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Dezinteresul de la centru mobilizeaz@ voluntarii de la GEC Nera
Lupta ONG-ului cu praful care îi îmbolnăveşte pe oamenii din
Clisura Dunării pare în zadar, atunci când voluntarii aşteaptă cel puţin o
reacţie a celor care conduc ţara, iar aceasta întârzie să apară. Cel mai
recent incident, acela privind amendamentele pe Legea Bugetului i-a
mobilizat pe oficialii GEC Nera, care acum au înţeles că nu mai trebuie
să aştepte ajutor din partea politicienilor, ci trebuie să aibă iniţiativă pe
cont propriu.
Mai exact, ca să stopeze nivelul ridicat de poluare al zonei fac apel
la cetăţeni printr-o petiţie ce de data aceasta va ajunge direct în
Parlamentul European. Toate acestea se întâmplă în contextul în care
din ţară nu au avut parte de nicio reacţie. „GEC Nera urmează să se
adreseze în viitor Parlamentului European şi Comisiei Europene cu o
petiţie a cărui obiect este încălcarea de către Statul Român a dreptului
de a trăi într-un mediu curat a locuitorilor din Clisura Dunării care face
parte din dreptul fundamental al cetăţenilor UE la o viaţă privată. În
perioada imediat următoare urmează a fi colectate pe această petiţie
un număr cât mai mare de semnături dar momentul prielnic pentru
strângerea de semnături va fi prima poluare majoră care se va produce
în zona iazului Tăuşani - Boşneag”, a precizat Doina Mărgineanu,
consilier în cadrul GEC Nera.
Fără amendamente pentru finanţare
Dezamăgirea voluntarilor pleacă de la faptul că parlamentarii de
Caraş-Severin au uitat să facă propuneri pe Legea Bugetului, prin care
să ceară bani pentru eliminarea poluării de la iazurile de decantare ale
societăţii Moldomin.
„În urma monitorizării de către GEC Nera a dezbaterilor din comisii
şi din plenul Parlamentului a proiectului Legii Bugetului de Stat pe 2013
rezultă nici un parlamentar de Caraş-Severin nu a depus
amendamente la acest proiect de lege privind sumele necesare
stopării poluării prin lucrări de consolidare vegetativă a iazului Tăuşani

- Boşneag, deşi GEC Nera a pus la dispoziţia parlamentarilor încă din
10 ianuarie a.c. documentaţia necesară pentru fundamentarea unor
asemenea amendamente”, explică Doina Mărgineanu, consilier pentru
relaţii publice al GEC Nera.
Tabugan s-a implicat
În ciuda sesizării pe care au făcut-o cei din ONG-ul care
monitorizează poluarea, parlamentarul USL Ion Tabugan susţine că ar
fi avut un amendament pe Legea Bugetului şi că a solicitat bani pentru
eliminarea poluării de la Moldomin.
Parlamentarul este de părere că cea mai mare problemă pentru
locuitorii din colegiul său este cea a nisipurilor ucigaşe. Prin urmare,
acesta este decis, cu sprijinul minorităţilor, să o rezolve, măcar pentru
moment. Deputatul USL a declarat că a cerut alocarea sumei de
350.000 de lei pentru montarea unor conducte care să umecteze
iazurile de decantare de la Moldomin, însă amendamentul său nu a
avut succes. (Tatiana Munteanu)

13 februarie 2013, Bucureşti - Reprezentanţii sectorului non-profit şi neguvernamental
din România pot înscrie proiectele la Gala
Societăţii Civile, ediţia 2013.
Înscrierile la cea de-a XI-a ediţie a Galei
Societăţii Civile au loc în perioada 13 februarie
- 12 martie 2013 şi se pot face online, pe site-ul
proiectului www.galasocietatiicivile.ro.
Reprezentanţii sectorului non-profit şi
neguvernamental pot înscrie proiecte
implementate în anul 2012, în cele 17 secţiuni
ale competiţiei, structurate astfel:
Categoria A: Educaţie, Învăţământ, Cercetare; Artă şi Cultură; Apărarea drepturilor
individuale/ colective; Comportament civic şi
Participare publică; Sănătate; Incluziune

Editorial

Dan Popoviciu

Prin natura meseriei, sunt obligat să-mi încep ziua cu
revista presei. Imposibil să accesez toate publicaţiile, dat
fiind numărul destul de mare al acestora, dar cred că pe
cele mai importante, fie ele scrise, audio sau video reuşesc
să le acopăr, graţie Internetului. Recunosc că de multe ori
am dat mai multă atenţie ceştii de cafea sau copilului din
dotare, care în timpul informării mele matinale îşi vede
conştiincios de treaba lui, şi mare şi mică, cu oliţa aşezată
peste cablul de net. Dar, într-una din ultimele zile, în care
răsăritul a fost crunt traumatizat de nori şi fulgere, am dat
doar peste ştiri ce te duceau lejer în baia bunicului, acolo
unde îşi ţinea el briciul sau, ceva mai încoace, lamele

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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Au început înscrierile în competi]ia Galei Societ@]ii Civile, edi]ia 2013
socială; Servicii de Asistenţă socială; Protecţia
mediului; Dezvoltare economică şi socială,
Categoria B: Proiecte şi campanii de Voluntariat; Proiecte pentru Tineret, Categoria C:
Buget - / Eficienţă +; Impact; Durabilitate;
Originalitate, Categoria D: Proiecte şi
campanii de CSR; Programe. Ceea ce aduce
nou această ediţie este introducerea secţiunii
<<2013 - Anul European al cetăţenilor>>, prin
care Reprezentanţa Comisiei Europene în
România doreşte încurajarea iniţierii şi implementării proiectelor care bifează obiectivele
Anului European al Cetăţenilor: informarea
cetăţenilor asupra drepturilor pe care le au în
cadrul Uniunii Europene, dezbateri asupra
participării active la formularea politicilor
publice, conştientizarea dreptului la libera
circulaţie şi întărirea relaţiilor dintre cetăţenii
statelor membre. Reprezentanţii sectorului
non-profit pot înscrie campanii de informare şi
conştientizare asupra drepturilor cetăţeanului
european, proiecte care vizează creşterea
gradului de informare asupra modului în care
acestea se concretizează în viaţa de zi cu zi
sau propuneri de stimulare a participării publice la formularea politicilor Uniunii Europene.
Cele mai bune propuneri vor fi anunţate în
cadrul Festivităţii de premiere a Galei
Societăţii Civile, care va avea loc la începutul

civica

lunii iunie, în Bucureşti.
Mai multe detalii găsiţi pe pagina dedicată
competiţiei: www.galasocietatiicivile.ro/pagecompetitie.html
Iniţiată în anul 2002, de-a lungul celor zece
ediţii ale Galei Societăţii Civile, au fost înscrise
în competiţie 1.336 de proiecte, semnate de
către organizaţii non-profit, neguvernamentale, grupuri de iniţiativă sau persoane fizice.
La ultima ediţie, care a avut loc anul trecut, au
fost înscrise în competiţie 176 de proiecte. Mai
multe detalii despre structura competiţiei şi
despre membrii juriului găsiţi pe:
www.galasocietatiicivile.ro
Calendarul Galei Societăţii Civile 2013:
Perioada de înscrieri: 13 februarie - 12
martie 2013.
Jurizare: 20 martie - 3 mai 2013.
Festivitatea de premiere va avea loc la
începutul lunii iunie, în Bucureşti.
Gala Societăţii Civile este un proiect al
Fundaţiei “Gala Societăţii Civile”, part of
Millenium People.
Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Maria Neneciu
PR - Millenium People
Mob: 0730 709 478
E-mail: maria.neneciu@milleniumpeople.ro
www.milleniumpeople.ro

Pământ în 15 februarie
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

România de azi, de la mioriţă la oliţă
ruseşti, numai bune de tăiat venele.
Aşadar: Un microbuz cu 16 persoane a fost lovit de
tren. 14 morţi. Sau: un copil de doi ani şi ceva, a căzut de la
etajul şase, strigând după Buni. Un tânăr a întins braţele
să-l prindă, însă în zadar. Sau: doi angajaţi ai combinatului
siderurgic din Oţelu Roşu au sfârşit sub tone de oţel topit.
Mai vreţi? Resturile copilului de câţiva anişori, pierdut de
bunici în munţi, au fost găsite, prezentând indicii că
băieţelul a fost sfâşiat de sălbăticiuni. Urmează înşiruirea
de jafuri armate. La Braşov, la Constanţa, la Arad etc. Între
ele, ca un respiro, ultimele informaţii despre bucile
vedetelor, despre silicoanele acestora, dar, de ce nu, şi

despre minunatele lor vise erotice. Băieţii au segmentul lor
de muşchi: radare înţepenite la viteze de peste suta de km
la oră prin oraşele patriei: Guţă şi copilul lui Năstase! Plus
un fotbalist mediocru. Alt registru: fratele preşedintelui ţării,
implicat în trafic cu muniţie. Ministra blondă acoperă toate
departamentele: sfidarea parlamentului, risipirea banului
public, echitaţie şi, în final, greşeli de dactilografie ce duc
subliminal, freudian sau cum vreţi să spuneţi, la organul
liberal Orban.
Oare miroase de la oliţă, ori de la cel vrâncean,
ungurean sau moldovean?
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Primăria Reşiţa ne informează
Persoanele singure şi familiile care beneficiază
prin lege de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu
lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pot ridica
banii aferenţi lunii decembrie 2012.
În 07 şi 08.02.2013, 83 de persoane dintre cele
178 care au dreptul să beneficieze de ajutor
financiar, s-au prezentat la casierie pentru a-şi ridica
fondurile. Cei care nu au intrat în posesia banilor în
cele două zile, sunt aşteptaţi săptămâna aceasta la
Direcţia de Asistenţă Socială, până joi, 14.02.2013,
între orele 08.00 - 16.00, sau vineri, 15.02.2013,
între orele 08.00 - 13.00.
Primăria Municipiului Re şi ţa a efectuat
demersuri pentru a obţine fondurile necesare
proiectării şi reabilitării blocului de pe Aleea Gugu,
afectat în urma unei explozii. Au fost înaintate adrese
atât către Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cât şi
către Instituţia Prefectului.
În răspunsul transmis recent de către Instituţia
Prefectului se arată că a fost elaborat un proiect de
hotărâre de Guvern, prin care se solicită alocarea
sumei de 1.127.960 de lei din Fondul de rezervă
bugetară pe anul 2013 pentru judeţul Caraş-Severin,
în bugetul propriu al Municipiului Reşiţa. Proiectul de
act normativ a fost înaintat Ministerului Afacerilor
Interne pentru avizare şi promovare.
Primăria Municipiului Reşiţa a primit miercuri,
06.02.2013, vizita ambasadorului Franţei în
România, Philippe Gustin, însoţit de consulul
onorific Dan Bedros, preşedintele Institutului
Francez din România, Stanislas Pierret, directorul
Centrului Cultural Francez din Timişoara, Thierry
Séte şi consilierul Sebastien Gorlin. Au fost
prezentate proiectele administrative, culturale şi
sportive pe care la derulează Primăria Municipiului
Reşiţa, dar şi relaţiile cu localităţi din Franţa (recenta
înfrăţire cu oraşul Caen şi amiciţia cu Grand Mote).
În finalul întâlnirii, s-a pus problema atragerii de
investitori francezi în oraş, pe lângă cei existenţi, şi
promovarea municipiului Reşiţa prin intermediul
Ambasadei, atât la nivel naţional, cât şi în Franţa.
Excelenţa Sa Philippe Gustin a subliniat că oraşul
are un potenţial bogat, care trebuie valorificat prin
promovarea sa în străinătate.

