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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Anunţuri

Senat:

1. Aurel Duru

şan - USL

3. Ion-Simeon Purec - PPDD

ţ - USL

2. Iosif Secă

Senat
Numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale 18.423.066
Numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne 7.694.180 41,76 %
Numărul voturilor valabil exprimate 7.416.628
Numărul voturilor nule 185.980
Numărul voturilor albe 90.968
Mandate atribuite 176

60,10 %
%
%
%

- USL 122 mandate 4.457.526 voturi
- ARD 24 1.293.318 17,44
- PPDD 21 1.086.822 14,65
- UDMR 9 388.528 5,24
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1. Colegiul I

2. Colegiul II

Senat este alc ţi

Senat este alc ţi

ătuit din Colegiul I

ătuit din Colegiile II, III,

şi IV de deputa

şi V de deputa

1. Reşi a

2. Caransebeş

3. B

şa O şu

,

,

,

ţ

,

,

4. Anina Oraviţa,

ţelul Ro ,

ţa, Buchin, Buco ţa,
Constantin Daicoviciu, Cornereva, Doma

ţ, Eftimie Murgu, Gârnic, Iablaniţa,
L ţa, Mehadia, Mehadica, Prigor,
Sicheviţa, ţ

Berli
ţa, Dognecea, Forotic, Goruia,

Gr

ţar, Berzovia, Brebu, Cop

ţu Mare

Armeniş, Bolvaşni şni
şnea, Obreja, P ş,

Slatina-Timiş, Teregova, Turnu Ruieni

şe
şnicel, L şnicu Mare, Luncavi

Şopotu Nou, Tople

şte, Bozovici, Brebu Nou, Caraşova,
Ciclova Român

ş, Pojejena, R şdia, Sasca Montan

B
ş, Fârliug, Glimboca, Marga, M

ş, Z

ăltini

Bănia, Berzasca, Cărbunari,
Cornea, Coronini, Dalbo

ăpu ăpu

ă, Ciuchici, Ciudanovi
ădinari, Lupac, Naidă ăcă ă, Socol,

Ticvaniu Mare, Văliug, Vărădia, Vrani

ău ăcele, Do
clin, Ezeri ăureni, Ocna de Fier, Ramna,
Rusca Montană, Sacu, Târnova, Verme ăvoi, Zorlen

ăile Herculane Moldova Nouă

5. Boc -

2013
Calendar

Înainte de sfîrşitul lumii, care între noi fie
vorba, este o mare prostie, mi-aş dori s

ş începe cu
memorabila însc

şi suveranul se lupta cu ei? Sau, mili
şie cu bandi şi trebuia

chiar Majestatea sa s
şoar ş face o

parantez şi v ş, pe
vremea c

şir f
şi de faptul c

şi, culmea, acum,
dup

şte, lucrurile în

şi au spus pa, nem
şit s
şelor. Au dat de p şii de

nem şi ne-au adus pravoslavnicii. Accept şi
scuza nostalgicilor, aceea cu contextul inter-
na

şc
şi

supraveghere a mojicilor ajunşi domni plimba
şca prin capitalele lumii. Iar şi

contextul interna

şterge la bot pe cei ce ne spun c

ă revăd
cîteva capitole interesante din ultima perioadă
a vie

ăunare a lui Cuza pe tron.
Primul monarh al României, chiar neîntregite.
Ce re ă
lucruri mi se par interesante. Primul, că încă de
atunci, erau indivi i care umblau cu ocaua
mică. Adică, erau ho

ă
ă se lupte cu balaurul

corup ări ă? A
ă ă aduc aminte de
ăruia se spune că o pungă de galbeni

stătea în drum zile în ără a fi „ciordită”
(legendă) dar, ă dacii falsificau

moneda romană (autentic),
ă două mii de ani, falsurile sunt mai

valoroase decât originalele. Revenind la
Cuza, dragii lui de boieri (parlamentari) l-au
detronat pentru că, fire ă nu
mergeau cum trebuie.

A urmat dinastia de Hohenzolern-Sigmari-
nen, cu sânge german în vine. Unirea, moder-
nizarea statului român, perioada de glorie a
istoriei moderne a României. Din păcate,
plimba

ă pună vacile la păscut prin bulevardele
ora ământ cu riguro

ă prea ne-am făcut de rahat.
A venit 1989. Atâta exaltare pe de-o parte,

atâta perfidie pe de alta! A ajuns la butoane o
ga ă de profitori care au pus labele pe tot ce
au realizat cetă

ă
ă-l vina!

Acum, avem un alt context interna
ă se fi amuzat copios,

văzându-l pe acel bezmetic plimbând pecetea
firmanului supunerii de la un schultz la un
barosso, doar să nu-i taie gâdele capul.
Context care ne-a lăsat în curul gol, de nu mai
găsim nici măcar o bucă ă de hârtie igienică
pentru a-i ă ne
merge rău pentru că trebuie să ne meargă
bine. Când? Pentru boierii din zilele noastre,
acum. Pentru noi, când o da Apocalipsa.
Crăciun fericit!

ţii noastre, a românilor. A

ţinem noi din scurta sa domnie? Dou

z
ţi. Atât de mulţi, încât

însu ţienii
de atunci erau în cârd ţii

ţiei din biata ţ
Ţepe

ţar

ţi de tancurile sovietice, mujicii au venit
ţilor, instalând un regim ce a

reu

ţi

ţional. Dar, parc

ţenii sub atenta îndrumare
ţi

cu calea
ţional, bat

ţional.
UE, care trebuie s

ţic

Editorial Dan Popoviciu Înainte de sfîrşitul lumii

Camera eputa ilorD ţ
Numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale 18.423.066
Numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne 7.694.180 41,76 %
Numărul voturilor valabil exprimate 7.409.626
Numărul voturilor nule 212.289
Numărul voturilor albe 71.364
Mandate atribuite 412

- USL 273 mandate 4.344.288 voturi 58,63
- ARD 56 1.223.189 16,51
- PPDD 47 1.036.730 13,99
- UDMR 18 380.656 5,14

%
%
%
%

Rezultatele finale ale alegerilor pentru Parlamentul României

Lista parlamentarilor din jude]ul Cara}-Severin
Camera Deputaţilor:

1. Ioan Benga - USL

3. Ion Tabugan - UNPR

4. Valentin Rusu - USL

5. Ion Mocioalc

ţilor din România

2. Dan-Laurenţiu Tocuţ - USL

ă - USL

6. Valentin Blănariu - PP-DD

7. Valeria-Diana Schelean - ARD

8. Slavomir Gvozdenovici - Uniunea Sârbilor din România

9. Giureci-Slobodan Ghera - Uniunea Croa
( şi procente pe pag. 2)detalii privind num rul de voturiă

Colegiile pentru alegerile parlamentare din
9 decembrie 2012

Stare vremii

Colectivul

săptămânalului

Prisma urează

cititorilor săi

Sărbători fericite
şi

La mulţi ani!
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ăria Municipiului Re ă
cetă ă ultimele audien

ă ăptămâna 17
21.12.2012. Re ă se
înscrie în audien

ă
locală să organizeze întrunirile în perioada
imediat următoare.

În urma verificărilor efectuate de Direc
ă din cadrul Primăriei Municipiului

Re
ălcate normele privind

depozitarea de

ă a sanc ă la 12.000 de lei.
Au fost depistate depozite neconforme pe

Aleea Dacia, Valea
ă autorii faptelor nu au fost încă

identifica

ăriei Municipiului
Re ă că programul de depunere
a cererilor pentru certificate de urbanism,
avize

ă

ăria Municipiului Re ă
institu

ă între ă spa
ă degajarea trotuarelor

prin înlăturarea zăpezii
ărtarea

ă ca proprietarii de
la ultimul etaj să permită eliminarea

ă anun

ăm că răspunderea pentru
eventualele accidente

ătorilor imobilului în raza căruia s-
a produs incidentul. De asemenea, vor fi
efectuate verificări de către inspectorii din
cadrul Primăriei Municipiului Re

ă destinat
femeilor rome”, implementat în perioada
03.01.2011 31.12.2012

ăria Municipiului Re

ă

ătrâni, patiser, cofetar,
frizer, manichiură-pedichiură, camerist, agent
comercial ă

ă, acesta fiind unul dintre
motivele pentru care cele mai multe persoane
(54) au ales cursul de îngrijitor bătrâni.

Rezultatele proiectului au fost centrali
zate într-un manual de bune practici pentru
incluziunea femeilor rome pe pia

ăria Municipiului Re
ărilor privind

proiectarea

ările în teren
efectuate miercuri, 12.12.2012, a fost
recep

ă extinderea
ă nu este montat

contorul ăcută recep
ă, S.C. Consproiect S.R.L.

Re
ă pentru efectuarea

probelor.
Având în vedere că, în ultima perioadă, nu

s-a mai lucrat pe
ă se facă o notificare

către S.C. Consproiect S.R.L. Re

ărilor. Conform contractului de lucrări
131/09.02.2008, încheiat între S.C.
Consproiect S.R.L. Re

ă până în
29.10.2012. De la această dată se percep
penalită

ă inventarierea men ă ă
reglarea datoriilor ă

ă firmă să finalizeze investi

şi

şura în s
şi

şi
ş unde au fost înc

şeurilor.
Au fost înregistrate 49 de sanc

şi 40 sunt amenzi. Valoarea
total

şi
zona Intim, îns

şi Amenajarea
Teritoriului din cadrul Prim

şi

şi autoriza

şiAmenajarea Teritoriului începând
de luni, 07.01.2013.

şi
şi proprietarii de imobile cu

privire la obliga

şi a ghe şi
îndep şte
blocurile, obliga

şurarea procesului,
munici palitatea recomand

şi pagube produse
revine de

şi

şi derulat de
Prim şi

şoara,
Drobeta-Turnu Severin şi Târgu Jiu,
universit şi şi Timişoara şi
AJOFM Caraş-Severin, a ajuns la final.
Proiectul a vizat facilitarea accesului femeilor
rome inactive profesional la educa şi
ocupare, prin cursuri de calificare şi
consiliere. Proiectul a cuprins 8 cursuri de
calificare: îngrijitor b

şi agent cur

şi pe site-ul www.barrabarripen.ro

Prim şi

şi execu şi

şi şi din verific

şi branşa
mentul la gaze naturale, îns

şi nu este f

şi

şantier, în şedin
şi

şi

şi şi S.C. Pie
şi

şi dup
şi pl

şi

ţa informeaz
ţenii c ţe cu publicul din

acest an se vor desf
ţenii care doresc s

ţe o pot face începând din
15.01.2013, urmând ca administraţia public

ţia
Poliţia Local

ţa, au fost depistate anumite zone din
ora

ţiuni
contravenţionale dintre care 9 sunt avertis-
mente scrise

ţiunilor se ridic

Ţerovei, Aleea Gugu

ţi.

Serviciul Urbanism

ţa informeaz

ţii de construcţie este
suspendat în perioada 24.12.2012
04.01.2013. Cet ţenii care doresc eliberarea
unor asemenea acte se pot adresa Serviciului
Urbanism

Prim ţa atenţioneaz
ţiile publice

ţiile pe care le au în perioada
sezonului rece.

Conform normelor în vigoare, proprietarii
trebuie s ţin ţiul aflat în jurul imobi-
lului. Acest fapt implic

ţii, dar
ţurţurilor. În ceea ce prive

ţia revine asociaţiilor de
proprietari. Pentru u

-
ţurţurilor,

respectând normele privind protecţia muncii.
În cazul în care nu au posibilitatea de a-i da
jos, sunt obligaţi prin lege s ţe în cel mai
scurt timp echipajele de intervenţie ale
pompierilor.

Menţion

ţin

ţa, care vor
aplica sancţiuni contravenţionale pentru
nerespectarea normelor.

Proiectul „Barrabarripen - un model inter-
regional de incluziune social

ţa, în parteneriat cu
administraţiile publice locale din Timi

ţile din Re ţa

ţie

ţenie.
În total, 236 de femei rome au absolvit

unul dintre cele 8 cursuri, 18 dintre acestea
fiind, în prezent, angajate. Diplomele obţinute
la absolvirea cursurilor sunt recunoscute în
Uniunea European

-

ţa muncii, dar

ţa, prin Serviciul
Investiţii, a verificat stadiul lucr

ţia Halei Centrale Re ţa.
Conform datelor transmise de S.C. Pieţe

Re ţa S.R.L.

ţionat corpul A, iar corpul B nu este nici
acum finalizat.

A fost executat -

ţia, deoarece
firma contractat

ţa, nu a terminat verificarea instalaţiilor
din centrala termic

ţa S.C. Pieţe
Re ţa S.R.L. s-a decis s

ţa în
vederea inventarierii stadiului fizic al
lucr

ţa ţe S.R.L.
Re ţa, lucrarea ar fi trebuit finalizat

ţi de întârziere, potrivit contractului.
Dup ţionat

ţilor, se va renunţa la
serviciile S.C. Consproiect S.R.L. Re ţa,
urmând ca o alt ţia.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului

Cet ţeanul Helera Nicolae, prin pre-
zenta semnalez c

ţa, c

ţa lor, iar cauza este una

ţ

ţiile contrac-
tuale, cineva de la serviciul Distribuţie Enel,
nu g ţia optim

ţ

ţ i o n e z c

ţie,
îns ţii
pe subordonaţii dumneavoastr

ţa

ă
ă la adresa: str. Mociur, bl.

