvolta personalitatea.
De asemenea, aceştia vor deveni formatori şi multiplicatori

în domeniul educaţiei ecologice, astfel încât vor disemina
experienţa acumulată şi către alte persoane din cercul lor
social: prieteni, familie, colegi, comunitate.
”Profităm de ocazie pentru a promova bogăţia naturală
a judeţului, pentru ca tinerii participanţi să realizeze şansa
pe care o avem locuind într-o asemenea regiune. În acest
mod tinerii pot percepe atât avantajele contextului natural
în care ne aflăm, cât şi responsabilităţile de protejare a
mediului ce decurg din aceasta. Voluntari pentru natură şi
aventură şi-a propus astfel formarea unei gândiri ecologice
si atragerea tinerilor spre forme mai sănătoase de
petrecere a timpului liber, oferind programe care îmbină
activitatea în natură cu sportul de aventură, cum sunt
escalada, mountain bike, speologie, lucrul cu corzi,
completând activităţile de tip recreativ-distractive cu cele
de tip informativ-educativ, care constituie o bună
alternativă de participare într-un mediu organizat”, spune
Cătălin Gavrilă. (Dan Apostolescu)
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Banca Naţională a României a redus dobânda cheie cu 0,25
puncte procentuale, de la 5,75 la sută, la 5,50 la sută, începând din 3
februarie, şi a decis să menţină neschimbate nivelurile actuale ale
ratelor rezervelor minime obligatorii, de 15 la sută aplicabile pasivelor
în lei şi de 20 la sută, aplicabile rezervelor minime obligatorii în valută
ale instituţiilor de credit.

Înlesniri la plata obliga]iilor fiscale
Potrivit Codului de procedură fiscală, ordonanţa de Guvern nr. 92/2003,
cu modificările ulterioare, art. 125, alin 1, primarii pot reeşalona restanţele
unor persoane la impozitele locale numai prin hotărâri ale Consiliului Local:
Art. 125- Înlesniri la plata obligaţiilor fiscale;
Alin. 1 „La cererea temeinic justificată a debitorilor, persoanele fizice sau
juridice, creditorii bugetari locali, prin autorităţile administraţiei publice
locale, care administrează aceste bugete, pot acorda, pentru obligaţiile
bugetare restante pe care le administrează, urmatoarele înlesniri la plată:
a) Eşalonări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redevenţelor,
contribuţiilor şi a altor obligaţii la bugetul local;
b) Amânări la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contribuţiilor şi a
altorobligaţii la bugetul local;
c) Eşalonări la plata majorărilor de întârziere, cu excepţia majorărilor de
întârziere datorate pe perioada de eşalonare;
d) Scutiri sau reduceri de impozite şi taxe locale, în condiţiile legii.”
Totodată, „pentru acordarea înlesnirilor la plată, creditorii bugetari locali
vor cere debitorilor constituirea de garanţii.„
Ministerul Muncii cere edililor locali să aplice legea cu responsabilitate.
Ministerul Muncii nu încurajează primăriile să stabilească noi termene
pentru plata impozitelor locale. Excepţie fac numai cetăţenii care se află întro situaţie financiară realmente dificilă. Facem aceste precizări întrucât
bilanţul arată ca 10,21 % din totalul beneficiarilor înregistrează restanţe.
Restul de 89,7 % sunt cu plata la zi. Acelaşi bilanţ arată ca cele mai
vulnerabile categorii - cetaţenii care primesc alocaţie de susţinere a familiei
şi venit minim garantat - înregistrează cele mai mici restanţe. Beneficiarii de
indemnizaţie de creştere a copilului, care au venituri net mai mari, au datorii
vechi şi de 10 ani de zile. Ca cetăţeni ai unui stat avem drepturi, dar şi
obligaţii. Prestaţiile sociale nu sunt plătite din contribuţia celui care
beneficiază de ajutor social , ci în baza principiului solidarităţii, din taxele şi
impozitele celor care muncesc şi, astfel, asigură funcţionarea instituţiilor
statului.
Ministerul Muncii urmăreşte să responsabilizeze cetăţenii, nu să facă
economii prin suspendarea din plată a beneficiarilor de ajutoare sociale care
nu işi plătesc impozitele. Ministerul Muncii are obligaţia să trimită banii către
cei care merită, care nu işi pot asigura nevoile primare, cum ar fi hrana, şi nu
către proprietarii de maşini de lux.
Anunţăm ca echipele de specialişti de la ANPIS vor verifica, în perioada
următoare, dacă datele transmise de edilii locali coincid cu cifrele din
registre. Vom verifica inclusiv modul în care acordă primăriile reeşalonările
către beneficiarii de ajutoare sociale. Cine încalcă legea, plăteşte amenzi de
până la 5.000 de lei.
La cererea Ministerului Muncii, până la data de 31 ianuarie a.c., toţi
primarii au avut obligaţia să transmită Agenţiei Naţionale pentru Plaţi şi
Inspecţie Socială, situaţia beneficiarilor de ajutoare sociale-venit minim
garantat, alocaţia de susţinere a familiei şi indemnizaţia de creştere a
copilului - care nu şi-au plătit impozitele locale. Toţi cei care au restanţe la
plata impozitelor locale se suspendă din plată începând de la 1 februarie,
a.c. Dacă cetăţenii îşi achită obligaţiile locale, într-o perioadă de 5 luni de
zile, reintră în plată şi vor primi, inclusiv, drepturile din urmă.
Ioana Şanta, purtător de cuvânt, Ministerul Muncii, 5 februarie 2012

Populaţia României a scăzut cu peste
2,6 milioane, de la 21.680.974, în 2002, la
19.042.936 de persoane, potrivit rezultatelor
provizorii ale Recensământului populaţiei şi
locuinţelor 2011, anunţate de Institutul
Naţional de Statistică.

Legea privind statutul
solda]ilor }i grada]ilor
profesioni}ti
În Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 49 din data de 20 ianuarie 2012 a fost
publicată Legea nr. 23/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.
384/2006 privind statutul soldaţilor şi
gradaţilor voluntari.
Principalele modificări aduse de nouă
lege sunt:
l denumirea de “solda ţi şi grada ţi
voluntari” este înlocuită de cea de “soldaţi
şi gradaţi profesionişti”;
l că soldaţi şi gradaţi profesionişti pot fi
recrutaţi şi angajaţi cetăţeni cu vârste
cuprinse între 18 şi 50 de ani, care
îndeplinesc normele şi criteriile stabilite
prin ordin al ministrului apărării naţionale;
l limita maximă de vârsta până la care
soldaţii sau gradaţii profesionişti pot fi
menţinuţi în activitate se stabileşte prin
ordin al ministrului apărării naţionale, dar
nu poate depăşi 50 de ani. În formă
anterioară a legii, limita maximă era de 45
de ani;
l soldaţii şi gradaţii profesionişti pot
beneficia, în condiţiile legii, de locuinţa de
serviciu şi locuinţa de intervenţie cu scutire
de la plată chiriei;
l soldaţii şi gradaţii profesionişti în
activitate care se disting prin modul de
îndeplinire a atribu ţiilor, preg ătire
profesională şi comportare demn ă,
participări la misiuni în afara teritoriului
statului român sau în cadrul unor activităţi
militare pe teritoriul ţării pot fi înaintaţi întrunul din gradele de fruntaş, caporal clasa a
III-a, clasa a II-a sau clasa I în mod
excepţional, în limita numărului aprobat de
ministrul apărării naţionale, fără a fi
condiţionaţi de alte criterii;
l militarii angajaţi pe bază de contract
care au lucrat în armată anterior datei de
24 decembrie 2006 vor beneficia de
încadrarea în condiţii deosebite, speciale
şi alte condiţii a activităţii pe care au
desfasurat-o conform legislatei aplicabile
cadrelor militare în activitate.
25 ianuarie 2012, Juridice.ro