Reprezentanţii Primăriei Mun. Reşiţa şi ai Poliţiei
Locale, împreună cu un grup de locuitori din cartierul
Mociur, s-au deplasat miercuri, 30.01.2013, la sediul
SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. pentru analizarea problemei privind furtul de energie electrică.
În urma discuţiilor purtate, s-a stabilit că este
necesară o strânsă colaborare între Poliţia Municipiului, Inspectoratul de Jandarmi, Poliţia Locală şi
SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. pentru
stoparea consumului fraudulos de energie electrică.
Primăria Municipiului Re şi ţa efectueaz ă
demersuri pentru identificarea tuturor persoanelor
care trăiesc în cele două imobile. De asemenea,
municipalitatea inten ţioneaz ă să reabiliteze
blocurile, ceea ce implică şi racordul la reţeaua
electrică de alimentare. Ulterior, locuinţele vor fi
suspuse procedurii de închiriere, dat fiind faptul că,
în momentul de faţă, aceste persoane locuiesc ilegal
în cele 180 de apartamente.
Reprezentanţii Poliţiei Locale Reşiţa, împreună
cu cei ai Direcţiei de Asistenţă Socială, au întreprins
o serie de acţiuni pentru combaterea cerşetoriei pe
raza municipiului. Deplasările au avut loc în perioada
28.01.2013 - 04.02.2013, atât pe timp de zi, cât şi pe
timp de noapte.
În total, au fost depistate 54 de persoane care
apelau la mila cetăţenilor. În urma verificărilor, s-a
stabilit că majoritatea celor identificaţi nu au domiciliul în Reşiţa. Conform documentelor, persoanele în
cauză locuiesc în Bocşa, Valea Deni, Caransebeş,
Secu, Băile Herculane, Oţelu Roşu, Soceni,
Vărădia, Oraviţa, Târgu Frumos (judeţul Iaşi),
comuna Peştera (judeţul Constanţa), Valea Siliştei
(judeţul Vaslui), Vârfu Câmpului (judeţul Botoşani).
Angajaţii Direcţiei de Asistenţă Socială Reşiţa iau îndrumat pe cei în cauză către serviciile similare
din localităţile de domiciliu, iar persoanele fără
domiciliu au fost internate în Centrul de Urgenţă
pentru Persoane fără Adăpost Caransebeş. De
asemenea, copiii care au fost găsiţi cerşind, au fost
luaţi în evidenţă de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului CaraşSeverin, iar dacă situaţia se repetă, vor fi luate
măsurile pentru instituţionalizarea acestora.
Persoanele descoperite cer şind au fost
sancţionate conform legii de către Poliţia Locală.

Comunicat de presă
Având în vedere prevederile art. 15 alin (2) lit e) şi art.16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Decizia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
nr. 463 din data de 8 februarie 2013, prefectul judeţului Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu, a emis astăzi, 12
februarie 2013, ordinul de încetare de drept a mandatului de primar al comunei Pojejena, înainte de
expirarea duratei normale, al domnului Omer Radovancovici. Ordinul poate fi atacat la instanţa de
contencios administrativ în termen de zece zile de la comunicare.
Biroul de presă al Prefecturii CS

Prefer cioara de pe gard
Motto:
„Haideţi să vă spun ceva: în politică, dacă eşti
canalie, nu e bine dar mai merge.
Dar dacă eşti prost, e de neiertat.”
Crin Antonescu.
Sistemul mafiot - inspiraţie pentru partidele
politice vs. sistemul politic - inspiraţie pentru mafie ?
De fapt, sistemul politic din România nu este
decât o variantă a sistemului mafiot. Culmea este că
toţi cetăţenii ştiu asta, dar nu pot face nimic ca să-l
schimbe. Trăim într-un cerc vicios. Pe de-o parte
realizăm că sistemul e mafia însăşi, pe de altă parte,
prin acţiunile noastre, ţinem în viaţă, hrănim şi
întreţinem acest sistem mafiot care ne guvernează
în mare parte existenţa. Am folosit „în mare parte” ca
să nu generalizez absolut, pentru că mai sunt „mici
insule” care nu sunt contaminate şi controlate din
cauză că nu prezintă interes.
Nu mă simt relaxat văzând cum mafia politică se
instalează la finele fiecărui scrutin popular, iar după
toate aparenţele, toţi care mergem la vot avem
responsabilitatea acţiunilor aleşilor. Noi, votanţii,
punem mafia pe soclu? Nicidecum, aparenţele
înşeală. Am ajuns la concluzia că orice votăm, tot un
mafiot câştigă. (...) Degeaba încercăm să ne
explicăm fiecare caz, simbioza între ales şi alegător
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este perfectă. Alegătorul a ajuns la o concluzie
logică: indiferent cine iese tot aia este! Şi ca atare,
cel chemat să aleagă, intră în jocul politico-electoral,
- presărat cu găleţi şi alte cele - ca şi cum ar participa
la făşang (carnaval).
Numai că uneori mai apar surprize, plierea
sistemului politic european pe sistemul românesc nu
se face de pe o zi pe alta. Sunt convins că într-un
final sistemul nostru va câştiga, pentru că în general
câştigă cel puternic, nu cel moral. Dar până la o
victorie clară cele două sisteme se confruntă. Iar în
timpul confruntărilor auzim mereu: „România nu se
întoarce în timp, nu ne mai închinăm la Înalta Poartă,
avem demnitate!” Dacă o voce europeană ne critică,
imediat facem trimitere la „Înalta Poartă”. O fi ceva
similar, că eu nu prea înţeleg!?
P.S. În societatea noastră mai sunt unii oameni
care visează. Visează că „la putere” o să ajungă cei
care îşi închină viaţa unor principii, slujind pentru
acestea. Ei cred că visul lor este real, că este posibil.
Nu-şi pot imagina o societate fără o scară reală a
valorilor, o societate fără spiritul competenţei şi al
competiţiei, fără dreptate şi moralitate. Aceştia sunt
într-un fel „ciorile de pe gard” pe care nu-i vrea
nimeni.
Vlada Vişatovici

Imobiliare
Vând urgent garsonieră în
Reşiţa 40 mp la parter, toate
utilităţile, mai multe detalii la telefon.
Tel. 0734-719616.
Vând garsonieră în Reşiţa, et. 1,
balcon, centrală apă caldă, convector încălzire. Tel. 0763-811062.
Apartament 3 camere cu izolaţie
interioară, exterioară, complet utilat
şi la preţul de 150 €/lună. Tel. 0723425858.
Vând apartament 2 camere
decomandate, et. 2, conf. 1, 65 mp,
preţ negociabil. Tel. 0355-803644.
Proprietar, vând apartament 2
camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunca, scara cu Protecţia Consumatorilor. Tel. 0763-463533.
Schimb ap. 2 camere conf. 3
complet utilat, bine întreţinut, parter,
zona Luncă, cu garsonieră cf. 1 în
bloc de locuinţe + dif. sau vând ap.
preţ 16.000 €. Tel. 0720-347375.
Vând ap. 2 camere confort 3
utilat bine întreţinut, parter, zona
Luncă 16.000 €. Tel. 0720-347375.
Închiriem cabinet stomatologic
în întregime dotat. Tel. 0745-006395
Vând, la 15 km de Gătaia, casă
mare, 3 camere, pivniţă, cămară,
grajd, grădină, teren 2590 mp, cu
16.200 € sau schimb cu casă în
zona de deal sau munte. Tel. 0742127772, 0730-224016.
Vând 1350 mp teren, staţiunea
Semenic, alăturat pârtiei începători,
40 m front la sosea, utilităţi, cadastru, 15 €/mp. Tel. 0742-773016,
0770-495824.
Vând urgent apartament 2
camere conf. 1 decomandat, bloc 4
etaje, etaj 2, preţ 19.900 € neg. cu
central ă termică, termopane,
gresie, faianţă. Tel. 0770-455783.
Vând apartament 2 camere
conf. 1 semi. bloc 4 etaje, etaj
intermediar, zonă bună, preţ 18.000
€. Tel. 0770-455783.
Vând apartament cu 3 camere,
situat în Reşiţa, zona Intim, geamuri
termopan şi izolaţie exterioară. Preţ
negociabil. Tel. 0740-901345.
Vând urgent apartament 2
camere în Moroasa 1. Preţul pieţei.
Tel. 0720-006988.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat zona Kaufland
izolat interior-exterior îmbunătăţit
mobilă bucătărie inclusă 25.000 €.
Tel. 0727-164181.
Vând teren 400 mp cu căsuţă şi
curent pe C. Caransebeşului preţ
neg. 16.500 €. Tel. 0722-871952.

