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Disput@ în Consiliul Jude]ean pentru apa de la robinetele oamenilor
Milionul de euro pe care judeţul l-a primit de
la Guvenul Ponta înainte de sărbătorile de
iarnă s-a transformat în subiect de dispută în
şedinţa de Consiliu Judeţean. Asta pentru că,
deşi banii au ajuns în bugetul Aquacaraş, aşa
cum era prevăzut, acţionariatul societăţii s-a
modificat.

Banii primiţi de la centru anul trecut s-au reportat pe 2013 în capitolul „excedent bugetar”
pentru forul judeţean, ceea ce a obligat
executivul să îi acorde banii societăţii de apăcanal, însă numai în anumite condiţii. Odată cu
alocarea banilor direct societăţii Aquacaraş,
Consiliul Jude ţean a devenit acţionar
majoritar, diminuând rolul celorlalte primării
din judeţ, beneficiare ale programului ISPA.
Acesta aspect i-a nemulţumit pe aleşii
judeţeni din partea Partidului Social Democrat.
De altfel, informaţi de modificare, şi primarii
PSD de la Reşiţa, Moldova Nouă, Oraviţa şi
Oţelu Roşu au fost prezenţi în sală. În numele
lor a luat cuvântul consilierul Ioan Spânu.
„Patru dintre acţionari, care împreună au

90 la sută din acţionariatul Aquacaraş, s-au
declarat nemulţumiţi de situaţie. Aleşii PSD
propun ca banii să fie alocaţi către acţionari,
respectiv primării, iar ulterior primăriile să îi
repartizeze către societate, astfel încât structura acţionariatului să rămână la fel”, a declarat Ioan Spânu, ales judeţean din partea PSD.
În replică, preşedintele forului judeţean,
Sorin Frunzăverde le-a explicat consilierilor că
acest lucru este imposibil de realizat.
„Consiliul Judeţean nu poate să investească în
primării din excedentul bugetar, pentru că nu
există nicio bază legală. Nu ne-am propus ca
în Caraş-Severin să fim stăpânii absoluţi ai
apei şi deşeurilor”, le-a explicat liderul de la
Palatul Administrativ celor prezenţi în sală.
Social-democra ţii au cerut pauz ă de
consultări, după care au dat vot negativ
proiectului de hotărâre.
„Subiectul nu trebuia să creeze animozităţi
pentru că implicarea în acest sens a
Consiliului Judeţean, a Ministerului de Finanţe
şi a Guvernului României reprezintă singura
soluţionare posibilă a situaţiei create la
Aquacaraş, nu din vina acţionarilor, nici din
vina societăţii, ci din cauza schimbării
metodologiei în derularea proiectului ISPA. Pe
de altă parte, această implicare a celor trei
instituţii permite derularea în continuare a
programului de extindere a reţelei de apăcanalizare şi construire a staţiilor de epurare şi
uzinelor de apă”, a adăugat preşedintele
Consiliului Judeţean.
Ce spun primarii
În timp ce primarul oraşului Moldova Nouă,
Matei Lupu, a părăsit sala, vizibil supărat pe
explicaţiile pe care le-a primit, edilul-şef al
Reşiţei a ţinut să facă o serie de precizări. În
urma şedinţei i-a convocat pe reprezentanţii

presei, ca să îşi întărească poziţia. Mihai Stepanescu explică faptul că înainte ca forul judeţean să devină acţionar majoritar, Primăria
Reşiţa deţinea 73 la sută din acţiuni. Odată cu
schimbarea însă, acesta se teme că a pierdut
controlul asupra tarifelor pe care societatea le
aplică, iar oamenii ar putea avea de suferit.
„Reşiţa nu mai are dreptul de a se exprima
corespunzător. Dacă Reşiţa nu mai are pondere, oamenii se vor trezi cu mărirea preţului la
apă. Cartierul Muncitoresc a stat doi ani după
o soluţie din partea constructorului Louis
Berger. Analizăm să vedem dacă adoptarea
hotărârii este legală, pentru că nu a întrunit
două treimi din voturile exprimate, aşa cum
spune Legea în cazul subiectelor legate de
patrimoniu. Astfel că, sunt şanse să ajungem
la instanţă”, a spus Mihai Stepanescu.
Soluţii la cald
O altă soluţie de clarificare a problemei
este ca oraşele să ceară o nouă majorare de
capital prin cedarea terenurilor pe care sunt
amplasate obiectivele Aqauacaraş, respectiv
uzina de apă sau staţia de epurare. Soluţia a
fost acceptată şi de conducerea Consiliului
Judeţean, care şi-a exprimat disponibilitatea
de a accepta acest lucru, întrucât Aquacaraş
este o societate importantă pentru CaraşSeverin, iar prin intermediul ei se derulează
proiecte europene, în valoare de sute de
milioane de euro.
Reamintim că societatea Aquacaraş are
datorii de două milioane de euro faţă de
proiectantul lucrărilor ISPA. Milionul acordat
de la centru este menit să deblocheze situaţia
de criză generată de restanţele financiare. Un
alt milion de euro urmează să fie acordat de
Ministerul Finanţelor, în acelaşi sens.
(Tatiana Munteanu)

Cu ce jude]e ajunge Cara}-Severin în regiune, dup@ reorganizarea teritorial@
Liderii principalelor partide politice din judeţ îi asigură pe cărăşeni
de faptul că regionalizarea se va face după graniţele istorice ale
Banatului, ceea ce ne va plasa în Regiunea Vest, alături de Timiş, Arad
şi Hunedoara.
Liderii partidelor politice din Caraş-Severin au declarat că singurele
judeţe luate în calcul pentru formarea Regiunii de Vest sunt cele aduse
în atenţia publicului şi că, în niciun caz, o altă reorganizare teritorială nu
este adusă în discuţie.
„Nu ştiu de unde a apărut o altă variantă de regiune! Dintr-o discuţie
pe care am avut-o cu premierul Victor Ponta în decembrie, se vorbea
despre dorinţa executivului de a dezvolta viitoarele regiuni pe graniţele
actuale. Asta înseamnă: Caraş-Severin, Timiş, Arad şi Hunedoara”,
asigură vicepreşedintele PNL la nivel naţional, Sorin Frunzăverde.
În ce îl priveşte pe preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, parlamentarul Ion Mocioalcă, acesta ia
în calcul rolul esenţial al regiunilor, ceea ce scoate din calcul o altă
formă de organizare decât cea expusă deja de Guvernul Ponta. „Acea
variantă cu capitala la Târgu-Jiu este o prostie. Prim-ministrul
României îşi doreşte o regiune care să fie puternică şi să nu uităm

Editorial

Dan Popoviciu

Fiind primul meu text din acest an, mi-aş
fi dorit ca rândurile de mai jos să debordeze
de optimism. Ceea ce am văzut şi auzit
însă, în perioada sărbătorilor de iarnă este
departe de a-mi insufla o asemenea stare.
Încerc să le notez pe cele ce-mi vin acum în
minte. Prima ar fi că „regii” au făcut pofta
poporului şi l-au trimis pe PDL, preferatul
„satanei” Băsescu în băncile opoziţiei. Ura,
a strigat poporul! Numai că, veştile bune au
început să circule dinspre guvern înspre
popula ţie: gazele, electricitatea şi
carburanţii se scumpesc; vînzările de
autoturisme se vor supune unei aşa numite
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faptul că prin regiune se urmăreşte o mai bună absorbţie a fondurilor
europene şi nimeni nu îşi poate face regiunea aşa cum îl taie capul”, a
declarat preşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Mocioalcă.
În plus, acesta a subliniat faptul că deşi se vorbea despre
reorganizarea administrativ-teritorială a României încă de pe vremea
Guvernului Boc, liderul PDL nu a aşternut nicio idee pe hârtie. „De pe
vremea lor există doar intenţii şi visele cu care se trezeau dimineaţa”, a
declarat parlamentarul.
Cum vor funcţiona regiunile
Regionalizarea se va face după un calendar stabilit de executiv. Se
preconizează apariţia unui Consiliu Regional, ales de către consilierii
locali şi judeţeni din cele patru judeţe, care se vor transforma în
electorat. Forul va trebui să aibă un preşedinte şi să dezvolte proiecte
distincte de dezvoltare faţă de cele de la nivel local. În mod normal,
Consiliul Regional va prelua din atribuţiile ministerelor.
„La proiectul de lege încă lucrăm, iar din Caraş-Severin vor pleca
mai multe propuneri spre centrul ţării. Atunci când vom termina, vom
face public documentul”, a declarat liderul liberal Sorin Frunzăverde.

CU NOI PRINZI DE VESTE!

2013, mai bun, mai rău?
taxe de mediu cu nume de filatelie; firmele
mici vor fi siluite cu ajutorul impozitului
forfetar, care însă, nu se va mai chema
forfetar, să nu-şi aducă lumea aminte de
Boc; salariile bugetarilor şi pensiile
aşteaptă să fie mărite dar, ceea ce este
sigur pînă acum, nu vor mai fi reduse;
spitalele private nu vor mai putea fi
finanţate prin sistemul public şi multe altele,
mai mărunte şi de Pinochio, dacă e să
amintim de intenţia ministeresei Cati de a-i
trimite pe toţi învăţătorii să-şi facă facultate!
În schimb, chestiile alea ciudate, cu
asfaltul, de exemplu, îşi văd de mersul lor.

Fie că pe client l-a chemat Boc, fie că-l
cheamă acum Ponta, şmecherul care a
făcut harcea-parcea nouă kilometri de
autostradă între Timişoara şi Lugoj a mai
primit vreo 90 de milioane, pentru a-şi
continua opera. Ajunge. Cu siguranţă că voi
mai avea subiecte de acest gen cu duiumul,
că n-or fi descoperit ăştia de acum comorile
dacice şi nici de justiţie nu le arde, după
cum decurge treaba cu numirile la CSM.
Pentru a sista din faşă comentarii cum că
aş simpatiza cu PDL-ul, declar, a cîta oară,
că nu simpatizez absolut nicio formaţiune
politică, atîta timp cît politicienii nu fac

altceva decît a-şi aranja clientela în poziţii
aducătoare de beneficii unei caste proprii
de rude şi apropiaţi. Evident, merită scuze
excepţiile.
Aş mai fi scris şi despre altele, cum ar fi
nebunia generată de trecerea în nefiinţă a
regizorului şi actorului Sergiu Nicolaescu.
Cum l-au mai înjurat unii, cum l-au mai
lăudat alţii. Popii au făcut ce au ştiut ei mai
bine: şi-au b ătut joc! Au dictat că
incinerarea frizează(!) sinuciderea şi i-au
refuzat decedatului o slujbă la căpătâi.
Spaţiul nu îmi permite să continui. Cel mult,
urarea de An nou fericit!
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Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa, prin Direcţia de Asistenţă Socială,
continuă distribuirea alimentelor provenite din stocurile de intervenţie
comunitară prin Programul European de Ajutorare a persoanelor
Defavorizate (PEAD). Pot beneficia de ajutor alimentar următoarele
categorii de persoane:
l familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţia scrisă
a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat;
l pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute
din pensie sau, după caz, din pensiile cumulate, se află sub 400
lei/lună;
l şomerii înregistraţi;
l persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii,
neinstituţionalizate;
l persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război, persoanelor persecutate din motive politice, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună.
În perioada 27.11.2012 - 03.01.2013 au fost distribuite unui număr
de 3.393 de persoane următoarele cantităţi alimentare:
l mălai - 13.572 kg
l paste făinoase - 6.786 pungi
l biscuiţi - 16.965 pachete
l orez - 23.751 kg
l bulion - 3.393 cutii
l roşii în bulion - 3.393 cutii
l zahăr 10.179 kg
l fasole - 1.140 kg
l mazăre - 2.280 cutii
Persoanele care îndeplinesc condiţiile enumerate anterior, şi care
nu şi-au ridicat, până în prezent, produsele, pot merge la depozitul
situat în Reşiţa, Calea Timişoarei nr. 34, zona Câlnic, de luni până
vineri între orele 07.30 - 18.00 şi sâmbătă între orele 08.00 - 14.00.
Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului
Reşiţa a eliberat, pe parcursul anului 2012, 15.186 de tichete de
călătorie pe mijloacele de transport public local pensionarilor din oraş.
Numărul celor care au solicitat tichete de călătorie a scăzut
semnificativ în ultimele trei luni ale anului 2012, odată cu instituirea
măsurii potrivit căreia toţi posesorii de tichete trebuie să aibă asupra lor
şi o legitimaţie cu fotografie care să ateste dreptul posesorului de a
beneficia de gratuitate pe mijloacele de transport în comun.
Reamintim, Primăria Municipiului Reşiţa, prin Direcţia de Asistenţă
Socială, oferă gratuit tichete de transport public local persoanelor de
până la 70 de ani a căror pensie nu depăşeşte 800 de lei în urma
contribuţiei datorate pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi
celor de peste 70 de ani, indiferent de cuantumul pensiei.