Procedura de restituire a unor sume prev@zute de
Legea privind taxa pe poluare
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 50 din data de
20 ianuarie 2012 a fost publicat Ordinul comun al ministrului
mediului şi pădurilor şi ministrului finanţelor publice nr.
85/62/2012 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor
prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum
şi a sumelor stabilite de instanţele de judecata prin hotărâri
definitive şi irevocabile.
Actul normativ aprobă procedura de resituire a unor sume
prevăzute de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor
stabilite de instanţele de judecata prin hotărâri definitive şi
irevocabile referitoare la taxa pe poluare.
Astfel, fac obiectul procedurii sumele reprezentând:
l diferenţe între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa
specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule;
l diferenţele de taxa rezultate în urma contestării acesteia;
l valoarea reziduală a taxei pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule.
Stabilirea diferenţei de taxe de restituit se face de către
organul fiscal competent, aflat în subordinea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, iar restituirea efectivă a
sumelor se face de către unitatea Trezoreriei Statului la care
este arondat organul fiscal competent.
Procedura reglementează şi modul de restituire a sumelor
stabilite de instanţele de judecata prin hotărâri definitive şi
irevocabile.
Astfel, contribuabilul care, în baza unei hotărâri definitive şi
irevocabile a instanţei judecătoreşti competente, are dreptul la
restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru
autovehicule/taxa special ă pentru autoturisme şi
autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la

autovehicule, cheltuielile băneşti stabilite de aceste instante,
precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită,
va depune, în vederea restituirii, la organul fiscal competent, o
cerere al cărei model este prevăzut de actul normativ.
Procedura de restituire este cea prevăzută de Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004.
Actul normativ aprobă modelul şi conţinutul următoarelor
formulare:
l Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa pe
poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme
şi autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule;
l Înştiinţare de restituire a unor sume reprezentând diferenţe
de taxe plătite/valoarea reziduală a taxei, precum şi a sumelor
stabilite de instanţele de judecata prin hotărâri definitive şi
irevocabile;
l Cerere de restituire a sumelor stabilite de instanţele
judecătoreşti prin hotărâri definitive şi irevocabile;
l Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la
restituire reprezentând diferenţe de taxe plătite/valoarea
reziduală a taxei, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de
judecata prin hotărâri definitive şi irevocabile;
l Cerere de eliberare a adeverinţei prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei de poluare pentru autovehicule/taxei
speciale pentru autoturisme şi autovehicule sau a valorii
reziduale a taxei;
l Adeverinţa prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei
de poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru
autoturisme şi autovehicule sau a valorii reziduale a taxei;
l Referat privind determinarea diferenţei de taxe plătite sau a
valorii reziduale a taxei, precum şi a sumelor stabilite de
instanţele de judecata prin hotărâri definitive şi irevocabile.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat
un proiect de decizie prin care durata maximă a
procedurilor administrative aferente portării
numerelor de telefon se va reduce de la 10 la 3
zile lucrătoare.

Modificarea normelor de aplicare
a Codului Fiscal
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 79 din data
de 31 ianuarie 2012 a fost publicată Hotărârea Guvernului
nr. 50/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.
Actul normativ clarifica şi detaliază unele reglementări
din Codului Fiscal în ceea ce priveşte impozitul pe profit,
impozitul pe venit, TVA, accize, impozite şi taxe locale,
contribuţii sociale obligatorii, dintre care menţionăm:
Cu privire la impozitul pe venit
Normele, detaliază, între altele, următoarele aspecte:
l precizarea ca în categoria veniturilor neimpozabile
pentru persoanele fizice se cuprind şi formele de sprijin
acordate în agricultură, din bugetul de stat şi din fonduri
externe nerambursabile, împreună cu exemplificări
concrete ale unor astfel de situaţii;
l clarificări cu privire la neimpozitarea veniturilor obţinute
din valorificarea bunurilor mobile prin centrele de colectare,
în vederea dezmembrării, care fac obiectul programelor
naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri
publice. Veniturile obţinute din valorificarea deşeurilor
altele decât cele care fac obiectul Programelor naţionale
finanţate din bugetul de stat sau alte fonduri publice, prin
centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticla şi
altele asemenea sunt venituri impozabile şi se încadrează
în categoria “venituri din alte surse”. Impozitul se
calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului
brut, impozitul fiind final;
l în cazul veniturilor din salarii, se aduc clarificări cu
privire la includerea în cheltuielile de delegare şi detaşare a
celor acordate pentru transport, cazare şi a indemnizaţiei
corespunzătoare, în condiţiile prevăzute de lege sau în
contractul de muncă aplicabil.
În materie de TVA
l se aduc clarificări în legătură cu extinderea categoriei
persoanelor impozabile care pot constitui un grup fiscal din
punct de vedere al TVA. Potrivit noilor precizări, grupul va
putea fi constituit din persoane impozabile care sunt
administrate de către acelaşi organ fiscal competent, faţă
de prevederile precedente care permiteau numai marilor
contribuabili să constituie un grup fiscal unic. Persoanele
care formează un grup fiscal unic pot depune un decont de
TVA centralizat prin reprezentantul desemnat, nefiind
necesară depunerea decotului de fiecare membru al
grupului fiscal.
În domeniul accizelor
Cele mai importante modificări se referă la:
l stabilirea cuantumului aferent capitalului social minim
subscris şi vărsat pentru antrepozitele fiscale de producţie;
l stabilirea cuantumului aferent garanţiei minime pentru
antrepozitele fiscale de producţie;
l stabilirea procedurii care trebuie îndeplinită de
operatorii economici în vederea restituirii accizelor pentru
produsele accizabile eliberate pentru consum în România
şi ulterior exportate;
l introducerea posibilit ă ţii autoriz ării tancurilor
plutitoare/barjelor în limita celor 8 antrepozite fiscale de
depozitare aparţinând antrepozitărilor fiscali autorizaţi
pentru producţia de produse energetice, în scopul fluidizării
operaţiunilor de alimentare cu combustibil a navelor;
l revizuirea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul
etilic şi produsele alcoolice denaturate şi utilizate pentru
fabricarea de produse care nu sunt destinate consumului
uman.
Cu privire la impozitele şi taxele locale
l clarificarea şi exemplificarea modului de stabilire a
cotelor de impozitare, respectiv a cotelor cuprinse între
10% - 20% şi 30% - 40%, în cazul clădirilor aparţinând
persoanelor juridice care nu au efectuat reevaluarea;
l enumerarea clădirilor cu destinaţie turistică în vederea
impozitării şi introducerea unor precizări privind modul de
declarare a clădirilor cu destinaţie turistică, care nu
funcţionează într-un an fiscal. În acest sens, contribuabilii
care deţin clădiri cu destinaţie turistică sunt obligaţi să
depună o declaraţie în acest sens până la data de 31
ianuarie a anului fiscal;
l explicarea modului de calcul al taxei hoteliere, astfel că,
în cazul în care autorităţile locale optează pentru instituirea
acesteia, cota de 1% să se aplice la valoarea totală a
cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a
turistului, valoare care nu include TVA.
În privinţa contribuţiilor sociale obligatorii
l detalierea veniturilor care intră în baza de calcul a
contribuţiilor sociale şi adaptarea acestora la terminologia
actuală; de exemplu, în categoria administratorilor
societăţilor comerciale se includ: administratorii, membrii
consiliului de administraţie, ai consiliului de supraveghere
şi ai comitetului consultativ, precum şi reprezentanţii
statului sau reprezentanţii membrilor consiliului de
administraţie fie în adunarea generală a acţionarilor, fie în
consiliul de administraţie, după caz;
l clarificarea veniturilor exceptate de la plata contribuţiei
datorată de angajat/angajator.

l Declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune până la data de 25 martie 2012 l Liberalizarea tarifelor la electricitate pentru consumatorii
casnici a fost amânată cu doi ani şi se va încheia în 2017 şi nu în 2015, cum se anunţase iniţial l Prognoza de creştere economică pentru România în 2012 a fost
revizuită în uşoară scădere, la 1,5-2%, faţă de 1,8-2,3% l Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Daniel Morar, va ocupa această funcţie încă şase
luni l Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi Aeronautică (ARCA) a început construirea unui motor pentru aparatul supersonic IAR-111, care va avea o
forţă de tracţiune la sol de 24 de tone-forţă, în cadrul programului spaţial non-guvernamental al României l
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Cancelarul german Angela Merkel îşi menţine
promisiunea de a-l sprijini pe Nicolas Sarkozy în
campania electoral ă, apărând la începutul
săptămânii lângă preşedintele francez în două
apariţii la TV şi insistând că este firesc să sprijine un
coleg conservator.

Secretarul american al Apărării, Leon Panetta, i-a
asigurat pe aliaţii europeni că Washingtonul îşi
menţine angajamentul pentru securitatea lor, în ciuda
programului de austeritate, promiţând sprijin mai
mare pentru o forţă de acţiune rapidă NATO chiar
dacă sunt reduse trupele americane în regiune.