1A, sc.2, ap.19, din Re ăderile de
tensiune au devenit exasperante prin
frecven

ă de dumneavoastră. Am sesizat
încă din 2006 ă fiu alimentat
de a ă, încât să nu rămân fără
energie electrică decât în cazuri de for ă
majoră, a

ă.
De

ăse ă, pentru ca eu să
beneficiez de energia electrică pe care eu
nu o fur, ci o plătesc la zi.

Solicit ă cale democratică,
luare de urgen ă a măsurilor necesare,
astfel încât eu să nu fiu obligat a folosi alte
căi de atac, pentru a avea ceea ce eu
plătesc. M e n ă a m f ă c u t
nenumărate sesizări din 2006 până în
prezent. Ultima este din 12.12.2012, nr.
2 4 8 8 7 / 1 2 . 1 2 . 2 0 1 2 , n r . c e r e r e
46623042/2012

Vă asigur de întreaga mea considera
ă paharul este de mult prea plin, obliga

ă să facă de
a ă, încât tensiunea să fie în
parametrii legali ă, la ap.19, din
bl.1A, sc.2, Mociur, Re

şi

şi aceiaşi,
cunoscut

şi am solicitat s
şa manier

şa cum este stipulat şi în
contractul încheiat cu dumneavoastr

şi eu îmi respect obliga

şte solu

şi pe aceast

şa manier
şi constant

şi şi asta în cel mai
scurt timp.

Scrisoare deschis@ c@tre Enel Re}i]a, Cara}-Severin

Mocioalcă Ion Uniunea Social Liberală 13.166
Benga Ioan Uniunea Social Liberală 13.119
Tocuţ Dan-Laurenţiu Uniunea Social Liberală 13.083
Tabugan Ion Uniunea Social Liberală 11.226
Rusu Valentin Uniunea Social Liberală 9.171
Schelean Valeria-Diana Alianţa România Dreaptă 4.903
Blănariu Valentin Partidul Poporului - Dan Diaconescu 4.783
Iancu Simion-Simi Partidul Poporului - Dan Diaconescu 4.594
Avram Silviu-Dan Partidul Poporului - Dan Diaconescu 4.026
Dunăreanu Cornelia-Mariana Alianţa România Dreaptă 3.963
Grigoroiu Ion Partidul Poporului - Dan Diaconescu 3.268
Smadu Paul-Sever Partidul Poporului - Dan Diaconescu 3.154
Miclea Aurel Alianţa România Dreaptă 3.103
Goga Ion Alianţa România Dreaptă 2.281
Stănescu Alexandru Alianţa România Dreaptă 2.111
Mastan Gabriel-Florin Uniunea Democrată Maghiară din România 380
Vigh Irina Uniunea Democrată Maghiară din România 125
Kun Ladislau Uniunea Democrată Maghiară din România 108
Toth Ioan Uniunea Democrată Maghiară din România 87
Szabo Iosif-Ştefan Uniunea Democrată Maghiară din România 29

Secăşan Iosif Uniunea Social Liberală 41.677
Duruţ Aurel Uniunea Social Liberală 23.799
Purec Ion-Simeon Partidul Poporului - Dan Diaconescu 11.987
Orăvicean Nicolae-Vasile Partidul Poporului - Dan Diaconescu 8.688
Mănescu Tiberiu-Ştefan Alianţa România Dreaptă 8.195
Sabo Ioan Alianţa România Dreaptă 6.319
Pénzes Tűnde Uniunea Democrată Maghiară din România 562
Makay Botond-Carol Uniunea Democrată Maghiară din România 346
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TOTAL JUDEŢ NR. 282.178 107.859 104.004 65.476 14.514 20.675 908 2.357
% 38,22 62,96 13,96 19,88 0,87 2,27

TOTAL COLEGIUL 1 NR. 127.392 42.347 40.647 23.799 6.319 8.688 562 1.205
% 33,24 58,55 15,55 21,37 1,38 2,96

Municipiul Reşiţa NR. 77.965 24.885 23.881 13.662 3.975 4.970 437 790
% 31,92 57,21 16,65 20,81 1,83 3,31

Oraş Anina NR. 7.940 2.699 2.624 1.821 207 527 14 51
% 33,99 69,40 7,89 20,08 0,53 1,94

Oraş Oraviţa NR. 11.516 3.571 3.408 2.088 500 734 23 57
% 31,01 61,27 14,67 21,54 0,67 1,67

Alte localităţi NR. 29.971 11.192 10.734 6.228 1.637 2.457 88 307
% 37,34 58,02 15,25 22,89 0,82 2,86

TOTAL COLEGIUL 2 NR. 154.786 65.512 63.357 41.677 8.195 11.987 346 1.152
% 42,32 65,78 12,93 18,92 0,55 1,82

Municipiul Caransebeş NR. 26.136 9.126 8.761 5.871 1.060 1.578 47 205
% 34,92 67,01 12,10 18,01 0,54 2,34

Oraş Băile Herculane NR. 4.760 1.931 1.879 1.005 492 270 4 108
% 40,57 53,49 26,18 14,37 0,21 5,75

Oraş Bocşa NR. 15.504 5.690 5.458 2.658 1.628 1.044 64 64
% 36,70 48,70 29,83 19,13 1,17 1,17

Oraş Moldova Nouă NR. 11.805 4.016 3.887 2.709 314 754 36 74
% 34,02 69,69 8,08 19,40 0,93 1,90

Oraş Oţelu Roşu NR. 10.730 4.781 4.637 2.794 744 988 46 65
% 44,56 60,25 16,04 21,31 0,99 1,40

Alte localităţi NR. 85.851 39.968 38.735 26.640 3.957 7.353 149 636
% 46,56 68,78 10,22 18,98 0,38 1,64

Camera Deputa ilorţ

Senat

Rezultatele finale ale alegerilor pentru Parlamentul României în jude]ul Cara}-Severin
Candidaţii pentru Senat - n ţumărul de voturi ob inuteCandidaţii pentru Camera Deputaţilor - n ţumăr voturi ob inute
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TOTAL JUDEŢ NR. 282.178 107.859 103.800 59.765 16.361 19.825 729 1.313
% 38,22 57,58 15,76 19,10 0,70 1,26

Municipiul Reşiţa NR. 77.965 24.885 23.887 13.119 3.963 4.783 380 515
(colegiul 1) % 31,92 12,64 3,82 4,61 0,37 0,50

TOTAL COLEGIUL 2 NR. 53.263 20.776 20.076 13.083 2.111 4.026 29 282
% 39,01 12,60 2,03 3,88 0,03 0,27

Mun. Caransebeş NR. 26.136 9.126 8.792 5.734 978 1.677 23 130
% 34,92 5,52 0,94 1,62 0,02 0,13

Alte localităţi NR. 27.127 11.650 11.284 7.349 1.133 2.349 6 152
% 42,95 7,08 1,09 2,26 0,01 0,15

TOTAL COLEGIUL 3 NR. 46.725 20.322 19.602 11.226 3.103 3.268 87 516
% 43,49 10,82 2,99 3,15 0,08 0,50

Oraş Băile Herculane NR. 4.760 1.931 1.877 862 480 274 4 188
% 40,57 0,83 0,46 0,26 0,00 0,18

Oraş Moldova Nouă NR. 11.805 4.016 3.880 2.336 380 692 28 59
% 34,02 2,25 0,37 0,67 0,03 0,06

Alte localităţi NR. 30.160 14.375 13.845 8.028 2.243 2.302 55 269
% 47,66 7,73 2,16 2,22 0,05 0,26

TOTAL COLEGIUL 4 NR. 49.427 17.462 16.714 9.171 2.281 3.154 108
% 35,33 8,84 2,20 3,04 0,10

Oraş Anina NR. 7.940 2.699 2.637 1.821 175 513 10
% 33,99 1,75 0,17 0,49 0,01

Oraş Oraviţa NR. 11.516 3.571 3.408 1.924 667 690 18
% 31,01 1,85 0,64 0,66 0,02

Alte localităţi NR. 29.971 11.192 10.669 5.426 1.439 1.951 80
% 37,34 5,23 1,39 1,88 0,08

TOTAL COLEGIUL 5 NR. 54.798 24.414 23.521 13.166 4.903 4.594 125
% 44,55 12,68 4,72 4,43 0,12

Oraş Bocşa NR. 15.504 5.690 5.439 2.368 1.925 894 40
% 36,70 2,28 1,85 0,86 0,04

Oraş Oţelu Roşu NR. 10.730 4.781 4.616 2.344 1.023 1.062 46
% 44,56 2,26 0,99 1,02 0,04

Alte localităţi NR. 28.564 13.943 13.466 8.454 1.955 2.638 39
% 48,81 8,14 1,88 2,54 0,04
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Auto-Moto-Velo
Vând Fiat Punto, înmatriculat în

România, 1995, 1.400 € negociabil.
Tel. 0723-214338. (RR)

Vând Opel Zafira, 1.8, înmatri-
culat recent în ţar

ţionare,
2.500 € negociabil, un tractor, 5.500
€. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând microbuz Fiat 8+1 diesel,
turbo, 1.900 cmc, anul fabricaţiei
2000, 2.500 €. Tel. 0720-433363 (rr)

Vând tractor, 50 cai putere, stare
foarte bun

ţie GPL, 110 €. Tel. 0756-
251256. (RR)

Vând Fiat Punto, 1995, înmatri-
culat, 1.400 € negociabil. Tel. 0722-
890918. (RR)

Vând garaj, 2.200 € negociabil.
Tel. 0355-404841, 0733-524679 (rr)

Vând Vw Polo, 1.4 benzin
ţie

ţie,
pentru Vw Polo 6N (2001). Tel.
0742-402807, 0761-815207.

Vând cauciucuri de iarn

ţie
anii 60, pies ţie în stare de
funcţionare. Preţ 300 € negociabil.
Tel. 0761-397324.

De vânzare motociclete second-
hand, scutere

ţii pe
www.lucianomoto.ro Tel. 0746-
773282.

Vând Mercedes C Classe 1.8
berlin

ţ 2000 €. Tel. 0733-
963734.

Vând Renault Espace2 nr.
valabile Franţa, asigurarea este
bun

ţuri cu cca. 25% mai ieftine decât
la magazin. Transport gratuit în
toata România. Comenzi

ţii pe www.cauciucuridirect.ro
sau la telefon 0318-110788.

ă, jante de aliaj,
climă, geamuri electrice, 3.000 €
negociabil. Tel. 0784-299993. (RR)

Vând Dacia Solenza, 2004,
stare foarte bună de func

ă, 2.800 € negociabil, un
Opel Ascona, benzinar, 700 € neg.
Tel. 0767-791282, 0723-318262 (rr)

Vând Opel Zafira diesel, 3.800
€, Opel Astra F Karavan, 1994,
2.100 €, cauciucuri de iarnă+vară,
instala

ă,
2001, abs, servodirec ă,
scaune încălzite, geamuri electrice,
închidere centralizată, km reali, 5
u

ă comandă originală,
aproape nouă, are

ă pe 13,
14, 15

ă CZ fabrica
ă de colec

ări moto. Informa

ă, din 1994, stare tehnica
ă foarte bună, înmatriculat,

cauciucuri de iarnă, consumabile
schimbate, pre

ă

ă. Tel. 0745-425904. Vindem
online cauciucuri noi

şi frân

şi, volan reglabil, unic proprietar în
România. Tel. 0729-933095, 0769-
995543.

Vând dubl
şi accelera

şi C-uri pe 16. Tel. 0749-
044785.

Vând motociclet

şi piese noi şi din
dezmembr

şi
optic

şi controlul maşinii 1000 €
negociabil. Tel. 0748-878880.

Vând Ford Escort cu anvelope
de iarn

şi reşapate pt.
maşini, 4x4, off-road, motociclete, la
pre

şi in-
forma

Vând microbuz de marf

ţ negociabil. Tel. 0722-871952

ţie. Tel. 0753-519192.

ă,
Citroen, cu numere de Timi

Vând Peugeot 407 diesel, 2000
cmc, 2005. Tel. 0745-266629. (RR)

Cumpăr tractor, dacă se poate
cu servo direc

şoara,
pre

Imobiliare
V nd cas

Dau la schimb garsonier

.

â
ţ negociabil.

Tel. 0746-550893.