Aconcagua 2013 - Împreun@ deasupra Americii

„Acţiuni” în unităţile de învăţământ
Elevii din toate unităţile de învăţământ de pe raza
judeţului nostru au beneficiat în perioada 15-16
Ianuarie a.c., de lecţii oferite de oamenii legii. Astfel
poliţişti de la Compartimentul de Analiză şi Prevenire
a Criminalităţii, Ordine Publică şi Poliţie Rutieră au
stat de vorbă cu elevii atât de la şcoala generală, cât
şi de la liceu, oferindu-le sfaturi preventive.
Sute de elevi au asistat la lecţiile susţinute de
poliţişti. Ofiţerii de la Compartimentul de Analiză şi
Prevenire a Criminalităţii le-au prezentat elevilor
clipuri cu regulile de circulaţie, consecinţele grave
ale accidentelor rutiere în care elevii sunt victime,
precum şi cazuri de violenţă în şcoală.
Prevenirea infracţiunilor cu violenţă din unităţile
de învăţământ şi a furturilor săvârşite s-au numărat
printre subiectele aduse în discuţie de către poliţişti.
De asemenea, oamenii legii au vorbit şi despre
consecinţele comiterii de infracţiuni, consecinţe ce
se pot materializa chiar în pedepse cu închisoare de
la câteva luni la câţiva ani.
Toate aceste sfaturi oferă copiilor lecţii de viaţă,
foarte utile pentru siguranţa acestora, cărora le-a
fost explicat că un telefon mobil sau alte bunuri
lăsate la întâmplare, bani ori bijuterii purtate la
vedere reprezintă o tentaţie pentru hoţi.
Poliţiştii de ordine publică şi proximitate sunt

prezenţi zilnic şi în zona adiacentă şcolilor pentru a
prevenii orice faptă comisă cu violenţă căreia îi pot
cădea victime elevi.
Poliţişti de rutieră, ordine publică şi de la
Compartimentul de Analiz ă şi Prevenire a
Criminalităţii au stat de vorbă cu elevi din toate
clasele pentru a le explica riscurile la care se supun
dacă traversează neregulamentar stradă, îşi aleg
locurile de joacă în altele decât parcurile sau nu
poartă centurile de siguranţă.
Clipurile în care sunt prezentate toate aceste
riscuri au fost preferatele copiilor care le-au vizionat
cu mare interes. Prevenirea violenţei în şcoală a
reprezentat de asemenea unul dintre subiectele
abordate de poliţişti. Dacă oamenii legi le-au
prezentat formele violenţei ce pot avea loc în
unităţile de învăţământ, elevii au descoperit cauzele
şi efectele acestora.
Sfaturi cu privire la păstrarea cu grijă a obiectelor
de valoare şi a banilor au fost oferite de poliţişti
copiilor pentru a nu deveni victime infracţiunilor de
furt, fapte ce se pot comite atât în şcoală cât şi în
zona adiacentă a acestora.
Aceste „lecţii de viaţă” sunt oferite elevilor pe tot
parcursul anului şcolar, astfel că asemenea acţiuni
vor continua şi în perioada următoare.

Controale la instala]iile de transport persoane pe cablu din jude]
Având în vedere numărul mare de copii prezenţi
pe munte în această perioadă în tabere şcolare şi ca
urmare a accidentului petrecut în cursul săptămânii
trecute pe pârtia de schi Goznuţa-Semenic,
prefectul judeţului Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu, a
dispus controale la toate instalaţiile de transport
persoane pe cablu care funcţionează în staţiunile
montane Semenic, Văliug-Crivaia şi Muntele Mic.
Controalele au fost efectuate de inspectori din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin
conform competenţelor legale şi au avut ca obiectiv
verificarea modului în care deţinătorii şi utilizatorii
instalaţiilor de transport persoane pe cablu respectă
prevederile legislaţiei cu privire la punerea în funcţiune, exploatarea şi mentenanţa acestor echipamente
În consecinţă, au fost verificate toate instalaţiile

existente în judeţ, mai exact, un număr de două
instalaţii de transport persoane pe cablu de tip
telescaun, unul în staţiunea Văliug-Crivaia şi unul în
staţiunea Muntele Mic, şi un număr de şase instalaţii
de transport persoane pe cablu de tip teleski, trei în
staţiunea Semenic şi alte trei în staţiunea Muntele
Mic. Rezultatul inspecţiei a fost unul pozitiv, echipamentele fiind autorizate să funcţioneze până la
următorul termen scadent de verificare întrucât nu
au fost depistate abateri legale cu privire la punerea
în funcţiune, exploatarea şi mentenanţa la nici una
dintre acestea. De asemenea, în urma controalelor,
s-a constat că personalul responsabil de funcţionarea instalaţiilor de transport persoane pe cablu
deţine calificarea şi autorizarea impusă de legislaţie
pentru deservirea acestui tip de echipamente.

CONVOCATOR
Subscrisa MAGISTER S.P.R.L., cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl.
A7, parter, jud. Caraş-Severin, înregistrată la U.N.P.I.R. în Registrul
Societăţilor Civile Profesionale de Practicieni în Insolvenţă cu nr.
0326/2007, reprezentată prin Cons. Jur. Sabo Silviu, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei S.C. AGROTRANSPORT CARAŞSEVERIN S.A., cu sediul în Reşiţa, str. Paul Iorgovici, nr. 34, jud.
Caraş-Severin, Nr. Reg. Com. J11/25/1991, CUI 1056069, numita
prin Sentinţa comercială nr. 10/JS/15.01.2009, pronunţată în Dosar
nr. 3040/115/2007, convocăm:
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
Data: 30.01.2013
Ora: 12.00
La sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din
Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.Caraş-Severin,
Ordine de zi:
1. Desemnarea unui administrator special care să reprezinte
interesele societăţii şi ale acţionarilor şi care să participe la
procedura pe seama debitorului.

Alpinist şi speolog, Alexandru Silaghi este primul reşiţean care şi-a
propus să cucerească cel mai înalt vârf al Americii de Sud, Aconcagua.
Are 31 de ani, este stabilit in Timisoara de 5 ani şi este membru al

asociatiei “Prietenii muntilor” precum si al ascociatiei speologice
“Exploratorii” din Resita. Din pasiune pentru alpinism, dar şi pentru a
promova sporturile montane, tânărul reşiţean a pornit în cursul acestei
săptămâni, într-o expediţie către cel mai lung lanţ muntos din lume.
„Doresc ca după ascensiunea din Kilimanjaro (5895 m) din 2011, să
marchez o nouă premieră pentru oraşul Reşiţa, urcând pe cel mai înalt
punct al continentului american la aproape 7000 m altitudine.”
Timp de aproximativ o lună Alexandru Silaghi, va parcurge traseul
catre vărful Aconcagua care este cel mai înalt munte din ambele
Americi, unul din cele şapte vârfuri importante ale lumii „Seven
Summits”, fiecare dintre ele fiind cel mai înalt al continentului sau al
sub-continentului din care face parte, Aconcagua aflându-se pe locul
doi în acest clasament al celor mai înalţi munţi din lume. „Prin
intermediul acestui proiect „Aconcagua 2013 - Împreună deasupra
Americii”, vreau să promovez sporturile montane bănăţene, vreau să
ofer o alternativă la „normalitatea” prezentă, posibilitate de a folosi
timpul liber în mod plăcut, mai sănătos atât pentru trup cât şi pentru
suflet, o alternativă, nu în faţa calculatorului sau prin baruri, ci în natură,
unde putem cunoaşte o lume frumoasă şi unde se desăvârşesc
oamneii şi caractere puternice”, ne-a declarat printr-un cominicat
transmis redacţiei, Alexandru Silaghi. În acest proiect, Alexandru este
sprijinit de către Hella România, Kathrein România, World MediaTrans
şi Dunca Expediţii.
(O.B)
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LICHIDATOR JUDICIAR
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L.
Cons. Jur. SABO SILVIU

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. Reşiţa, anunţă vânzarea prin licitaţie
publică deschisă, a bunurilor mobile şi imobile aparţinând
următoarelor societăţi aflate în faliment:
l S.C. TUDORACHE COMPANY S.R.L., Caransebeş - Dacia
CS02UZD; Dacia CS02YSR; Presă hârtie.
l S.C. AGROTRANSPORT CARAŞ-SEVERIN S.A., Reşiţa Imobil situat în Reşiţa, cartier Moniom , F.N., judeţ Caraş-Severin 95.525 Euro, TVA exclusiv.
l S.C. AGROPRODUCT CARAŞ-SEVERIN S.A., Reşiţa - Bloc
locuinţe P+1E compus din 5 apartamente - 60.604 lei; Bloc locuinţe
P+1E compus din 11 apartamente - 121.726 lei; Trei case cu 4
apartamente - 2 Case au pret de evaluare 30.236 lei, iar una este
evaluată la preţul de 22.677 lei.
Licitaţiile publice vor avea loc în data de 22.01.2013, urmând a se
repeta în fiecare zi de marţi, până la vânzarea bunurilor din patrimoniul debitoarelor, la sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER
S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Caraş-Severin.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. începând cu data publicării, zilnic între
orele 10 - 12, sau la telefon 0255-213468.

Imobiliare
Închiriez apartament 2 camere,
complet mobilate, preţ 100 €. Tel.
0770-455783.
Vând casă cu teren şi pomi
fructiferi în satul Valeadeni, comuna
Brebu, jud.Caraş-Severin. Casa are
3 camere, coridor spaţios şi alăturat
alte 4 încăperi pentru depozitare
diverse, grajd, o grădină în spatele
casei de-a lungul căreia se găsesc
pomi fructiferi: nuci, pruni, meri.
Casa şi grădina au aproximativ
5000 mp. Tel. 0747-754966.
Persoană fizică vând apartament 2 camere conf. 2, cu mici
îmbunătăţiri, zonă excelentă. Preţ
17.800 €. Tel. 0785-663142.
Vând 2 camere la cămine, et. 2,
preţ 10.500 €. Tel. 0771-633770.
Vând urgent, avantajos ap. 2
camere Moroasa 1, aproape centru,
cu 2 băi noi, bilateral, decomandat,
parter înalt fără probleme, balcon,
urgent. 15.700 €. Tel. 0766-603190.
Vând avantajos, apart. 1 cameră
spaţioasa, Reşiţa Mociur, 40 mp, et.
1, balcon, 8.500 € urgent. Tel. 0766603190.
Vând apartament confort 2 cu
îmbunătăţiri, 2 camere, bucătărie,
baie, balcon interior închis, gresie,
faian ţ ă, termopane, încălzire,
schimbat uşa la intrare, termoizolat
exterior, etaj 4/4 cu acoperiş, Micro
2 piaţa Intim. Tel. 0771-449583.
Vând teren 400 mp cu căsuţă şi
curent pe Calea Caransebeşului.
Preţ 16.500 € neg.Tel. 0722-871952
Schimb ap. 2 camere et. 3 cu
centrală+sălaş cu casă şi curent, pt.
apartament 3 camere în Timişoara,
zona Dâmboviţa sau Modern. Tel.
0722-871952 sau 0356-452501.
Cas ă de vânzare, cartier
Moniom, adaptabilă pt. sediu firmă
construcţii sau depozit, compusă
din casă de locuit 113 mp, clădire
depozit 206 mp, depozit deschis
acoperit 250 mp, curte betonată
1000 mp, teren nebetonat 400 mp.
Preţ 60.000 € neg. Tel. 0723160471, 0728-079424.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând Renault Clio, 1996, 1.2
cmc, consum foarte mic, actele la zi,
1.500 € negociabil. Tel. 0356459615, 0771-660211. (RR)
Vând cositoare Carpatina 400 €,
motor pentru tractor Universal 445,
55 cai putere, 400 €, un plug pp3,
400 € neg. Tel. 0757-311013. (RR)
Cumpăr Dacia Papuc, albă,
2002-2003, ofer 800 €, maxim,
poate să fie şi fără acte. Tel. 0740670047. (RR)
Vând microbuz Renault Master,
2001, 4.000 € negociabil. Tel. 0355426704. (RR)
Dezmembrez Renault Twingo,
2001, orice piesă, jante de aluminiu,
15, 16, 17 ţoli, 550 lei/setul. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând Fiat Punto, 1995, 1.500 €
negociabil, un Fiat Ducato, 1998,
autoutilitară, 2.000 € negociabil. Tel.
0764-532967. (RR)
Vând tractor, marca Ferguson, 3
pistoane, 42 cai putere, cu încărcător frontal pe el, 4.000 € negociabil,
cauciuc de 12.4/28, 300 lei
negociabil. Tel. 0255-232277. (RR)
Vând cositoare Carpatina, 3.000
lei neg. Tel. 0730-529337. (RR)
Vând utilaje agricole, plug, cositoare după tractor, pe discuri, motocositoare Carpatina, 2.500 lei,
semănătoare de porumb, semănătoare de cartofi. Tel. 0746-642653.
Vând Opel Zafira, 2001, 1,8
cmc, 12 valve, înmatriculat,geamuri
electrice, aer condiţionat, închidere
centralizată, jante de aliaj, cârlig,
3.200 € negociabil, un BMW 520
diesel, 2003, 1955 cmc, 136 cai
putere, pilot automat, piele, distribuţie pe lanţ, cârlig pentru remorcare,
în stare foarte bună, 7.900 €. Tel.
0740-213668. (RR)
Vând tractor, marca Ford, 55 cai
putere, cauciucuri noi, stare foarte
bună, 2.950 € neg., un microbuz,
marca Ford Tranzit, 6 locuri + 1.500
kg marfă, 3.950 € negociabil. Tel.
0727-245233, 0770-307812. (RR)
Vând Skoda Octavia 2, 2005,
înmatriculată în România, 1.9 TDI,
105 cai putere, închidere centralizată, senzori de lumini, de parcare,
pilot automat, oglinzi electrice, jante
de aliaj, pe 17 ţoli, consum de 5-6 l,
computer de bord, 6.500 €
negociabil. Tel. 0747-516864. (RR)
Vând auto, în Timişoara, pentru
colecţionari, marca BMW, 1977, 6
pistoane, înmatriculat, în stare bună
de funcţionare, 1.500 €. Tel. 0726833018. (RR)
Vând remorcă auto, înmatriculată, cu actele la zi, sistem de
frânare, 750 € negociabil. Tel. 0743416093. (RR)
Vând motocultor de 6,5 cai putere marca Honda, plug, freză, cositoare, 1.000 €.Tel. 0762-188929. (rr)
Vând Aro, camionetă, în stare
bună, 1.000 €.Tel. 0723-011395. (rr)
Vând Ford Tranzit, 2002. Tel.
0740-879015. (RR)
Vând în Caransebeş motocicletă marca Acusto, 1.25 cmc, 2006,
adusă din Spania, înmatriculată, cu
actele la zi, 1.400 € negociabil. Tel.
0732-288701. (RR)
Vând o semiremorca pentru
tractor, cu un singur ax, 600 €
negociabil. Tel. 0757-311013. (RR)
Cumpăr 2 jante pentru tractor.
Tel. 0785-888582. (RR)
Vând tractor, marca Atlanta,
dublă tracţiune, 45 cai putere, 4.200
€ negociabil. Tel. 0255-232489,
0747-796608. (RR)
Cumpăr garaj în zona Micro 1
sau Micro 2, ofer preţul pieţei. Tel.
0728-813340. (RR)
Vând 4 jante de aluminiu, marca
Borbet, din Germania, 150 €
negociabil. Tel. 0723-299036. (RR)
Vând motocicletă Yamaha, înmatriculată, cu cauciucuri noi, stare
impecabilă, 1.100 € negociabil. Tel.
0727-271045. (RR)
Vând Ford Escort stare foarte
bun ă, neînmatriculat, albastru,
negociabil. Tel. 0745-425904.