Noul tratat privind guvernanţa nu era cu adevărat
necesar pentru ieşirea din criză. Acesta ar trebui să fie
compatibil cu pachetul de şase legi privind guvernanţa
economică şi susţinut de măsuri imediate pentru abordarea
constrângerilor pe termen scurt din zona euro, a spus
Parlamentul European într-o rezoluţie adoptată recent.

Europa, împotriva huliganilor, a
agen]ilor necinsti]i }i a pariurilor ilegale
Combaterea dopajului, violenţa pe
stadioane, aranjarea meciurilor şi
activităţile ilegale ale agenţilor jucătorilor
reclamă o acţiune mai coordonată la
nivel european, conform unei rezoluţii
adoptate de Parlamentul European la 2
februarie.
"Intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona a determinat o revoluţie în
sport, deoarece a creat pentru prima dată o bază juridică pentru deciziile în acest
domeniu, articolul 165", a declarat raportorul Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES).
Susţinerea practicării sportului de
către femei
Deputaţii europeni cer ca UE să
identifice şi să elimine toate obstacolele
care ar putea împiedica tinerele fete de
la practicarea unui sport. Ei subliniază
de asemenea că "interdicţia de a participa la activităţile sportive şcolare, printre
care înotul, impusă de unii părinţi fetelor
imigrante, nu poate fi tolerată sau scuzată din raţiuni culturale sau religioase". O
mai bună reprezentare a femeilor în
instanţele de conducere ale federaţiilor
sportive ar putea contribui la promovarea practicilor sportive printre femei.
Lista neagră a huliganilor
Parlamentul solicită ca suporterilor
violenţi sau celor care au avut un
comportament discriminatoriu să le fie
interzis accesul pe toate stadioanele
europene. O bază de date europeană ar
trebui să permită autorităţilor naţionale
să respecte aceste interdicţii pentru
meciurile internaţionale care se
desfăşoară pe teritoriul lor. Deputaţii cer
statelor membre şi federaţiilor sportive
punerea în aplicare a unei politici mai
ferme împotriva manifest ărilor de
homofobie şi de rasism în sport.

Penalizarea dopajului
În vederea unei mai bune protecţii a
sportivilor, deputaţii sugereaz ă ca
traficul de substanţe dopante să fie
asimilat traficului de droguri ilegale.
Pentru a combate activităţile de aranjare
a meciurilor, de spălare a banilor,
precum şi pariurile ilegale, deputaţii
solicită penalizarea acestor activităţi
frauduloase şi crearea unui sistem de
licenţe pentru operatorii de pariuri.
Reglementarea activităţii
agenţilor jucătorilor
Profesia de agent ar trebui reglementată, conform deputaţilor europeni.
Agenţii jucătorilor ar trebui să facă proba
unei calificări profesionale minime, să
aibă sediul pe teritoriul UE, să obţină o
licenţă şi să respecte un cod de conduită
comun. Un nou registru european ar trebui să includă numele tuturor jucătorilor
pe care un agent îi reprezintă. Agenţii ar
trebui de asemenea să fie remuneraţi în
mod eşalonat, pe durata întregului
contract, şi nu doar în momentul
transferului unui jucător.
Facilitarea dublei cariere a
sportivilor
Autorităţile naţionale ar trebui să
garanteze sportivilor de înalt nivel învăţământ adecvat, ca şi programe speciale
pentru cei care doresc să îşi continue
studiile universitare. Recunoaşterea
europeană a calificărilor şi experienţei
sportive ar trebui s ă încurajeze
mobilitatea sportivilor şi antrenorilor prin
intermediul unui program de schimburi,
un fel de Erasmus pentru sportivi.
Rezoluţia a fost adoptată cu 550 de
voturi pentru, 73 împotrivă şi 7 abţineri.

Societ@]ile mici creeaz@ 85%
din locurile de munc@ noi

85% din totalul net al locurilor de muncă noi din UE
în perioada 2002-2010 au fost create de întreprinderi
mici şi mijlocii (IMM-uri). Acest număr este în mod
semnificativ mai mare decât cota de 67% pe care o deţin
IMM urile din totalul locurilor de muncă. În timpul acestei
perioade, rata netă de ocupare a forţei de muncă în
cadrul economiei întreprinderilor din UE a crescut
substanţial cu un număr mediu de 1,1 milioane de locuri
noi de muncă în fiecare an. Acestea sunt rezultatele
principale ale unui studiu care a abordat contribuţia
esenţială a IMM-urilor la crearea de locuri de muncă,
prezentat de Comisia Europeană.
Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă de
1% pe an pentru IMM-uri a fost mai mare decât cea de
0,5% constatată în cazul întreprinderilor mari. Sectorul
comercial reprezintă o excepţie evidentă, deoarece
gradul de ocupare a forţei de muncă pentru IMM-uri a
crescut cu 0,7% pe an, faţă de 2,2% în cazul întreprinderilor mari. Acest fapt are drept cauză dezvoltarea
puternică a marilor întreprinderi de comerţ, în special în
sectorul vânzărilor, întreţinerii şi reparaţiilor de
autovehicule.
În cadrul categoriei de mărime a IMM-urilor,
microîntreprinderile (cu mai puţin de 10 angajaţi), având
o cotă de 58%, sunt responsabile pentru cea mai mare
proporţie din creşterea totală netă a ocupării forţei de
muncă în economia întreprinderilor.
În al doilea rând, societăţile noi (care au mai puţin de
cinci ani) sunt responsabile pentru o majoritate
copleşitoare din numărul noilor locuri de muncă.
Întreprinderile noi care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul serviciilor pentru întreprinderi au creat mai
mult decât un sfert (27%) din totalul noilor locuri de muncă, în vreme ce întreprinderile noi din sectorul transporturilor şi comunicaţiilor au contribuit mai puţin (6%).
Efectele principale ale crizei: întreprinderile mai mici
REF. : 20120201IPR36950 raportează efecte negative mai des
IP/12/20 Comisia Europeană

Primare republicane după etapa din 7
februarie:
Mitt Romney:
106 delegaţi
Newt Gingrich:
38 delegaţi
Rick Santorum: 22 delegaţi
Ron Paul:
20 delegaţi
Obama are mai mulţi mici donatori (cei cu
o donaţie de mai puţin de 200 de dolari)
decât Romney. Aceste persoane sunt gata
pentru a deveni active, ca voluntari, pe
parcursul alegerilor.
Pentru campania lui Obama, în 2011 au
venit 60 la sută din fonduri de la aceşti
donatori, suma fiind de 58.5 milioane dolari.
În 2008, aceşti mici donatori l-au ajutat
pe Obama să ajungă la Casa Albă, dar
analiştii rămân sceptici în privinţa capacităţii
preşedintelui de a-i putea energiza şi în
acest an, popularitatea lui fiind scăzută
datorită
redresării economice lente a
Statelor Unite.
Republicanul Mitt Romney, în 2011, a
primit doar 9 la sută din fonduri, sau 5.2
milioane dolari, de la donatori care au dat
mai puţin de 200 de dolari.
Vorbind la Moscova, după discuţiile
avute cu Assad, ministrul de Externe Serghei
Lavrov a subliniat disponibilitatea lui Assad
de a purta un dialog naţional, în ciuda
faptului că majoritatea covârşitoare a
opoziţiei, atât în interiorul cât şi în afara Siriei,
a declarat că dialogul nu mai este o opţiune.
Hamas susţine numirea Preşedintelui
Autorităţii Palestiniene în funcţia de premier
în guvernul intermediar care va pregătii
următoarele alegeri. Benjamin Netanyahu,
prim-ministrul israelian, a condamnat
înţelegerea la care s-a ajuns, spunând că va
fi imposibil să se ajungă la pace cu un guvern
care include Hamas, pe care Israelul şi ţările
occidentale îl consideră un grup terorist.

l Guimarães (Portugalia) şi Maribor (Slovenia) sunt Capitalele europene ale culturii în 2012 l Rusia şi China şi-au folosit dreptul de veto pentru a respinge
rezoluţia înaintată de Liga Arabă în Consiliul de Securitate ONU privind Siria l În 6 februarie s-au împlinit 60 de ani de la ascensiunea la tron a reginei Elisabeta a
II-a a Marii Britanii l Cristina Kirchner a spus că Argentina va protesta la ONU împotriva intenţiei Marii Britanii de "militarizare a Atlanticului de Sud" l