ţ negociabil. Tel.
0765-429401

Cump

ţit,
gresie, termopane, u ţii
noi, liber, ocupabil imediat. Tel.
0727-045017

Vând urgent cas

ţa, camer

ţie. Tel. 0756-334605
Cump

ţit sau neîmbun ţit, ofer
5.000 €. Tel. 0723-470895, 0730-
145174

Vând apartament, 2 camere,
pus la punct, mobilat, str. F

ţ 30.000 € negociabil. Tel.
0733-360187

Vând cas

ţa, zona Moroa-
sa 2. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
0769-670833

Vând terenuri pentru construcţii
case, drumul Lupacului, persoan

ţ
ţ

negociabil. Tel. 0722-871952
Vând 2 camere c

ţit, gresie, termopa-
ne, înc ţii noi. Tel. 0727-
045017

Vând garsonier ţa,
zona g

ţ, coteţ de
p

ă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, pre

ă cu 2
camere, vană, u

ă,
zonă bună, dializa brutăria + cele 2
cabinete medicale, doresc un
apartament cu 3 camere, zona
Intim. Tel. 0255-236074

Vând apartament cu o cameră în
Govândari, et.1, pre

ăr 2 camere la cămin. Tel.
0747-793525

Vând apartament, 2 camere,
mobilate, bloc cu 4 etaje, zona Intim.
Tel. 0728-696796

Vând apartament, 2 camere tip
cămin, zona Intim, îmbunătă

ă mare, 3
camere, baie, bucătărie, 2.100 mp,
sat Serendia, 13.000 € negociabil.
Tel. 0754-454819, 0763-376667

Vând casă în Re ă,
bucătărie, baie, coridor, gaz, apă,
curent, 12.000 € negociabil. Tel.
0741-528025, 0727-413281

Închiriez urgent, apartament cu
1 cameră, bucătărie, baie cu cadă,
centrală proprie, izolat interior + ex-
terior, mobilat

ăstrelelor, nr. 7 A, 100 €/lună +
100 €, garan

ăr 2 camere, tip cămin,
îmbunătă ătă

ăgăra-

ă în Clisura Dunării,
250 mp, grădină 1.700 mp, 4 came-
re, 2 holuri, bucătărie, baie, mansar-
dă, 3 terase, apă, termopane,
centrală pe lemne, teracotă. Tel.
0735-655612

Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, et.
3, izolat termic, centrală nouă, boxă,
garaj, situat în Re

ă
privată. Tel. 0748-638058

Vând teren, 400 mp, cu căsu ă

ămin, zona
Intim, îmbunătă

ălzire, instala

ă în Oravi
ării, bloc de cărămidă, 8.000

€. Tel. 0746-228380
Vând sau schimb cu aparta-

ment, casă, 81 mp, compusă din: 3
camere, bucătărie, baie, hol, terasă
mare, gaze naturale, apă curentă,
canalizare, magazie,

ăsări, garaj, grădină, 230 mp,
centrală termică. Tel. 0752-951705

şi pliabile, geamuri
termopan, rulouri, parchet, central

şi şi instala

şi

şi utilat, cablu, Aleea
Alb

şului. Pre

şi

şi
curent, Calea Caransebeşului, pre

şpai

Vând apartament, în zona Cen-
tru Civic, Re ţa, 3 camere, 2 b

ţ 38.000 €. Tel. 0720-053058,
0355-402850

şi ăi, 2
balcoane, o bucătărie mare, boxă.
Pre

Vând sau schimb, casă în jude-
ă-

tă ă, cu apart în Re
ţul Cluj, 2 camere, baie îmbun

ţit ţa, 2 camere.
Preţ 24.000 €. Tel. 0355-805963

. şi

Vând cas ţa. Tel. 0355-
806864, 0745-174215

Vând urgent cas

ţ
ţ

ţii, utilit ţi în apropiere, 1,5
€/mp negociabil. Tel. 0743-738531

Vând cas

ţie ţinut
stupi, 1.500 mp. Tel. 0736-526005

Vând cas

ţ
ţ ţ 29.000 € neg

Tel. 0255-555453, 0786-842927
Vând apartament, 2 camere,

complet mobilat, central
ţie pe ţevi de cupru, gresie,

faianţ

ţie, 24.500 € negociabil.
Tel. 0722-440654. (RR)

Vând cas

ţ

Vând sau schimb apartament, în
zona Pipirig, Caransebe

ţ

ţa. Preţ 13.000 € neg Tel.
0355-883833, 0766-411829. (RR)

Doresc s

ţa, 2-3 camere, sau chiar

ţie pe ţevi de cupru, gresie, faianţ

ţie, 24.500 € mobilat sau 21.500
€, nemobilat. Tel.0722-440654 (RR)

ă în Re

ă în Dognecea,
67 mp, locuibil 200 mp, curte + gră
dină, fântână, fosă septică, hidrofor,
teracotă, u ă metalică, 2 camere,
baie cu vană, bucătărie, hol, gresie,
faian ă, sau schimb cu garsonieră +
diferen ă. Tel. 0255-236325

Vând sau schimb cu auto diesel,
2.800 mp grădină în Boc ă
cu intravilan, intabulată, pretabilă pt
construc ă

ă, str. Cimitirului, nr.8,
Govândari, 2 camere, bucătărie,
baie, coridor, teren 500 mp. Tel.
0736-526005

Vând teren cu proiect de
construc

ă în Boc

ătărie, cămară, loc de
baie, hol mare, construită din cără
midă arsă, gaz, curent, alimentare
cu apă de la hidrofor, fântână pro
prie, front stradal 14 m, 1.580 mp,
suprafa ă totală, cu posibilitate de
extindere în fa ă. Pre

ă cu
instala

ă, u ă la intrare schimbată,
balcon interior, închis, zona Luncă,
lângă Poli

ă la Ticvaniu Mare, la
strada principală, 3 camere, bucă-
tărie, pivni ă, anexe, cu 2 grădini
alăturate, 15.000 €. Tel. 0733-
672430. (RR)

ăi, 2 balcoane
închise cu termopan, încălzire cu
centrală proprie. Tel.0768-776073.

Vând casă în Târnova, 3 came
re, coridor, pivni ă, grădină mare,
sau schimb cu o garsonieră ori apar
tament de 2-3 camere, neamenajat,
în Re

ă închiriez apartament
la bloc, dar să fie la parter, sau chiar

ă. Tel. 0768-850794. (RR)
Vând casă în Gătaia, 2 camere

decomandate, baie, bucătărie, hol,
cămară de alimente + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
grădină, 1.520 mp, 30.000 € neg ,
sau schimb cu apartament în Re

ă.
Tel. 0256-410590, 0747-832171 ( )

Vând apartament, 2 camere,
complet mobilat, centrală cu instala

ă,
u ă la intrare schimbată, balcon
interior, închis, zona Luncă, lângă
Poli

şi

ş

şa, limitrof

şi posibilitate de

şa, str. Negoiu
lui, nr. 17, aproape de gara Vasiova,
2 camere, buc

ş

ş, compus
din, 3 camere, 2 b

şi

şi la cas

şi
şi cas

ş

-

.

-

-

-

.

-

-

.

.
-

rr

-

Vând garsonieră, tip 1, 30 mp,
neamenajată interior, 1 cameră,
bucătărie, baie, hol, balcon, izolată
termic, geamuri termopane, str.
Albăstrelelor, Reşiţa, 11.500 €. Tel.
0744-145154. (RR)

Vând sau închiriez, 2 camere de
cămin, 10.500 €, 70-80 €/lună. Tel.
0728-260018. (RR)

Vând apartament, 2 camere, la
parter, Moroasa 1, Re

ă în Luncă,
7.000 € neg Tel. 0748-362533 (RR)

Vând sau închiriez, garsonieră,
Calea

ă în Ticvaniu Mare, 3
camere, bucătărie, pivni ă + anexe,
2 grădini alăturate casei. Pre

ă, geamuri termo-
pane, str. Hebe, Timi

ăile Her-
culane, 3 camere, complet mobilat

ă sau apartament în Caran-
sebe

ătă

ă, 1.200
lei/lună. Tel. 0255-525371. (RR)

Vând apartament 3 camere
confort 1, decomandat, Făgăra

ă termică, termo-
pane la tot apartamentul, inclusiv
balcon, podele laminate, u

ă modernă, u ă de metal
la intrare, apartament recent reno-
vat, modificat modern. Se acceptă

ă. Ocupabil imediat.
Tel. 0748-469330.

Închiriez urgent apartament 2
camere, confort 1, centrală termică,
mobilat

ă 46 mp, în
Re ă Pia

ă, fără îmbunătă

ă, termopane, pre

ăi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.

şi

şi

şoara, 37.000 €
negociabil. Tel. 0771-641895. (RR)

Vând apartament, în B

şi utilat, la parter, sau schimb cu
cas

ş. Pre

şului
35, parter (înalt), 39.000 €
negociabil. Tel. 0741-192486.

Vând la pre

şi interior
noi, faian ş

şi
credit prima cas

şi utilat. Tel. 0720-2231201.
Vând teren intravilan 804 mp, în

Reşi şire spre Caransebeş, km
1, pre

şi

şi

ţa, 17.000 €
negociabil. Tel. 0742-698947. (RR)

Vând apartament, 2 camere, et.
2, Moroasa 1, Re ţa, 17.000 €
negociabil. Tel. 0720-411464. (RR)

Vând garsonier

Ţerovei, 9.500 € negociabil.
Tel. 0721-498097. (RR)

Vând apartament, 23.000 €
negociabil. Tel. 0355-803294, 0740-
937835. (RR)

Vând cas
ţ

ţ
15.000 € negociabil. Tel. 0733-
672430, 0255-213323. (RR)

Vând apartament, 2 camere,
boxe, et. 1, central

ţ 55.000 € negociabil. Tel.
0722-551615. (RR)

Vând apartament, 2 camere,
confort 2, et. 4/4, îmbun ţit. Preţ
21.000 € neg Tel. 0761-606403. ( )

Închiriez spaţiu comercial, 60
mp, pentru bar, cu teras

ţ bun teren în
Bratova. Tel. 0726-701010.

Vând apartament 3 camere,
zona Valea Domanului. Tel. 0726-
701010.

Vând urgent apartament cu 2
camere în bloc de 4 nivele, izolat pe
exterior, central

ţ

ţa, ie
ţ 20 €/mp. Tel. 0746-773282.

Vând garsonier
ţa, lâng ţa Sud, etaj 2,

izolaţie exterioar ţiri,
preţ 16.000 €. Tel. 0733-963734.

Vând apartament 3 camere
Moroasa 2, semidecomandat, 75
mp, central ţ
25.000 €. Tel. 0746-505876.

Vând casa Re ţa 6 camere, 2
b

.

. rr

Vând apartament cu 2 camere în
municipiul Re

ă termică,
termopane, cu gresie ă,
stare foarte bună, ocupabil imediat.
Tel. 0771-290801, 0723-616356.

Schimb teren cu apartament în
Re

ă

ăi 2 balcoane geamuri
termopan, u ăi, 2
balcoane, pre

ă bună, centrală, u ă metalică,
geamuri termopan par

ă,
zona Micro 4, bloc 4 etaje, etaj
intermediar, balcon, u ă metalică,
geamuri termopan, pre

ă în Re
ătărie, pivni ă,

îmbunătă ă, grădină 50 mp, pre

ă zona Mociur în
Re ă apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.

Schimb apartament 3 camere cu
casă în Re

ă. Tel. 0723-425858.
Vând spa

ă de vânzare compusă din 2
camere, bucătărie, spai

ădină mare, este din cărămidă
crudă, se află în Secu, mai multe
detalii la telefon sau la fa

ă fizică vând 2 camere
conf 1, bloc de 4 nivele, et. 3,
centrală termică, bloc izolat pe
exterior, zona B-dul Muncii.
Ocupabil imediat. Accept

ă". Exclus intermediari.
Tel. 0769-086352.

Proprietar, vând apartament 2
camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunca, scara cu Protec

ă pentru
închiriere în Timi

ă, ofer între 100-130 €. Tel.
0770-694481.

Vând apartament 3 camere în
Re

şi

şi
interior), cu central

şi faian

şi
şi

şului, km 1-2, cu utilit

şi interioare noi, 2 b

ş

ş

şi

şi

şi

şi credit
"Prima Cas

şoara, indiferent de
zon

şi

ş-Severin, 1850
mp, pre

ţa, zona poliţiei, con-
fort 1, semidecomandat, etaj 3, la
bloc cu 4 etaje, anvelopat (exterior

ţ

ţa. Tel. 0724-213973.
Vând teren în Re ţa, pe Calea

Caransebe ţi,
preţ 10 €/mp. Tel. 0722-630097.

Vând apartament cu 3 camere
confort 1, 2 b

ţ 26.000 € neg. Tel.
0766-226289, 0720-231201.

Vând apartament 2 camere
confort 1 decomandat, bloc 4 etaje,
zon

ţial, preţ
24.000 € neg. Tel. 0766-226289,
0720-231201.

Vând apartament cu o camer

ţ 9000 €. Tel.
0766-226289, 0748-469330.

Vând cas ţa, zona Mun-
citoresc, baie, buc ţ

ţit ţ
32.000 € neg. Tel. 0766-226289,
0720-231201.

Vând garsonier
ţa, et. 1, balcon, central

ţa. Tel. 0761-053706.
Ofer spre închiriere ap. cu 3

camere complet utilat, vizibil pe bl.
Muncii bl. 15, sc.1. Preţul este de
150 €/lun

ţiu comercial, parter
bloc Aleea Felix bl. 4/3/4, moder-
nizat, pt. sedii agenţii, cabinete,
birouri etc., 50 mp, preţ 35.000 €.
Tel. 0733-055017, 0744-524991.

Cas
ţ, curte,

gr

ţa locului.
Preţ 7000 €. Tel. 0255-233958.

Persoan

ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533

Proprietar, vând apartament 3
camere, 16.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunca, scara cu Protecţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.

Caut urgent garsonier

ţa, zona Intim, etaj 1 din 4, preţ
28.000 € neg. Tel. 0740-901345.

Vând teren intravilan în localita
tea Ezeris, Cara

ţ 8 000 € negociabil. Tel.
0760-981201.

ort

-

.
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În 21 decembrie are loc solstiţiul
de iarnă. Acesta reprezintă momentul
începerii iernii în emisfera nordică

ă. Astfel vom
avea ziua cea mai scurtă

ă a anului. După solsti
ă ziua va începe să crească

ă cu noaptea la echinoc
ăvară, în data de 20 martie 2013.