Anunturi
,

Vând microbuz, marca Fiat
Doblo, 2004, înmatriculat, actele la
zi, cauciucuri de iarnă, 2.000 €. Tel.
0769-585880. (RR)
Vând auto marca Peugeot 407
diesel, 2005. Tel. 0745-266629. (rr)
Vând remorcă pe două roţi. Tel.
0730-102134.
Vând U 445dt cu servo direcţie
4800 € sau la schimb cu oi. Rog.
seriozitate. Tel. 0768-764920.
Cumpăr punte faţă U650dt complet echipată. Tel. 0765-083437.
Vând piese pentru Ford Escort
în stare foarte bună, inclusiv jante şi
cauciucuri de iarnă. Tel. 0745425904.
Vând semănătoare cartofi şi de
porumb 2500 lei respectiv1600 lei.
Tel. 0746-642653.
Vând sau schimb VW Golf 4, an
2001, motor 1,6, 16v benzină, înmatriculat ro, acte la zi, aspect ireproşabil, stare perfectă de funcţionare,
consumabile schimbate, garanţie,
3200 €. Tel. 0740-224957.
Vând cauciucuri de iarn ă
185/65/14; 185/65/15; 195/60/15;
205/65/16c. Toate cu profil foarte
bun. Tel. 0749-044785.
Vând tractor Fiat 355 în stare
buna de funcţionare şi pompă de
erbicidat de 400 litri. Preţ negociabil.
Tel. 0737-406067, 0728-445789.
Vând rulotă mare, în stare
perfectă de funcţionare, acte la zi şi
multiple îmbunătăţiri. Preţ neg. Tel.
0730-452430, 0728-445789.
Vând disc pentru tractor U 445.
Tel. 0767-778666.
Cump ăr piese componente
cutie-viteză Dacia Papuc 1307 cu
sistem 4x4. Tel. 0742-476012.
Vând VW Polo 2001, motor 1.4i,
5 uşi, volan reglabil, încălzire
scaune şi oglinzi, unic proprietar în
România. Tel. 0729-933095.
Vând dublă comandă pentru VW
Polo 6N, are şi acceleraţie, aproape
nouă, 250 €. Tel. 0766-9995543,
0761-815207.
Cumpăr garaj în Govândari,
preferabil Micro 1 sau 2, ofer preţ
pieţei. Tel. 0740-520382.
Vând Vw passat 1,9 tdi, break,
an 2005, 101 cp, culoare neagră,
climatronic, linie audio cd, cotieră
fa ţ ă spate, oglinzi electrice,
semnalizare şi încălzire în oglinzi,
cârlig, închidere centralizată, abs,
esp, proiectoare ceaţă, bare portbagaj, acte la zi, stare excelentă.
6400 € neg. Tel. 0728-813340.
Vând tractor Fiat 780 DT cu
cabină şi cauciucuri bune, sub preţ,
6300 €. Tel. 0736-577060.
Vând 2 buc. Mercedes Sprinter
311 CDI automatic, an fabricaţie
2005, volan pe dreapta, recent adus
Irlanda, 175.000 mile, motor 2148
cmc, două compartimente frig, taxă
înmatriculare aproximativ 400 €,
preţ 4500 € pe bucată, negociabil.
Tel. 0720-619973.
Camion Iveco, an fabr. 1997,
9500 cmc, 57.500 km, volan pe
dreapta, înscris în RO, cu remorcă
neînscrisă, încărcare total 8-9
maşini. Preţ 6000 € negociabil +
1000 € remorca. Tel. 0720-619973.
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.

Imobiliare
Vând apartament, str. Făgăraşului, bl.1, sc.1, et. 4, ap.13, renovat
total,30.000 € neg.Tel.0758-756629
Vând casă, sat Răchitova, lângă
Oraviţa. Tel. 0745-809643
Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
Vând 2 camere de cămin, zona
Intim, îmbunătăţit,termopane, încălzire, gresie, uşi şi instalaţii noi, liber,
ocupabil imediat. Tel. 0727-045017
Vând casă cu etaj, în Reşiţa, 5
camere, garaj, baie, bucătărie,
încălzire centrală, sau schimb cu
apartament de 2 camere +
diferenţă. Tel. 0722-501895

Anunturi
,

Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, et.
3, izolat termic, centrală nouă, boxă,
garaj, Reşiţa, Moroasa 2, 45.000 €
negociabil. Tel. 0769-670833
Vând urgent casă mare, 3
camere, baie, bucătărie, 2.100 mp,
sat Serendia, 13.000 € negociabil.
Tel. 0754-454819, 0763-376667
Caut în Reşiţa, spre închiriere,
garsonieră sau apartament, aproape de centru, Prefectură. Tel. 0722541755
Vând urgent sau schimb apartament, 3 camere, îmbunătăţit, cu
apartament 2 camere sau garsonieră + diferenţă. Tel. 0355-802548,
0749-486188
Primesc băiat în gazda, zona
Intim. Tel. 0729-115691
Închiriez apartament, 2 camere,
decomandat, în Timişoara, zona
Girocului. Tel. 0726-354658, 0770389847
Dau spre închiriere, apartament,
2 camere, cu centrală, zona Micro 3.
Tel. 0744-617430
Vând casă în Dognecea, zona
centrală, 2 camere, bucătărie,
fântână betonată, grădină. Tel.
0355-411682, 0733-594473
Vând urgent casă în Dognecea,
67 mp locuibil, 200 mp curte + grădină, fântână, fosă septică, hidrofor,
teracotă, uşă metalică, 2 camere,
baie cu vană, bucătărie, hol, gresie,
faianţă, sau schimb cu garsonieră +
o mică diferenţă. Tel. 0255-236325
Vând casă, str. Cimitirului, nr. 8,
2 camere, bucătărie, şpais, baie,
coridor şi alte anexe, teren 500 mp.
Tel. 0736-526005
Vând teren cu proiect de construcţie, str. Cimitirului nr. 8, teren
1.500 mp, potenţial de ţinut stupi.
Tel. 0736-526005
Vând 2 case la Secăşeni, curte,
grădină, fântână în curte şi multe
alte anexe. Preţ 22.000 €/casă
negociabil. Tel. 0735-656734
Vând casă în Clocotici, 3 camere, bucătărie, 2 beciuri, grădină mare, curte, apă curentă de la fântână,
preţ 43.000 €. Tel. 0766-204042. (rr)
Vând apartament, Aleea Narcisei, bl. 5, sc. 4, et. 4, ap. 18. Preţ
22.000 € negociabil. Tel. 0355803294, 0740-937835. (RR)
Cumpăr casă în Bocşa, 3 camere, baie, grădină 1.700 mp, apă, canalizare, gaz. Tel. 0255-555255. (rr)
Vând apartament în zona
Pipirig, Caransebeş, str. Ardealului,
3 camere, 2 băi, 2 balcoane, încălzire centrală proprie.Tel.0768-776073
Vând garsonieră, 30 mp,
neamenajată interior, izolată termic,
geamuri termopane, aflată pe Aleea
Albăstrelelor, Reşiţa, 11.500 €. Tel.
0744-145154. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
geamuri termopane, str. Hebe,
Timişoara. Preţ 37.000 € negociabil.
Tel. 0771-641895. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
aflat în cartierul Moroasa, 17.000 €
negociabil. Tel. 0742-698947. (RR)
Vând urgent apartament 2
camere, la parter, cu îmbunătăţiri,
faianţă, gresie, uşă termopan,
podele laminate, 21.000 €, mobilat,
18.500 €, nemobilat. Tel. 0355804733. (RR)
Vând garsonieră în Reşiţa,
Calea Caransebeşului, complet
mobilată, centrală, aragaz, geamuri
temopane, 11.000 € negociabil. Tel.
0752-030888. (RR)
Vând apartament în Govândari,
aproape de Gara de Nord, 2 camere, bucătărie, debara, centrală, uşile
schimbate, 25.000 €. Tel. 0770604864. (RR)
Vând cas ă în Re şi ţa, str.
Laminoarelor, 5 camere, 2 bucăţi,
baie, garaj, 50.000 € negociabil. Tel.
0770-774826. (RR)
Proprietar, vând apartament 2
camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunc ă, scara cu Protec 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.