Reactoarele nucleare naturale şi evoluţia vieţii
În timp ce oamenii din zilele noastre
utilizează cele mai avansate tehnologii pentru
a construi reactoare nucleare, Natura le face
uneori accidental.
Dovezi ale existenţei un grup de reactoare
nucleare naturale au fost găsite pe Pământ, şi
unii oameni de ştiinţă spun că planeta noastră
ar fi putut avea mult mai multe în trecutul său
antic. Există, de asemenea, motive să
credem că şi alte planete ar fi putut avea
reactoare nucleare în mod natural, deşi
dovezile pentru a confirma acest lucru nu sunt
clare. În cazul în care ar exista, cantităţile mari
de radiaţii şi energia eliberată de astfel de
reactoare ar fi avut efecte complexe asupra
oricărei forme de viaţă în curs de dezvoltare.
Reactoare nucleare naturale apar atunci
când depozitele elementului radioactiv uraniu
se aglomerează într-un singur loc, şi în cele
din urmă declanşează o reacţie nucleară în
lanţ, de sine stătătoare, în care uraniul se divide, într-un proces numit fisiune, producând
alte elemente. Reacţia eliberează o cantitate
mare de energie. Această energie s-ar putea
dovedi benefică sau extrem de nocivă pentru
viaţa în curs de dezvoltare, în funcţie de
circumstanţe.
Singurul reactor nuclear natural de pe
Pământ a fost descoperit în regiunea Oklo din
Gabon, Africa, în 1972. Minerii francezi au
constatat că probele de uraniu extrase erau
izotopul de uraniu 235, material natural de pe
Pământ capabil să susţină reacţii de fisiune.
Concentraţia extrem de scăzută a izotopului a
dus la concluzia că a trecut deja printr-o
reacţie nucleară. În fapt, acesta este scenariul
cel mai susţinut de studii. Oamenii de ştiinţă
cred că o concentraţie de uraniu 235 a atins
punctul critic, aproximativ 2 miliarde de ani în
urmă, şi a trecut printr-un proces de fisiune,
aşa cum o face în interiorul reactoarelor
nucleare construite de om.
"Din ce ştim până acum, avem doar
dovezi ale reactoarelor naturale care
operează la site-ul din Gabon, dar acest lucru
demonstrează că este posibil, şi calculele

noastre sugerează că fenomenul a fost mult
mai probabil în istoria îndepărtată a
Pământului", a declarat Jay Cullen de
Universitatea din Victoria, Canada.
Cullen şi Laurence A. Coogan, un coleg de
la Universitatea din Victoria, au cercetat modul probabil în care aceste reacţii au existat,
atunci când Pământul a fost mult mai tânăr,
calculând cât de mult uraniu este necesar întro anumită zonă pentru ca starea materialului
să devină critică şi să înceapă o reacţie de
fisiune auto susţinută. Ei au descoperit că, în
timpul epocii Archean, acum aproximativ 2,5 4 miliarde de ani, reactoarelor nucleare
naturale s-ar putea să fi fost relativ frecvente.
"Pare mai mult decât probabil că în aceste
tipuri, reactoarele au fost mult mai frecvente,
deoarece cantitatea de uraniu necesară este
destul de mică", a spus Cullen pentru
Astrobiology Magazine.
Cu toate acestea, pentru că există puţine
date geologice din perioadele timpurii,
oamenii de ştiinţă au puţine mijloace pentru a
confirma această idee.
Dacă reactoare nucleare naturale, au fost
prezente pe Pământul timpuriu, ele ar fi putut
avea efecte interesante asupra oricărei forme
de viaţă în curs de formare.
Radiaţiile ionizante degajate printr-o
reacţie nucleară pot deteriora ADN-ului, codul
de instrucţiuni construit în fiecare celulă vie. În
cazul în care organismele vii au trăit prea
aproape de site-ul unui reactor, au fost
omorâte iar cele mai depărtate de reactorul
nuclear ar fi primit o doză mai mică de radiaţii,
insuficientă pentru a le distruge, dar suficientă
pentru a introduce în codul lor genetic mutaţii
care ar fi putut stimula creşterea diversităţii în
populaţia locală.
În plus, reactoarele nucleare înşişi ar fi
oferit un avantaj mai mare vieţii, dându-i scânteia de care avea nevoie pentru a se naşte,
cred unii cercetători. Oamenii de ştiinţă nu ştiu
sigur cum a început viaţa pe Pământ, dar ei
cred că este necesară un tip de explozie de
energie pentru început. Această energie ar fi

fost necesară pentru a rupe legăturile elementelor simple, cum ar fi carbon, azot, hidrogen şi oxigen, astfel încât acestea să se poată
recombina pentru a forma primele molecule
organice complexe. Alţi cercetători au sugerat
că fulgerele ar fi furnizat energiea necesară.
Dacă reactoare nucleare naturale s-ar
putea să fi ajutat apariţia vieţii pe această
planetă, este, de asemenea, posibil, să fi jucat

un rol important şi în altă parte.
Până în prezent, conoştiinţele ştiinţifice
limitate în materie de geologie a planetelor
extrasolare nu pot să spună cât de comune
sunt reactoarele nucleare naturale pe alte
planete. Unele elemente naturale de pe
Pământul timpuriu, care au ajutat la apariţia
acestor reactoare nu par a fi la fel de
abundente pe suprafaţa altor planete.

PRISMA | 9 - 15 Februarie 2012 |

5

Agentii
, imobiliare

Anunturi
,

S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri
închirieri spaţii comerciale
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, Tel. 0255-221529, mobil: 0720-038774
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând pensiune compusă din 5
camere, 4 săli, salon 40 locuri,
suprafaţă construită 350 mp, curte
1000 mp, situată în Re şi ţaCuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.

mostului. 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
Vând spaţiu comercial de 120
mp,
situată în Reşiţa, lângă şcoala
mp situat în Reşiţa, b-dul Republicii.
Preţ 52.000 €. Tel. 0255-221529, generală nr. 2. Preţ 65.000 € neg.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 5 camere,
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4, bucătărie, baie, singur în curte,
central ă, termopane, laminate, suprafaţă de teren 800 mp, poziţie
mobilat parţial, situat în Reşiţa, ultracentrală. Preţ 85.000 €. Tel.
Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere,
Vând apartament cu 4 camere, curte foarte mică, poziţie ultracendecomandat, 109 mp, centrală, aer trală. Preţ 100.000 €. Tel. 0255condiţionat, etaj 4/4, situat în Reşiţa, 221529, 0720-038774
Calea Caransebeşului. Preţ 38.000
Vând spaţiu comercial 70 mp
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774. situat în Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud.
Vând apartament cu 3 camere Preţ 65.000 €. Tel. 0255-221529,
decomandat, centrală termică, ter- 0720-038774.
mopane, podele laminate, etaj 4/4,
Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Reşiţa Sud. Preţ 38.000 €. situat în Reşiţa, zona Lunca PomosTel. 0255-221529, 0720-038774.
tului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255Vând apartament 3 camere 221529, 0720-038774
semidecomandat, et. 1/4, situat în
Cump ăr casă 2-3 camere,
Reşiţa, P-ţa Trandafirul, plus garaj. singur în curte, cu posibilitate
Preţ 35.000 €. Tel. 0255-221529, parcare 2-3 maşini, în Reşiţa zonele
0720-038774.
Centru, Muncitoresc, Stavila, la
Vând casă în Oraviţa centru, strada principală. Tel. 0255-221529,
compus ă din parter 120 mp 0720-038774.
amenajat ca spaţiu comercial, la etaj
Vând apartament 3 camere,
3 apartamente a câte 2 camere, 3 centrală, termopane, et. 3/4, situat
băi, plus în curte casă 4 camere, în Reşiţa, Lunca Pomostului. Preţ
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces 43.000 €. Tel. 0255-221529, 0720din 2 străzi cu sens unic. Preţ 70.000 038774.
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
Vând casă în Bocşa Montană, construcţii toate utilităţile trase (apă,
compusă din 6 camere, baie, curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
bucătărie, utilită ţi curent, gaz, Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255canalizare. Preţ 50.000 €. Tel. 0255- 221529, 0720-038774.
221529, 0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate
Vând apartament 2 camere con- în staţiunea Crivaia la stradă,
fort 3, et. 1/4, situat în Reşiţa, cartier racordate la toate utilităţile. Preţ 50
Lunca Pomostului. Preţ 12.500 €. €/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
0720-038774.
Vând apartament 4 camere, etaj
Vând 34.700 mp teren, cu
8, 120 mp, dotări de excepţie: cen- construcţii (depozite 5.000 mp,
trală, termopane, gresie, faianţă, sediu administrativ, atelier mecanic,
podele laminate, situat în Reşiţa, P- centrală termică, spaţii de acces
ţa 1 Decembrie, poziţie ultracen- betonate), font stradal 400 ml,
trală. Preţ 39.000 € uşor negociabil. situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
Vând garaj situat în Reşiţa, 0255-221529, 0720-038774.
Blocul 800. Preţ 7.000 €. Tel. 0255ÎNCHIRIERI
221529, 0720-038774.
Închiriez casă 100 mp plus curte
Vând apartament 3 camere,
160
mp situate în Timişoara lângă
decomandat, 3 balcoane, 2 băi,
centrală, parţial termopane, bloc Piaţa 700, de preferat pentru firme.
construit în anul 1984, etaj 3/4, Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
situat în Reşiţa, zona Lunca Po- 0720-038774.