şi al
verii în emisfera sudic

şi noaptea
cea mai lung

şi
va fi egal

ţiul
de iarn

ţiul de
prim
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ţiile de voiaj CFR vor fi deschise în zilele de 24
ţ ţa de iarn

ţ ţa TVR Cultural, ca urmare a situaţiei financiare critice
ţ ţii intenţioneaz

ţiei de Dezvoltare a Comerţului din Statele Unite ale Americii (USTDA) ţionale Po

Agen
Elevii din înv

TVR a informat CNA c România a avut în 2011 un PIB/locuitor exprimat în
paritatea puterii de cump Ministerul S

Strategia de privatizare a Companiei Na

şi 31 decembrie 2012, între orele 08:00-15:30, îns şi 26 decembrie 2012 şi pe 1
şi 2 ianuarie 2013 şi preşcolarii vor intra în vacan

şta
Român

ă vor rămâne închise pe 25
ă ământul preuniversitar ă de vineri, după terminarea cursurilor, până luni, 14 ianuarie

2013 ă renun ă la licen
ărare standard mai mic cu 50% fa ă de media din Uniunea Europeană ănătă ă dezvoltarea sistemului de

telemedicină, cu sprijinul Agen
ă SAa fost aprobată printr-o Hotărâre de Guvern

Referendumul desfă ă

ăzute la urne, de 43,20%, potrivit
datelor finale date publicită ătre Biroul Electoral Jude

ă

şurat în 35 de unit

şurate pe litoral privind
extrac şist nu s-au validat din acelaşi motiv.

ţi administrativ-
teritoriale din Alba privind mineritul din Munţii Apuseni a fost
invalidat din cauza prezenţei sc

ţii de c ţean
Alba. Similar, referendumurile desf

ţia gazele de

Rata anuală a inflaţiei (pe ultimele 12 luni) a sc

ţional
de Statistic ţia B ţionale a României
(BNR) pentru rata anual ţiei este de 5,1% la
sfâr

ăzut la
4,56% în luna noiembrie 2012, de la 4,96% în luna
octombrie, potrivit datelor publicate de Institutul Na

ă (INS). Proiec ăncii Na
ă a infla

şitul anului 2012 şi de 3,5% la finele lui 2013.
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Ministerul Finan

ăugata pentru echilibrarea bugetelor locale alocate
pentru achitarea plă

ăzute la art. 35 alin. (12) din Ordonan
ă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea

bugetului de stat pe anul 2012 (M.O. nr. 750/07.11.2012)
Ministerul Finan ă din

2012 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 35
alin. (15)-(19) din Ordonan ă a Guvernului nr.
61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2012 (M.O. nr. 750/07.11.2012)

H.G. nr. 1071/2012 pentru modificarea

ărârea Guvernului
nr. 44/2004 (M.O. nr. 753/08.11.2012)

O.u.G. nr. 67/2012 privind modificarea art. 55 din
Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputa

ă

ă

ătre stat a costurilor pentru elevii care frecven
tează învă ământul profesional (M.O. nr. 756/09.11.2012)

Ordinul Ministerului Agriculturii ării Rurale nr.
243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete în scoli
(M.O. nr. 756/09.11.2012)

Legea nr. 203/2012 pentru modificarea
ă a Guvernului nr. 195/2002 privind

circula

ădurilor - Procedura din 2012 de
codificare a informărilor, aten ărilor ărilor
meteorologice care se emit în cazul producerii de
fenomene meteorologice periculoase la scara na

ădurilor - Procedura din 2012 de
codificare a informărilor, aten ărilor ărilor
hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene
hidrologice periculoase la scara na

ărtate abuziv din armata în perioada 23 au
gust 1944 - 31 decembrie 1961 (M.O. nr. 766/14.11.2012)

Legea nr. 61/1993 (r 4) privind aloca

ţelor Publice - Norma metodologica din
2012 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
ad

ţilor restante ale instituţiilor publice
finanţate parţial din bugetul local

ţeaua autoritarilor administraţiei publice locale pentru
destinaţiile prev ţa de
urgenţ

ţelor Publice - Norma metodologic

ţa de urgenţ

ţilor

ţilor administraţiei publice
locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

ţii în
domeniul serviciilor sociale (M.O. nr. 754/09.11.2012)

H.G. nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţio
nare de c

ţ

ţei de urgenţ
ţia pe drumurile publice (M.O. nr. 760/12.11.2012)

MinisterulAdministraţiei

ţean (M.O. nr.
762/13.11.2012)

Ministerul Administraţiei

ţean (M.O. nr. 762/13.11.2012)
Ministerul Mediului

ţion

ţionala
sau regionala (M.O. nr. 765/14.11.2012)

Ministerul Mediului
ţion

ţionala sau regionala
(M.O. nr. 765/14.11.2012)

Guvernul României - Norma metodologica din 2012
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 226/2011 privind
reparaţiile morale

ţia de stat pentru
copii (M.O. nr. 767/14.11.2012)

şi spitalelor publice din
re

şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hot

şi
a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.

67/2004 pentru alegerea autorit
şi

a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (M.O. nr.
753/08.11.2012)

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calit

şi Dezvolt

şi completarea
Ordonan

şi Internelor - Criteriul din 2012
de evaluare şi punctajele care se acorda în vederea
atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de
persoane prin servicii regulate în trafic jude

şi Internelor - Metodologia din

2012 de punctare privind criteriile de evaluare ale
operatorului de transport în vederea atribuirii traseelor
pentru transportul rutier public de persoane prin servicii
regulate în trafic jude

şi P
şi avertiz

şi P
şi avertiz

şi materiale pentru fostele cadre militare
active, îndep

-
-

-

Accizele la motorină vor cre
ă,

respectiv 330,395 euro/1.000 litri, fa ă de de
374 euro/tonă, respectiv 316,03 euro/1.000
litri în prezent, potrivit unui proiect de
ordonan ă adoptat de Guvern.

şte cu 4,5%
de la 1 ianuarie 2013, la 391 euro/ton

ţ

ţ

Ordonanţă de urgenţă privind
stabilirea salariilor personalului din
sectorul bugetar în anul 2013
prorogarea unor termene din acte
normative, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare

,

Pentru anul 2013, în salarizarea
personalului din sectorul bugetar

Cuantumul brut al salariilor de bază
se menţine la nivelul stabilit pentru luna
decembrie 2012

Cuantumul compensaţiei băneşti,
respectiv al alocaţiei valorice pentru
drepturile de hrană şi valoarea financiară
anuală a normelor de echipare, precum şi
a altor drepturi, se menţine la nivelul
stabilit pentru luna decembrie 2012

Valoarea de referinţă se menţine la
600 de lei

Se aplică, în mod corespunzător, în
anul 2013 prevederile art. 7 din OUG nr.
19/2012 şi ale articolelor II din OUG nr.
80/2010.

Se amână în continuare aplicarea
prevederilor art 21 din Legea-cadru
284/2010 cu modificările ulterioare

Se suspendă prevederile Legii nr.
148/2012 până la data de 01 ianuarie
2014, pentru compatibilizarea dispoziţii
lor acestei Legi cu Directiva 2006/112/CE
în ceea ce priveşte facturarea şi
arhivarea electronică a facturii

Se menţin la nivelul acordat pentru
luna decembrie 2012 următoarele
drepturi: indemnizaţiile prevăzute de
Decretul-Lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice, precum şi
a celor deportate, invalizilor, veteranilor,
văduvelor de război etc.

Se modifică data de intrare în vigoare
a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea
calităţii în serviciile sociale de la 01
ianuarie 2013 la 01 iunie 2013, precum şi
a unor termene de elaborare de către
MMFPS a unor acte normative necesare
aplicării acestei Legi

În situaţia în care măsurile mai sus
menţionate nu ar fi prelungite şi pentru
anul 2013, cheltuielile bugetului general
consolidat s-ar majora cu circa 44,3
miliarde lei, reprezentând 6,8% din PIB.
Aceste cheltuieli sunt nesustenabile din
punct de vedere financiar.
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Modificarea }i completarea Legii nr.
279/2005 privind ucenicia la locul

de munc@
La propunerea Ministerului Muncii, Familiei

ă*republicată.
Modificările legislative aduse de noul act normativ, ini

ării participării tinerilor la această formă de
pregătire

ă, ca solu ării
ă, în principal

ob ătre tineri, a unei formări profesionale de
c litate

ă permită ocuparea unui loc de muncă
ă ării;
asigurarea necesarului de for ă de muncă calificată, de

calitate, în func
ă

ucenicia la locul de muncă;
extinderea posibilită

ă, inclusiv prin utilizarea fondurilor europene.
Astfel, documentul aduce o serie de modificări

Contractului de ucenicie la locul de muncă, prin stabilirea unor
clauze specifice în ceea ce prive

ă asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă
un contract de muncă încheiat pe durată determinată,
propor

ă asigure ucenicului pregătirea practică corespunzătoare
calificării în care ucenicul se formează profesional;

să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică co
respunzătoare programului de formare profesională finalizat
cu certificat de calificare profesională a adul

ă a adul
ă, cu modificările ările ulterioare;

să încheie un contract de prestări servicii de formare
profesională cu un furnizor autorizat în condi

ării programului de formare
profesională a ucenicului;

să suporte contravaloarea programului de formare
profesională a ucenicului.

ă desfă
ă;

să participe la pregătirea teoretică corespunzătoare pro
gramului de formare profesională, finalizat cu certificat de cali
ficare profesională a adul

ă participe la sus
ătire teoretică ă.

Evaluarea ării profesionale prin
ucenicie la locul de muncă se va realiza în conformitate cu
prevederile legale în vigoare privind formarea profesională a
adul ă este
organizată prin furnizori autoriza

ări ale
persoanelor fizice sau juridice, prin Fonduri Structurale
Europene sau de la bugetul asigurărilor de

şi Protec
şedin

şi completarea Legii nr.
279/2005 privind ucenicia la locul de munc

şi pentru a încuraja dezvoltarea experien
şi

reducerii şomajului în rândul tinerilor, vizeaz

şi a unor competen
şi continuarea

înv

şte:

şi complet

şoare activitatea în conformitate cu prevederile
contractului de ucenicie la locul de munc

şi practic
şi certificarea form

şi prin sponsoriz

şomaj.

ţiei
Sociale, Guvernul a aprobat, în ţa din 12 decembrie a.c.,
proiectul de lege pentru modificarea

ţiat în
vederea stimul

ţelor la
locul de munc ţie pentru promovarea ocup

ţinerea, de c
ţe recunoscute la nivel naţional,

care s
ţ

ţ
ţie de cerinţele proprii ale angajatorilor;

simplificarea atribuţiilor angajatorilor care organizeaz

ţii de finanţare a acestui tip de formare
profesional

s

ţional cu timpul lucrat;
s

ţilor, în condiţiile
O G nr. 129/2000 privind formarea profesional ţilor,
republicat

ţiile O G nr.
129/2000, în scopul asigur

s

ţilor, în condiţiile O G nr. 129/2000;
s ţinerea examenului de absolvire la

terminarea stagiilor de preg

ţilor, în condiţiile în care formarea profesional
ţi.

Mai mult, noul act normativ permite finanţarea formarii
profesionale prin ucenicie la locul de munca, atât din
resursele proprii ale angajatorilor, cât

:
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1. obligaţiile angajatorului

ţiile ucenicului

:

:2. obliga

Proiectul de act normativ poate fi accesat pe site-ul MMFPS.
Compartiment Comunicare, Rela şi Presţii Publice ă

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

Lista viitorului Guvern prezentat@ de
premierul desemnat Victor Ponta:

Prim-ministru - Victor Ponta
Viceprim-ministru şi ministru alAdm. şi Dezv. Regionale - Liviu Dragnea
Viceprim-ministru şi ministru al Finanţelor - Daniel Chiţoiu
Viceprim-ministru - Gabriel Oprea

MinistrulApărării - Mircea Duşa
MinistrulAfacerilor Externe - Titus Corlăţean
Ministrul Energiei - Constantin Niţă
Ministrul Societăţii Informaţionale şi Comunicaţiilor - Dan Nica
Ministrul Industriei - Varujan Vosganian
Ministrul Fondurilor Europene - Eugen Teodorovici
Ministrul Educaţiei - Remus Pricopie
Ministrul Mediului şi Schimbărilor climatice - Rovana Plumb
Ministrul Sănătăţii - Eugen Nicolăescu
Ministrul Culturii şi Cultelor - Daniel Barbu
MinistrulAgriculturii - Daniel Constantin
Ministrul Transporturilor - Relu Fenechiu
Ministrul de Interne - Radu Stroe
Ministrul Muncii - Mariana Câmpeanu
Ministrul Pădurilor şiApelor - Lucia Varga
Ministrul pentru IMM-uri, Turism şi Mediul deAfaceri - Maria Grapini
Ministrul Justiţiei - Mona Pivniceru
Ministrul Sportului şi Tineretului - Nicolae Bănicioiu

Ministrul delegat pentru Buget - Liviu Voinea
Ministrul delegat pentru Cercetare Ştiinţifică - Mihnea Costoiu
Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură - Dan Şova
Ministrul delegat pentru Dialog Social - Doina Pană
Ministrul delegat pentru Relaţia cu Parlamentul - Mihai Voicu
Ministrul delegat pentru Românii de Pretutindeni - Cristian David.

Mini ţi vor fi audiaţi în comisiile de specialitate ale
Parlamentului ţie de votul comisiilor de specialitate vineri,
21 decembrie, urmeaz

ştrii desemna
şi în func

şi
votul în plen pentru învesirea noului guvern.