Anunturi
,

Vând casă în comuna Târnova,
3 camere, coridor, pivniţă, şopru de
lemne, grădină mare cu pomi fructiferi + alte dependinţe, 13.000 €
neg. Sau schimb cu garsonieră ori
apartament 2 camere, confort 2. Tel.
0766-411829, 0355-883833. (RR)
Vând în Oţelul Roşu, apartament + garaj, totul la cheie, 26.000 €
negociabil. Tel. 0355-404841. (RR)
Vând apartament, în zona
Govândari, 2 camere, et. 2/4,
renovat, mobilat, utilat, centrală
termică, izolat, 24.000 € negociabil
sau schimb cu apartament de 3
camere. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând apartament, la parter, cu
garaj, în Reşiţa, Micro 4, 40.000 €
negociabil. Tel. 0770-774826. (RR)
Vând apartament cu o cameră,
parter înalt, bloc P + 2 E, 45 mp,
încălzire prin centrală pe gaz, boxă,
zona Luncă, str. Gerorge Enescu.
Preţ 22.000 € negociabil. Tel. 0721848474. (RR)
Vând apartament, 2 camere, et.
2, în cartierul Moroasa 1, confort 2,
19.500 €. Tel. 0770-495527. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
conf. 2, et. 4/4, îmbunătăţit, 21.000 €
negociabil. Tel. 0355-801117, 0770457007. (RR)
Vând teren intravilan în Reşiţa,
pe calea Caransebeşului, km 1-2,
preţ mp 9 €. Tel. 0722-630097.
Închiriez apartament 2 camere,
zona Dacia, utilat, mobilat, termen
lung, cu 130 € + garanţie 130, returnabilă la plecare. Tel. 0720-026801.
Vând teren intravilan Mehadia,
la sosea internaţională, 17.000 mp,
FS 60 m, posibilitate racordare la
utilităţi, cu 8 €/mp, negociabil. Tel.
0720-026801.
Vând teren 20.000 mp la 300 m
de sosea internaţională, la 6 km de
Băile-Herculane, teren plat, pe
malul râului Belareca, cu 6 €/mp
negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând apartament an Reşiţa
confort 2 îmbunătăţit 2 camere, bucătărie, baie, balcon interior închis,
gresie, faianţă, termopane, încălzire, schimbat uşă la intrare, mobilat
sau nemobilat, izolat exterior, etaj
4/4 cu acoperiş, zona Micro 2 Piaţa
Intim. Tel. 0749-319691.
Vând sau schimb cu apartament
în Reşiţa, casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor, salon, gresie, faianţă, podele, centrală
termică, termopane, curte, grădină,
anexe, renovată. Tel. 0749-319691.
Închiriez apartament 2 camere,
str. Sportului, lângă Anghelina,
complet utilat şi mobilat. Tel. 0752317515, 0752-315681.
Vând sau închiriez spa ţiu
comercial parter bloc, Aleea Felix bl.
4/3/4 Reşiţa bun pt. cabinete, agenţii, birouri, prestări servicii. Spaţiul
este modernizat, suprafaţa 50 mp.
Preţ 35.000 €. Tel. 0733-055017,
0744-524991.
Vând casă Reşiţa: 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând spaţiu comercial în Bocşa
Română, la MFA, actualul bar Black
& White, 140 mp + 40 mp terasă
pavată + 30 mp teren adiţional. Are 2
intrări separate, 2 puncte sanitare +
toate dotările necesare. Preţ 55.000
€. Info la tibirom@hotmail.com sau
0013177969252, după ora 15.
Spaţiu Comercial în Reşiţa, în
stare foarte bună şi cu o suprafaţa
de 30 mp, situat pe Bl. Republicii bl.
1 (lângă agenţia TryoM) Preţul este
de 150 €/lună. Tel. 0723-425858.
Vând apartament cu 3 camere,
zona Intim, etaj 1 din 4. Preţ 28.000
€ neg. Tel. 0740-901345.
Vând cas ă cu 3 camere,
bucătărie, baie, grădină şi curte
mare în Reşiţa, cartier Cuptoare, la
10 km de Reşiţa, preţ 25.000 €. Tel.
0761-769034.
Vând 340 mp teren intravilan la
şoseaua Reşiţa Văliug în apropiere
de staţia de autobuz Secu, ideal
pentru cabană sau viluţă, la 10 €/mp
şi teren extravilan 5575 mp la 3
€/mp. Tel. 0761-769034.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1 decomandat, 2 băi, Făgăraşului 35, parter, excelent privatizare,
preţ 37.000 €. Tel. 0741-192486.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Vând casă cu etaj 8 camere în
Sopotu Vechi, curte, dependinţe şi
un hectar pădure şi pământ. Preţ
25.000 € neg. Tel. 0355-405621.
Vând apartament 3 camere
Reşiţa, Valea Domanului, toate
îmbunătăţirile. Tel. 0726-701010.
Vând teren pt. construcţie Bratova, 5000 mp. Tel. 0726-701010.
Ofer spre închiriere apartament
3 camere mobilat, toate dotările. Tel.
0726-701010.
Persoană fizică doresc să
închiriez apartament cu 1 cameră
sau garsonieră, pe termen lung, în
zona Govândari. Rog seriozitate.
Tel. 0741-137197.
Persoană fizică doresc să
închiriez casă în Reşiţa, pe termen
lung, ofer maxim 400 lei. Rog
seriozitate. Tel. 0741-137197.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat, în alb, Moroasa
1, bloc cărămidă, et. 3/3, acoperit,
centrală termică. Preţ negociabil.
Tel. 0720-006988.
Închiriez spaţiu comercial, 50
mp, toate utilităţile, vad foarte bun.
Tel. 0740-512979.
Vând casă în Zorlenţu Mare, 3
camere, fântână, grădină 564 mp,
trebuie reparată, este în paragină,
cărămidă crudă, fundaţie piatră, preţ
6000 € neg., zonă liniştită. Tel. 0728510783.
Vând casă în Reşiţa, Dealu
Crucii, are 4 camere, anexe, garaj,
centrală gaz, merită văzut la aşa un
preţ 17.000 € neg. Tel. 0732-624586
Apartament 3 camere în Reşiţa
cu izolaţie interioară, exterioară,
complet utilat şi la preţul de 150
€/lună. Tel. 0723-425858, 0723769089.
Închiriez apartament pt. birouri
în Reşiţa, lângă universitate, la preţ
interesant. Tel. 0740-512979.
Vând casă situata în Bocşa
Vasiova nr. 68 (la drumul principal),
compusă din 3 camere 1 bucătărie,
anexe nelocuite, curte mare 500
mp, preţ 30.000 € neg. Tel. 0720451841.
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, complex Hehn, et. 4/4, bloc
de cărămidă, acoperiş nou în 2011,
centrală, termopane, mobilat, zonă
foarte bună. Preţ 28.000 € neg. Tel.
0727-402994.
Închiriez apartament 3 camere,
2 băi, balcon, stare bună, încălzire
centrală, mobilat sau nemobilat,
situat în centru etajul 1 din 4. Preţ
200 €. Tel. 0767-919190.
Vând 2 camere confort 1, în bloc
de 4 nivele, et. 3 pe B-dul Muncii,
bloc izolat pe exterior, centrală
termică. Se acceptă şi credit bancar
"Prima Casă". Ocupabil imediat. Exclus intermediari. Tel. 0770-359314,
0748-119444, 0769-086352.
Vând casă la strada principală,
cu posibilitate de privatizare.
Suprafaţa construită 200 mp. Este
renovată recent o bucătărie, baia şi
o cameră mare. Casa este dotată cu
un cazan de ţuică de capacitate 160
litri şi 3 fântâni din care una cu apă
potabilă de izvor. Localitatea
Târnova, CS. Preţ 32.000 €. Tel.
0355-415755, 0721-742981 sau
0733-533764.
Vând casă solidă, în sat Clocotici, 3 camere, curte cu fântână
proprie, instalaţie apă cu hidrofor,
grădină, garaj sub poartă, preţ bun,
negociabil. Tel. 0770-455783.
Urgent! Vând apartament 2
camere confort 1, bloc 4 etaje, etaj
intermediar, în Micro1, preţ 19.500 €
neg. Tel. 0770-455783.
Vând ap. 2 camere, Reşiţa, centrală, termopane, izolaţie, faianţă,
gresie, podele, complet mobilat,
renovat, utilat, etaj 2/4, loc parcare
24.000 € sau schimb cu 3 camere.
Tel. 0728-813340.
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Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat recent că,
din punctul său de vedere, România nu este pregătită în această
perioadă pentru o trecere la alt sistem, care să cuprindă coplata
şi că, dacă aceasta va fi în cele din urmă introdusă, va fi doar în
baza unei decizii politice. Finanţarea unităţilor spitaliceşti private
din fondurile CNAS va fi sistată de la 1 martie

Până la data de 1 ianuarie 2015, pensionarii, veteranii şi
văduvele de război beneficiază în continuare de facilităţile
acordate pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau
taloanelor speciale de călătorie, conform normelor legale în
vigoare. După 1 ianuarie 2015, conform Legii nr. 211/2012,
vor intra în vigoare legitimaţiile de călătorie de tip card.

Reglement@ri privind ajutoarele sociale
În Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 897 din data de 28 decembrie 2012 a
fost publicată Hotărârea Guvernului nr.
1291/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, aprobate prin H.G.
nr. 50/2011, a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor O.u.G. nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copilului, aprobate prin
H.G. nr. 52/2011, şi pentru modificarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate
prin H.G. nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993
privind alocaţia de stat pentru copii, precum
şi pentru reglementarea modalităţilor de
stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru
copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 577/2008.
Actul normativ modifica mai multe acte
normative cu privire la ajutoarele sociale şi
indemnizaţia pentru creşterea copilului.
Majoritatea acestor prevederi au fost
reglementate deja prin Legea nr. 166/2012,
care a intrat în vigoare la data de 14
octombrie 2012, noul act normativ fiind
emis în scopul uniformizării şi eficientizării
acestora.
Dintre prevederile hotărârii, menţionăm:
l reglementarea situa ţiilor în care
autorităţile administraţiei publice locale
aprobă scutiri, eşalonări, reduceri ale
taxelor şi impozitelor locale;

l reglementarea situaţiilor în care se
suprapun una sau mai multe situaţii de
suspendare a drepturilor;
l stabilirea cuantumului indemnizaţiei
pentru creşterea copiilor la 85% din media
veniturilor nete ale persoanei cu menţinerea limitelor maxime reglementate în
prezent, de 1200 lei pentru concediul până
la împlinirea de către copil a vârstei de doi
ani şi de 3400 lei pentru concediul până la
împlinirea de către copil a vârstei de un an;
l acordarea stimulentului de inserţie şi
pentru persoanele care au optat pentru
concediul până la împlinirea de către copil a
vârstei de doi ani;
l eliminarea limitării la trei naşteri a
situaţiilor pentru care se acorda concediu şi
indemnizaţia pentru creşterea copiilor;
l acordarea sumei suplimentare de 600
lei pe perioada suprapunerii cazurilor în
care persoană se afla cu un copil în
perioada de concediu şi indemnizaţie în
baza OUG 148/2005 şi în această perioadă
naşte/adopta/ia în plasament sau tutela un
copil, în baza OUG nr. 111/2010;
l asigurarea posibilităţii pentru persoana
singura care are în întreţinere copil cu
dizabilitate gravă de a beneficia simultan
atât de indemnizaţia lunară sau sprijinul
lunar acordate în baza OUG nr. 111/2010,
cât şi de indemnizaţia lunară de însoţitor reglementata la art. 42 din Legea 448/2006;
l includerea în cadrul perioadelor asimilate a perioadei de frecventare a programului educaţional de tip "A doua şansă".
8 ianuarie 2013, Juridice.ro

Ordonan]@ pentru reglementarea unor m@suri
financiar-fiscale
Prin această Ordonanţă se acordă autorităţilor deliberative ale administraţiei publice
locale competenţa de a decide, în funcţie de condiţiile locale, pentru anul 2013, asupra
reducerii nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevăzute în H.G. nr.
1309/2012. Reducerile vor putea fi făcute cel mult până la nivelurile prevăzute prin
hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale respective, adoptate de către acestea
pentru anul 2012.
În cazul contribuabililor care au achitat deja impozitele şi taxele locale la nivelul
maxim, stabilit prin H.G. nr. 1309/2012, autorităţile administraţiei publice locale vor hotărî
compensarea acestor sume cu obligaţii de plată viitoare sau restituirea lor, la cererea
contribuabililor.

În acest an, pentru consumatorii casnici,
prima majorare a preţului la gaze naturale
va fi realizată la 1 iulie 2013, când preţul
reglementat va creşte cu 8%, iar cea de-a
doua la 1 octombrie când acesta va urca cu
două procente, informează ANRE.

Programul de vizite în
unit@]ile sanitare publice
Spitalele sunt obligate să respecte reglementările Ministerului Sănătăţii privind programul de vizite al aparţinătorilor pacienţilor
internaţi în unităţile sanitare publice.
Ministrul S ănătă ţii a atras atenţia
managerilor din spitale că trebuie să respecte
actul normativ care transpune în fapt legislaţia
europeană şi, a declarat că, a cerut directorului
executiv al Direcţiei de Sănătate Publică
Constanţa să îşi prezinte demisia pentru
managementul defectuos cu care a gestionat
situaţia în spitalele din judeţ.
În luna decembrie, Ministerul Sănătăţii a
reglementat, unitar, programul de vizite al
aparţinătorilor pacienţilor internaţi în unităţile
sanitare publice
Conform documentului, programul de
vizită al aparţinătorilor pacienţilor internaţi în
unităţile sanitare publice se realizează de luni
până vineri în intervalul orar 15,00 - 20,00, iar
în zilele de sâmbătă şi duminică programul de
vizită se realizează între orele 10,00 - 20,00.
Numărul de vizitatori pentru un pacient
internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu
poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi
maximum 2 pacienţi în acelaşi timp.
Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă
zilnic doar membrilor familiei, respectiv părinţi,
copii, surori/fraţi, cu condiţia ca vizita să se
facă individual sau cel mult două persoane, cu
respectarea procedurilor interne.
Ordinul mai prevede ca secţiile/compartimentele de terapie intensivă să aibă obligaţia
de a avea un număr de telefon prin care se
asigură informarea familiei de către medicul
curant sau medicul de gardă despre starea şi
evoluţia pacientului, de care să fie informaţi şi
aparţinătorii.
De asemenea, pentru pacienţii internaţi pe
oricare dintre secţiile/ compartimentele unităţii
sanitare, la solicitare, membrii familiei pot
discuta direct cu medicul curant în timpul
programului zilnic de lucru al acestuia, în baza
unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de
directorul medical şi afişat la loc vizibil la
intrarea în unitatea sanitară.
Ministerul Sănătăţii, 10-01-2013

MEMORANDUM
Urgentarea elabor@rii noilor reglement@ri în domeniul restituirii propriet@]ilor
Guvernul a aprobat acest Memorandum,
întocmit de ministrul delegat pentru Buget,
Memorandum în care se fac propuneri
pentru încadrarea în termenul acordat de
CEDO statului roman pentru soluţionarea
problemei restituirii proprietăţilor. Astfel:
l Până pe data de 30 ianuarie 2013,
Comitetul interministerial privind procesul de
reformare a legislaţiei şi procedurilor din
domeniul restituirii proprietăţilor trebuie să
elaboreze şi să prezinte pentru primă lectură

proiectul de lege privind reglementarea
restituirii proprietăţilor
l Până la finele anului 2015, Autoritatea
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor să
revadă toate dosarele soluţionate, inclusiv
cele pentru care s-au plătit despăgubiri în
numerar, şi să analizeze cauzele care au
determinat nerestituirea bunurilor în natură
sau prin echivalent, în compensare cu alte
bunuri
l Fiecare minister trebuie să transmită la

MFP, până la 30 ianuarie 2013, situaţia
imobilelor retrocedate, a celor nou construite
şi, după caz, situaţia cheltuielilor cu chiriile
pentru sedii. Ministerul Educaţiei va
transmite situaţiile menţionate şi pentru
unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat.
Autoritatea Na ional pentru Restituirea
Propriet ilor estimeaz desp gubirile la
circa 8,7 - 9 miliarde euro, ceea ce reprezint
6,5% din PIB-ul estimat pe anul 2013.