ANUNŢ ANGAJARE
MAGISTER S.P.R.L cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7,
parter, jud. Cara ş-Severin, tel. 0255-213468, email:
magisteripurl@yahoo.com, organizează interviu pentru ocuparea
unui post de economist-contabil cu experienţă în data de
24.02.2012. Înscrierea se face până la data de 20.02.2012.
S.C. LABORATOARELE FARES BIOVITAL SRL angajează gestionar pentru magazinul naturist Casa Verde din Reşiţa. Condiţii: l Garanţie
imobiliară - obligatoriu l Studii medii l Cunoştinţe operare calculator l
Cunoştinţe de contabilitate primară.
Experienţă într-un post similar constituie avantaj C.V. se vor depune
pe adresa: casaverde@frs.ro
Informaţii suplimentare la telefon nr. 0742 105 347.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând la V ăli şoara (CaraşSeverin) moară de piatră; moară cu
ciocane şi motor trifazic. Tel. 0728611063, 0634-715136. (RR)
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz pentru căldură cu tiraj natural,
economice, garanţie la montaj, 350400 lei; aragaz pe gaz cu 4 ochiuri,
cuptor, prev ăzut cu convector
pentru căldură cu toate dotările şi
butelie, 550 lei; arzătoare cu lamele
pe gaz pentru teracote şi cuptoare;
telefon LG 296 cu taci nou, toate
dotările şi Samsung 3010 nou, 200
lei/buc. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Sacu linie de montat
termopane complet ă compusă,
maşină de debitat, maşină de sudat,
ma şin ă de frezat, montat şi
debavurat sudură la cercevele,
maşină de debavurat şi compresor,
toate la 4500 € neg; mulgătoare,
400 € neg; tanc de răcire 200 l, 400 €
neg. Tel. 0355-884761. (RR)
Vând în Bocşa moară de cereale
cu ciocane de capacitate mare, 300
kg/h, nu se poate măcina cioclodul
la porumb cu ea, are nevoie de
motor trifazic, 450 lei neg; baloţi de
paie şi lucernă; porumb, grâu, ovăz,
floarea soarelui; măcinătură pentru
animale din furaje bio, 1.30 lei/kg.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa instant, 300 lei;
convector, 350 lei; butelie aragaz tip
vechi, 100 lei; 2 saltele de pat 1
persoană, 100 lei ambele; seturi cu
câte 6 halbe de bere; oale 25-40 l,
50 lei/buc. Tel. 0355-425973, 0729022526. (RR)
Vând la Târnova presă de presat
struguri făcută din inox, 300 €; vacă
gestantă în luna a 2-a în vârstă de 5
ani, 2600 lei.Tel. 0355-405207. (RR)
Vând în Bocşa pământ, fâneţe şi
pădure, 2900 mp, 1000 lei; costum
naţional de femei vechi de aproape
100 de ani, foarte bine întreţinut,
1000 lei. Tel. 0748-126781, 0255525075. (RR)
Vând în Reşiţa schiuri şi bocanci
de schi, 80 lei perechea; mobilă
tineret, 1000 lei; maşină de cusut
electrică cu dulap, 100 €; maşină de
cusut Singer, 100 €. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Jamu Mare vier, 95-100
kg, 600 lei. Tel. 0734-104760. (RR)
Vând în Reşiţa 10 clăi fân de
calitate bună150 lei claia neg. Tel.
0727-245233, 0771-387519. (RR)
Vând în Caransebeş mobilă
tineret, 750 lei; video Grundig, 100
lei; colţar sufragerie, 600 lei neg;
rochie mireasă, 650 lei; saltea 1
persoană, 35 lei; cd player, 100 lei.
Tel. 0756-040911. (RR)
Vând la Bocşa bazin de plastic
nou, 1000 l cu grilaj metalic, 400 lei;
acordeon Weltmeister, 80 de başi,
200 €; reductoare noi, cu raport
1/45, 1/14, 200-500 lei; lanţ gall nou
1", 100 lei/m liniar; lagăre noi cu rulmenţi, interior rulmenţi 70 mm, 150
lei/buc; curele de transmisie 20x14x
2860, 20 lei/buc. Tel. 0747-877713.
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 Bocşa telefoane celulare puţin folosite; aparat de sudat,
300 lei; drujbă la curent. Tel. 0743795061. (RR)
Cumpăr în Bocşa aragaz în stare foarte bună.Tel. 0743-795061 (rr)
Vând la Bocşa aragaz cu 4
ochiuri, 400 lei; frigider cu congela-

tor, 400 lei; maşină de spălat automată, 400 lei; 2 chiuvete, 100 lei/
buc; bideu, 100 lei; dormitor vechi
de 200 ani din Italia în stare foarte
bună, 5000 €; 2 iepuriţe, 60-90
lei/buc; convector pe gaz, 350 lei;
schiuri, 50-60 lei perechea. Tel.
0771-480329, 0255-556247. (RR)
Vând instant pe gaz, 250 lei. Tel.
0742-003677. (RR)
Vând patefon din 1800 cu 20
plăci de grafit, 400 € neg. Tel. 0767470450. (RR)
Vând la Teregova purcei 8
săptămâni, 500 lei/pereche. Tel.
0729-105832, 0255-260300. (RR)
Vând în Reşiţa canapea extensibilă cu 2 fotolii, stare excepţională,
700 lei neg. Tel. 0770-515940,
0721-315910. (RR)
Vând la Târgovişte, jud. Timiş,
10 Tel. porumb, 1 leu/kg; 2 iepe murane, 4000 € neg; armăsar, 1500 €.
Tel. 0356-884448, 0760-908392 (rr)
Cumpăr în Bocşa porumb, grâu
sau triticale. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Cornuţel iapă cu mânz
de rasă, 5000 lei. Tel. 0720-033102.
Vând în Bocşa tun de aer cald pe
motorină, încălzeşte peste 2000 mc,
450 € neg. Tel. 0745-830975. (RR)
Vând în Reşiţa calculator PIV,
400 lei. Tel. 0355-408362. (RR)
Vând la Sacu armăsar 9 ani,
2000 lei; purcei, 300 lei perechea.
Tel. 0732-982025. (RR)
Cumpăr în Reşiţa neferoase,
argint, fier. Tel. 0724-650815. (RR)
Vând în Reşiţa tv color Provision, diagonala 51 cm, gri metalizat,
150 lei; tv color Philips diagonala 37
cm, 100 lei; calculator PIV cu monitor, tastatură, mouse, 400 lei; calculator PIII complet, 250 lei; combina
Aiva cu 3 cd-uri, 250 lei. Tel. 0757612642. (RR)
Vând în Satul Juliţa, comuna
Vărădia De Mureş, Judeţul Arad, 2
porci la 180 kg, 7 lei/kg neg; abric
mic pt. tâmplărie - 52 masa, 200 €
neg; 6-7 t porumb cu tot cu coceni, 6
lei/kg neg. Tel. 0720-174097. (RR)
Cumpăr la Lugoj vaci juninci şi
viţei mici de lapte de abator. Tel.
0769-585880. (RR)
Vând în Reşiţa tv color Sony,
carcasă neagră, stare bună de
funcţionare, 250 lei. Tel. 0746081232. (RR)
Vând în Anina skiuri şi clăpari de
diferite mărimi, un dulap cu 2 uşi, un
congelator cu 7 sertare, maşină de
spălat vase Bosch. Preţuri neg. Tel.
0749-044785.
Vând în Anina cuptor electric cu
4 ochiuri tip aragaz preţ 300 lei. Tel.
0764-577893.
Vând corturi cu material dublu
Germania. Tel. 0760-277161.
Vând stupi verticali cu podişor,
capac acoperit cu tablă şi fund
antivarroa 110 lei. Tel. 0768331715, 0732-452930.
Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu căşti şi încărcător. Preţ 350 lei.
Tel. 0745-130202.
Vând monitor crt Compaq 7550
cu ecran plat. Arată şi funcţionează
ireproşabil. Preţ 100 lei. Tel. 0745130202.
Vând calculator Intel Celeron de
2.40 GHz RAM 512 MB DDR placă
video Nvidia GeForce FX 5200-128
MB hard disk 80 GB cd writer floppy
disk. Preţ 500 lei. Tel. 0745-130202.
Vând miere mierea de salcâm
22 lei/kg mierea polifloră 20 lei/kg
mierea de rapiţă 20 lei/kg. Dacă
cumperi mai mult de 50 de kg, preţurile sunt: mierea de salcâm 20 lei/kg
mierea polifloră 18 lei/kg mierea de