ă prezentarea programului de guvernare
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Proiect de lege privind măsurile pentru combaterea întârzierii
în executarea obliga ă a unor sume de bani rezultând din
contracte încheiate între profesioni ă

ării serviciilor,
dacă data facturii este incertă

30 de zile de la data finalizării procedurii de execu

ţiilor de plat
ţi

contractante

ţie

şti şi între aceştia şi autorit

30 de zile de la data primirii facturii
30 de zile de la data primirii bunurilor sau prest

Proiectul de lege adoptat de Guvern armonizeaz ţia
român

ţiile comerciale. Noua reglementare introduce un
regim mai sever al obligaţiilor autorit ţilor contractante, scopul
instrumentului european fiind cel de a crea mecanisme suficient de
persuasive pentru ca instituţiile statelor membre s

ţia de plat ţului bunurilor/prestaţiilor.
Proiectul de lege vizeaz

ă legisla
ă cu Directiva 2011/7/CE privind combaterea întârzierii la

plată în tranzac
ă

ă execute în ter-
men cât mai scurt obliga ă a pre

ă stabilirea unor termene maximale de plată
(contractuale şi legale): în raporturile dintre profesionişti, un termen
contractual de maxim 60 de zile şi un termen legal:
�

�

�
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Banca Central Comisia European
Ultimele trupe combatante franceze au p

Rusia Partidul Liberal
Democrat, conservator, principala forma

ă Europeană (BCE) a decis să păstreze nemodificată dobânda de referin ă la nivelul record de 0,75% ă organizează o
consultare publică cu privire la cea mai bună modalitate de îmbunătă ă ărăsit Kabul, cu
doi ani înaintea retragerii definitive a for

ă în
Camera Reprezentan

ţ
ţire a calit ţii aerului în Europa

ţelor internaţionale ţii oficiale directe de la conflictul din 2008
ţiune de opoziţie din Japonia, a câ ţinând majoritatea absolut

ţilor a legislativului japonez

şi Georgia au purtat primele discu
ştigat alegerile parlamentare şi va reveni la putere, ob

5

Irlanda ă
ă a Uniunii Europene,

mandat pe care îl va prelua de la 1 ianuarie.
Principalele obiective sunt cre

ă ă, în
special pentru tineri.

şi-a anun
şedin

şterea
economic şi crearea de locuri de munc

ţat priorit ţile la
pre ţia semestrial

Cărbunele va depă

ă consumul de cărbune egalând
consumul de petrol în patru ani.

şi hidrocarburile ca principal
combustibil în lume, într-un deceniu dominat de creştere în
economiile emergente China şi India, potrivit unui raport
publicat recent. Cele mai recente previziuni ale Agenţiei
Internaţionale a Energiei arat

Preşedintele Barack Obama l-a invitat pe
, s

şitul lui 2014, a majorit

şeful statului afgan, Hamid Karzai ă
efectueze în ianuarie o vizită la Washington
pentru a discuta despre viitorul Afganistanului
după retragerea, la sfâr ăţii
militarilor occidentali.

Comisia a adoptat noi orientări privind
denun ălcărilor cu scopul de a încuraja
personalul să raporteze orice informa

ă existen
ă ă

în cadrul atribu
ălcărilor

sunt deja printre cele mai stricte din lume. Aceste
norme au fost adoptate în 2004 ă în
statutul func

ă. Noile orientări pornesc de la aceste
norme

ă. De asemenea, orientările reamintesc
personalului că, în timp ce în multe sisteme juridice
denun ălcărilor este un drept, pentru
personalul UE este o obliga

ătre Oficiul
European de Luptă Antifraudă (OLAF), numărul de
cazuri de denun ălcărilor rămâne scăzut.
Potrivit statisticilor OLAF, în medie apar aproximativ
cinci cazuri pe an.

Acest lucru se datorează faptului că, în rarele
situa ă în
cadrul atribu

ă superiorilor ierarhici,
fără o trimitere explicită la normele privind
denun ălcărilor. Cu toate acestea, este
important să existe canale de raportare

ălcărilor clare, cunoscute de
toată lumea

ă,
Comisia a decis să ofere personalului orientări mai
precise, care să explice în termeni clari când

ălcările. Pentru elaborarea
acestor orientări, Comisia a analizat cele mai bune
practici din întreaga lume ă
chestiune cu două organiza

raportarea cazurilor de nereguli grave este o
obliga ă să ajute Comisia

ă Antifraudă să detecteze ă
investigheze aceste cazuri. Denun ătorilor care
ac ă de bună credin ă li se oferă în schimb o
protec ă;

personalul are de ales între o serie de canale de
raportare destinate denun ării încălcărilor

ă
solu
ă contacteze altă institu

ătorilor nu sunt
permise. Denun ătorii trebuie proteja

ă rămână confiden ă în cazul în care
doresc acest lucru. în cursul procedurilor de
evaluare ă o
aten ă pentru a se asigura că
denun ătorul nu suportă consecin

ă pe denun ătorii care doresc
să î ă, din cauza temerii
rezonabile de reac

ă anumite fapte ar trebui sau
nu denun ă consiliere

ătorilor (poten
ătorii au dreptul de a primi feedback cu

privire la ac ării
lor;

denun ăuvoitoare, care urmăre ă
aducă atingere integrită

ă ă de urmărire
disciplinară;

în mod evident, orientările subliniază faptul că
dreptul la apărare al persoanelor implicate în orice
acuza

ările vor fi transmise tuturor membrilor
personalului ări
frecvente, care vor pune la dispozi

ţarea înc
ţie care

sugereaz ţa unor acte de corupţie, de
fraud

ţiilor de serviciu.
Normele UE privind denunţarea înc

ţionarilor Uniunii, care au putere
legislativ

ţa ţa
practic

ţarea înc
ţie.

De
ţii importante de c

ţare a înc

ţii în care membrii personalului descoper
ţiilor lor de serviciu nereguli grave,

majoritatea le semnaleaz

ţarea înc

ţare a înc

ţate înc

ţii de frunte în domeniu,
Transparency International

ţie menit

ţ
ţioneaz ţ

ţie solid

ţ

ţie ţii, personalul poate chiar
s ţie a UE cu privire la
problemele constatate;

represaliile împotriva denunţ
ţ ţi

ţial

ţie deosebit
ţ ţe negative;

Comisia îi sprijin ţ

ţii ostile în mediul de lucru
imediat;

pentru a veni în ajutorul membrilor personalului
care nu sunt siguri dac

ţate, Comisia ofer
ţial ţial denunţ ţiali).

Denunţ
ţiunile întreprinse ca urmare a denunţ

ţarea r
ţii sau reputaţiei unei alte

persoane, este interzis

ţii trebuie respectat.
Orient

ţie exemple

şi a altor nereguli grave pe care le descoper

şi figureaz

şi reunesc jurispruden şi experien

şi normele au avut ca rezultat efectuarea
unor investiga

şi proceduri
de denun

şi de încredere.
Aşadar, ca parte a strategiei sale antifraud

şi cum
trebuie denun

şi a discutat aceast

şi Public Concern at
Work.

şi Oficiul
European de Lupt şi s

şi poate
ocoli în întregime superiorii ierarhici. Ca ultim

şi în anumite condi

şi identitatea
lor trebuie s

şi promovare a personalului se acord

şi schimbe locul de munc

şi sprijin
confiden şi impar

şte s

şi este pasibil

şi vor fi urmate de o serie de întreb
şi

detalii suplimentare.Iată câteva dintre elementele-cheie ale noilor
orientări:

�

�

�

�

�

�

�

( )Comisia European :IP/12/1326, 06/12/2012ă

Denun]area unor acte de corup]ie, de fraud@ }i
a altor nereguli grave în cadrul atribu]iilor de serviciu

21 decembrie 2012 nu va fi sfâr

.

-

-

-

.

-

-

şitul lumii
aşa cum o ştim, cu toate acestea, va fi un alt
solsti

ştiin

şitul lumii în 2012:
Exist

şi în
2012. Planetei noastre i-a mers foarte bine
de-a lungul a mai mult de 4 miliarde de ani, iar
oamenii de ştiin

ştiu de de nici o amenin

şi în 2012?
Povestea a început cu zvonuri potrivit

c

şi legat şitul unuia
dintre ciclurile din calendarul mayaş antic,
solsti

şitului a fost prezis
ş se termin

şa cum calendarul de pe peretele
buc

ş
nu înceteaz

şitul unui lung ciclu
mayaş, dar apoi - la fel ca şi calendarul dvs.
care începe din nou de la 1 ianuarie - un alt
lung ciclu de num

ş.
Prezice NASA un "întuneric total" pe

P

ştiin

şi chiar dac

şi alte dou
şi 2000. În fiecare

decembrie, P şi Soarele se aliniaz

şi amenin

şi alte povestiri despre planete
aflate în deriv

şi se îndrept

şi ar fi vizibile acum cu
ochiul liber. În mod evident, nu exist

şc

şi polaritatea magnetic

ştim, o astfel de
inversare magnetic

ştiin

şi asteroizi, deşi
ciocnirile mari sunt foarte rare. Ultimul mare
impact a fost în urm
şi a dus la dispari

şi la fel
de mari ca cel care a ucis dinozaurii. Toate
aceste lucr

ştiin
şi pentru toate afirma

şnuite în decembrie 2012.
Exist

şi se preconizeaz

ştiin
şi un nivel de

paranoia demn de Noaptea Mor

Şi e sfârşitul lumii aşa cum o ştim.

ţiul de iarn
ţ

ţ

ţ
ţare asociat

ţiilor potrivit
c

ţial prezis

ţiul de iarn

ţie ţific

ţie invoc

ţ

ţ

ţii. Dac

ţin un deceniu

ţ

ţa P ţie
de 180 de grade în jurul centrului în câteva
zile, dac

ţie a P

ţie. Cu toate

acestea, multe dintre site-urile care promo
veaz

ţin c
ţie între rotaţie

ţa de pe P
ţ

ţin probabil s

ţia dinozaurilor. Ast

ţial periculo

ţi vedea c

ţii privind dezastre
sau schimb

ţa? Unde este dovada? Nu este nici una,
ţiile fictive, indiferent

dac ţi, filme,
documentare sau pe Internet, nu putem
schimba acest fapt simplu. Nu exist

ţiile
f

ţiilor prin satelit, cu toate c
ţat cum s

ţific
ţa în astronomie,

ţilor Vii.
Chiar când prezic

ă.
Oamenii de ă de la NASA răspund la

întrebări cu privire la următoarele subiecte
privind sfâr

ă amenin ări la adresa
Pământului în 2012? Multe site-uri de Internet
spun că lumea se va termina în decembrie
2012

Lumea nu se va sfâr

ă credibili din întreaga lume
nu ă cu
anul 2012.

Care este originea predic
ărora lumea se va sfâr

ărora Nibiru, o planetă presupus descoperită
de sumerieni, se îndreaptă spre Pământ.
Această catastrofă a fost ini ă pentru
luna mai 2003, dar atunci când nu s-a întâm
plat nimic data catastrofei a fost mutată până
în decembrie 2012 ă de sfâr

ă în 2012, prin urmare, data
sfâr ă 21 decembrie 2012.

Calendarului maya ă în
decembrie 2012?

A
ătăria dumneavoastră nu încetează să

existe după 31 decembrie, calendarul maya
ă să existe la 21 decembrie 2012.

Această dată este sfâr

ărare începe pentru
calendarul maya

ământ între 23 - 25 decembrie?
Categoric nu. Nici NASA, nici orice altă

organiza ă nu prezice o astfel de

întâmplare. Rapoartele false privind această
afirma ă un fel de "aliniere a
Universului". Nu există nici o astfel de aliniere
(a se vedea întrebarea următoare).

Se pot alinia planete într-un mod care
afectează Pământul?

Nu există aliniere planetară în
următoarele câteva decenii ă
aceste alinieri ar avea loc, efectele lor asupra
Pământului ar fi neglijabile. O aliniere majoră
a avut loc în 1962, de exemplu, ă s-
au întâmplat în 1982

ământul ă
cu centrul aproximativ al Galaxiei Calea
Lactee, dar este un eveniment anual fără nici
o consecin ă.

Există o planetă numită Nibiru sau
Planeta X sau Eris care se apropie de Pământ

ă planeta noastră cu distrugerea pe
scară largă?

Nibiru
ă sunt o farsă pe Internet. Nu

există nici o bază faptică pentru aceste
afirma ă Nibiru sau Planeta X ar fi fost
reale ă spre o întâlnire cu
Pământul în 2012, astronomii le-ar fi urmărit
de cel pu

ă. Eris
este real, dar este o planetă pitică similară cu
Pluto care va rămâne în afara sistemului
solar, cea mai apropiată distan ă la care se va
afla de Pământ este de aproximativ 4 miliarde
de mile.

Care este teoria schimbării polilor? Este
adevărat că scoar ământului face o rota

ă nu ore?
O inversare în rota ământului este

imposibilă. Există mi ări lente ale continen
telor (de exemplu, Antarctica era aproape de
ecuator acum sute de milioane de ani în
urmă), dar care sunt irelevante pentru
pretinsa inversare a polilor de rota

ă dezastrul pun un comutator-momeală
pentru a păcăli cititorii. Ei sus ă există o
rela ă a
Pământului, care se schimbă neregulat (o
inversare magnetică are loc o dată la 400 000
ani, în medie). În ceea ce

ă nu produce nici un
pericol pentru via ământ. Oamenii
de ă cred că o inversare magnetică este
foarte pu ă se întâmple în
următoarele milenii.