Ianuarie, luna marilor
reduceri de pre]
Începe sezonul reducerilor, iar
comercianţii atât din online, cât şi
magazinele clasice încep s ă- şi
pregătească ofertele. Consumatorii ar
trebui să ştie că sunt protejaţi
indiferent de unde cumpără sau de
faptul că achiziţionează un produs la
preţ întreg sau cu preţ redus. Şi dacă
tot vorbim de reduceri câteva lucruri
sunt bine de ştiut şi de făcut:
l Faceţi o lista cu produsele pe care
doriţi sa le achiziţionaţi şi cu preţurile
actuale ale acestora. Acest lucru vă va
ajuta să evitaţi falsele reduceri de
preţuri, spre exemplu atunci când
comercianţii măresc preţul şi aplică
procentul de reducere la preţul astfel
majorat;
l Verificaţi cu atenţie modul în care
este afişată reducerea pe site sau pe
eticheta produsului. Preţul nou, redus
trebuie indicat prin raportare la preţul
vechi, fie prin afişarea alături de
acesta, barat, fie prin indicarea
procentului de reducere sau prin
combinarea ambelor modalităţi;
l Nu cădeţi in capcana ofertelor care
anunţă mari reduceri de preţuri doar
pentru a vă atrage să intraţi în
magazin. Verificaţi pentru fiecare
produs în parte dacă sunt respectate
regulile amintite mai sus pentru
indicarea reducerii;
l În cazul în care comandaţi online,
verificaţi cu atenţie, înainte de a trimite
comanda, dacă preţurile produselor
din coşul de cumpărături este acelaşi
cu preţul redus indicat atunci când aţi
ales produsul.
Şi nu uita ţi, regulile privind
garanţia produselor se aplic ă
indiferent de preţul la care aţi făcut
achiziţia, aşa că vă puteţi aştepta ca
produsele comandate la preţ redus să
aibă aceeaşi calitate şi să funcţioneze
în parametri normali.
„Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România face parte din campania
Uniunii Europene pentru informarea
consumatorilor din România, “E dreptul tău!
Ac ţioneaz ă!” prin intermediul căreia
încurajăm consumatorii în a-şi cunoaşte
drepturile şi a se informa înainte de a face
cumpărături din pieţe, supermarket-uri sau
on-line. Prevenţia ne poate salva din situaţii
realmente neplăcute în care ne putem găsi
dacă nu suntem atenţi la „capcanele” ce ni se
pot întinde în această perioadă de reduceri”a precizat cu această ocazie Domnul Costel
Stanciu, Preşedintele al APC Romania.
Informaţie furnizată de: Asociaţia pentru
Protecţia Consumatorilor din România

l Codul rutier urmează a suferi modificări importante începând cu 19 ianuarie 2013 l Rata anuală a inflaţiei în 2012 a fost de 4,95% l Începând cu data de 1
ianuarie 2013, asiguraţii au acces la servicii medicale şi medicamente doar pe baza cardului naţional de sănătate l În luna noiembrie 2012, câştigul salarial
mediu nominal net a fost de 1.575 lei l Codul rutier urmează a suferi modificări importante începând cu 19 ianuarie 2013 l Începând cu data de 06 ianuarie
2013, cetăţenii români sau străini pot reclama încălcarea drepturilor consumatorului sau pot depune sesizări la noul număr de telefon 021-9551 al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Administratiei şi Internelor nr. 257/
2012 pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei
politistilor şi cadrelor militare din Ministerul Administratiei şi
Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei şi
internelor nr. 69/2009 (M.O. nr. 770 din 15.11.2012)
l Legea nr. 212/2012 pentru completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M.O. nr. 772
din 15.11.2012)
l O.u.G. nr. 64/2012 privind modificarea unor acte
normative şi pentru reglementarea unor masuri tranzitorii
în domeniul executarii unor creante datorate statului (M.O.
nr. 772 din 15.11.2012)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale nr.
246/2012 pentru modificarea anexei "Procedura de
identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la
Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor,
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aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltarii
rurale nr. 119/2011 (M.O. nr. 782 din 21.11.2012)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3821/2012
pentru aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului
de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului
auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi
padurilor nr. 981/2012 (M.O. nr. 783 din 21.11.2012)
l H.G. nr. 1107/2012 pentru modificarea şi completarea
Hotararii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea
pazei şi protectiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu
efective de jandarmi (M.O. nr. 785 din 22.11.2012)
l Legea nr. 277/2010 (r 1) privind alocatia pentru
sustinerea familiei (M.O. nr. 785 din 22.11.2012)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 6152/2012 privind modificarea Regulamentului de organizare şi functionare a unitatilor de invatamant

preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educatiei şi
cercetarii nr. 4.925/2005 (M.O. nr. 787 din 22.11.2012)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Norma tehnica din
2012 privind modificarea prevederilor amenajamentelor
silvice şi schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor
din fondul forestier (M.O. nr. 790 din 23.11.2012)
l Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr.
1640/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la
organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a
activitatilor conexe acestora stabilite prin O.G. nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul MTI nr.
980/2011 (M.O. nr. 791 din 26.11.2012)
l Ministerul Finantelor Publice - Ghidul din 2012 privind
aplicarea sistemului TVA la incasare (M.O. nr. 792 din
26.11.2012)

Vice-preşedintele Venezuelei s-a aflat în weekend la Havana,
pentru a-l vizita pe Hugo Chavez, în timp ce liderii din Argentina şi
Peru, s-au interesat de starea preşedintele venezuelean. Chavez,
58 de ani, are o infecţie respiratorie severă la o lună după ce a fost
operat a patra oară de cancer la Havana, a fost reales în octombrie
dar nu a putut depune jurământul la Caracas, la data stabilită iniţial.

Începând cu 11 ianuarie, noul Centru
european de combatere a criminalităţii
informatice (EC3) şi-a început
activitatea pentru a contribui la protejarea
cetăţenilor şi întreprinderilor europene
faţă de criminalitatea informatică.

Înaintea alegerilor legislative în Israel din 22 ianuarie,
sondajele de opinie publicate în ziarele israeliene proiectează
partidul lui Netanyahu şi aliaţii săi tradiţionali de dreapta şi
religioşi câştigători a între 64 - 71 de locuri, suficient pentru a
asigura o majoritate în parlamentul de 120 de membri, faţă de
49 - 56 locuri pentru partidele de centru şi arabe.

Favorizarea spiritului antreprenorial în UE
Măsurile propuse sunt menite să atragă
noi generaţii de antreprenori şi să ajute tinerii,
femeile, persoanele în vârstă, imigranţii şi
şomerii să-şi lanseze propria afacere.
Antreprenorii creează locuri de muncă. Ei
se află la conducerea a numeroase întreprinderi mici care generează în Europa, în fiecare
an, circa 4 milioane de locuri de muncă.
Cu toate acestea, UE este în urmă faţă de
concurenţii săi mondiali în ceea ce priveşte
spiritul antreprenorial. Acest lucru indică
existenţa unui potenţial de creare de locuri de
muncă, pe care trebuie să-l exploatăm.
Numai 11% din cetăţenii europeni sunt
antreprenori şi circa 40% doresc să lucreze
pe cont propriu. În SUA şi China, mai mult de
jumătate din populaţie doreşte să-şi lanseze
propria afacere.
Această atitudine relativ reţinută faţă de
crearea de noi întreprinderi trebuie să se
schimbe, în condiţiile în care Europa revine pe
curba de creştere. În acest sens, Comisia
Europeană propune un plan de acţiune care
vizează:
l îmbunătăţirea accesului la finanţare, crearea unei pieţe europene pentru împrumuturile
mici, simplificarea normelor fiscale pentru
investiţiile private directe
l includerea educaţiei şi experien ţei
antreprenoriale în programa şcolară - tinerii ar
beneficia de cel puţin o experienţă de lucru
înainte de a termina şcoala secundară
l reducerea timpului necesar pentru obţinerea licenţelor de funcţionare şi a permiselor
necesare pentru înfiinţarea unei întreprinderi
l crearea unor programe de îndrumare,
consiliere şi sprijin pentru femei, persoane în

vârstă, imigranţi, şomeri şi alţi potenţiali
antreprenori
l oferirea de cursuri de formare în management pentru întreprinderile noi şi crearea
de reţele cu omologi, furnizori şi clienţi
potenţiali
l sprijinirea noilor întreprinderi bazate pe
internet, prin înlăturarea obstacolelor din
calea vânzărilor transfrontaliere on-line
l simplificarea procedurilor necesare
pentru înfiinţarea, vânzarea, cedarea sau
relansarea unei întreprinderi
l sprijinirea noilor întreprinderi care se
confruntă cu dificultăţi financiare pe termen
scurt şi acordarea unei a doua şanse
antreprenorilor oneşti care s-au confruntat cu
falimentul - cei care încearcă a doua oară au
mai mult succes.
Statele membre cooperează deja în
cadrul Small Business Act pentru a reduce
povara administrativă cu care se confruntă
întreprinderile. Noile propuneri ale Comisiei
sunt menite să faciliteze funcţionarea acestor
norme comune într-o şi mai mare măsură, în
favoarea întreprinderilor mici.
Etapele următoare
Comisia va colabora îndeaproape cu
guvernele ţ ărilor UE, cu organiza ţiile
patronale şi cu alte părţi interesate pentru a
stabili o foaie de parcurs pentru punerea în
aplicare a acestor propuneri.
În UE, sprijinul de care beneficiază
antreprenorii variază foarte mult de la o ţară la
alta. Este mai eficient ca statele membre să
facă schimb de bune practici şi să-şi
coordoneze eforturile, mai degrabă decât să
ia iniţiative pe cont propriu.

Pre]uri „unisex” pentru produse de asigur@ri
Începând cu 21 decembrie 2012, companiile de asigurare din Uniunea Europeană trebuie
să perceapă, pentru aceleaşi produse de asigurare, acelaşi preţ atât pentru bărbaţi, cât şi
pentru femei, fără deosebiri pe criterii de sex. Modificarea se aplică pentru toate contractele
noi pentru produse de asigurări, inclusiv asigurări auto, asigurări de viaţă şi anuităţi.
Practicarea unor astfel de preţuri „unisex” sau neutre din punctul de vedere al sexului
presupune că bărbaţii şi femeile care prezintă aceleaşi caracteristici (precum vârsta, starea de
sănătate, în funcţie de produsul în cauză) ar trebui să plătească acelaşi preţ pentru acelaşi produs. Stabilirea preţurilor se va baza pe alţi factori de risc decât sexul, cum ar fi comportamentul
la volan în cazul asigurărilor auto. Aceasta înseamnă că o persoană nu va mai trebui să
plătească mai mult sau mai puţin doar pentru că este de sex masculin sau feminin.
Modificarea se aplică contractelor încheiate începând cu 21 decembrie 2012.