rapiţă 18 lei/kg. Tel. 0745-130202.
Tensiometru ieftin clasic, măsurare tensiune arterială, cu stetoscop
profesional şi capsulă simplă, recomandat de medici şi folosit de către
aceştia în spitale şi dispensare cu
manometrul metalic standard,
dispune de clips pentru ataşarea pe
manşet ă, pre ţ ieftin. Trimitem
oriunde în ţară. Tel. 0742-425017.
Vând monitor lcd de 19 inch preţ
60 €. Tel. 0764-335767.
Vând monitor crt flat ecran plat
19 inch 15 €. Tel. 0770-915251.
Vând monitor crt ecran plat 19
inch cu 40 lei. Tel. 0764-335767.
Vând etichete/crotalii pentru
stupi 2,5 lei. Tel. 0768-331715,
0732-452930.
Vând tabletă 1ghz procesor/
512ram/4gb hdd. Tel. 0766-860854.
Monument funerar mozaic
ciment şi granule marmură cu placă
marmură, la doar 350 lei sau monument marmură cu sculptură calitate
la doar 1500 lei, detalii pe
lihaciudanielokazii.marmoro. Tel.
0766-860854.
Vând calorifere electrice. Tel.
0740-906506.
Vând kitt bass auto foarte puternic subwofer dual 2400 wats import
America. Staţie kicker 1500 rms
impecabil. 750 € neg. Tel. 0726661037.
Vând costum naţional pentru
femei vechii de 100 din zona Banat
foarte bine întreţinut 1000 lei. Tel.
0748-126781.
Vând sau schimb Nokia N97mini
+ diferenţă, este decodat memorie
tel 8gb şi micro sd 16gb, tel arată şi
funcţionează ok. Vând flex Makita
840 wati, diametru 125. Tel. 0751568913.
Cumpăr vaci, ofer maxim 2500
lei. Tel. 0724-215710.
Vând tv color, telecomandă. Preţ
100 lei. Tel. 0770-750691.
Vând casetofoane, magnetofoane f. ieftin. Tel. 0770-750691.
Vând maşină de cusut electrică.
Tel. 0770-750691.
Vând costum popular autentic
Văliug, peste 100 ani. Preţ 300 €.
Tel. 0770-750691.
Vând maşina de cusut Opel
funcţională, model deosebit. Preţ
300 €. Tel. 0770-750691.
Vând urgent ieftin, 2 fotolii 60 lei.
Cuier hol cu ladă pantofi 25 lei. Tel.
0724-465989.
Vând Yamaha V50 aranjată cu
tonuri de prima şi armonie, manele,
folclor etc. citeşte inclusiv flopy iar
husa este inclusă în preţ. 380 €
negociabil. Tel. 0726-884435.
Vând mobilă Elvila, compusă din
pat, noptieră, dulap, bibliotecă, birou. Preţ 700 lei. Tel. 0727-383777.

Auto-Moto-Velo
Vând la V ăli şoara (CaraşSeverin) remorcă pentru tractor şi
autoturism. Tel. 0728-611063,
0634-715136. (RR)
Vând în Reşiţa pompe benzină
pt. Opel Astra, 100 lei/buc; 2 telescoape spate pt. Opel Astra Caravan, 150 lei ambele; 3 jante tablă
13" pt. Ford Escort, 150 lei toate;
piese pt. Opel: ventilator de căldură,
ventilator radiator, butuci roţi spate,
pompă servofrână completă; Opel
Astra Break Caravan, motor 1.6, an
1996, stare foarte bună, înmatriculat
în România, acte la zi, proprietar.
Tel. 0729-824413. (RR)

Matrimoniale

Domn divorţat, 53/174/65, cu
apartament, singur, sincer, pedant,
caut doamnă pentru căsătorie, din
Reşiţa. Tel. 0765-325636.
Bănăţean văduv, 57/170/70, cu
apartament şi auto, caut o doamnă
pentru prietenie, bazată pe cinste,
sinceritate, dragoste şi respect. Tel.
0771-616065.
B ărbat, divor ţat, stabilit în
München de peste 20 ani, doresc să
cunosc o d-soară, doamnă fără
copii, pt. o relaţie. Tel. 0355-719889.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
Vând Matiz, 1900 € neg. Tel.
0355-804733. (RR)
Vând în Sacu camionetă Mercedes cu prelată, 2 locuri, 5 tone,
model 407, an 1980, motor 2400 cu
tahometru, 1800 € neg, adusă
recent din Germania; Ford Mondeo
înscris în Timiş, an 1993, motor 1.8,
benzinar, 115 cp, multiple dotări,
1500 € neg. Tel. 0355-884761. (RR)
Vând Dacia pentru programul
rabla, 350 €.Tel. 0741-543670. (RR)
Vând în Bocşa piese de Rabă şi
de Saviem, toate la un preţ de 300 €
neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Bocşa Audi A4, culoare
vişină putred, an 1995, motor 1.8
benzină, ABS, climatronic, 2 airbaguri, oglinzi electrice, jante aluminiu,
stare optică şi tehnică foarte bună,
140.000 km reali, acte la zi, 25002800 € neg. Tel. 0740-978553. (RR)
Vând 4 cauciucuri de Logan, 80
lei/buc. Tel. 0355-425973, 0729022526. (RR)
Vând disc portabil cu 2 baterii
pentru tractoare mai mari de 50 cp,
700 €. Tel. 0742-353609. (RR)
Vând în Re şi ţa microbuz
Renault Master, an fabricaţie 2001,
4000 € neg; jante aluminiu pe 14, 15
ţoli, 500 lei/set. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa plug de îngropat
cartofii, pe 5 rânduri, după tractor,
450 € neg; jante aluminiu cu
cauciucuri 13", 16", 17". Tel. 0762179725, 0767-791282. (RR)
Vând în Reşiţa coasă pentru
tractor, model lateral cu lame, 350 €
neg. 0769-065249. (RR) Vând în
Reşiţa 4 jante aluminiu de Peugeot,
100 €. Tel. 0727-245233, 0771387519. (RR) Cumpăr la Secăşeni
disc mare pentru tractor de 650 pe
roţi. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Bocşa scuter, 350 €;
cositoare portabilă pe umăr aproape
nouă. Tel. 0743-795061. (RR)
Vând în Bocşa 4 jante spiţate din
aluminiu cu 4 găuri, 90 €. Tel. 0771480329, 0255-556247. (RR)
Vând în Reşiţa jante aluminiu
pentru Renault, 150 €. Tel. 0761046768. (RR)
Vând în Reşiţa 2 anvelope de
iarnă noi cu jante echilibrate 175x70
x14, 100 €. Tel. 0723-621310. (RR)
Vând BMW 320 Diesel, 150 cp,
an 2003, navigaţie mare încorporată, scaune tip recaro, volan piele,
jante aliaj, cauciucuri de iarnă şi
vară noi, consum 5.5 %, stare impecabilă, 6.500 €. Tel. 0747-081224.
Vând în Deva Opel Vectra
Caravan, an 1997, motor de 1.6 cu
16 valve, 3500 € sau schimb cu
Dacia Sandero, ofer diferenţa. Tel.
0744-559909. (RR)
Vând în Caransebeş tractor
John Deere, 55 cp, cu cositoare şi
grape, stare de funcţionare, 3500 €
neg; Renault Laguna, an 2000, euro
2, înmatriculată, verificare tehnică la
zi, dotări complete, 3300 € neg. Tel.
0785-390778, 0255-517830. (RR)
Vând în Reşiţa Dacia 1310, an
1997, stare tehnică şi asigurare
valabilă, stare foarte bună, 800 €.
Tel. 0730-267197. (RR)