Este Pământul în pericolul de a fi lovit de
un meteorit în 2012?

Pământul a fost întotdeauna supus
impactului cu comete

ă cu 65 de milioane de ani,
ăzi

astronomii NASA realizează unu studiu numit
Spaceguard Survey pentru a depista
asteroizii mari din apropierea Pământului cu
mult timp înainte de a lovi.Am determinat deja
că nu există asteroizi poten

ări se fac în mod deschis cu des
coperirile postate în fiecare zi pe site-ul oficial
al programului, astfel încât să pute ă
nimic nu este prezis pentru a lovi în 2012.

Ce simt cercetătorii de la NASA cu pri
vire la prezicerile privind finalul lumii în 2012?

Pentru orice afirma
ări dramatice în 2012, unde este

ă acestea sunt făcute în căr

ă dovezi
credibile pentru oricare dintre afirma
ăcute în sprijinul producerii de evenimente
neobi

ă un pericol legat de furtuni solare
gigantice estimate pentru 2012?

Activitatea solară are un ciclu regulat,
cu vârfuri la intervale de aproximativ 11 ani.
Lângă aceste vârfuri de activitate, unele
exploziile solare pot provoca întreruperea
comunica ă inginerii
au învă ă construiască electronice
care sunt protejate împotriva celor mai multe
furtuni solare. Dar nu există nici un risc special
asociat cu anul 2012. Următorul vârf de
maxim solar va avea loc în intervalul de timp
2012-2014 ă a fi un ciclu
solar mediu, asemănător ciclurilor anterioare.

Cele mai multe din prezicerile pentru 2012
se bazează pe confundarea iluziilor cu reali
tatea, nebunia sălbatică pseudo ă,
ignoran

ătorii se vor trezii a doua
zi după pretinsa Apocalipsă, nu se vor opri.
Unii dintre ei vor crede că se va întâmpla anul
viitor sau în anul următor. Există întotdeauna
oameni care vor să existe oApocalipsă.

De fapt, poate au dreptate. Ceasul ticăie.

Întrebarea (Î):

R:

Î:

Î:

Răspuns (R):

Î:

Î:

R:

R:

Î:

R:

Î:

R:

Î:

R:

Î:

R:

Î:

R:

R:

-

sursa NASA

Dincolo de 2012: De ce Lumea nu se va sfâr iş

Combaterea violen]ei
bazate pe gen

La 6 decembrie, Consiliul a
adoptat concluzii privind combaterea
violenţei împotriva femeilor

ţei domestice.
Consiliul a subliniat c ţa

împotriva femeilor trebuie condam
nat

ţii sau de religie. Concluziile
evidenţiaz

ţ

ţ

ţii femeilor de a
beneficia pe deplin de drepturile
omului

ţ

ţei bazate pe gen”
reprezint

ţi prezentate de Comi
sie. Aceast

ţi (2011 2020).

şi oferirea
de servicii de sprijin pentru victimele
violen

şi c

şi
constituie un obstacol în calea
particip

şi c şi
eliminarea acestui tip de violen

şi
de o abordare cuprinz

şi
încetarea violen

şi b

şanse
între femei şi b

ă violen

ă întrucât încalcă drepturile
omului ă nu poate fi justificată de
tradi

ă de asemenea faptul că
acest tip de violen ă „afectează
societatea în ansamblul său

ării active a femeilor la
societate”. Se subliniază că toate
formele de violen ă împotriva
femeilor trebuie condamnate ca
încălcări ale posibilită

ă, pentru combaterea
ă,

este nevoie de politici coordonate la
toate nivelurile relevante, precum

ătoare.
„Demnitatea, integritatea

ă un domeniu prioritar al
Strategiei pentru egalitatea între
femei ărba

ă prioritate a fost aprobată
de către Consiliu, inclusiv în Pactul
european pentru egalitatea de

ărba

-

-

-

Aproape jumătate din alegătorii
egipteni, circa 26 de milioane de
persoane, au fost chema

ă criză politică.
Restul ării votează la 22 decembrie.

Potrivit unor surse neoficiale, 56.5%
din popula ă
în care s-a desfă

ă a indicat însă că
rezultatele oficiale nu vor fi disponibile
decât după ce a doua rundă a
referendumului se va termina.

Proiectul de Constitu ă să
ofere ării un cadru institu

ă reflecte, potrivit sus ătorilor
acestuia, schimbările intervenite în Egipt
după alungarea de la putere a lui Hosni
Mubarak, în februarie 2011. Opozi

ă ă denun ă un text adop
tat rapid de către o comisie dominată de
islami ă
rilor stricte ale islamului ă pu

ă

ă ă ascundă
bani neimpozita ăncile elve

ă Foreign Account Tax Compliance
Act, care obligă băncile străine să
raporteze conturile cetă

ăncilor elve ă
au ajutat evazioni

ă renun
ă furnizeze mai multe

date bancare autorită
ă

intre în vigoare în 2014.

ţi la urne în
weekendul trecut pentru a vota asupra
referendumului, în plin

ţ

ţia celor zece regiuni din ţar

ţat în favoarea Constituţiei.
Comisia electoral

ţie vizeaz
ţ ţional stabil,

menit s ţin

ţia
laic ţ

ţine
garanţii pentru libert ţi.

ţenii americani s
ţi în b ţiene.

Acordul este bazat pe legea ame
rican

ţenilor SUA.
Ameninţaţi cu procese împotriva

b ţiene care se presupune c

ţian a fost de acord în acest
an s ţe la normele sale privind
secretul bancar

ţilor fiscale din SUA
Este de a

şurat referendumul s-au
pronun

şi cea liberal

şti, ce deschide calea interpret
şi ofer

au convenit
asupra unui acord care va face mai dificil
pentru cet

şti fiscali americani,
guvernul elve

şi s

şteptat ca noul acord s

-

-

-
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 4 camere
decomandat, 125 mp, et. 1/4,
central

ţa, lâng ţ
50.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 800 mp teren plus barac
ţa,

pe Calea Timi ţ 45.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând hal ţi
în Re ţa, zona Calea Timi

ţ 110.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 2 camere de c
ţiri, situate în

Re ţa, pe Calea Caransebe
ţ 7.500 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament, 2 camere, et.

1/4, confort 2, în suprafaţ
ţa, în zona centrul

Militar. Apartamentul nu are
îmbun ţiri. Preţ 15.900 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând teren, situat în Re ţa,
centru, 650 mp + cas

ţ 37.500 €. Închiriez
apartament, 2 camere, situat la vil

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

Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construit

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţii toate utilit ţile trase (ap
ţa, B-dul

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

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

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

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

ând spaţiu comercial în supra
faţ

ţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 . Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Re ţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând teren 4000 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas

ţ
ţ 40.000 . Tel. 0255-221529,

0720-038774.

Închiriez, apartament, 3 camere,
mobilat

ţ 250 €, lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Închiriez hal
ţa, utilat

ţi în domeniul
confecţiilor. Preţ 3 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu de producţie în
domeniul confecţiilor, în suprafaţ

ţa, zona
Muzeul de Locomotive. Preţ 4 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Re ţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ă, termopane, situat în
Re ă Centrul Militar. Pre

ă
metalică 450 mp, situate în Re

ă depozit 500 mp situa

ămin, 32
mp, cu îmbunătă

ă de 48 mp,
situat în Re

ătă

ă veche 3
camere. Pre

ă,
mobilat

ă agrement, în Re

ă la
ro

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

ă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Re

ă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacan ă).
Pre

ă, zona Muzeul de Locomotive.
Pre

ă, 1.400 mp, situat
în Re ă complet ătită
pentru activită

ă
de 500 mp, situat în Re

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

şi

şi
şoarei. Pre

şi şoarei.
Pre

şi şului.
Pre

şi

şi

şi utilat complet, zona
Muzeul de Locomotive. Pre

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi

şi

şi utilat complet, situat la
vil

şi şi preg

şi

şi

şoara lâng

ociabil.
.

a

V -

€

€/

€

Doresc să cumpăr untură de
viezure, pentru o persoană bolnavă.
Tel. 0723-560806. (RR)

Vând Bichon Frise, 7 săptămâni,
vaccinat, cu carnet, alb, talie mică,
nu lasă păr, 100 €. Tel. 0728-
420453. (RR)

Vând în Târnova, 2 cai, de rasă
semigrea, 2.500 lei/calul, un taur,
400 kg, o vi

Vând col

ăiu
ă, frumo

ă pentru sacrificat,
10 lei/kg negociabil. Tel. 0723-
213286, 0720-391286. (RR)

Vând porc, 100 kg, 9 lei/kg. Tel.
0754-571440. (RR)

Vând rochie de mireasă, 550 lei.
Tel. 0756-040911. (RR)

Vând mobilă pentru dormitor,
dulap cu 2 u

ă, 2 noptiere, o
comodă pt televizor, 400 lei, u

ăr urgent scaun cu măsu
ă pentru bebelu

ăr taur, 100 kg, rasa băl
ă românească. Tel. 0723-128805.

Vând baloturi de paie, în Boc
ă

ăcinătură de cereale, 1,8
lei/kg, porumb, 1,2 lei/kg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând urgent purcei de 8 săptă
mâni, 150 lei negociabil. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând moară de măcinat, 600 lei,
o masă de circular, cu tot cu motor

ă, 800 lei. Tel. 0729-053990.
Vând sistem home cinema, 5+1,

nou nou
ă veche, de 70-80 ani,

pre

ţea de 3 luni, oi. Tel.
0764-422290. (RR)

ţar, 600 lei. Tel. 0747-
453192. (RR)

Vând la Sc

-

.

-
ţ

ţa-
t

ţi, 8,5 lei/buc. nego-
ciabil, m

-

ţ, sigilat, în cutie, 110 €, o
cutie muzical

ţ rezonabil. Tel. 0722-264501 (rr)

ş, comuna Fârliug,
porci de ras şi, de carne, cu
greutatea optim

şi, dulap cu 3 uşi, 2 pa
turi pentru o persoan

şor
negociabil. Tel. 0741-104069. (RR)

Cump
şi. Tel. 0355-

808894, 0751-193203. (RR)
Vând în Sacu, 5 purcei de 3 luni,

150 lei/buc., 2 porci mai mari, de 30
de kg. Tel. 0734-376247. (RR)

Cump

şa,
350 de buc

şi
pânz

Vând lemn de foc, chituci, spar
te, cr

-
-

Vând tablet

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

Vând 1.700 kg de c

ţei de vân
ţi pentru vânat complex. Tel.

0730-917733

ţie Iphone dublu sim, 210 lei,
Nokia 6300, 160 lei, MP4, iPod, 80
giga, 260 lei. Tel. 0721-798604

Vând joc play station 1 , 55 lei,
play station 2, manete, 5 jocuri, 160
lei, play station portabil, psp, 3
jocuri, 270 lei, schimb cu telefon,
jocuri originale, ps2, ps3, psp, x-
box, 20 lei/buc. Tel. 0721-414951

Vând ieftin, canapea extensibi-
l

. ţi, dou -

ţi

ţi, m

ţei, tauri

ţel. Tel.
0765-509055. (RR)

Vând taur, aproximativ 900 kg,
1.200 €, un porc de 180-200 kg, 8
lei/kg. Tel. 0762-188929. (RR)

Vând 2 boilere, marca Ariston,
pe curent, de 120 l -

ţionare. Tel.
0768-776073. (RR)

Vând în Voiteni, nr.135, porc de
100 kg, 9 lei/kg, cu posibilitatea de a
fii t ţa locului. Tel. 0726-
544681, 0256-392404. (RR)

Vând televizor color, diagonala
61, 160 lei, calculator complet, cu tot
cu monitor, 350 lei, calculator
Pentium 3, 170 lei, monitor LCT 17,
150 lei, combin

ăpate, cu camionetă, de 3,5 to
ne. Tel. 0743-415305, 0729-165817

ă iRobot cu Android,
în perfectă stare. Tel. 0724-169067.

Vând televizor color, marca
Loewe, 56 diagonala, canapea
extensibilă, pentru 2 persoane,
pre

ărbune, 300
lei. Tel. 0771-343635

Vând carte rară, bisericească
ă, sec. XVII-XIX, prima jumătate

a sec. XX. Tel. 0748-638058
Vând că ătoare, 2 ani,

ap

ărucior pentru copil. Tel.
0752-951705, 0754-298397

Vând telefon Nokia 1600, 55 lei,
Nokia C5-GPS, 5 mega pixeli, 310
lei, Nokia N73, card, că

ă, în stare foarte bună, bicicletă
nouă pt bărba ă fotolii, cande
labru din Turcia. Tel. 0721-155683

Vând palton piele, nou, 100 lei
negociabil. Tel. 0355-408644

Vând lăn

ărba ărimea 50-
52, 150 lei negociabil. Tel. 0355-
405138, 0770-546568. (RR)

Vând porc, 170-180 kg, 8 lei/kg,
o scroafă gestantă, 8 lei/kg. Tel.
0742-544119. (RR)

Cumpăr vi

ăr piei de vită

ăpumi de lână naturală,
pentru 2 persoane, o dună de pene,
pentru 2 persoane, o bicicletă, un
televizor color

ăiat la fa

ă muzicală, 180 lei,
GPS pentru ma ă, model nou, 200
lei. Tel. 0769-280849. (RR)

Vând 2 calculatoare, Pentium 4,
500 lei/bucata, o imprimantă HP,
100 lei. Tel. 0744-759866. (RR)

şi
laic

Vând c

şti, 160 lei,
imita

şor de aur, 27 g, 14
carate. Tel. 0727-199030, 0355-
409985. (RR)

Vând porc, 130 kg, 9 lei/kg. Tel.
0748-699561. (RR)

Vând fluier vechi de peste 112
ani, 250 lei, un flaut, vechi de 100
ani, 250 lei negociabil, un palton de
piele, pentru b

şi juninci. Tel.
0724-608020. (RR)

Cump şi vi

şi de 10 l, un tele
vizor color, mic, 100 lei, un frigider
mic, 100 lei. Tel. 0748-362533. (RR)

Vând fân pentru animale. Tel.
0749-055427. (RR)

Vând pl

şi unul alb-negru,
ambele în stare de func

şin

Vând masă de tenis, pliantă,
274/152.5/76, 100 €. Tel. 0752-
905354. (RR)

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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Diverse

Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
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Vând 2 canapele, 100 lei, 2
fotolii, 100 lei. Tel. 0355-402731,
0743-154880. (RR)

Vând canapea, aproape nou

-
ţuri foarte mici,

cump

ţie piele, maro, 600 lei,
un cuier de hol cu dulap ţi oglind

-

ţar, 800 lei. Tel. 0726-608578.
Vând porc, 170-180 kg, 7 lei/kg.