Caut să închiriez un apartament
cu 1 sau 2 camere nemobilat pe
termen lung. Tel. 0764-335767.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, 2 băi, parter,
preţ 37.000 € neg. Tel. 0741-192486
Vând parcelă teren în VăliugCrivaia 1200 mp, 28 €/mp pt.
construcţie casă de vacanţă. Vând
parcele 3600, 3000 mp în VăliugCrivaia, etaj superior 13 €/mp. Tel.
0722-631009.
Vând parcelă 1300 mp pt. casă
în Reşiţa str. Nera 29 €/mp apă, canal, curent, gaz. Tel. 0722-631009.
Vând 4,64 ha teren agricol f. bun
în Recaş, 5000 €/ha. Tel. 0722631009.
Vând teren intravilan Mehadia,
17.000 mp, FS 60, situat la sosea
internaţională, posibilitate racordare
la apă şi curent, cu 3,5 €/mp, uşor
negociabil, situat la 4 km de BăileHerculane. Tel. 0720-026801.
Vând teren plat, 20.000 mp,
situat la 250 m de sosea internaţională, la 6 km de Băile-Herculane,
lângă râul Belareca, cu 3 €/mp. Posibilitate racordare la curent, apa din
izvor sau fântână. Tel. 0720-026801
Vând teren 2700 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane, spre Topleţ,
cu 10.000 €. Tel. 0720-026801.
Vând teren extra plat şi ultracentral în Băile-Herculane, 960 mp,
cu 100.000 €, toate utilităţile. Tel.
0720-026801.
Vând urgent apartament cu o
camera 40 mp în Reşiţa, negociabil.
Tel. 0768-041698.
Vând apartament 2 camere 55
mp confort 1 semidecomandat, izolat termic, tâmplărie termopan, uşă
metalică intrare, balcon închis, uşi
interioare noi, centrală gaz proprie.
Tel. 0355-807850, 0723-418398.
Vând 11 ha teren în Valeapai şi
Barbosu preţ 3800 lei neg. pe ha.
Tel. 0763-769944.
Vând apartament 3 camere
decomandat zonă centrală, 92 mp,
pretabil sediu firmă sau locuibil. Tel.
0726-701010.
Închiriez ultracentral Timişoara
40 mp demisol înalt, acces direct,
gresie termopane, 155 €, accept
gratuit atelier artă, agenţie turism,
bufet-aprozar ţărănesc. Tel. 0770495824, 0742-773016.
Vând în Reşiţa apartament
decomandat cu 2 camere, hol, baie,
bucătărie, debara şi pivniţă, camere
parchetate, centrală proprie, situat
la parter, în Lunca, pe B-dul Al.I.
Cuza, bl. 32, sc. 3, ap. 3. Tel. 0720311810.

ANUNŢ
Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, judeţul Caraş-Severin, organizează licitaţie
publică deschisă pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea
următoarelor bunuri:
VÂNZĂRI TERENURI
1) Teren în suprafaţă de 849 mp, situat în oraşul Anina, Incinta
Puţului II, cuprins în C.F. nr. 30472, nr. cadastral 30472. Preţul minim
de pornire al licitaţiei este de 7.749 lei;
2) Teren în suprafaţă de 670 mp, situat în oraşul Anina, Incinta
Puţului II, cuprins în C.F. nr. 30473, nr. cadastral 30473. Preţul minim
de pornire al licitaţiei este de 6.117 lei;
CONCESIONĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 137 mp, situat în oraşul Anina, str. Oltului,
cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, nr. top 1163/53/238/…/1/1/a, în
vederea construirii unui imobil cu destinaţie comercială.
ÎNCHIRIERI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 40 mp, situat în oraşul Anina, str. M.
Sadoveanu, vis a vis de blocul nr. 31 A, cuprins în C.F. nr. 3, cu
destinaţie de grădină.
Documentele privind vânzarea, concesionarea şi închirierea prin
licitaţie publică se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului
Anina, „Birou Secretar”, zilnic între orele 10-14.
Licitaţia va avea loc în data de 26.02.2013, ora 14 în cadrul
Primăriei oraşului Anina, „Birou Secretar”, pentru vânzări, iar pentru
concesionări şi închirieri în aceiaşi dată, ora 15.00.
În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în datele de
05.03.2013, 12.03.2013 orele 14.00 pentru vânzări, iar pentru
concesionări şi închirieri în aceleaşi date, orele 15.00
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752-934521 sau
0255-240115
PRIMAR
Ing. ROMÂNU GHEORGHE

SECRETAR
jr. IZVERNARI IRINA
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Auto-Moto-Velo
Vând casetă direcţie mecanică,
butuci roţi spate, motor ventilator
radiator, huse cu tijă pentru portbagaj Opel Astra Break. Tel. 0729824413. (RR)
Vând Volkswagen Passat 2001
avariat (pentru piese de schimb).
Preţ 1.200 €. Tel 0729-407966. (RR)
Vând Tractor Românesc Fiat din
1990, 4x4, 3 pistoane, cabină, 2
manete, cauciucuri spate noi. Tel.
0742-943871. (RR)
Vând tractor universal 650, an
fabricaţie 1990, stare tehnică şi
estetică excepţională. Preţ 4.200 €
negociabil. Tel. 0767-526983, 0746898531. (RR)
Vând VW Passat 1.9 TDI
Berlină, adus recent din Germania.
Preţ 2.350 € negociabil. Tel. 0767
526 983 sau 0746 898 531. (RR)
Vând autoturism Daihatsu,
2002, 989 cmc, benzină, euro 4.
Preţ 1.300 € negociabil. Tel. 0767526983, 0746-898531. (RR)
Vând Renault Clio 1.2, an 1996,
înmatriculat, acte la zi, stare foarte
bună. Preţ 1.200 €. Tel 0356400242. (RR)
Vând tractor 650 plus remorcă.
Preţ 3.000 €. Tel. 0764-422290 (RR)
Vând ATV motor 49 cmc. Preţ
200 € neg. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând motor pentru tractor U445,
55 CP, 200 €. Cabină tractor U445,
300 €. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând tractoare, semănători si
diverse utilaje agricole aduse din
Austria, la preţuri avantajoase. Tel.
0730-804745, 0722-685593. (RR)
Vând autoturism BMW 524,
2400 cmc, an 1991, cutie automată,
pilot automat, geamuri electrice,
închidere centralizată. Preţ 1.800 €.
Tel. 0732-850767. (RR)
Vând motoîncărcător Hanomac,
10.500 € negociabil. Tel. 0762188929. (RR)
Cumpăr o cutie de viteze, în 5
trepte pentru Dacia, în stare bună,
aştept oferte.Tel. 0740-770047 (RR)
Vând 2 motoare de ATV, noi, în
cutie, 1.000 lei. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)
Vând autoturism avariat, pentru
piese de schimb, 1.200 € negociabil.
Tel. 0729-407966. (RR)
Vând jante de aluminiu pe
15,16,17 ţoli, 550 lei/setul. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând diferite instrumente pentru
mecanici auto, preţuri negociabile.
Tel. 0255-240157, 0761-457617 (rr)
Vând Opel Astra Caravan, 1996,
neînmatriculat, 1.300 € negociabil.
Tel. 0761-402920. (RR)
Vând BMW 524, diesel, toate
actele la zi, 2.000 € negociabil. Tel.
0732-850767. (RR)
Vând Fiat Punto, înmatriculat în
România, 1995, 1.400 € negociabil.
Tel. 0723-214338. (RR)
Vând Opel Zafira, 1.8, înmatriculat recent în ţară, jante de aliaj,
climă, geamuri electrice, 3.000 €
negociabil. Tel. 0784-299993. (RR)
Vând Opel Zafira, 2001,
135.000 km, aer condiţionat, 3.000
€. Tel. 0784-299993. (RR)
Vând Skoda Octavia 2, 2005,
înmatriculat ă,1.9 TDI, 105 cai
putere, închidere centralizata,
senzori de parcare, de ploaie, pilot
automat, oglinzi electrice, 6.800 €
negociabil. Tel. 0747-516864. (RR)
Vând garaj în zona Tineretului
din Oţelu Roşu. Preţ 2.000 €. Tel.
0760-329787. (RR)
Vând Opel Astra, automată,
pentru persoanele cu handicap, 1.6
cmc, 4-5 uşi, 1.700 € negociabil. Tel.
0723-969919. (RR)
Vând semiremorcă pt. tractor cu
o singură axă, 600 € negociabil,
capote pentru tractor U445, 200 €
negociabil. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând Smart, 2 locuri, 600 cmc,
4% consum, motor de Mercedes,
înmatriculat, cu toate actele la zi,
unic proprietar, cauciucuri de iarnă,
în stare foarte bună. Preţ 1.750 €.
Tel. 0255-527848
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Vând un plug, pe 3 brazde, pentru Fiat 445, 1.000 lei, un electromotor pentru tractor mare U650,
600 lei, o pompă hidraulică, nounouţă. Tel. 0744-381141. (RR)
Cumpăr garaj zona Govândari,
Micro I sau Micro II. Tel. 0728813340. (RR)
Închiriez garaj, zona Moroasa,
150 lei/lună. Tel. 0728-981708
Vând garaj cu toate utilităţile necesare, 10.000 €. Tel. 0770-751533
Vând pompe electrice, alimentare benzină şi diesel, injectoare,
capete distribuitoare. Tel. 0744852658
Vând tractor cu troliu + semiremorcă şi cositoare BCS, toate la
2.700 €. Tel. 0765-962168
Vând VW Polo, preţ negociabil.
Tel. 0742-781850
Vând maşină Fiat Stilo, an de
fabricaţie 2001, 1.6 cmc, euro 4,
104.000 km, maşină de garaj. Preţ
3.400 € neg. Tel. 0745-974507
Vând Opel Tigra stare f. bună,
an fabr. 1996, trapă, închidere centralizată, geamuri electrice, consum
6 l/100 km, kilometraj 180.000 km,
preţ 1500 €. Tel. 0764-904748.
Vând Opel Zafira 1.9 cdti. 2006,
navi, electric, full option. 170.000 km
reali, carte service, înmatriculată
RO, 7000 €. Tel. 0720-006988.
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
Vând Vw Polo, 1.4 benzină,
2001, abs, servodirecţie şi frână,
scaune încălzite, geamuri electrice,
închidere centralizată, km reali, 5
uşi, volan reglabil, unic proprietar în
România. Tel. 0729-933095.
Vând dublă comandă originală,
aproape nouă, are şi acceleraţie,
pentru Vw Polo 6N (2001). Tel.
0761-815207.
Vând Dacia Logan an 2005
motor 1,4i, stare perfectă de funcţionare preţ 2000 € fix. Tel. 0737404841.
Vând anvelope cel mai bun preţ
de pe piaţă. Tel. 0721-764658.
Vând cauciucuri de iarnă, vară,
c-uri pe 16 şi jante de aluminiu pe
14, 15. Tel. 0749-044785.
Vând parbriz Mazda 626 preţ
negociabil. Tel. 0730-251300.
Cumpăr maşini avariate sau neînmatriculate pentru dezmembrări
sau fier vechi. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.
Injectoare, chiulasă, bloc motor.
Cod motor AWX Passat din 2003.
Tel. 0741-631795.
Faruri Fiat Punto 2002, faruri şi
triple Renault Clio 2003. 80 lei/buc.
Tel. 0741-631795.
Vând Renault Megane din 2009,
stare impecabilă, 92.000 km reali,
nu prezintă zgârieturi sau alte avarii.
Tel. 0727-357455, 0255-211807.
Vând Audi A4 an 96 motor 1,8i
benzina 20v, înmatriculat ro stare
perfectă de funcţionare, aspect ireproşabil. Preţ neg.Tel. 0740-224957
Vând jante aluminiu cu cauciucuri, 195/65/15 distanţa între prizoane 5x112, stare foarte bună, cauciucurile aproape noi, preţ 220 €. Tel.
0762-052900.
Vând autoturism Dacia 1300 pt.
programul Rabla cu actele toate
pregătite pt. voucher în Reşiţa,
proprietar. Tel. 0722-631009.