Anunturi
,

Vând la Clocotici portbagaj pentru maşină, 100 € neg. Tel. 0760097797. (RR)
Vând la Făget Logan, an 2005,
2300 €; Dacia pick-up, an 2003,
1200 €; sau ambele la 3000 €; Ford
Transit, an 2001, înmatriculat, 6 locuri, 3700 €; tractor U445 incomplet,
1700 €. Tel. 0723-579140. (RR)
Vând la Târgovişte, judeţul
Timiş, presă de baloţi, 1600 €;
combină agricolă Fahr, 2500 €. Tel.
0356-884448, 0760-908392. (RR)
Vând în Bocşa remorcă Cresci
fabricată în Italia, 950 kg, sistem de
frânare, an 2002, înmatriculată,
1000 € neg. Tel. 0745-830975. (RR)
Vând în Bocşa Daewoo Nexia,
motor 1.5, an 1996, 1450 € sau variante de schimb. Tel. 0740-150649.
Vând în Sacu Ford Mondeo 1.6,
benzinar, 500 €; scuter Honda, 400
€. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa Solenza răsturnată, 400 €; disc portabil pentru 445,
600 €. Tel. 0769-473491. (RR)
Vând tractor U650 având cauciucuri noi şi pornire la buton. Tel.
0766-857722. (RR)
Cumpăr tractor U650. Tel. 0742943871. (RR)
Vând în Lugoj Dacia Papuc
diesel, 2 locuri, stare perfectă de
funcţionare, proprietar, preţ neg. Tel.
0732-813743. (RR)
Vând Seat Cordoba 1,4 l benzină, a.f. 1997, preţ 300 €. Tel. 0751020741.
Vând BMW 320, numere Bulgaria, 2000 cmc, benzină. Tel. 0785347372.
Vând BMW 320, numere Italia,
2000 cmc, benzină. Preţ 1200 € sau
variante. Tel. 0785-347372.
Vând Yamaha Majesty, 2,5 l, stare f. bună, necesită segmentare. Oraviţa, preţ 300 €. Tel. 0785-347372.
Vând Renault Espace 7 locuri, în
stare de funcţionare, cu verificare.
Preţ 1000 €. Tel. 0760-924747.
Vând Ford Escort albastru metalizat, geamuri fumurii, omologate,
înscris cu verificare. Preţ 450 €. Tel.
0760-924747.
Vând Ford Tranzit marfă, înscris. Preţ 600 €. Tel. 0760-924747.
Vând Volvo S60, roşu, cutie
automată, multiple dotări, preţ
rezonabil. Tel. 0766-339941.
Vând jante de aluminiu originale
de BMW pe 15 cu 120 € setul şi jante
de Al de Ford pe 15 cu cauciucuri cu
190 € setul. Tel. 0749-044785.
Caut să cumpăr două jante de
Logan cu sau fără cauciucuri de
iarnă. Tel. 0743-132717.
Închiriez garaj str. Făgăraşului
nr. 4, preţ negociabil. Tel. 0755531807 sau 0745-160632.
Opel Astra Caravan, motor ecotec 1.9 TDI, 16V, diesel, km 27100,
an 1998, cutie 5 trepte, maşina a
fost recent adusă din Austria, are
distribuţia pe lanţ, arată şi merge
foarte bine. Preţ 1500 €. Tel. 0768508552.
Vând jante al 195/50/15. Tel.
0766-299656.
Vând autoturism Daewoo Espero, culoare albastru indigo, motor
1,8, benzină, an fabricaţie 1995, km
reali 140.000, maşina funcţionează,
preţ 650 € neg. Tel. 0721-541333.
Vând Opel Astra F 18 benzinar,
automatic şi Vw T3 multivan, ambele înmatriculate. Tel. 0726-446024.
Vând Dacia break an 2000
motor 1400 bej metal preţ 700 € neg.
Tel. 0745-982907.

Anunturi
,
Imobiliare
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Stai la etajul 2, 3 sau 4 şi vecinii
nu vor să izoleze? Ai acum soluţia.
Numai în luna februarie ne angajăm
prin contract să îţi izolăm apartamentul tău. Amenajări interioare.
Tel. 0734-487268.
Repar, tapiţez canapele, colţare,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Electrician, execut sau schimb
instalaţii electrice, montez sau
schimb tablouri de siguranţe automate, prize, întrerupătoare, corpuri
de iluminat, remediez diferite
defecte electrice. Tel. 0768-451834.
Coafeză, execut diferite coafuri
de zi, seară, diferite ocazii, mirese,
tuns, vopsit, şuviţat, permanente, la
domiciliul meu sau al clientei. Tel.
0785-441166, 0747-966761.
Transfer casete video pe dvduri. Dacă încă mai aveţi amintiri pe
casete video, acum aveţi ocazia să
le transferaţi pe dvd-uri la cele mai
mici preţuri. Tel. 0745-130202.
Instalez Windows, jocuri şi tot ce
ţine de buna funcţionare a unui
calculator atât la domiciliul meu cât
şi la domiciliul clientului. Preţ
rezonabil. Tel. 0745-130202.
Transport marfă cu un Volkswagen Transporter, lada este acoperită
cu prelată, de 2,5 tone. Preţuri
deosebit de avantajoase. Tel. 0745130202.
Sonorizări nunţi, botezuri, evenimente. Transfer casete audio,
video, discuri vinil pe cd, dvd. Vând
boxe, amplificatoare, deck, cd-player, casete şi cd-uri originale. 0723616268, e-mail dorel_luca_resita@
yahoo.com
Execut lucrări int-exterioare gresie faianţă instalaţi sanitare-termice
podele acoperise fier beton după
proiect citesc proiecte preţ avantajos.Tel. 0733-609770, 0255-233180
Caut loc de muncă în domeniu
constructe şi muncitor necalificat.
Tel. 0733-609770, 0255-233180.
Realizez tatuaje din cele mai
diverse şi montez body piercing,
machiaj permanent la preţuri de
criză. Tel. 0770-915251.
Servicii profesionale de consultanţă în turism: înfiinţare, organizare, autorizare, funcţionare pt. unităţi
de primire turistică pensiuni, cabane, moteluri, hoteluri, etc., agenţii de
turism tour-operatoare, reprezentante, etc. Tel. 0723-846071
Caut femeie serioasa cu vârsta
între 40-60 ani pt. îngrijire o bătrâna
în Austria. Cunoaşterea limbii germane la nivel mediu iar plecarea
este pt. 14-15 februarie. Tel. 0770583251.
Am grijă de bătrâni sau copil
mic, menaj sau cumpărături în Muncitoresc sau Centru. Doar persoanele serioase prefer să sune. Tel.
0764-584134.
Efectuez traduceri engleză. Meditez la engleză. Garantez seriozitate. Preţ avantajos. Tel. 0727-774847
Se caută menajeră pentru un
Caut de lucru ca şofer categorie
apartament în Reşiţa 2-4 ore/lună. B C CE cer şi ofer seriozitate. Tel.
Tel. 0760-277161.
0751-568913.