Tel. 0742-544119. (RR)
Vând arm

ţie, 150 lei, 3 perechi de
boxe, 2 televizoare. Tel. 0355-
409313, 0729-599791. (RR)

Cump

ţie de amplificare, 4
boxe, 300 €. Tel. 0740-368159. (RR)

Vând calculator Pentium 4, 400
lei, un sistem pentru calculator, 100
lei, ma

ţ, chiuvet ţelan,
dubl

ţi, viu sau t

-

-

ţel, 8 luni, crescut în
cas

ă,
550 lei, schiuri, 75 lei, o u ă pliantă,
75 lei, un tablou pictat, 85 lei, o
pereche de cizme din piele, 50 lei,
un covor rotund, persan, 35 lei,
oglindă pentru baie, 30 lei, parfu
muri originale la pre

ăr birou. Tel. 0786-483218,
0747-468797. (RR)

Vând aragaz Zanussi, 500 lei, 2
chiuvete pentru baie, cu dulăpior.
Tel. 0761-137478. (RR)

Vând canapea extensibilă cu 2
fotolii, imita

ă,
250 lei, mobilă de bucătărie, 6 cor
puri suspendate, masă cu 2 scaune

ăsar, 8 ani, 2.000 lei.
Tel.0732-982025. (RR)

Vând tuner TV cu telecomandă,
50 lei. Tel. 0722-264501. (RR)

Vând sta

ăr laptop sau tabletă. Tel.
0729-824413. (RR)

Vând sta

ă de cusut, 250 lei,
storcător de fructe, 50 lei, placă tv
pentru calculator, cu telecomandă,
100 lei, un ceas de dame, nou, 70
lei. Tel. 0770-359853. (RR)

Vând porc, 120 kg, 1.000 lei. Tel.
0724-796954. (RR)

Vând schiuri
ărimi, 50-150 lei/perechea,

patine, diferite mărimi, 50 lei
negociabil, mobilă de baie, vană
mare pe col ă de por

ă, 1.200 lei, un dulap de
dormitor, cu u

ăiat, la
kg, carcasă. Tel. 0758-297063. (RR)

Vând 2 biciclete, 80 lei/bucata, o
canapea extensibilă, în stare per
fectă, 2 fotolii + o mochetă, 1.200 lei,
tot setul, 3 cuptoare electrice, o ma

ă de spălat automată, 400 lei. Tel.
0784-077970, 0722-890918. (RR)

Vând că
ă, cu carte, 100 €. Tel. 0721-

508932. (RR)

ş

şi col

şin

şi bocanci de schi,
diferite m

şi culisante, oglinzi pe
uşi, 1.000 lei, pat dublu de dormitor,
cu saltele, 600 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând berbecu

şin

Reşiţa:
Băile Herculane:
Caransebeş:

TOTAL JUDEŢ:

paznic: 1;
medic rezident: 2;

Inginer industrializarea lemnului: 1; Inginer
prelucrări metalurgice: 1; Manager: 1; Programator: 1; Operator la
ma ă numerică: 1şini unelte cu comand
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AJOFM:
Locuri de munc@ vacante la 19.12.2012

ANUNŢ
Consiliul Local al ora

ţul Cara ţie
public

ţ

ţul minim de pornire al licitaţiei este de 12.500 lei;
Imobil „BOLTA RECE”, situat în ora

ţul minim de pornire al licitaţiei este de 4.406 lei.

ţ

ţi de prelucrare a lemnului;

Teren în suprafaţ

ţie public ţiona de la sediul Prim

ţia va avea loc în data de 03.01.2013, ora 14 în cadrul
Prim

ţia se va repeta în datele de
10.01.2013, 17.01.2013 orele 14.00 pentru vânz

ţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752-934521 sau
0255-240115.

şului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, jude ş-Severin, organizeaz

şi închirierea
urm

şul Anina, zona
Canton M ş, cuprins în C.F. nr. 30852, nr. cadastral 30852.
Pre

şul Anina, strada Oltului.
Pre

şul Anina, Cartier
Crivina, cuprins în C.F. nr. 12 UAT Anina, în vederea desf şur

şul Anina, str. Valea
Tereziei, cuprins în C.F. nr. 3, în vederea amplas

şi închirierea prin
licita şului
Anina, „Birou Secretar”, zilnic între orele 10 -14 .

Licita
şului Anina, „Birou Secretar”, pentru vânz
şi închirieri în aceeaşi dat

şi închirieri în aceleaşi date, orele 15.00.
Informa

.00 .00
.00

ă licita
ă deschisă pentru vânzarea, concesionarea

ătoarelor bunuri:

Teren în suprafa ă de 2870 mp, situat în ora
ărghita

Teren în suprafa ă de 802 mp, situat în ora
ă ării

unor activită

ă de 100 mp, situat în ora
ării unor stupi de

albine.

Documentele privind vânzarea, concesionarea
ă, se pot achizi ăriei ora

ăriei ora ări, iar pentru
concesionări ă, ora 15.00.

În caz de neadjudecare licita
ări, iar pentru

concesionări

VÂNZĂRI BUNURI:

1)

ĂRI TERENURI

1)

2)

CONCESION

ÎNCHIRIERI TERENURI

1)

PRIMAR SECRETAR
Ing. ROMÂNU GHEORGHE jr. IZVERNARI IRINA
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Ofer servicii de îngrijire pentru
copii ă, în
perioada sărbătorilor. Tel. 0761-
819656. (RR)

ă
cu handicap locomotor. Tel. 0725-
745544

Doresc să iau în între
ătrâni singuri. Tel.

0255-236074
Caut bătrâni

ă, cu casă la ă,
doresc să iau în între

ătrână cu apartament în Re
ă dore ă aibă o bătrâne

ă ără grija zilei de mâine.
Sunt dispusă să ofer tot, împreună
cu so

ă medicală, pensionară,
îngrijesc bătrâni bolnavi la domiciliul
acestora, 24 h. Rog seriozitate. Tel.
0255-236325

Filmez, fotografiez

ări

ă România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Infor-
ma ări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

Concepem ăm orice tip
de fi ă a postului, cereri de angajare

ări de
la ultimul sau actualul loc de muncă,
regulamente interne, contracte co-
lective de muncă, conven

ă, etc. Efectuăm, în
condi ări prealabile
disciplinare. Tel. 0747-903764.

Executam lucrări de construc
ăveli, glet,

tinci gresie faian
ără concuren ă,

apela

şi persoane în vârst

şi copii, pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275

O familie liniştit

şi
şte s

ştit şi f

şi montez
evenimente. Tel. 0722-382606.

Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezerv şi informa

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

şi redact
ş

şi sau demisie (inclusiv la zi cu acor-
dul pârtilor), CV-uri, recomand

şi cercet

şi o sa ave

Caut îngrijitor pentru persoan

ţinere,
familie, sau b

ţar
ţinere, o

b ţa,
dac ţe
lini

ţul meu. Tel. 0255-236074
Asistent

ţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

ţii civile de
colaborare, decizii încetare rapor-
turi de munc

ţiile legii,

ţii
finisaje interioare (zugr

ţa, rigips, podele
laminate) la preţuri f ţ

ţi la noi ţi numai
satisfacti. Tel. 0741-017894.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

Oferte-Cereri

de Serviciu

Pensionar, 63 ani, situaţie bun
ţie cu o doamn

ţii mai
profunde. Tel. 0742-383969

Domn, 40 ani, divorţat, f
ţii, doresc s

ţie serioas

ţin mai supl

ţa.
Tel. 0770-495533.

B
ţii doresc cuno ţ

ţie serioas

ă,
doresc o rela ă, vârs-
ta între 60-63 ani. Tel. 0753-100182

Domn singur, 53 ani, 1.73/78,
fizic plăcut, fără vicii, nonconformist,
doresc să cunosc o doamnă
compatibilă. Tel. 0733-494267

Singur, 52 ani, 1.71/80, doresc
să cunosc o doamnă pentru a
petrece sărbătorile împreună.
Există posibilitatea unei rela

ără obli-
ga ă cunosc o doamnă
până în 40 ani. Tel. 0753-014235

Doresc rela ă cu
doamnă săracă necăjită fără iubire

ă cu
suflet blând. Eu 48/1,64/74 curat,
serios ător Re

ărbat 42 ani, singur, fără
obliga ă cu o
doamnă pt. rela ă. Tel.
0737-406019.

Cuplu cu ea bi oferim escortă
domnilor

şi sprijin moral pu

şi sincer, nefum şi

ştin

şi cuplurilor generoase.
Tel. 0729-774974.

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo
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Vând un set de 4 anvelope de
iarn 175/70/13

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

ţ 7.000 €. Tel. 0741-112846
Vând în Sasca, c ţ

ţi
noi, hamuri de piele noi. Tel. 0734-
068742

Vând Opel Corsa, 1300 cmc,
TDI, euro 4, 2005, înmatriculat în
România, 135.000 km, roţi echipate,
iarn

ţie pe lanţ, 2.700 € negociabil.
Tel. 0744-145154

Vând microbuz, transport marf

ţ negociabil. Tel. 0722-871952
Vând BMW-325 i, an fabricaţie

1990, 171CP, înmatriculat în Irlan-
da, cu volan pe dreapta, 5 jante BBS
originale, stare perfect

ţi, nelovit

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

ările,
echipat cu cauciucuri de iarnă, 4
jante de aliaj cu cauciucuri de vară
noi. Pre

ăru ă, adapta-
bilă la tractor, cauciucuri

ă, vară, consum foarte mic, dis-
tribu

ă,
înmatriculat cu numere de Timi

ă, 1000 €.
Tel.0771343635

Vând toate tipurile de piese
pentru Dacia. Tel. 0754-298397

Vând auto diesel VW Golf 3 B,
1.800 cmc, 1994, stare perfectă,
vopsea originală, baterie nouă, mul-
te utilită ă, acte la zi, 1.750 €
negociabil. Tel. 0743-738531

, m rimea

Vând Audi A6, 2.5 l, 2004, înma-
triculat în România, toate dot

şi rulmen

ş,
pre

Subscrisa S.C. EUROMETAL S.R.L, cu sediul în Reşi
ş-Severin, Nr. Reg. Com. J11/967/2006, CUI

19184753, prin lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., cu
sediul în Reşi ş-Severin,
anun

şi
ş-Severin, identificat în C.F. nr. 14196 A UAT Reşi

şi

şi sta

şte de la pragul de 90% din valoarea stabilit
şi mobile nu cuprinde

T.V.A. Vânzarea bunurilor imobile se va realiza în bloc. Valorificarea
bunurilor mobile se va realiza atât în bloc cât şi individual.

Prima dat

şi or
şi ş-

Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ţa, str.
Mociur, nr. 50, jud. Cara

ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara
ţ ţiei publice a

urm

ţa, str. Mociur,
nr. 50, jud. Cara ţa,
transnotat din C.F. 1729 Re ţa Român

ţ ţii evaluate dup

ţie compresoare ţie
electric

ţ
ţie reglare gaze: 5.200

euro, Microcantin ţie compresoare: 10.400 euro,
Staţie oxigen: 9.700 euro, Staţie acetilen

ţiilor este 08.01.2013 ora 12. În cazul în care
bunurile nu vor fi valorificate la aceast ţiile se vor
repeta în fiecare zi de marţi la aceea ţii S.C.P
MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud. Cara

ţii suplimentare ţine de la
sediul lichidatorului judiciar.

ăm scoaterea la vânzare prin metoda licita
ătoarelor bunuri aflate în patrimoniul debitoarei:

Imobil situat în localitatea Re

ă, compus din: Teren
intravilan în suprafa ă de 57.128 mp, construc ă cum
urmează: Magazie centrală: 114.000 euro, Clădire administrativă:
92.600 euro, Magazii: 28.500 euro, Sta

ă: 120.300 euro, Clădire: 2.400 euro, Clădire CO2: 3.000
euro, Turnătorie (structură metalică): 860.100 euro, Turnătorie (hală
- str. Metalică): 275.300 euro, Turnătorie: 224.700 euro, Anexă
turnătorie: 179.800 euro, Cură ătorie fontă: 77.200 euro, Grup social:
185.500 euro, Laborator: 32.400 euro, Sta

ă: 26.400 euro, Sta
ă: 4.300 euro, Post trafo:

5.900 euro. Valoarea totală de evaluare stabilită de către evaluator
este de 2.714.700 EURO din care terenul are o valoare de 457.000
euro, iar clădirile au o valoare de 2.257.700 Euro.