Imobiliare
Vând casă recent renovată, în
Reşiţa. Str. M. Kogălniceanu, compusă din: 4 camere, bucătărie, baie,
încălzire centrală, grădină, terasă
cu grill, vie, pomi, P.N. 60.000 €.
Email: H.johann@ onlinehome.de
sau tel. 0049 69 38 013439.
Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, et.
3, izolat termic, centrală nouă, boxă,
garaj, Reşiţa, Moroasa 2. Preţ
45.000 € neg. Tel. 0769-670833
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Vând apartament, 4 camere,
142 mp, 55.000 €. Tel. 0770-751533
Vând 5 h teren (fâneţe, pădure),
în zona Comoara Govândari. Tel.
0255-224185
Vând casă în Dognecea, zona
de munte şi deal, 2 camere,
bucătărie, curte, cablu TV, telefon.
Preţ 12.000 € negociabil. Tel. 0355411682, 0733-594473
Vând apartament în Bocşa
Română, zona Trandafirilor, renovat
recent, toate utilităţile, mobilat sau
nemobilat. Tel. 0747-029212
Vând apartament, 2 camere,
bucătărie mare, îmbunătăţit, la
parter, bloc de cărămidă, mobilat,
21.000 €, nemobilat 18.500 €. Se
poate vinde şi în 2 rate sau cu plata
prin bancă. Tel. 0355-804733. (RR)
Închiriez apartament, 2 camere,
zona Poliţie, mobilat şi utilat. Tel.
0765-295732. (RR)
Vând apartament, 2 camere, et.
2, confort 2, zona Moroasa 1. Preţ
19.500 €. Tel. 0770-495527. (RR)
Vând garsonieră, zona Calea
Caransebeşului, cu termopane, gresie, faianţă, balcon închis, mobilată
sau nemobilată. Preţ 11.000 € neg.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
Vând în Herculane, apartament,
confort 1, la parter, complet mobilat
şi utilat, 55.000 € neg. sau schimb
cu o casă în Caransebeş sau apartament + dif.Tel. 0722-551615. (RR)
Vând apartament, 4 camere, zona B-dul Muncii, Reşiţa, modernizat,
centrală proprie, blocul este anvelopat şi se află intr-o zonă liniştită. Preţ
44.000 € neg. Tel. 0726-759438. (rr)
Vând grădină în comuna Fârliug, cu condiţii de irigare, 14.000 €
negociabil. Tel. 0255-235449. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
centrală, termopane, în Moroasa 2,
Reşiţa, 18.000 € negociabil. Tel.
0732-147902. (RR)
Vând 2 case la Denta, situate în
aceiaşi curte, din cărămidă, fântână,
garaj, 1.400 mp, 24.000 €
negociabil. Tel. 0737-495282. (RR)
Vând în sat Putna, 4.000 mp
teren, cu toate facilităţile, 2.000 €.
Tel. 0762-378703. (RR)
Vând casă în Reşiţa, zona
Muncitoresc, 4 camere, bucătărie,
baie, cămară, gresie, faianţă, gaz,
canalizare, curte cu bucătărie de
vară plus o cameră, terasă şi
grădină. Tel. 0730-535848. (RR)
Vând apartament în Oţelu Roşu,
zonă centrală, cu îmbunătăţiri , plus
garaj. Preţ 26.000 €. Informaţii la tel.
0733-524679. (RR)
Vând garsonieră situată în Reşiţa, pe Calea Caransebeşului, zona
Intim, dotări: termopane, gresie, faianţă, centrală proprie, mobilată sau
nemobilată. Preţ 15.000 € neg. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând apartament cu 3 camere,
situat în Bocşa, îmbunătăţit, centrală proprie, stare impecabilă. Preţ
22.000 € mobilat sau 20.000 €
nemobilat. Tel. 0742-628903. (RR)
Vând apartament cu 2 camere în
Govândari. Renovat, mobilat, utilat,
izolat termic, centrală termică. Preţ
23.900 € neg. mobilat sau nemobilat, 22.000 €, sau schimb cu apart.
cu 3 camere. Tel. 0728- 813340. (rr)
Vând apartament cu 2 camere,
complet mobilat, situat în Reşiţa,
zona Lunca, lângă poliţie. Centrală
termică, îmbunătăţiri. Preţ 25.000 €
negociabil, sau nemobilat 21.500 €
negociabil. Tel 0722-440654, 0355405138, 0770- 546568. (RR)
Vând urgent, teren Reşiţa, zona
km 8, cca. 6.000 mp, cu construcţie
neterminată, apă, curent. Preţ
18.500 € neg. Tel. 0720-468986. (rr)
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, situat în Reşiţa, str.
Libertăţii, lângă fosta poştă. Preţ
35.000 € neg. Tel. 0727-771907. (rr)
Vând apartament cu 2 camere,
confort 2, etaj 4 în bloc cu 4 etaje. Cu
îmbunătăţiri. Preţ 21.000 € neg. Tel.
0761-606403, 0355-801117. (RR)
Vând apartament 2 camere,
boxe, et.1, centrală, geamuri termopane, str. Hebe, Timişoara, 37.000 €
negociabil. Tel. 0771-641895. (RR)
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Vând teren pentru casă, 1.400
mp. Preţ 2.500 € negociabil. Tel
0740-008782. (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 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, conf. 2. Tel.
0766-411829, 0355-883833. (RR)
Vând sau închiriez, garsonieră,
Calea Ţerovei, 9.500 € negociabil.
Tel. 0721-498097. (RR)
Vând apartament, 23.000 €
negociabil. Tel. 0355-803294, 0740937835. (RR)
Vând casă în Ticvaniu Mare, 3
camere, bucătărie, pivniţă+anexe, 2
grădini alăturate casei. Preţ 15.000
€, negociabil. Tel. 0733-672430,
0255-213323. (RR)
Vând apartament 2 camere,
confort 2, et. 4/4, îmbunătăţit. Preţ
21.000 € neg. Tel. 0761-606403. (rr)
Vând garsonieră în Reşiţa,
Albăstrelelor 7, et.2, confort 1,
izolată termic, termopan, u ş ă
metalică, interior neamenajată,
proiect gaz, 30 mp, utili, 10.800 €
negociabil. Tel. 0744-145154
Vând urgent, casă mare, 3
camere, baie, bucătărie, suprafaţă
totală 2.100 mp, sat Serendia,
13.000 € negociabil. Tel. 0754454819, 0763-376667
Închiriez spaţiu, nou, renovat,
centrală, alarmă, Făgăraşului 20,
sc. B, ap.1, lângă farmacia Leu. Tel.
0741-112846, 0355-804690
Vând casă în Reşiţa, 3 camere,
bucătărie, baie, acces auto, loc
drept, 105 mp, curtea 155 mp, preţ
avantajos. Tel. 0723-279221
Vând 2 camere de cămin, zona
Intim, îmbunătăţit, termopan, încălzire, gresie, instalaţii noi. Tel. 0727045017
Vând garsonieră, baie cu cadă,
bucătărie, hol, balcon, uşă metalică,
termopane, zonă bună. Preţ 12.000
€ negociabil. Tel. 0355-422238
Închiriez urgent, apartament cu
o cameră, bucătărie, baie cu cadă,
centrală proprie, izolat, îmbunătăţit,
mobilat şi utilat, 90 € chirie/lună +
100 € garanţie. Tel. 0748-301892
Vând apartament, 4 camere,
160 mp, cu garaj, 65.000 €. Tel.
0770-751533
Vând casă, zona Muncitoresc, 5
camere, baie, bucătărie, 2 holuri
mari, gresie, faianţă, termopane,
centrală termică, preţ negociabil.
Tel. 0748-416532
Vând apartament, str. Daliilor, 2
camere. Tel. 0762-660016
Vând urgent casă mare, 3
camere, bucătărie, baie, suprafaţă
totală 2.100 mp, sat Serendia,
13.000 € negociabil. Tel. 0754454819, 0763-376667
Vând apartament, 2 camere,
confort 3, îmbunătăţit, et.4, 17.500 €
negociabil. Tel. 0723-299767
Vând apart. 2 camere, confort 2,
îmbunătăţit, et. 3, situat în Micro 1,
18.000 € cash sau prin programul
prima casă. Tel. 0355-805986
Vând urgent şi ieftin, în zona km
8, la 300 km de şosea, 6.000 mp
teren cu o construcţie neterminată,
fântână 23 m adâncime, curent
trifazic, acces auto foarte bun, drum
de piatră, 19.000 € negociabil. Tel.
0720-468986
Schimb apartament, 2 camere,
cu cămin 2 camere + diferenţă. Tel.
0355-804733.
Închiriez garsonieră în centru,
500 lei/lună. Tel. 0735-321167
Vând sau schimb casă cu apartament, chiar şi garsonieră, în rate,
la 25 km de Reşiţa.Tel.0743-231762