Vând casă bătrânească în
Surduc, suprafaţă grădină 1054 mp,
3.500 €. Tel. 0746-558873. (RR)
Vând casă Câlnic, 2 camere,
bucătărie, hol, curte 500 mp. Preţ
30.000 € neg. Tel. 0728-923280.
Vând teren 300 mp în Turnu Severin, îngrădit şi cu anexe gospodăreşti, preţ 25 €/mp neg. Tel. 0760924747.
Vând teren intravilan strada
Livezilor dealul Ciorii sălaş, pivniţă,
curent electric, 1008 mp, cu acte în
regulă, preţ neg. Tel. 0751-754394.
Vând teren intravilan 729 mp
construibil Reşiţa str.Livezilor dealul
Ciorii sălaş cu apă, curent, gaz la
poartă, preţ neg. Tel. 0751-754394.
Vând garsonieră, în Reşiţa,
zona Luncă, bl. funcţionarilor, et. 1,
parţial renovat. preţ 8500 €. Tel.
0744-592037.
Schimb apartament 2 camere
Reşiţa cu similar Timişoara. Tel.
0740-302657.
Vând ap. 1 cameră, bucătărie,
baie, hol, et. 2 din 4, complet utilat şi
mobilat. Disponibil imediat. Preţ
19.800 €. Tel. 0745-130202.
Vând casă în Bocşa Montană, la
strada principală, preţ 35.000 €
negociabil, contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0255-552020
sau 0748-051170.
Vând cameră cămin parter, str.
Constructorilor, îmbunătăţită, boiler
electric, termopan, preţ 5000 €. Tel.
0730-139529.
Doresc sa închiriez garsonieră
în Reşiţa, mobilată şi utilată. Tel.
0762-625398.
Vând apartament 2 camere
Bocşa parter, zonă bună, posibilitate spaţiu comercial, 17.500 €. Tel.
0748-126781.
Ofer închiriere ap. 2 camere
confort 1, centrală, termopan, mobilat + maşină spălat, ap. electrocasnice, zona Gara de Sud Reşiţa. Tel.
0744-572715, 0764-309560.
Închiriez ap.2 cam. mobilate, utilate zona Luncă. Tel. 0724-465989.
Închiriez în Reşiţa apartament 2
camere, decomandat, centrală termică, mobilat. Preţ130 € + garanţie.
Tel. 0724-978212.
Vând casă în Bocşa Montană cu
3 camere, cu centrală, termopane,
gaz, cu grădină, sau schimb cu
apart. în Reşiţa cu 2, 3 camere exclus turn, mobilat. Tel. 0771-449583
Închiriez apartament 2 camere
lângă cinematograful Dacia, utilat şi
dotat. Preţ 140 €/lună + garanţie 140
€. Tel. 0720-026801.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire cu 3
încăperi, garaj, anexe, teren 1520
mp sau schimb cu apart. în Reşiţa,
2-3 camere la etajul 1-2, la înţelegere. Tel. 0747-832171, 0256-410590

Vând la Băile Herculane teren
de casă, 360 mp intabulat şi
cadastru, 75 €/mp; 2700 mp pădure,
se poate intabula, 3-4 €/mp. Tel.
0728-611063, 0634-715136. (RR)
Se închiriază în Reşiţa, zona
Gara de Sud - Universitatea Eftimie
Murgu, apartament 2 camere conf.
1, centrală termică, tâmplărie pvc,
aer condiţionat, bloc 4 etaje. Tel.
0744-843884, 0764-309560. (RR)
Vând în Bocşa, lângă haltă,
apartament 2 camere, parter, bun
pentru spaţiu comercial, birouri sau
de locuit, centrală, pereţi izolaţi,
termopane, 17.500 € neg. Tel. 0748126781, 0255-525075. (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 în Reşiţa 2 parcele teren
pentru construit, cu front stradal la
şosea asfaltată, 5 € neg. Tel. 0727245233, 0771-387519. (RR)
Vând la Secăşeni casă, 23.000
€ neg. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând casă 2 camere, pivniţă,
termopane, izolată recent şi schimbat acoperişul, 17.000 € neg. Tel.
0748-539322. (RR)
Vând la Caransebeş pământ pe
Plai Sebeş, 700 mp, 35 €/mp neg.
Tel. 0727-415386. (RR)
Vând în Reşiţa, bd. Muncii, apartament 2 camere, parter, termopane, centrală, izolat, baie modernă,
mici modificări, 64 mp, 25.000 €
neg. Tel. 0785-015995. (RR)
Vând în Secăşeni casă compusă din 4 camere, bucătărie,
anexe, curte cu grădină, 24.000 €
neg. Tel. 0735-656734. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Calea Caransebeşului, apartament confort 1, 2
camere, etaj 2, 30.000 € neg. Tel.
0752-383081. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Moroasa 2,
str. Petru Maior, apartament 3 camere, etaj 1, izolat termic, centrală,
termopane, 28.000 € neg. Tel. 0752099019. (RR)
Vând în Scăiuş casă, 9 lanţuri
pământ, 4 lanţuri de pădure, 4000 €.
Tel. 0720-033102. (RR)
Vând casă în Bocşa Montană,
cu 3 camere, bucătărie, coridor, apă
în curte, grădină, 28.000 € neg. Tel.
0753-436766. (RR)
Vând la Băile Herculane apartament 3 camere confort 1, complet
mobilat şi utilat, 55.000 € neg. Tel.
0722-551615. (RR)
Vând la Izgar, comuna Vermeş,
casă compusă din 2 corpuri, 5
camere, 2 holuri, anexe, grădină
1535 mp, 18.000 € neg. Tel. 0726983165, 0745-714573. (RR)
Vând în Satul Juliţa, comuna
Vărădia de Mureş, judeţul Arad,
grădină de 2200 mp cu fundaţie pe
ea, fundaţia solidă merge la 2 nivele,
12.000 €. Tel. 0720-174097. (RR)
Vând în Ilidia 2 case de vacanţă
mobilate cu mobilier din lemn masiv
de cireş şi alte esenţe scumpe, cu
grădină şi livezi, 1 casă are 2 corpuri, 35.000 € respectiv 25.000 €.
CARANSEBEŞ: Lucrător comercial: 1; Muncitor necalificat la
Tel. 0788-940190, 0723-704632 (rr)
demolarea
clădirilor, căptuşeli, zidărie, mozaic, faianţă , gresie: 1;
Vând garsonieră conf. 1 în Govândari, termopane, uşă metalică, Tehnician echipamente de calcul şi reţele: 1
MOLDOVA NOUĂ: Confecţioner cablaje auto: 9
bucătărie mutată în terasă, centrală
proprie, preţ 11.500 € neg. Tel.
OŢELU ROŞU: Vânzător: 1
0747-134778, 0771-941801.

Oferte-Cereri
de Serviciu

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 08.02.2012

TOTAL JUDEŢ: 13

(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.

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.
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Investiţi la Reşi ţa!
Zona Câlnicel

Zona industrială
Km 7,0 - 8,0

Decizia dumneavoastră de a vă desfăşura activitatea în Municipiul REŞIŢA nu poate
decât să ne bucure şi să ne încredinţeze că ne veţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

Zona Câlnicel

Zona industrială Km 7,0 - 8,0

Evidenţierea elementelor naturale - pârâul Câlnicel - prin accentuarea
importanţei lui ca element coeziv şi de comuniune pentru viitorii locuitori ai
unui cartier rezidenţial.
Se propune ca idee dominantă realizarea unei promenade de-a lungul
pârâului Câlnicel regularizat şi dezvoltarea întregii structuri planimetrice de-a
lungul promenadei şi a străzilor.

CONTACT:

l suprafaţă totală: 28 ha

Drum de acces

l suprafeţe incinte: 11,27 ha drum de
acces între parcele
l reglementări urbanistice aprobate,
3 incinte
l este pe drumul naţional DN 58
Reşiţa - Caransebeş

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

Joi/9 Februarie

Vineri/10 Februarie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

-5ºC
-14ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

-2ºC
-13ºC

Reşiţa
Oraviţa

-5ºC
-14ºC

-3ºC
-14ºC

Luni, 13 Februarie

-4ºC
-10ºC

Sâmb@t@/11 Februarie

Reşiţa
Oraviţa

-1ºC
-11ºC

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa

-5ºC
-13ºC

-3ºC
-12ºC

Marţi, 14 Februarie

-4ºC
-8ºC

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/12 Februarie

Timişoara
Caransebeş

P

-3ºC
-10ºC

Caransebeş

-5ºC
-8ºC

Oraviţa -5ºC
-10ºC

-7ºC
-11ºC

-3ºC
-11ºC

-5ºC
-11ºC

Miercuri, 15 Februarie Joi, 16 Februarie

Vineri, 17 Februarie

-1ºC
-10ºC

Reşiţa

Sâmbătă, 18 Feb.

Duminică, 19 Feb.

Reşiţa

-5ºC/-9ºC

-5ºC/-5ºC

-1ºC/-4ºC

-3ºC/-7ºC

-3ºC/-5ºC

+1ºC/-3ºC

-2ºC/-7ºC

Timişoara

-4ºC/-8ºC

-3ºC/-3ºC

+2ºC/-2ºC

0ºC/-7ºC

-1ºC/-3ºC

+4ºC/-2ºC

0ºC/-7ºC