Priorit@]ile pre}edin]iei
irlandeze
Începând cu 1 ianuarie, de la miezul
nopţii, Irlanda asigură preşedinţia prin
rotaţie a Consiliului Uniunii Europene (UE).
Preşedinţia irlandeză se va concentra pe
stabilitate, creştere economică şi ocuparea
forţei de muncă.
2013 va reprezenta deschiderea către
„o nouă etapă în angajamentul Uniunii
Europene pentru redresare”. În cadrul unei
prezentări cu privire la priorităţile preşedinţiei, Eamon Gilmore, T.D. (membru al Parlamentului irlandez) şi Tánaiste (Viceprimministru), şi Lucinda Creighton, T.D. (membru al Parlamentului irlandez) şi Ministru
Adjunct însărcinat cu Afaceri Europene, leau comunicat reprezentanţilor presei că
„obiectivul pre şedin ţiei irlandeze a
Consiliului UE este asigurarea stabilităţii şi,
prin aceasta, a creşterii economice şi a
ocupării forţei de muncă”.
Priorităţile au fost alese pe baza
actualei agende UE care cuprinde proiecte
legislative şi iniţiative. Printre acestea se
numără, printre altele:
l stabilitatea durabilă, începând cu reînnoirea guvernanţei economice în Europa;
l abordarea cu prioritate a şomajului în
rândul tinerilor;
l legislaţie pentru promovarea economiei digitale şi măsuri destinate întreprinderilor mici şi mijlocii;
l aducerea în prim-plan a potenţialului pe
care îl reprezintă resursele naturale, atât
cele terestre, cât şi cele marine;
l promovarea acordurilor comerciale şi
respectarea calendarului extinderii.
În calitate de ţar ă care asigură
preşedinţia Consiliului UE, Irlanda doreşte
să asigure un cadru echitabil, în parteneriat
cu statele membre şi instituţiile.
În 2013 se aniversează 40 de ani de la
aderarea Irlandei la UE şi se consemnează
cea de a şaptea preşedinţie prin rotaţie
asigurată de Irlanda. Programul integral al
preşedinţiei irlandeze va fi lansat în prima
parte a lunii ianuarie.

Rusia şi China au convenit s ă- şi
coordoneze răspunsul faţă de scutul global
antirachetă al SUA.
Rusia şi China au planificat să-şi intensifice
cooperarea în domeniul apărării antirachetă,
ca răspuns la potenţialul american tot mai ridicat de apărare antirachetă dezvoltat în lumie, a
declarat secretarul Consiliului Securităţii din
Rusia, Nikolai Patruşev. "Suntem preocupaţi
de planurile SUA de a construi un sistem global
de apărare antirachetă, inclusiv în regiunea
Asia-Pacific", a declarat Patruşev în timpul
rundei a opta de consultări ruso-chineze privind
securitatea strategică desfăşurate la Beijing.
"Partenerii noştri chinezi împărtăşesc preocupările noastre şi am convenit să coordonăm
acţiunile noastre în această privinţă", a spus el,
adăugând că aceasta ar ajuta ambele ţări să
dezvolte o abordare "constructivă" faţ ă
problema apărării antirachetă.
Rusia şi China au fost urmărit îndeaproape
implementarea sistemelor de rachetă în jurul
Mării Chinei de Sud, în plus faţă de scutul
antirachetă european planificat.
Rusia şi China poartă consultări bilaterale
periodice privind aspectele strategice din 2005.
Serbia a adoptat un set de linii directoare
pentru discuţiile pentru reconciliere cu liderii din
Kosovo într-un prim semnal puternic că reduce
din cererile sale privind fosta provincie.
Serbia susţine în continuare că nu va recunoaşte niciodată Declaraţia de independenţă a
Kosovo din 2008. Dar într-o schimbare politică
semnificativă, o majoritate covârşitoare a
Parlamentului a votat pentru o rezoluţie care
solicită autonomie pentru sârbii minoritari în
cadrul graniţelor Kosovo, o recunoaştere de
facto a suveranităţii Kosovo.
Coaliţia de centru condusă de premierul
demisionar Mario Monti ocupă locul al patrulea
în intenţiile de vot ale alegătorilor italieni, în
perspectiva desfăşurării viitoarelor alegeri
parlamentare, programate pe 24 şi 25
februarie, cu 12% din voturi, potrivit unui sondaj
realizat de Institutul Tecne şi comandat de
postul privat de televiziune Sky Italia.
Partidul Democrat, principala formaţiune
de centru-stânga, este creditat cu 35,3% din
intenţiile de vot ale electoratului italian, urmat
de Poporul Libertăţii (PdL, de centru-dreapta),
partidul lui Silvio Berlusconi, care ar putea
obţine 19,5% din voturi.
"Mişcarea Cinci Stele" (M5S, de stânga) se
plasează pe locul al treilea, cu 16%.

l Preşedintele SUA Barack Obama va pronunţa, la 12 februarie, tradiţionalul discurs privind starea naţiunii, în care îşi va prezenta priorităţile legislative
pentru acest an l A intrat în vigoare reforma legii imigraţiei în Cuba: cetăţenii de peste 18 ani, cu un paşaport valid pot pleca acum din ţară l Marsilia
(Franţa) şi Košice (Slovacia) sunt Capitalele Europene ale Culturii pentru 2013 l Armenia a eliminat vizele de scurtă şedere pentru cetăţenii din cele 27 de
ţări UE l Preşedintele François Hollande intenţionează să legalizeze căsătoriile între homosexuali şi adopţiile pentru astfel de cupluri, până în luna iunie l

O Companie olandeză oferă "bilete dus" pentru Planeta Roşie
Mars One a anunţat planurile de a stabili o colonie pe
Marte până în 2023 şi a lansat căutarea de voluntari dornici să
participe la o misiune doar dus în direcţia Marte, unde vor
înfiinţa o aşezare umană permanentă.
Dacă cerinţele pentru programul de astronauţi al NASA
sunt extrem de pretenţioase, asigurând că doar cei mai buni şi
mai puternici oameni vor ajunge vreodată în spaţiu, Mars One
are în vedere un cadru mult mai larg. Cerinţele lor sunt
elasticitate, adaptabilitate, curiozitate, capacitatea de a avea
încredere, creativitate şi inventivitate.
Capacitatea de a manevra o navă spaţială sau de a
rezolva problemele neprevăzute, inimaginabile, fiind primii
oameni de pe o planetă extraterestră, sunt aptitudini pe care le

vor dezvolta în timp.
Mars One cere ca solicitanţii să fie de cel puţin 18 ani
(aceştia vor avea 28 în momentul în care vor ajunge pe
Marte), să vorbească limba engleză şi să nu fie legaţi de un
angajament important pe Pământ. Nu se caută seturi
specifice de competenţe, cum ar fi medici, piloţi sau geologi.
Până acum s-au primit deja mai mult de 1.000 de solicitări de
la potenţialii aplicanţi din întreaga lume.
După ce vor fi acceptaţi în procesul de selecţie, coloniştii
moderni aleşi vor intra apoi într-un program de formare, care îi
va pregăti pentru zborul programat în 2022. Între timp, Mars
One intenţionează să trimită sonde pregătitoare şi rovere cu
provizii către planetă încă din 2016. Primul grup de patru
colonişti va urma câţiva ani mai târziu, cu o nouă echipă de

colonişti sosind la fiecare doi ani după aceea.
Pentru a finanţa expediţia, compania intenţionează să
televizeze fiecare aspect al misiunii şi să implice întreaga
lume în drumul până la lansare. Câştigătorul Premiului Nobel,
fizicianul Gerard't Hooft, spune într-un material video
introductiv: Acesta va fi un spectacol media. "Big Brother"
păleşte în comparaţie cu el.
Proiectul Mars One este ideea co-fondatorilor Bas
Lansdorp, un antreprenor care anterior a pus bazele unei
companii dedicate energiei eoliene şi Wielders Arno, care
este un manager de studiu pentru Agenţia Spaţială
Europeană. Aceştia doi nu sunt singuri, desigur. Site-ul
companiei are o listă întreagă de oameni de ştiinţă
internaţionali care servesc în calitate de consilieri.
Deşi videoclipul de prezentare a misiunii face să pară totul
foarte simplu, există multe complicaţii care pot să apară la o
misiune cu echipaj uman spre Marte, complicaţii pe care
ştiinţa doar începe să le privească cu seriozitate. De exemplu,
o recentă misiune simulată de 17 luni către Marte a arătat că
obiceiurile de somn ale membrilor echipajului ar fi dramatic
afectate în timpul călătoriei de câteva luni către planetă.
Firma olandeză nu este singurul întreprinzător privat care
priveşte spre Marte. Preşedintele Space X a prezentat recent
planurile sale de a stabili o colonie cu 80.000 de suflete pe
Marte, în următoarele câteva decenii.
A patra planetă de la Soare are doar jumătate din
dimensiunea Pământului şi un volum de zece ori mai mic.
Vârsta derivată din măsurători izotopice pe meteoriţi este de
4.5 miliarde de ani. Gravitaţia pe Marte este de 37% din cea a
Pământului. Ziua marţiană durează cu o jumătate de oră mai
mult decât ziua terestră iar anul marţian durează aproape cât
doi echivalenţi pământeşti. Anotimpurile se aseamănă celor
de pe Pământ. Temperaturile variază între -140 °C şi 20 °C.
Distanţa minimă dintre Marte şi Terra se situează între 55 şi 90
milioane km.
Marte este în prezent gazda a cinci misiuni spaţiale active:
trei în orbită - Odyssey Mars, Mars Express şi Mars
Reconnaissance Orbiter, şi două pe suprafaţă - roverul
Opportunity şi Mars Science Laboratory Curiosity.
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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 apartament 4 camere
decomandat, 125 mp, et. 1/4,
central ă, termopane, situat în
Reşiţa, lângă Centrul Militar. Preţ
50.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 800 mp teren plus baracă
metalică 450 mp, situate în Reşiţa,
pe Calea Timişoarei. Preţ 45.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând hală depozit 500 mp situaţi
în Reşiţa, zona Calea Timişoarei.
Preţ 110.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 2 camere de cămin, 32
mp, cu îmbunătăţiri, situate în
Reşiţa, pe Calea Caransebeşului.
Preţ 7.500 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament, 2 camere, et.
1/4, confort 2, în suprafaţă de 48 mp,
situat în Reşiţa, în zona centrul
Militar. Apartamentul nu are
îmbunătăţiri. Preţ 15.900 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând teren, situat în Reşiţa,
centru, 650 mp + casă veche 3
camere. Preţ 37.500 €. Închiriez
apartament, 2 camere, situat la vilă,
mobilat şi utilat complet, zona
Muzeul de Locomotive. Preţ 180 €,
lunar. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la stradă,
racordate la toate utilităţile. Preţ 50
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial în suprafaţă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Reşiţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Reşiţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 4000 mp, situat în
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacanţă).
Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ÎNCHIRIERI
Închiriez, apartament, 3 camere,
mobilat şi utilat complet, situat la
vilă, zona Muzeul de Locomotive.
Preţ 250 €, lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Închiriez hală, 1.400 mp, situat
în Reşiţa, utilată complet şi pregătită
pentru activită ţi în domeniul
confecţiilor. Preţ 3 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu de producţie în
domeniul confecţiilor, în suprafaţă
de 500 mp, situat în Reşiţa, zona
Muzeul de Locomotive. Preţ 4 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Închiriez casă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timişoara lângă
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Fil. jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2, ap.
3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
p roteze, orteze, î ncă lţ ă minte ortopedică , corsete,
cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 10.00-12.00, 14.15-17.00 şi joi
10.00-12.00.
Informaţii suplimentare: 0744-479253, Stefan Steiner,
preşedinte AHN-CS.
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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 hamuri de piele, noi, în
localitatea Sasca, zona Oraviţa. Tel.
0734-068742
Vând canapea extensibil ă
pentru 2 persoane, un televizor
color, marca Loewe, diagonala de
60 cm, preţ negociabil. Tel. 0355802548, 0749-486188
Vând costume de haine, pentru
bărbaţi şi femei, diferite obiecte
vechi, canistre de tablă, 2 căţei de
talie mică. Tel. 0255-232955
Vând 3 locuri de veci, la cimitirul
aflat lângă Universalul Vechi. Tel.
0733-594473
Vând joc Play Station 2, manete,
5 jocuri, 160 lei, Play Station 3,
manete, 320 g, 9 jocuri, 820 lei, Play
Staion portabil, psp, digital, 320 lei,
jocuri originale, ps2, ps3, psp, 20
lei/buc. Tel. 0721-414951
Vând Nokia C5, gps, 5 mega,
cameră, 320 lei, Nokia N73, card,
căşti, 160 lei, imitaţie iPhone cu 2
cartele, card, 220 lei, Nokia 6300,
card, 160 lei, iPod Mp4, 80 giga,
căşti, 260 lei. Tel. 0721-798604
Vând ieftin canapea extensibilă,
bicicletă bărbaţi, 2 fotolii, candelabru adus din Turcia, birou şcoala
copii. Tel. 0721-155683
Vând televizoare color, stare
foarte bună, 200 lei/buc. Tel. 0355806864, 0745-174215
Vând convector, cu tiraj normal,
Granier, dimensiuni 1.200/200, în
stare bună de funcţionare, 50 €
negociabil. Tel. 0723-0925582
Vând arzătoare pe gaz, cu
comandă, cu sistem de siguranţă,
termostat pentru cuptoare, teracote,
şeminee. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând sobe cu 350, 400, 500 lei,
maşină de spălat, 400 lei, frigider,
150 lei, cuptoare electrice, 80 lei,
patine, 25 lei. Tel. 0724-477642. (rr)
Cumpăr vaci, viţei, tauri, ofer
plata pe loc. Tel. 0720-893505. (RR)
Vând masă de şah, 90/90/1 m,
sculptată manual, 3 televizoare, un
tablou (icoană) vechi, 1959, 2
dulapuri sculptate de mână, preţuri
negociabile. Tel. 0255-234153,
0766-204042. (RR)
Vând pui de prepeliţă 5 lei, ouă
de prepeliţă 50 bani. Tel. 0771231154, 0724-340924. (RR)
Vând tuner TV, cu telecomandă,
50 lei, o cutie muzicală pentru
bijuterii, veche de 70-80 ani, 300 lei.
Tel. 0722-264501. (RR)
Vând aspirator de provenienţă
germană, nou, 150 lei, telefoane
mobile, aduse din Germania, 70
lei/buc, o centrală pe gaz, germană,
în stare foarte bună, 400 lei, o masă
de sufragerie cu gresie, 200 lei. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând baloturi de paie şi de
lucernă, 2 purcei, 400 lei perechea
negociabil. Tel. 0740-670047. (RR)
Vând cuptor pentru baie, funcţionează cu lemne, dar şi la curent, o
anten ă parabolică. Tel. 0255555255. (RR)
Vând plapume de lână naturală
pt. 2 persoane, dună de pene, pt. 2
persoane, bicicletă, un televizor
color, boiler pentru baie, preţuri negociabile. Tel. 0768-776073. (RR)
Cumpăr porumb, în Teregova,
vând purcei, rasă de carne, 400 lei
perechea. Tel. 0255-260300. (RR)
Vând televizor, marca LG,
diagonala 80/35 cm, 1.300 lei, un
frigider Arctic, 100 lei, o cască de
motociclist, 70 lei. Tel. 0745577818. (RR)