Vând apartament, 3 camere
decomandate, confort 1, 74 mp,
Reşiţa, zona A. Tel. 0733-766832,
0723-173763
Vând urgent casă în Dognecea,
2 camere, bucătărie, baie cu cadă,
hol, hidrofor, teracotă, uşă metalică,
gresie, faianţă, 67 mp locuibil, 200
mp curte + grădină, sau schimb cu
garsonieră + dif. Tel. 0255-236325
Vând sau schimb cu auto diesel,
2.800 mp de grădină, în Bocşa II,
limitrofă cu intravilan(intabulată),
pretabilă pentru orice construcţie,
utilităţi în apropiere, 1,5 €/mp
negociabil. Tel. 0743-738531
Vând apartament cu 2 camere
din 4, bloc izolat termic, Micro 3, disponibil imediat, 15.000 € negociabil.
Tel. 0722-444621
Vând apartament, 2 camere,
confort 1, et. 1, centrală, gresie,
faianţă, centrală, balcon închis, uşa
de la intrare schimbată, calorifere
noi. Tel. 0724-761770
Vând casă în Bocşa, 4 camere,
2 holuri, 2 băi, bucătărie, şpais,
debara, terasă, grădină cu pomi şi
vie, fântână. Tel. 0753-272877
Vând teren, 3.000 mp, lângă
I.M.R., posibilităţi racordare apă,
curent. Tel. 0255-218004
Vând teren cu sălaş, în Reşiţa,
Calea Caransebeşului. Tel. 0720034930
Vând casă în Câlnic, strada
principală, 482 mp, nerenovată,
38.000 € neg. Tel. 0720-337437
Vând casă în zona Anina, str. 13
Decembrie, 3 camere, bucătărie,
baie, cămară, pivniţă, pod, garaj,
anexe, curte, grădină, o suprafaţă
de aproximativ 80 mp. Este mobilată
şi poate fi locuită oricând. Se află
într-o stare bună. Tel. 0748-215914.
Persoană fizică vând 2 camere
confort 1 (sau schimb cu garsonieră
+ dif.), bloc 4 nivele, et. 3, centrală
termică, bloc izolat pe exterior, zona
B-dul Muncii. Ocupabil imediat. Accept şi credit "Prima Casă". Exclus
intermediari. Tel. 0769-086352.
Închiriez apartament 1 cameră,
zonă liniştită, centrală termică, utilat, mobilat, bucătărie şi baie modernă, gresie şi faianţă, uşă de metal.
Preţ 100 €/lună. Tel. 0748-469330.
Vând casă Reşiţa în dealul
Crucii cu 3 camere baie centrală
garaj anexe pentru detalii la telefon
preţ 17.000 negociabil sunaţi. Tel.
0732-624586.
Vând apartament cu 2 camere în
municipiul Reşiţa, zona Lunca
Pomostului, confort 1, etaj 3, la bloc
cu 4 etaje, anvelopat (exterior şi
interior), cu central ă termică,
termopane, cu gresie şi faianţă,
stare foarte bună, ocupabil imediat.
Tel. 0723-616356.
Vând casă Bocşa Montană 3
camere bucătărie baie coridor
debara salon gresie faianta podele
laminate centrala termica termopane curte gradina anexe recent
renovată. Tel. 0749-319691.
Vând apartament în Reşiţa
confort 2 îmbunătăţit 2 camere
bucătărie baie balcon interior închis
gresie faianta termopane încalzire
schimbat uşă la intrare mobilat sau
nemobilat termoizolat exterior etaj
4/4 cu acoperiş Micro 2 piata Intim.
Tel. 0749-319691.
Vând urgent un apartament 2
camere în localitatea Reşiţa, zona
Intim în, blocul Potcoavă scara 1,
etajul 1, apartamentul 5, cu vedere
pe două părţi, cu pivniţă la subsol.
Se vinde mobilat, nou, este dotat cu
geamuri termopan, uşi noi, inclusiv
la intrare uşă metalică, cu centrală
termica proprie. Preţ 30.450 €,
merită văzut. Tel. 0751-132460.
Închiriez apartament cu 2 camere mobilat şi utilat zona Poliţie. Tel.
0765-295732.
Vând apartament conf. 1 parter,
3 camere, centrală, unele îmbunătăţiri. Preţ 34.000 € uşor negociabil.
Tel. 0746-465530.
Vând convenabil teren în
Bratova. Tel. 0726-701010.
Vând cas ă cu grădină, 2
camere, garaj. Tel. 0723-896992.
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Salariul de bază minim brut pe
economie, garantat în plată, este,
începând de la 1 februarie, de 750
lei lunar, pentru un program complet
de lucru de 168,667 ore în medie pe
lună, respectiv 4,44 lei/oră.

Ministerul Apărării
Naţionale va prelungi termenul
iniţial de depunere a dosarelor
pentru recrutarea soldaţilor şi
gradaţilor profesionişti până la
data de 8 martie.

Modific@ri importante din 15 Februarie!!...
Intr@ ^n vigoare noul cod de procedur@ civil@
Fără a avea pretenţia că schimbările semnalate sunt unicele ...relevante!!! ...le aducem în
prim-plan pe cele semnificative privind modul de
desfăşurare a proceselor în faţa instanţelor de
judecata:
1. De departe!!!... cea mai importantă
modificare adusă de noul cod de procedura este
cea privitoare la mediere , şedinţa de informare
fiind obligatorie in majoritatea cauzelor civile.
Şedinţa de informare presupune participarea
ambelor părţi, cu scopul de a le fi prezentate
avantajele acestei modalităţi de soluţionare a
conflictelor .Informarea ,în concordanţă cu
prevederile NCPC, este gratuită!!!
2. Modificarea competentei materiale a
Tribunalelor şi a Judecătoriilor in sensul ca
procesele si cererile in materie civilă sunt in
competenta Judecătoriei daca au o valoare mai
mică de 200.000 de lei. In vechiul Cod de
Procedura Civila
erau de competenta
Judecătoriei cererile in materie civila al caror
obiect avea o valoare de până la 500 000 lei.
3. Obligativitatea asistării de un avocat in
recurs (art. 83 alin. 3 Noul Cod de Procedura
Civila), in recurs partea este obligata sa fie reprezentata de un avocat sub sancţiunea nulităţii.
Aceiaşi prevedere pentru persoanele juridice.
4. Eliminarea procedurii investirii cu formula
executorie, încheierea de încuviin ţare a
executării silite urmând sa convină in partea
finala formula executorie (art. 656 alin. 7 NCPC).
Aceasta modificare reduce in mod considerabil

Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că
toţi candidaţii care au obţinut nota 7 sau peste 7 la
concursul de ocupare a posturilor din învăţământul
preuniversitar, din august 2012, şi care au ocupat, în
baza acestor note, un post pe perioadă determinată
în anul şcolar 2012-2013, se vor putea titulariza.

Legislaţia muncii din România are
nevoie de modificări pentru a fi pusă în
acord cu convenţiile fundamentale ale
Organizaţiei Internaţionale a Muncii
(OIM) - consideră directorul general al
acestei organizaţii, Guy Ryder.

timpul de punere in executare a hotărârii!!!
5. Obligativitatea pârâtului sa depună întâmpinarea in termen de 25 de zile de la
comunicarea cererii de chemare in judecata (art.
201 alin. 1 NCPC).
6. În cazul în care părţile au avocaţi sau
consilieri juridici actele se pot comunica direct
intre aceştia!!( art. 169 NCPC )
7. În cel mult 10 zile de la primirea întâmpinării, reclamantul este obligat sa formuleze
răspunsul la întâmpinare.
8. lista de şedinţă va conţine şi intervalele
orare orientative fixate pentru strigarea cauzei,
pentru asigurarea confidenţialităţii si evitarea
aglomerării. (art. 215 alin1 NCPC)
9. Procesele începute înainte de 15 februarie
2013 vor fi judecate potrivit Codului de
procedură in vigoare la data pornirii lor (vechiul
cod de procedură civilă)
10. Modificări ale relaţiei chiriaş - proprietar.
In cazul închirierii de imobile, daca in contract nu
s-a stabilit o durata anume, chiriaşul poate pleca
din respectivul loc numai după un termen de
preaviz!!... "care nu poate fi mai mic decât sfertul
intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata
chiriei". Proprietarul poate denunţa unilateral
contractul de închiriere, prin notificare, "cu
respectarea unui termen de preaviz care nu
poate fi mai mic de 60 de zile, daca intervalul de
timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o
luna sau mai mare de 15 zile…".
Mediator A.Ciurel

Deblocarea Programului
Opera]ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
Ca urmare a rezultatelor pozitive
înregistrate în urma misiunii de audit
a Comisiei Europene organizată în
perioada 29 ianuarie - 01 februarie
2013, reprezentanţii UE au decis
deblocarea POS DRU şi reluarea
plăţilor către România.
În acest context, Comisia Europeană va relua plăţile către România
în următoarele zile, pentru cererile de
rambursare transmise în luna decembrie 2012, în valoare de 148 milioane
de euro, cu aplicarea corecţiilor
financiare temporare de 25% aşa
cum a fost agreat cu partea română.
Comisia Europeana a suspendat
POS DRU la începutul lunii august
2012, ca urmare a deficienţelor
identificate de partea comunitară
pentru perioada 2009 - 2011.
În cursul anului 2013, auditorii
Comisiei Europene vor efectua alte
două misiuni de verificare pt. POS
DRU, în scopul ridicării corecţiilor
financiare temporare de 25% aplicate
cheltuielilor pe care România le va
solicita Comisiei Europene pentru
rambursare.
Autorităţile române vor informa
direct beneficiarii proiectelor POS
DRU cu privire la reluarea plăţilor,
precum şi cu privire la calendarul
acţiunilor din acest an.

Una din temele discutate în
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
(CSAT) din 5 februarie a constituit-o
aprobarea participării forţelor armate
ale României care se trimit la misiuni şi
operaţii în afara teritoriului statului
român în anul 2013. Efortul principal îl
constituie participarea în cadrul operaţiei International Security Assistance
Force (ISAF) din Afganistan, concomitent cu menţinerea angajării în teatrul
de operaţii din Balcani, respectiv cu
reluarea participării la operaţia NATO
Active Endeavour în Marea Mediterană
Totodată, în cadrul şedinţei, s-a
aprobat trimiterea unui contingent, de
10 militari, din rândul forţelor Armatei
României, la misiunea Uniunii Europene de instruire din Mali în anul 2013.
În anul 2013, Armata României va
disloca la misiuni şi operaţii în afara
teritoriului statului român un număr de
2.036 de militari. Comparativ cu 2012,
numărul acestor forţe este diminuat cu
312 militari. În ceea ce priveşte
Ministerul Afacerilor Interne forţele care
vor participa, în anul 2013, la misiuni
sub egida Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO), UE,
Organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa (OSCE) şi
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) vor
fi 490 de militari sau poliţişti. Faţă de
anul 2012, numărul acestora este mai
mare cu 143 de persoane.