Obiecte inventar: 6.260 euro, Mijloace fixe:
42.686 euro, Consumabile: 174 euro, Piese schimb: 79 euro,
Materiale auxiliare: 1.504 euro, Materii prime: 9.487 euro, Produse
finite: 1.247 euro, Autoturism Vw Golf TL1.9/ CS 10 UCM: 3.400
euro.

Vânzarea porne ă de
către evaluator. Valoarea bunurilor imobile

ă a licita
ă primă dată, licita

ă la sediul societă

1. Bunuri imobile:

2. Bunuri mobile:

ANUNŢ LICITAŢIE

Vând iapă, 7 ani, mânz de 1 an si
jumătate, 3.000 lei negociabil. Tel.
0722-551615. (RR)

Vând ma ă de
ă, cu aspirator, 850 €

negociabil. Tel. 0761-606403. (RR)

Vând sta ă, 2 perechi
de boxe, 2 televizoare, 3 calculatoa
re. Tel. 0355-409313, 0728-599791.

Vând 2 porci, 150 kg, 9 lei/kg.
Tel. 0724-093929. (RR)

Vând porc, 70 kg, pre

ănătoare de po
rumb, pe 6 rânduri, 850 € negociabil,
greble de adunat fânul, 400 € nego
ciabil, un plug de îngropat cartofii
sau porumbul, 400 € negociabil. Tel.
0767-791282, 0723-318262. (RR)

Vând motocultoare pe benzină,
o motopompă pe benzină, 250 €
negociabil. Tel. 0756-251256. (RR)

Vând 100 de baluri mici de paie,
5 lei/balot. Tel. 0723-011395. (RR)

Vând iapă semi grea

ă, 500
lei, un col

ă de cusut electrică, 3
blăni de damă. Tel. 0355-417174,
0722-890918. (RR)

Vând combină muzicală, 80 lei,
frigider pentru bar, 750 lei, palton din
piele, pentru bărba ărimea 58-
60, 300 lei, scurtă din piele, pentru
bărba ărimea 58-60, 300 lei,
scaun de ma ă pt. copii, 150 lei
negociabil. Tel. 0255-525371. (RR)

şin şmirgluit,
profesional

şi un mânz
de 7 luni, 2.500 lei. Tel. 0734-
975336. (RR)

Vând canapea extensibil

şin

şin

ţie muzical
-

ţul pieţei.
Tel. 0732-970690. (RR)

Vând o sem -

-

ţar de sufragerie, 600 lei,
un cuptor electric, 350 lei, 3 aspira-
toare, ma

ţi, m

ţi, m

Vând porc de 100 kg, 10 lei/kg.
Tel. 0754-571440. (RR)

Vând carne de curcă, tăiată,
cură ă, 8-9 sau 10 kg, 20 lei/kg.
Tel. 0756-222309. (RR)

ţat

Vând combină 4 în 1, Univer-
sum, fără boxe, 50 € negociabil, o
combină 3 în 1, defectă, pre

ă, 50 lei, un convec-
tor mare de fontă, 500 lei, un circu-
lar, 500 lei, o masă de calculator,
100 lei, o chiuvetă de inox, 100 lei,
dulap cu 2 u

ă, gestantă în luna a 9-
a, 3.000 lei negociabil. Tel. 0754-
014060. (RR)

Vând o ladă frigorifică cu 7
sertare

ăpari ănii, le
dau

ă nouă Husvarna
seria 450, pre

ă bucătărie 2,8 m,
import Italia, dotată cu toate
electrocasnicele, marca Indesit,
pre

ărădia, vi

ţ
negociabil. Tel. 0723-092582. (RR)

Vând congelator cu 5 sertare,
500 lei, o friteuz

ţie
emisie-recepţie, 170 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând vac

ţionare. Tel.
0749-044785.

Vând schiuri, cl

ţ 350 €, lama 45 cm.
Tel. 0748-878880.

Adidasi Adidas 42-43 cu 50 €
neg. Tel. 0748-878880.

Vând dero Ariel lichid la 2 litri 30
lei ţa
30 lei. Tel. 0748-878880.

Vând mobil

ţ achiziţie 2000 €, preţ vânzare
1000 €. Tel. 0725-165209.

Vând la V ţea de 4 luni,
culoare ro

ţ 1.400 lei
negociabil. Tel. 0721-036856.

şi, 350 lei, o sta

şi una cu 5 sertare, culoarea
alba. Ambele marca Liebherr, în
stare perfecta de func

şi s
şi la en-gros. Tel. 0749-044785.
Vând drujb

şi parfumuri Scorpion din Fran

şu cu alb, greutate
aproximativ 120 kg. Pre

Vând congelator Arctic cu 4
sertare, stare foarte bun ţ 450
lei. Tel. 0748-413548.

ă. Pre

Vând haina de piele tip sacou,
culoare neagr

ţime 60 cm, lungime mânec
ţ 100 lei. Tel. 0721-410752.

Vând dvd Philips stare foarte
bun ţ 70 lei. Tel.
0721-410752.

Vând porc de carne 110-130 kg.
Preţ 10 lei/kg. Tel. 0768-294859.

Vând Play Station 3 cu 5 jocuri
originale, 2 manete, stare foarte bu-
n ţ 900 lei. Tel. 0754-890291.

Vând iepure mascul belgian. Tel.
0722-630097.

Vând pereche de p
ţi pentru reproducere, mas-

cul cu umeri negri. Tel. 0722-630097
Vând pianin

ţie
ţial

ţ fix 60 €. Tel. 0726-116177.
Cump

ţ 350 lei.
Tel. 0766-860854.

Monument funerar mozaic (ci-
ment

ţa mobil
ţ fix

2000 lei. Tel. 0720-311810.
Vând dulap cu 2 u

ţe de sufragerie

ă cu fermoar, stare
bună, pt. iarnă, căptu ă spate din
lână, mărime M, lungime 80 cm,
lă ă 64
cm, pre

ă, telecomandă, pre

ă. Pre

ăuni maturi,
pregăti

ă Lirika. Tel. 0724-
213973.

Vând Sony Ericsson Txt Pro,
culoare albă, în cutie, cu garan

ă ini ă, nou, folosit doar o
lună. Pre

ăr timbre filatelice

ă 1000 mhz procesor
256ram 4gb hdd detal i i pe
tableta.marmoro.info pre

ă) cu placă
marmură, la doar 350 lei, transport
montaj gratuit sau monument mar-
mură cu sculptură calitate la doar
1300 lei. Detalii pe romarmura.com.
Tel. 0766-860854.

Vând în Re ă dormitor
complet, aproape nouă, pre

ă, 2 măsu
ă de tv cu u ă, adu-

se din Germania. Tel. 0749-044785.

şeal

şi
factur

şi
machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com

Vând tablet

şi granule marmur

şi

şi culoare
deschis şi
o comod şi de sticl

Vând Ope Agila, 2002, 1.000
cmc, ecotec, servo total, abs, esp,
direc ă, distribu

ă, noi, în stare
foarte bună, înmatriculată în Româ-
nia, consum mic, proprietar, 1.800 €,
un Ford Escort Break, abs, esp,
stare foarte bună, înmatriculat în
România, proprietar, 1.000 €, 4 jan-
te de tablă, pe 13

ă,
adus recent, nu s-a lucrat cu el în
tară, 2.950 € negociabil, un Ford
Transit, 6 locuri + marfă, 2001,
diesel, înscris recent, stare foarte
bună, 3.950 € negociabil. Tel. 0722-
435561, 0770-307812. (RR)

Vând utilaje agricole, plug,
semănătoare porumb, cartofi,
cositoare tambur, motocositoare,
remorcă de împră

ă de func

ă, în perfectă stare de func

ă de func

ă, distribu
ă, noi, în stare f.

bună, înmatriculată în România,
consum mic, proprietar, 1.800 €, un
Ford Escort Break, abs, esp, stare f.
bună, înmatriculat în România,
proprietar, 1.000 €, 4 jante de tablă,
pe 13

ă cu fibră de sticlă,
2.000 €. Tel. 0784-022016. (RR)

Cumpăr Dacia Papuc, 2002,
1,6, pe injec ă, acoperită, să
fie pe benzină. Tel. 0740-770047 (rr)

Vând microbuz Renault Master,
2001, stare irepro ă, 4.000 €
negociabil, dezmembrez Renault
Twingo, 2001, pre

ă 185/65/15 pentru Logan,
aproape noi, 700 lei. Tel. 0723-
411941, 0726-957674. (RR)

Vând Audi B4, 1995, 1.9 TDI,
înmatriculat în Italia, 1.000 €, 2 faruri

ăr ma ă Break, ofer pre

ă

l

.

ţie asistat ţie pe lanţ,
cauciucuri de iarn

ţoli, pentru Ford,
200 lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând tractor Ford, 55 cai putere,
cauciucuri noi, stare foarte bun

ţionare, înscris în
circulaţie, cu actele la zi. Tel. 0768-
776073. (RR)

Vând tractor cu tracţiune inte-
gral ţiona-
re. Preţ 4.300 € negociabil. Tel.
0255-232489, 0747-796608. (RR)

Vând Audi A4, înmatriculat,
2.500 € u

ţionare,
2.500 € negociabil, un tractor U 445
DT, 5.500 €. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând Opel Agila, 2002, 1.000
cmc, ecotec, servo total, abs, esp,
direcţie asistat ţie pe lanţ,
cauciucuri de iarn

ţoli, pentru Ford, 200 lei. Tel.
0729-824413. (RR)

Vând Dacia Papuc, 2002, pe
injecţie, acoperit

ţie, alb

ţuri avantajoase,
jante de aluminiu, de 14,15,16,17
ţoli, 550 lei/setul. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Vând la Sacu cauciucuri de
iarn

ţ pentru Ford Escort, noi,
250 lei. Tel. 0742-544119. (RR)

Vând Audi A4, 1988, 2.000 €.
Tel. 0769-280849. (RR)

Cump ţ
bun. Tel. 0743-508299. (RR)

Vând pompe electrice, alimen-
tare benzin

Vând OpelAstra Caravan, 1996,
neînmatriculat, 1.300 € negociabil.
Tel. 0761-402920. (RR)

Vând BMW 524, diesel, toate
actele la zi, 2.000 € negociabil. Tel.
0732-850767. (RR)

ştiat gunoiul, un
tractor în 4 pistoane, 2.500 €. Tel.
0746-642653. (RR)

Vând Opel Calibra Sport, în
stare bun

şor negociabil. Tel. 0769-
280849. (RR)

Vând Peugeot 407, diesel, 2000
cmc, 2005. Tel. 0745-266629. (RR)

Vând Dacia Solenza, 2004, în
stare foarte bun

şabil

şi un bra

şin

şi diesel, injectoare,
capuri distribuitoare. Tel. 0744-
852658

(continuare )în pagina 3
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Sed dui. Sed dui odio,
euismod id, ullamcorper vel, elementum sed, lacus. Etiam non
purus vel libero varius tristique. Proin a nibh eget eros aliquet
aliquet. Fusce interdum risus convallis dui. Suspendisse potenti.
Integer tincidunt rhoncus lacus. Donec faucibus, purus non
aliquet vulputate, libero leo interdum odio, quis lacinia nulla eros
eu eros. Maecenas dapibus, est in scelerisque fermentum, elit
massa consequat quam, et vulputate erat ligula at erat. Ut porta
vehicula massa.

Ut auctor pede at odio. Pellentesque at enim. Proin sit amet
lorem. Proin porttitor mi non purus. Praesent eget metus id est
consectetur sollicitudin. Suspendisse cursus orci sed risus.
Pellentesque et dui sed lectus pulvinar sodales. Cras sit amet
arcu in ipsum fringilla fringilla. Proin fringilla. Sed risus orci,
tempus ut, congue ac, euismod euismod, justo.

Curabitur nec dui. Phasellus ut nisl. In ac eros. Ut velit.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Ut pellentesque dictum urna.
Nulla malesuada, nulla sed rhoncus facilisis, mi elit tincidunt nisi,

id fringilla tortor erat ut ipsum. Proin ultricies nibh eu metus.
Curabitur ornare. Nullam eu mi et nunc cursus iaculis. Aliquam
erat volutpat. In posuere auctor massa. Nam facilisis, nulla vel
vulputate euismod, libero nibh fringilla ipsum, id commodo dui dui
id orci. Sed molestie, mi sit amet mollis dignissim, sapien mauris
dapibus tellus, sit amet convallis turpis metus sit amet quam.
Donec leo dui, ultrices cursus, sagittis nec, pretium a, orci. Vesti-
bulum magna metus, mattis eu, egestas ut, convallis ac, lorem.

Phasellus venenatis, purus sed feugiat posuere, nisi tortor
vehicula tortor, eget adipiscing urna lectus vitae turpis. Vivamus
sagittis rhoncus diam.Aenean eros diam, volutpat et, ullamcorper
vel, rutrum in, velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin metus. Pellentesque volutpat nunc nec est.
Nulla hendrerit lectus ac lorem. Proin euismod. Fusce suscipit
ultricies neque. Cras dictum quam vitae nisl. Sed ultricies, lacus
sed fermentum viverra, risus nunc tincidunt mauris, sit amet fau-
cibus lorem neque pharetra libero.Aenean vulputate nisl at dui.

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