Vând mobilă de sufragerie, 1600
lei, un colţar pentru sufragerie, nou,
1000 lei, un fotoliu din piele, albastru, 150 lei, 3 cuptoare electrice, cu
plită şi cuptor, 400 lei/buc., un frigider, 300 lei, o maşină de spălat, 500
lei, un televizor cu ecran plat, 300
lei, o bicicletă pt. fitness, 200 lei. Tel.
0723-214338, 0784-077970. (RR)
Cumpăr porumb şi grâu, 1
leu/kg. Tel. 0740-670047. (RR)
Vând schiuri, bocanci de schi,
patine, diferite mărimi, 50-150 lei/
perechea, pat de dormitor dublu, cu
saltele, 600 lei, un dulap de dormitor, cu oglinzi şi uşi culisante, 1.000
lei. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând schiuri, 75 lei, o uşă pliantă, 75 lei, un tablou pictat, 80 lei, o
canapea, 550 lei, o pereche de
cizme din piele, mărimea 38, 50 lei,
un covoraş rotund, persan, 35 lei, o
oglindă pentru baie, 30 lei, un suport
din inox pentru baie, o perdea mare,
potrivită pt. sufragerie, un aspirator
şi un prăjitor de pâine, defecte, pt.
piese de schimb, un ventilator cu
picior, 250 lei negociabil, 2 chiuvete
pentru baie, oglindă cu ramă pt. hol.
Tel. 0786-483218, 0747-468797,
0355-415185. (RR)
Vând canapea, fixă, tip comodă,
pentru 2 persoane, 350 lei, o
canapea mai veche, 80 lei, ţiglă
măruntă, solzi de pe şte, 30
bani/buc. Tel. 0729-070819. (RR)
Vând cărucior pentru persoanele cu handicap + toaletă, 200 lei,
canapea extensibilă, 550 lei. Tel.
0764-532967. (RR)
Cumpăr vaci pentru abator,
plata pe loc, asigur transportul. Tel.
0720-893505. (RR)
Vând aspirator, 150 lei, o combină muzicală, 5 cd-uri, 500 lei, orgă
electronică, pentru începători, 200
lei, covoare. Tel. 0728-502251. (RR)
Vând boiler electric, nou, 300 lei,
cumpăr congelator. Tel. 0255218141. (RR)

Vând purcei, 350 lei/perechea,
un porc de 100, 8 lei/kg, cumpăr viţel
de rasă, bălţată românească sau
bălţată germană, între 150-200 kg.
Tel. 0762-188929. (RR)
Vând colţar, 600 lei. Tel. 0747453192. (RR)
Cumpăr laptop, să fie în stare
bună de funcţionare. Tel. 0729824413. (RR)
Cumpăr 10 purcei. Tel. 0752614498. (RR)
Vând 2 cocoşi frumoşi, 40
lei/buc. Tel. 0355-881263. (RR)
Cumpăr diverse piese de mobilier vechi, din lemn de cireş, paturi,
dulapuri. Tel. 0726-833018. (RR)
Vând mobilă de sufragerie, o
vitrină, colţar + măsuţă de sticlă,
2.200 lei negociabil, un colţar şi o
canapea, ambele extensibile, 600
lei/buc., un frigider, 200 lei/buc., un
aragaz electric, 400 lei, o maşină de
cusut electrică, 150 lei, un televizor
color, 250 lei. Tel. 0723-214338,
0355-417174. (RR)
Vând butelie GPL, 150 lei negociabil, un boiler pe lemne, dar şi pe
curent, 120 l, se poate ataşa şi un
calorifer la el, în stare foarte bună,
150 €, un boiler mic, 10 l, 150 lei, un
frigider mic Arctic, 100 lei, vană de
fontă, 120 l, 150 lei negociabil, un
convector pe gaz, 200 lei neg. Tel.
0748-362533, 0255-244199. (RR)
Vând cocoşi, 18 lei/kg. Tel.
0745-774682, 0770-479112. (RR)
Vând maşină pentru porumb,
electrică, cu motor trifazic, 250 €, un
motor de Fiat, în 4 pistoane, cu baie
rigidă, de fontă, 600 €, 2 cauciucuri,
de spate, pentru tractor, 300 €. Tel.
0744-381141. (RR)
Vând televizor mare, diagonala
80 cm, o staţie, 3 boxe, un căţeluş
rasa Sharpei sau schimb cu căţeluş
rasa Bishon. Tel. 0728-599791,
0355-409313. (RR)
Vând în Oţelul Roşu, 50 l de vin
roşu, 5 lei/l, vin alb, 20 l, 5 lei/l. Tel.
0355-401982. (RR)
Vând 100 de baloturi mici, de
paie. Tel. 0723-011395. (RR)
Vând masă de tenis pliantă, cu
dimensiuni perfecte, aproape nouă,
ţinută în garaj, 100 €. Tel. 0752905354. (RR)
Vând calculator, Pentium 4,
monitor, tastatură şi mai multe
accesori. Tel. 0749-013086. (RR)
Vând laptop HP 400 € negociabil, o cameră video 300 € neg., o
chitară acustică, fabricată în Franţa,
100 € negociabil. Tel. 0763-338485,
0771-649554. (RR)

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor
aparţinând debitoarei S.C. MAIAMI COM S.R.L.
l Casă situată în Caransebeş, str. Morilor, nr. 36, jud.
Caraş-Severin - preţ de evaluare 126.616 Euro.
l Freză universală - preţ de evaluare 840 Euro.
Licitaţia publică va avea loc în data de 22.01.2013 orele 15:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L.

CONVOCATOR
Subscrisa MAGISTER S.P.R.L., cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl.
A7, parter, jud. Caraş-Severin, înregistrată la U.N.P.I.R. în Registrul
Societăţilor Civile Profesionale de Practicieni în Insolvenţă cu nr.
0326/2007, reprezentată prin Cons. Jur. Sabo Silviu, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei S.C. A.N.B. NATIDAN S.R.L., cu
sediul în Anina, str. Sfânta Varvara, nr. 39, et. 1, ap. 11, jud. CaraşSeverin J11/346/2005, CUI 17433033, desemnată prin Sentinţa
Civil ă nr. 112/CC/JS/01.03.2012, pronun ţ ată în dosar nr.
1695/115/2011, convocăm:
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR
Data: 22.01.2013
Ora: 11.00
La sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din
Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.Caraş-Severin,
Ordine de zi:
1. Desemnarea unui administrator special care să reprezinte
interesele societăţii şi ale acţionarilor şi care să participe la
procedura pe seama debitorului.

Anunturi
,
Vând cositoare de gazon, 800
lei, biciclete, 150 lei/buc. Tel. 0740879015. (RR)
Vând în Câlnic, 4 clăi de fân, 450
lei/buc. Tel. 0255-210535. (RR)
Vând mânz de rasă murană,
2.500 lei neg., un armăsar, 9 ani,
1.200 lei. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând mânz, semi-muran, 9 luni,
1.900 lei neg. Tel. 0740-145324. (rr)
Vând în comuna Târnova, 9 clăi
de fân. Tel. 0786-888962. (RR)
Vând viţel, roşu cu alb, 1.700 lei.
Tel. 0764-654307. (RR)
Vând vacă + viţel, 3.000 lei. Tel.
0255-232928, 0730-935453. (RR)
Vând cazan de ţuică, 100 l, 800
€. Tel. 0743-113643. (RR)
Vând 5 berbeci, 100 €/buc. Tel.
0764-982020. (RR)
Vând 2 boxe, 1.000 w, 700 lei.
Tel. 0752-467559. (RR)
Vând geacă pentru bărbaţi, din
imitaţie de piele, 70 lei, o scurtă din
piele, pentru bărbaţi, 100 lei. Tel.
0728-813340. (RR)
Vând ieftin 2 fotolii, bicicletă
nouă, pt. bărbaţi, candelabru, şi birou şcoală copii. Tel. 0721-155683.
Vând acvariu profesional, 98 l,
capac cu 2 neoane încorporate,
accesoriile şi ustensilele necesare,
un dulap ce poate fii folosit ca şi
suport, 750 lei negociabil. Tel. 0757143834. (RR)
Vând în Târnova, 9 claie de fân.
Tel. 0786-888962. (RR)
Vând ma şin ă de şmirgluit
profesională, cu aspirator, 850 €
negociabil. Tel. 0761-606406, 0770457007, 0355-801117. (RR)
Vând carne de curcă, tăiată şi
curăţată, 20 lei/kg. Tel. 0756222309. (RR)
Vând boia dulce şi usturoi.
Ambele cultivate organic. Preţ: boia
38 lei/kg, usturoi 13 lei/kg. Tel. 0731359754.
Vând Pianina Lirika, acordată,
foarte bine întreţinută, preţ 4200 lei
neg. Tel. 0766-948666.
Vând păuni maturi, femele şi
masculi. Tel. 0722-630097.
Vând în Reşiţa mobilă dormitor
complet, în stare foarte bună,
aproape nou. Dulapul este dotat cu
sistem iluminant. Preţul este fix
2000 lei. Persoana de contact
Elena, la telefon 0720-311810.
Vând ţuică naturală de prună, 50
litri, preţ 20 lei/litru. Tel. 0733055017, 0744-524991.
Vând drujbă nouă din Germania,
lama 40, preţ bun. Tel. 0745-205931
Cumpăr timbre filatelice şi machete maşini. Info şi oferte cu foto pe
e-mail romaniidinafaratarii@yahoo
.com
Vând 3 berbeci rasă ţurcană
(oacheş şi bucălai) în Valeadeni,
vârsta de 2 ani. Preţ 400 lei/bucata.
Tel. 0747-754966.
Vând skiuri, clăpari şi sănii. Sunt
aduse din Germania. Tel. 0749044785.
Vând mobilă de sufragerie, culoare nuc, înălţime 190 cm, completă, calitate foarte bună, adusă din
Germania. Tel. 0749-044785.
Vând 2 maşini de spălat haine, o
ladă frigorifică cu 7 sertare, 2
măsuţe de sufragerie, o comodă cu
uşi de sticlă. Toate aduse din
Germania. Tel. 0749-044785.
Vând telefon Onda N235W dual
sim (2mp, tastatura qwerty), 150 lei
şi boiler Eldom Aqua 80 litri cu
garanţie, 300 lei. Tel. 0749-974112.

Anunturi
,

Vând viţea, 650 lei. Tel. 0728342794.
V ând sob ă de gătit noua
Alfaplam, sârbească, încălzeşte şi
coace foarte bine, culoare maro. Tel.
0725-763784.
Vând cărucior bebe 3 în 1 gri +
roz (cu coşuleţ şi scaun auto) puţin
folosit şi pătuţ bebe cu laterală rabatabilă nefolosit. Tel. 0724-189589.
Vând convector pe gaz 200 lei.
Tel. 0746-254661.
Vând aragaz Zanussi, model
nou cu 4 ochiuri, rotisor, timer, gril,
stare perfectă, aproape nou, preţ
500 lei. Tel. 0720-006988.
Vând lăzi stupi verticali cu
podişor, capac acoperit cu tablă şi
fund antivarroa 110 lei. Tel. 0761250746, 0732-452930.
Vând geacă piele bărbaţi, negru,
xxl, 80 lei; geacă imitaţie piele
bărbaţi 50 lei; sacou bărbaţi 20 lei;
geacă groasă bărbaţi nouă, două
feţe, 90 lei. Tel. 0728-813340.
Vând măsuţă neagră 80 lei,
lustră cu ventilator 50 lei, antena
(oala parabolică) 40 lei, 2 cutii boxe
cu suporţi 80 lei, scurtă piele bărbaţi
90 lei. Magnetofon Tesla cu mici
defecţiuni şi 40 benzi audio 40 lei.
Tel. 0740-520382.
Vând viţea. Tel. 0728-342794.
Vând lemn de foc, chituci, sparte, crăpate, cu camionetă, de 3,5 tone. Tel. 0743-415305, 0729-165817
Vând tabletă iRobot cu Android,
în perfectă stare. Tel. 0724-169067.