l Codul de procedură civilă şi legea privind degrevarea instanţelor vor intra în vigoare împreună, la data de 15 februarie l Ministerul Educaţiei Naţionale nu va
modifica modalitatea de admitere în clasa a IX-a, pentru anul şcolar în curs, 2012-2013 l Dobânda de politică monetară este în continuare de 5,25%, a decis
recent Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale l Senatorii şi deputaţii au adoptat şi bugetul asigurărilor sociale l Cel de-al doilea pod peste Dunăre, VidinCalafat, va fi inaugurat de Ziua Europei, pe data de 9 mai, a anunţat premierul Bulgariei, Boiko Borisov l Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul,
serie brută, a crescut cu 2,9%, în 2012 comparativ cu 2011, potrivit INS l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative
de interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Guvernul României - Norma metodologică din
2012, privind modul de organizare şi exercitare a
controlului financiar de gestiune (M.O. nr.
808/03.12.2012)
l H.G. nr. 1135/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii
"Consolidare pod pe DN 57 km 139 + 227 peste
Vicinic la Nicolint", judeţul Caraş-Severin (M.O. nr.
809/03.12.2012)
l H.G. nr. 1137/2012 privind înscrierea unui imobil
în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei - Tribunalul Caraş-Severin şi trecerea acestuia
în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi în
administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin
(M.O. nr. 809/03.12.2012)
l H.G. nr. 1118/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată,
situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării
„Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj,
între km 408 + 895 şi km 449 + 960 - Lot 4, pe
teritoriul localităţilor Domaşnea, Teregova, Armeniş,
Slatina-Timiş, Bucoşniţa şi Buchin din judeţul CaraşSeverin“ (M.O. nr. 814/05.12.2012)
l Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 144/
2012 pt. aprobarea Instrucţiunilor privind transferul
studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de
studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar (M.O. nr. 816/05.12.2012)
l Ordinul Consiliului Concurentei nr. 1098/2012,
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind
procedura de identificare şi sancţionare a faptelor de
concurenta neloiala (M.O. nr. 818/05.12.2012)
l Consiliul Concurentei - Regulamentul din 2012,
privind procedura de identificare şi sancţionare a
faptelor de concurenta neloial ă (M.O. nr.
818/05.12.2012)
l Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 473/2012, pentru modificarea
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele
măsuri de informare a consumatorilor (M.O. nr.
823/07.12.2012)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1639/
2012, privind completarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea
datei plăţii salariilor la instituţiile publice (M.O. nr.
824/07.12.2012)
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l Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 1697/2012, pentru aprobarea metodologiilor
de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de
serviciu şi în interes personal pe căile ferate române
(M.O. nr. 824/07.12.2012)
l H.G. nr. 1179/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata
care constituie coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate publica "Modernizarea infrastructurii privind
siguranţa circulaţiei pe DN1, în sate lineare şi puncte
negre" (M.O. nr. 825/07.12.2012)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1246/2012,
privind desemnarea persoanelor responsabile cu
identificarea şi declararea potenţialilor donatori de
organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte
cerebrală (M.O. nr. 825/07.12.2012)
l O.u.G. nr. 77/2012 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii
(M.O. nr. 827/10.12.2012)
l H.G. nr. 1181/2012 privind suplimentarea pe anul
2012 a sumei prevăzute ca justa despăgubire pentru
imobilele ce constituie amplasamentul lucrării aprobat prin H.G. nr. 577/2009 privind declanşarea
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate
privată situate pe amplasamentul lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+
000 şi km 495+800" pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş (M.O. nr. 831/11.12.2012)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6251/2012, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de
învăţământ la distanta şi cu frecventa redusa la nivelul învăţământului superior (M.O. 831/11.12.2012)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului - Regulamentul din 2012, Regulamentcadru privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la
distanta şi cu frecventa redusa la nivelul
învăţământului superior (M.O. nr. 831/11.12.2012)
l O.u.G. nr. 83/2012 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de
şanse şi de tratament intre femei şi bărbaţi (M.O. nr.
839/13.12.2012)

Natalitate, mortalitate }i spor natural
În luna decembrie s-au născut 13650 copii (7,5 născuţi-vii la 1000
locuitori), cu 2020 mai puţini decât în luna noiembrie. Numărul
persoanelor care au decedat în luna decembrie a fost de 23073 (12,8
decedaţi la 1000 locuitori), cu 2832 decedaţi mai mulţi decât în luna
noiembrie. Sporul natural provizoriu a fost negativ în luna decembrie,
de 9423 persoane (decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii),
la fel ca în luna noiembrie când a fost de 4571 persoane. Numărul
copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna decembrie a fost
de 134 (9,8 copii sub un an la 1000 născuţi-vii), rata fiind în scădere
faţă de luna noiembrie, când a fost de 10,3 copii sub un an la 1000
născuţi-vii.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ/COMUNICAT DE PRESĂ
ANUNŢ ÎNCEPERE PROIECT
Reşiţa, 08.02.2013
SC ABRAXAS SRL, cu sediul în Reşiţa, Strada Libertăţii nr. 2,
derulează, începând cu data de 14.01.2013, proiectul “EFICIENTIZAREA
ACTIVITĂŢII SC ABRAXAS SRL PRIN MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII TIC“, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu
Ministerul pentru Societatea Informaţională.
Valoarea totală a proiectului este de 126.194,80 lei, din care asistenţa
financiară nerambursabilă este de 89.797,50 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Reşiţa pe o durată de 6 luni.
Obiectivul proiectului se refera la creşterea competitivităţii economice a
firmei SC ABRAXAS SRL prin valorificarea potenţialului oferit de
tehnologia informaţilor şi comunicaţiilor şi folosirea eficientă a tehnologiei
inteligente de organizare şi comunicare.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Trofin FlorinAlexandru
Funcţie:Administrator
Tel. 0722 502 593 Fax: 0255 220 010, e-mail: florintrofin@yahoo.com

Creşterea economică, consolidarea inteligentă şi
la timp a uniunii economice şi monetare şi acordarea
de sprijin deplin programului „Garanţia pentru tineret”
s-au numărat printre mesajele politice centrale ale
sesiuni plenare a Comitetului Regiunilor (CoR), care
a avut loc la 31 ianuarie şi 1 februarie.

În perspectiva alegerilor generale din 23
septembrie în Germania, cel mai recent sondaj Forsa
arată SPD la 25 la sută şi aliaţii lor verzi la 15 la sută în
timp ce conservatorii lui Merkel au rămas puternici cu
40 la sută. Merkel rămâne populară şi puternic favorită
pentru a câştiga un al treilea mandat.

Premierul israelian în exerciţiu, Benjamin Netanyahu,
a fost mandatat de către preşedintele Shimon Peres să
constituie o majoritate şi să formeze viitorul guvern după
ce un total de 82 de deputaţi (din 120) ai parlamentului
rezultat în urma alegerilor legislative din 22 ianuarie s-a
declarat în favoarea actualului premier.

Comisia denun]@ sumele exagerate ale
transferurilor în fotbal }i lipsa condi]iilor echitabile
Cluburile de fotbal cheltuiesc aproximativ
3 miliarde de euro pe an pentru transferuri de
jucători, însă doar o mică parte a acestei
sume ajunge la cluburile mici sau la sportul de
amatori, arată un studiu al Comisiei Europene
publicat recent. Numărul de transferuri în
fotbalul european a crescut de peste trei ori în
perioada 1995 2011, în timp ce sumele
cheltuite de cluburi pentru transferuri au
crescut de şapte ori. Cea mai mare parte a
cheltuielilor mari este concentrată însă într-un
număr mic de cluburi care au cele mai mari
venituri sau sunt susţinute de investitori foarte
puternici. Această situaţie nu face decât să
crească dezechilibrele care există între
cluburile care dispun de mijloace şi cele care
nu deţin suficiente fonduri, având în vedere că
doar 2% din sumele de transfer ajung la
cluburile mici şi la sportul pentru amatori, care
sunt esenţiale pentru dezvoltarea de noi
talente. Nivelul de redistribuire a banilor în
fotbal, care ar trebui să compenseze costurile
legate de formarea şi educarea tinerilor
jucători, este insuficient pentru a permite
cluburilor mai mici să se dezvolte şi să pună
capăt dominaţiei pe care cluburile mari
continua să o deţină în competiţiile sportive.
Regulile în materie de transferuri sunt
stabilite de organismele de conducere din
sport - de exemplu, FIFA pentru fotbal, FIBA
pentru baschet. Sistemul online al FIFA de
reglementare a transferurilor (Transfer
Matching System - TMS), care este utilizat de
4 600 de cluburi din întreaga lume, a avut
drept efect creşterea transparenţei în operaţiunile internaţionale de transfer, dar, la nivel
naţional, trebuie luate măsuri suplimentare.
Raportul constată că de sistemul actual profită în continuare în special cluburile cele mai
bogate, jucătorii-vedetă şi agenţii acestora.
Raportul recomandă ca regulile stabilite
de FIFA şi de asociaţiile naţionale de fotbal să
asigure controale mai severe ale tranzacţiilor
financiare şi sprijină introducerea unei taxe de
„fair play” pentru sumele transferurilor care
depăşesc o limită convenită de organismele
de conducere şi cluburile sportive, pentru a
încuraja o mai bună redistribuire a fondurilor
de la cluburile bogate către cele mai sărace.
Studiul sugerează, de asemenea,
limitarea numărului de jucători pe club, o
reexaminare a problemei „proprietăţii terţilor”,
prin care un jucător este împrumutat efectiv
unui club de către un agent, şi interzicerea
practicilor contractuale care duc la inflaţia
sumelor de transfer, de exemplu atunci când
un club extinde perioada de protecţie în timpul
căreia jucătorii nu pot fi transferaţi fără
consimţământul său. De asemenea, raportul
solicită implementarea efectivă a regulii de
fair play financiar instituite de UEFA şi a unor
„mecanisme de solidaritate” mai puternice
pentru a promova dezvoltarea tineretului şi

protecţia minorilor. Autorii studiului solicită
organismelor sportive să colaboreze mai
strâns cu autorităţile de aplicare a legii în vederea combaterii spălării banilor şi a corupţiei.
Ce urmează?
Rezultatele studiului vor fi analizate de
grupul de experţi ai UE privind „buna guvernanţă în sport” în cadrul următoarei reuniuni
din aprilie. Acest grup, care examinează de
asemenea măsurile de luptă împotriva meciurilor aranjate, este compus din experţi naţionali şi observatori din partea FIFA, UEFA, a
ligilor europene de fotbal profesional, a Asociaţiei Europene a Cluburilor de fotbal şi a
Federaţiei internaţionale a fotbaliştilor profesionişti. Înainte de sfârşitul anului, grupul va
trebui să prezinte miniştrilor sportului din UE
un raport în acest sens.
Context
Piaţa forţei de muncă în fotbal este extrem
de segmentată, cu o „piaţă primară”, care
constă într-un număr mic de jucători-vedetă,
şi o piaţă secundară, constituită din jucători
profesionişti sau semiprofesionişti care nu
câştigă sume mari de bani şi întâmpină
deseori dificultăţi în dezvoltarea carierei, mai
ales după ce încetează să mai joace.
Pentru a promova o concurenţă echitabilă
şi echilibrată printr-o redistribuire mai mare şi
mai eficientă între cluburi, studiul propune
următoarele măsuri:
i) să se stabilească o „taxă de fair play”
asupra sumelor de transfer care depăşesc o
anumită limită, pentru a încuraja o redistribuire mai bună a fondurilor între cluburile bogate
şi cele mai sărace. Scopul taxei ar fi de a
restabili un anumit echilibru concurenţial.
Limita sumei, procentul taxei şi domeniul de
aplicare al acesteia ar trebui să fie stabilite de
organismele internaţionale de conducere din
fotbal, în consultare cu cluburile;
ii) să se difuzeze mai bine informaţiile
privind transferurile jucătorilor, pentru a se
garanta că taxele de solidaritate ajung să fie
plătite cluburilor şi că acestea din urmă îşi
cunosc drepturile;
iii) să se stabilească o limită a numărului
de jucători pe club;
iv) să se reglementeze mecanismul de
transfer prin împrumut al jucătorilor;
v) să se soluţioneze problema „proprietăţii
terţilor” asupra drepturilor jucătorilor, prin adoptarea unor reglementări care să protejeze
integritatea şi libertatea jucătorilor, precum şi
corectitudinea competiţiilor sportive. Aceste
reglementări nu trebuie să prejudicieze în
mod disproporţionat investiţiile financiare în
sport şi trebuie să fie compatibile cu normele
UE privind libera circulaţie a capitalurilor;
vi) să sprijine implementarea regulilor de
fair play financiar, pentru a încuraja cluburile
să nu cheltuiască mai mult decât le permit
veniturile;

vii) să soluţioneze problema instabilităţii
echipelor de baschet.
Pentru a limita inflaţia sumelor de transfer,
studiul recomandă:
i) să nu li se permită cluburilor să prelungească „perioada de protecţie” în timpul căreia
un jucător nu poate fi transferat fără consimţământul clubului său, deoarece această
practică duce la creşterea efectivă a sumelor
de transfer (în mod normal, contractele sunt
protejate timp de trei ani până la vârsta de 28
de ani şi pe parcursul următorilor doi ani);
ii) clauzele de „răscumpărare” din contractele jucătorilor ar trebui să fie proporţionale.
În comunicarea din 2011 intitulata „Dezvoltarea dimensiunii europene a sportului”,
Comisia afirmă că transferurile au atras în
mod regulat atenţia publicului din cauza
îndoielilor cu privire la legalitatea lor şi a lipsei
de transparenţă în legătură cu fluxurile
financiare implicate. În ianuarie 2012, Comisia a lansat un studiu privind transferurile
jucătorilor, al cărui obiectiv este de a oferi o
prezentare detaliată a aspectelor economice
şi juridice ale sistemelor de transferuri în
sporturile de echipă în Europa, concentrânduse în special asupra fotbalului şi baschetului.
Studiul a fost realizat de un consorţiu format
din societatea KEA European Affairs (Belgia)
şi Centrul pentru drept şi economie în sport
din cadrul Universităţii din Limoges (Franţa).
Publicarea studiului vine după 17 ani de la
publicarea hotărârii în cauza Bosman a Curţii
Europene de Justiţie, care a dus la schimbări
majore în ceea ce priveşte modul de organizare a fotbalului profesionist în Europa şi în
întreaga lume, prin eliminarea obstacolelor în
calea liberei circulaţii a jucătorilor, şi după 12
ani de la acordul informal între Comisie, FIFA
şi UEFA, care a dus la revizuirea regulilor de
transfer în fotbalul profesionist.
Comisia Europeană a propus includerea
unui capitol dedicat sportului în Erasmus
pentru toţi, un nou program al UE pentru
educaţie, formare, tineret şi sport. Bugetul
propus pentru sport este de 34 de milioane
EUR în medie pe an între 2014 şi 2020. Se va
acorda sprijin proiectelor transnaţionale care
vizează promovarea schimbului de cunoştinţe şi de bune practici, a evenimentelor sportive europene necomerciale de importanţă
majoră, precum şi a studiilor şi activităţilor
statistice destinate să consolideze baza
documentară pentru elaborarea de politici în
domeniul sportului. Principalii beneficiari vor fi
organismele publice şi organizaţiile societăţii
civile, active în domeniul sportului de masă. În
prezent, Comisia susţine un număr de
iniţiative pregătitoare în domeniul sportului,
printre care cinci proiecte paneuropene
destinate să consolideze cooperarea pentru
lupta împotriva meciurilor aranjate.
Comisia Europeană: IP/13/95, 07/02/2013

Preşedinţii Serbiei şi Kosovo s-au
întâlnit pentru prima dată în cadrul discuţiilor
mediate de Uniunea Europeană la Bruxelles
pentru a remedia relaţiile lor tensionate.
Întâlnirea a fost caracterizată ca fiind
"deschisă şi constructivă", de Catherine
Ashton, şeful politicii externe UE, după
întâlniri separate cu Tomislav Nikolic, preşedintele sârb, şi omologul său din Kosovo,
Atifete Jahjaga. Deşi nu s-au făcut anunţuri
concrete, reuniunea la acest nivel a marcat
un pas important în eforturile întreprinse de
doi ani de UE pentru a relaxa tensiunea din
Balcanii de Vest.
Fondul Monetar Internaţional a făcut
"progrese importante" spre o nouă structură
de putere de vot pentru membrii săi, dar
rămâne divizată privind formula de calcul a
cotei destinată să reflecte creşterea Chinei,
Braziliei şi altor mari economii emergente.
Formula se bazează în mare parte pe
dimensiunea economiei unui membru
măsurată prin produsul intern brut şi
integrarea acestuia în economia globală.
O decizie privind o formula cotei revizuită
a fost amânată pentru ianuarie 2014.
Un institut economic german (IAW)
indică în studiu anual publicat recent că francezii sunt mult mai oneşti decât contribuabilii
vecini lor, germanii.
În studiu se arată că activităţile economice care evită să plătească taxe reprezintă
9.9 la sută din produsul intern brut în Franţa,
comparativ cu 13.2 la sută în Germania şi
13.9 la sută în Suedia.
Între cele 21 de ţări analizate, cei mai
mulţi "trişori" sunt în Grecia, 24.6 din PIB, şi
cei mai puţini în Statele Unite, 6.6% din PIB.
O nouă clasificare a universităţilor,
realizată cu finanţare de la Uniunea Europeană, a fost lansată public în 30 ianuarie, la
Dublin, sub preşedinţia irlandeză a UE. Noua
clasificare „multidimensională” aduce o
schimbare faţă de abordările tradiţionale privind clasificarea performanţei universităţilor,
majoritatea acestora concentrându-se în
mod disproporţionat pe excelenţa în cercetare. În schimb, noua clasificare va evalua
universităţile în funcţie de o gamă mai largă
de factori, vizând cinci domenii diferite: reputaţia pentru cercetare, calitatea predării şi
învăţării, orientarea internaţională, succesul
transferului de cunoştinţe (de exemplu, parteneriate cu întreprinderile şi întreprinderile
nou-înfiinţate) şi contribuţia la dezvoltarea
regională. Se aşteaptă ca aproximativ 500
de universităţi din Europa şi din întreaga
lume să participe la noua clasificare, iar
primele rezultate vor fi publicate la începutul
anului 2014.

l Papa Benedict al XVI-lea va renunţa la pontificat în 28 februarie, invocând vârsta înaintată. Cardinalul Joseph Ratzinger a devenit Suveran Pontif la 78 de ani, în 2005,
după moartea lui Ioan Paul al II-lea l John Kerry a depus recent jurământul pentru funcţia de secretar de stat al SUA, înlocuind-o pe Hillary Clinton l Mahmoud
Ahmadinejad a făcut o vizită oficială de trei zile în Egipt, prima vizită a unui şef de stat iranian după revoluţia islamică din 1979 l Fostul preşedinte Viktor Iuşcenko din
Ucraina a fost dat afară din partidul Ucraina Noastră pe fondul unor litigii privind datorii financiare faţă de partid l Liderii din Afganistan şi Pakistan au declarat că vor lucra
pentru a ajunge la un acord de pace în termen de şase luni l Consiliul European (7-8 februarie) a ajuns la un acord politic conform căruia cifra maximă totală a cheltuielilor
pentru UE 28 pentru perioada 2014-2020 este de 959 988 de milioane EUR în credite de angajament, reprezentând 1,00 % din VNB-ul (venitul naţional brut) UE l

Un asteroid va trece extrem de aproape de
Pământ în 15 februarie
Un mic asteroid, DA14 2012, va trece foarte aproape de
Pământ pe 15 februarie, atât de aproape încât acesta va
traversa interiorul inelului geostaţionar pe care orbitează
sateliţii meteo şi de comunicaţii. NASA a determinat de anul
trecut că nu există nici o şansă ca asteroidul să fie pe curs de
coliziune cu Pământul. Cu toate acestea, survolul va oferi o
oportunitate unică pentru cercetători de a studia de aproape
un obiect în apropierea Pământului.
Asteroidul 2012 DA14 (45 metri în diametru, 130.000
tone metrice) va fi la aproximativ 27.700 km deasupra
suprafeţei Pământului, la momentul cel mai apropiat, 21:24
ora noastră, în 15 februarie. Această distanţă este în afara
celei care delimitează atmosfera Pământului, dar este în
interiorul centurii de sateliţi pe orbită geostaţionară, care
este situată la 35.800 km deasupra suprafeţei Pământului.
Distanţa este doar aproximativ o zecime distanţa dintre
Pământ şi Lună. Un alt mod de a exprima distanţa dintre
Pământ şi asteroid, la momentul cel mai apropiat al zborului
este de 4.4 raza Pământului de la suprafaţa planetei noastre
- sau aproximativ de două ori diametrul Pământului.
Aflat pe orbită în jurul Soarelui, următoarea trecere

notabilă a lui 2012 FA14 în apropierea Pământului va fi la 16
februarie 2046, când asteroidul va trece din nou la o distanţă
relativ apropiată.
Amatorii pot vizualiza asteroidul cu un binoclu bun, sau
chiar mai bine, un telescop mediu.
În funcţie de starea vremii, 2012 DA14 va fi vizibil din
părţi ale Europei, Africa şi Asia. Acesta va apărea ca un corp
în mişcare relativ ridicată (7.82 km pe secundă faţă de
Pământ), traversând cerul de la sud la nord.
Oamenii de ştiinţă de la Near-Earth Object Program
Office estimează că un asteroid de dimensiunea lui 2012
DA14 trece l-a o distanţă similară faţă de Pământ la fiecare
40 de ani, în medie, şi că unul va avea un impact cu planeta
noastră aproximativ o dată la fiecare 1200 de ani.
În fapt, 2012 DA14 prezintă un relativ interes prin
traiectoria lui apropiată de noi, dar există o sumă de corpuri
care trec pe lângă Pământ şi nu le acordăm atenţie: din 5
februarie până în 5 mai 2013, de exemplu, nu mai puţin de
77 roci spaţiale care ar putea, în teorie, avea numele
Pământului pe ele, vor trece prin preajmă. Doar în 20 martie
vor fi şapte.