Auto-Moto-Velo
Vând căruţă, bună şi la tractor,
cauciucuri şi rulmenţi noi. Tel. 0737068742
Cumpăr remorcă pe un ax,
pentru tractor 445, ofer 1.500 lei.
Tel. 0767-291321
Vând tractor Landini, în 2
pistoane, în stare de funcţionare.
Tel. 0760-271436
Vând Ford KA, stare bună,
merită banii. Tel. 0355-806864,
0745-157348
Vând un set de cauciucuri de
iarnă, pentru autoturism, marca
Skoda, stare bună. Tel. 0355806864, 0768-556364
Vând Vw Golf 3, 1.8 B, 1994,
stare foarte bună, multe utilităţi,
baterie nouă, acte la zi, 1.750 €
negociabil. Tel. 0743-738531
Vând sau schimb cu auto diesel,
2.800 mp grădină în Bocşa II,
limitrofă cu intravilan, pretabilă la
diferite construcţii, utilităţi aproape,
intabulată, 1.5 €/mp negociabil. Tel.
0743-738531
Vând autoturism Ford Escort,
199, modelul Break Caravan, servo
total, ABS, închidere centralizată,
geamuri electrice, dublu air-bag,
ambreiaj nou, distribuţie nouă, stare
foarte bună, înmatriculat în
România, acte la zi, ITP-ul valabil
până în 2015, 1.800 € negociabil, 4
jante de tablă, pe 13 ţoli, pentru
Ford, toate la 200 lei, vând pentru
Opel, ventilator, huse cu tije pentru
portbagaj. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând tractor David Brown, 50
cai putere, 2.700 € negociabil, un
plug cu 3 brazde pe şine, o remorcă
de 6 tone, o prăşitoare de porumb
pe 6 rânduri, o cositoare, marcă
italiană, 4.200 € negociabil, jante de
aluminiu, pe 17 ţoli, cu cauciucuri de
vară, 200 € negociabil. Tel. 0767791282, 0762-179725. (RR)

Anunturi
,

Vând tractor, 45 cai putere,
dublă trac ţiune, în stare de
funcţionare, 4.200 €. Tel. 0255232489, 0747-796608. (RR)
Vând cauciucuri + jante de
aluminiu, 175/70/14, 250 lei. Tel.
0724-477642. (RR)
Vând Fiat Doblo, 1.9, 2003,
înmatriculat în România, în stare de
funcţionare, 2.300 € negociabil. Tel.
0720-893505. (RR)
Vând semănătoare de porumb,
6 rânduri, 850 € negociabil, greble
de fân, pe curele, 450 € negociabil,
mai multe utilaje agricole, plug, disc,
remorcă, 4.000 € negociabil, un
tractor David Brown, 50 cai putere,
2.800 €, un Opel Ascona, benzinar,
cu foarte multe piese de schimb,
900 € neg. Tel. 0767-791282. (RR)
Vând motocicletă chopper Aprilia, 125 cmc, 600 € negociabil, jante
de tablă pentru Nissan Primera, 13
ţoli, 200 lei tot setul, jante pentru Vw
Passat 50 lei/buc, o roată completă
de Mercedes Vito, 150 lei, cauciucuri de iarnă pe 13 şi 14 ţoli, 60
lei/buc., un autoturism Mitsubishi
Galant, 137 cai putere, maşină de
garaj, 3.000 €. Tel. 0745-134127 (rr)
Vând Volkswagen Lupo, 2000,
recent înmatriculată, motor de 1.000
cmc, consum mic, cumpăr Golf 3, pe
motorină sau benzină, din 19951997, plata pe loc. Tel. 0749-114435
Vând, în Oţelul Roşu, garaj,
2.300 € neg.Tel. 0733-524679. (RR)
Vând Opel Calibra Sport, roşu,
în stare de funcţionare, înscris în
circulaţie, cu actele la zi. Tel. 0768776073. (RR)

Expert-contabil cu experienţă
ofer servicii de consultanţă şi evidenţă contabilă de la a-z, computerizată, la preţuri avantajoase. Tel.
0720-056006.
Cameraman şi fotograf cu peste
15 ani experienţă în domeniu filmez
şi fotografiez evenimente speciale.
Tel. 0724-027846.
Transport mărfuri cu Dacia
Papuc în Bocşa şi împrejurimi. Tel.
0747-478023.
Meseriaş, execut instalaţii sanitare, lucrări în cupru, centrale termice, instalaţii electrice schimbări
tablouri electrice, amenajări interioare, podele laminate, zugrăveli,
tencuieli, faianţă, rigips, tapet,
zidării etc. Tel. 0728-813340.
Executăm case la roşu sau la
cheie, lucrări de finisaje exterioare
sau interioare la pre ţuri f ără
concurenţă. Tel. 0741-017894.
Gratuităţi la tratamente în salină
artificială, Reşiţa, Luncă, Blocul
Poştei. Tel. 0742-773016, 0770495824.
Caut bătrâni şi copii pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275
Femeie serioasă, cu apartament, caut un bătrân sau o bătrână,
pentru a lua în îngrijire, cu contract
prin notariat. Tel. 0733-594473
Asistentă medicală, pensionară,
îngrijesc bătrâni, bolnavi, la domiciliu acestora, în Reşiţa. Tel. 0784048414

Domn, 36 ani, cu handicap fizic,
gradul 2, doresc să cunosc pe
cineva în aceiaşi situaţie. Tel. 0734107938
Domn, 41 ani, divorţat, fără
obliga ţii, doresc s ă cunosc o
doamnă, până în 41 ani. Tel. 0765336544, 0753-014235
Doresc să cunosc o doamnă
drăguţă, fizic plăcut, din Reşiţa sau
împrejurimi. Pensionar, 64 ani,
1.74/75, ofer seriozitate. Tel. 0769838104
Caut o doamnă, drăguţă, fizic
plăcut, din Reşiţa, fără obligaţii,
nefumătoare. Tel. 0766-713881
Văduvă 56/1. 65/75/ fără copii,
drăguţă, serioasă, stabilită în Germania caut domn între 58-63 ani,
stabilit de asemenea în Germania,
pentru o relaţie sinceră de lungă
durată. Tel. 004917639233700.
Sunt în căutarea unei doamne
mai suple cu care să regăsesc dragostea, blândeţea, dăruirea... Eu
48/1,63/70 serios, sincer, nefumător, curat, Reşiţa. Tel. 0770-495533.
Bărbat din Reşiţa, 42 ani, 1,75
m, 78 kg doresc cunoştinţă cu o
doamnă pt. relaţie serioasă. Tel.
0737-406019.
Tân ără pasională, discretă,
aştept telefon la 0745-479707

Accesul lucr@torilor români la pia]a
for]ei de munc@ din Spania

(continuare în pagina 3)

Oferte-Cereri
de Serviciu

Anunturi
,
Matrimoniale

Comisia Europeană a aprobat o cerere transmisă de autorităţile
spaniole la 13 decembrie 2012 privind prelungirea restricţionării
temporare a accesului lucrătorilor români la piaţa forţei de muncă din
Spania până la 31 decembrie 2013, din cauza perturbărilor grave care
afectează piaţa forţei de muncă din această ţară. Aceste restricţii nu pot
fi menţinute după sfârşitul anului 2013, întrucât restricţiile temporare
impuse liberei circulaţii a lucrătorilor români şi bulgari trebuie anulate în
toate statele membre începând cu 1 ianuarie 2014.
Decizia Comisiei se bazează pe o clauză specifică de salvgardare
din Tratatul de aderare a Bulgariei şi României încheiat în 2005.
Această clauză permite statelor membre care au ridicat restricţiile
impuse lucrătorilor din Bulgaria şi România să le restabilească ulterior,
în caz de perturbări grave ale pieţei forţei de muncă din statele
respective, sub rezerva acordului din partea Comisiei.
Spania şi-a deschis piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii români şi
bulgari în 2009, dar în august 2011 Comisia a autorizat Spania să
restricţioneze temporar libera circulaţie a lucrătorilor români până la 31
decembrie 2012.
Orice restricţionare a liberei circulaţii a lucrătorilor constituie o
derogare de la o libertate fundamentală garantată de dreptul UE, care
trebuie autorizată în mod explicit de dreptul UE. Măsurile tranzitorii din
Tratatul de aderare permit astfel de derogări, însă acestea sunt limitate
în timp.
Lucrătorii din România se bucură în prezent de toate drepturile
legate de libera circulaţie în 16 state membre (Republica Cehă,
Danemarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania,
Ungaria, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Finlanda şi Suedia).
Nu se aplică restricţii între România şi Bulgaria.
Dintre celelalte 9 state membre (Belgia, Germania, Spania, Franţa,
Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Austria şi Regatul Unit), unele au
simplificat condiţiile sau procedurile de acces la piaţa forţei de muncă,
în comparaţie cu condiţiile şi procedurile aplicate înaintea aderării.

Tânăr din Reşiţa 32 de ani, caut
de lucru ca ajutor de bucătar (am
curs de bucătar), agent de pază
(curs şi atestat) sau muncitor
necalificat. Mă găsiţi la nr. de telefon
0726-486587. Rog seriozitate.
Persoană fizică autorizată (15
ani experienţă) execut măsurători
cadastrale la preţuri accesibile. Reduceri de 20%. Tel. 0786-604552.
Repar, tapiţez colţare, fotolii,
canapele, scaune. Asigur transport
şi montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Recuperez taxa de poluare şi de
prima înmatriculare. Tel. 0727505315.
Înmatriculez maşini fără plata
taxei de poluare sau de prima
înmatriculare. Tel. 0727-505315.
Executăm la preţuri accesibile şi
negociabile lucrări de amenajări şi
reparaţii interioare şi exterioare:
zugrăveli, tapet, finisări (glet, tinci
etc.), rigips, parchet şi podele
laminate, gresie, faianţă, instalaţii
sanitare şi de apă, izolaţii termice
(polistiren, vată minerală etc.),
tencuială, tencuială decorativă etc.
Tel. 0741-017894.
Sunt pensionară, caut de lucru
în străinătate sau în oraş pt. îngrijire
bătrâni. Tel. 0355-405621.
Amenajări exterioare, montaj de
borduri pavaje, alei, trotuare, ziduri
Reşiţa: fiziokinetoterapeut: 1;
de sprijin, rigole, canalizare, garduri,
Băile Herculane: maseur: 2;
zidării, tencuieli, sape, cuptoare de
Caransebeş: muncitor necalificat în industria confecţiilor 6; muncitor
grădină şi multe altele, preţuri
negociabile. Tel. 0768-459819.
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 2;
Filmări şi fotografii la nunţi,
Moldova Nouă: lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură: 1;
botezuri şi evenimente speciale.
Oraviţa: inginer agronom: 1; medic stomatolog: 1;
Calitate şi seriozitate. Tel. 0729TOTAL JUDEŢ: 13
844264.

AJOFM:
Locuri de munc@ vacante la 16.01.2013

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

Nume
Adresa

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
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Joi/17 Ianuarie

Vineri/18 Ianuarie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+7ºC
+3ºC

Reşiţa
Oraviţa +5ºC
+1ºC

pe următoarele

+8ºC
+3ºC

11 zile
Luni, 21 Ianuarie

8

+7ºC
+2ºC

+4ºC
0º C

Sâmb@t@/19 Ianuarie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa
Oraviţa

+6ºC
0 ºC

+1ºC
-4ºC

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa

+2ºC
-2ºC

+5ºC
-1ºC

Marţi, 22 Ianuarie

Duminic@/20 Ianuarie

-1ºC
-5ºC

+2ºC
-6ºC

Caransebeş

+5ºC
0 ºC

Reşiţa
Oraviţa +3ºC
0 ºC

+1ºC
-5ºC

Miercuri, 23 Ianuarie Joi, 24 Ianuarie

Vineri, 25 Ianuarie

+6ºC
+2ºC

+5ºC
+1ºC

Sâmbătă, 26 Ianuarie Duminică, 27 Ian.

Reşiţa

+2ºC/0ºC

+5ºC/+2ºC

+6ºC/0ºC

+3ºC/+1ºC

+6ºC/+3ºC

+5ºC/+2ºC

+5ºC/+1ºC

Timişoara

+4ºC/+1ºC

+8ºC/+3ºC

+9ºC/0ºC

+5ºC/+3ºC

+9ºC/+3ºC

+9ºC/+3ºC

+8ºC/+1ºC
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