Trecerea prin aproprierea pământului
a asteroidului 2012 DA14 în 15 Feb. 2013
2012 DA14
02:00

23:00
Spre Soare

Pământ
2012 DA145 trece
prin planul inelului

Inel geosincron

20:00

Luna

Poziţia la interval de 3 ore,
după ora Bucureştiului

17:00

Orbita selenară
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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 Filiala jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,
ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
p roteze, orteze, î ncă l ţ ă minte ortopedică , corsete,
cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 14.15 - 17.00.
Informaţii suplimentare: 0751-486304, 0785-223501,
Stefan Steiner, preşedinte AHN-CS www.ahncs.eu

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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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

Pierdut cheie cu telecomandă
de maşină, zona centru.Ofer recompensă 200 lei. Tel. 0748-351548.
Vând calorifere din fontă. Tel.
0771-365199, 0355-426712
Vând drujbă, marca Kelida, 200
W, 8.000 de rotaţii/min., 450 cm, 800
lei negociabil, butelie de aragaz,
150 lei negociabil. Tel. 0768-869983
Vând cărţi de valoare, în limba
germană şi maghiară, din 1874,
legate în pânză, gravate. Tel. 0747029212
Vând radio de colecţie. Tel.
0255-240156. (RR)
Vând cutie muzicală, veche,
pentru bijuterii, 300 lei, un tuner TV
cu telecomandă, 100 lei. Tel. 0722264501. (RR)
Vând congelator cu 5 sertare,
500 lei, un convector mare, 500 lei,
un circular, 500 lei, masă pentru
calculator, 100 lei, un dulap cu 2 uşi,
350 lei, o staţie emisie-recepţie, 170
lei, plăci de marmură, 30 lei/buc., o
chiuvetă de inox, 100 lei. Tel. 0355425973, 0729-022526. (RR)
Vând urgent un GPS nou, 350
lei. Tel. 0733-178908. (RR)
Vând pui de prepeliţă, diferite
vârste. Tel. 0770-538596. (RR)
Vând 5 cai, 1.000 €/buc.
negociabil. Tel. 0742-785772. (RR)
Vând aparat foto, marca Fuji S
1600, filmează şi HD, 400 lei. Tel.
0741-104069. (RR)
Vând centrală pe gaz, marcă
germană, 400 lei. Tel. 0745-134137.
Vând piese din mobilă de tineret,
un palton din piele, îmblănit, pentru
bărbaţi, unul pentru femei, lung, 2
plăpumi din lână naturală, pentru o
persoană, un costum popular din
Banatul de Munte, goblen, candelabre, o garnitură pluşată, preţurile
sunt negociabile. Tel. 0729-876548,
0255-240038. (RR)
Vând schiuri, bocanci de schi,
patine, 50-150 lei/perechea, maşină
de cusut electrică, nouă, 250 lei, un
dulap de dormitor cu uşi culisante şi
oglindă mare, 1.200 lei, o mobilă de
baie, 1.200 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând 20 oi, mai bătrâne, 500
lei/perechea, o iapă în vârstă de 5
ani, 3.000 lei. Tel. 0723-128805. (rr)
Vând baloturi de lucernă şi
baloturi de paie, măcinătură, şrot de
floarea soarelui, 1.5 lei/kg. Tel.
0740-770047. (RR)
Vând în Caransebeş, cărucior
cu 3 roţi, pentru copil, 200 lei, rotobil,
40 lei, o rochie de mireasă, 550 lei,
un calorifer electric pe ulei, cu 11
elemente, 150 lei. Tel. 0756-040911
Vând acvariu profesional,
pentru peşti, capac cu 2 neoane
încorporate, accesorii şi ustensile +
dulap ce poate fii folosit ca şi suport,
750 lei neg. Tel. 0757-143834. (RR)
Vând 10 tone de porumb, 1.20
lei/kg, 3 tone de ovăz, 1.30 lei/kg, 4
tăuraşi, 13 lei/kg. Tel. 0356-884448,
0760-908392. (RR)
Cumpăr strendere sau ţevi
pentru stendere, pentru un magazin
second de haine. Tel. 0723-759229.
Vând televizor color, diagonala
51, 150 lei, calculator Pentium 4,
400 lei, monitor lcd, 17 inch, 150 lei,
monitor lcd, 19 inch, 200 lei, boxe
mari, 400 lei.Tel. 0765-577197 (RR)
Vând 9 clăi de fân. Tel. 0786888962. (RR)
Cumpăr baterie pentru cazan cu
lemne. Tel. 0255-240156, 0761457617. (RR)

Vând cal, cu ham şi căruţă,
1.000 €. Tel. 0742-701823. (RR)
Vând televizor, marca Philips,
81 cm diagonală, nou cu garanţie,
1.300 lei. Tel. 0724-341947. (RR)
Vând frigider, marca Indesit, 530
lei, un televizor color, 300 lei, o
maşină de spălat, second-hand,
530 lei. Tel. 0748-205247. (RR)
Vând o pereche de cai, buni ,
ascultători. Tel. 0764-422290. (RR)
Cumpăr cazan de ţuică, musai
de cupru, în jur de 130 l. Ofer preţ
bun. Tel. 0732-147902. (RR)
Vând canapea tip dormeză, 350
lei, canapea second 80 lei, ţiglă solzi
de peşte 0,30 lei/buc, căldare de
fontă cu tot cu şpoiert, 350 lei cilindru pentru remorca de basculare 100 €; moară cu ciocane pentru
boabe - 300 lei; coroană din fontă
pentru betoniere, 122 dinţi - 100 €.
Tel. 0729-070819. (RR)
Vând comenzi pentru arzătoare
pe gaz cu sisteme de siguranţă, sistem termostat de reglare temperatură, prevăzute la cuptoare teracotă
sau şeminee. Tel. 0729-824413. (rr)
Vând mânz semi Muran de 9
luni. Preţ 1.900 lei negociabil. Tel.
0740-145324. (RR)
Vând mobilă de dormitor completă 1.400 lei. Tel. 0355- 426704,
0752-030888. (RR)
Vând televizor diagonala 51,
marca Watson, calculator Pentium
IV, 400 lei, calculator Pentium III,
150 lei, monitor lcd 17, 150, monitor
19, 200 lei. Tel 0765-567196. (RR)
Vând geci de piele şi imitaţie din
piele pentru femei şi bărbaţi. Tel.
0728-813340. (RR)
Vând staţie muzicală 2000 watt,
boxe 1.600 watt, căruţă. Tel. 0255233912. (RR)

Vând antenă parabolică, 50 lei.
Tel. 0728-813340. (RR)
Vând 50 oi. Pre ţ 700 lei
perechea.Tel.0764-422290. (RR)
Vând grăsuni la 30 kg şi purcei
de 8 luni. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând o pereche cai. Preţ 4.000
lei. Tel. 0764-422290. (RR)
Cumpăr vaci pentru abator şi
vi ţei cu plata pe loc, asigur
transportul.Tel.0732-982025. (RR)
Vând pat pentru 2 persoane,
neextensibil, cu ladă. Preţ 250 lei.
Tel. 0744-661866. (RR)
Vând masă de bucătărie din
lemn nouă, făcută pe comandă. Tel.
0355-805223. (RR)
Cumpăr căţel de rasă mică. Tel.
0355-409985, 0727-199030. (RR)
Vând calculator Pentium IV,
monitor, 2 boxe, tastatură, procesor
1.6 Ghz. Tel. 0749-013086. (RR)
Cumpăr viţei, începând de la 1
lună. Preţ 11-12 lei/kg. Tel. 0769585880. (RR)
Vând aparat de radio, foarte
vechi, în lemn, încă funcţionabil. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând în Bocşa, porc de 120-130
kg, cu 9 lei/kg. Tel. 0753-071484. (rr)
Vând congelator cu 5 sertare,
450 lei, un convector mare, 450 lei,
un circular din Germania, 450 lei, o
bicicletă de damă, 250 ei, biciclete
noi nouţe, aduse din Germania, 800
lei/buc. Tel. 0355-425973, 0729022526. (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, pentru bărbaţi, candelabru, şi
birou şcoal ă copii. Tel. 0721155683. (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)
Vând tuner tv cu telecomandă,
50 lei. Tel. 0722-264501. (RR)
Vând staţie, 150 lei, 3 perechi de
boxe, 2 televizoare. Tel. 0355409313, 0729-599791. (RR)
Cumpăr laptop sau tabletă. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând staţie de amplificare, 4
boxe, 300 €. Tel. 0740-368159. (RR)

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7,
parter, jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al SC
HELIX NBS SRL Bocşa, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică deschisă, a următorului bun aparţinând debitoarei:
l Teren intravilan cu suprafaţă totală de 16.293 mp situat în
Bocşa, evaluat la preţul de 93.060 lei.
Licitaţia publică va avea loc în data de 19.02.2013 orele 11:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L.

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. AGROMEC BERLIŞTE S.A.
l Secţia Iam - compusă din: atelier, magazie, teren în suprafaţă de
5.941 mp în localitatea Iam jud. Caraş-Severin, preţ 10.414 EURO.
Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul lichidatorului
judiciar.
Licitaţia publică va avea loc în data de 19.02.2013 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., din Reşiţa.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. Reşiţa, anunţă vânzarea prin licitaţie
publică deschisă, a următoarelor bunuri aparţinând următoarelor
societăţi aflate în faliment:
l SC MEZZO MUSIC SRL Reşiţa - Stoc de piese, componente şi
accesorii pentru instrumente muzicale;
l SC PALDOR AUTO SRL - Apartament cu 3 camere situat în
Reşiţa, str. G.A. Petculescu, nr. 15, ap. 31, Jud. Caraş-Severin.
Licitaţiile publice vor avea loc în data de 19.02.2013, 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. CaraşSeverin. Relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.

Anunturi
,
Vând calculator Pentium 4, 400
lei, un sistem pentru calculator, 100
lei, maşină de cusut, 250 lei,
storcător de fructe, 50 lei, placă tv
pentru calculator, cu telecomandă,
100 lei, un ceas de dame, nou, 70
lei. Tel. 0770-359853. (RR)
Vând porc, 120 kg, 1.000 lei. Tel.
0724-796954. (RR)
Vând 2 biciclete, 80 lei/bucata, o
canapea extensibilă, în stare perfectă, 2 fotolii + o mochetă, 1.200 lei,
tot setul, 3 cuptoare electrice, o maşină de spălat automată, 400 lei. Tel.
0784-077970, 0722-890918. (RR)
Vând porc de 100 kg, 10 lei/kg.
Tel. 0754-571440. (RR)
Vând iapă, 7 ani, mânz de 1 an si
jumătate, 3.000 lei negociabil. Tel.
0722-551615. (RR)
Vând maşină de şmirgluit, profesional ă, cu aspirator, 850 €
negociabil. Tel. 0761-606403. (RR)
Vând ţuică, 100% prună, curată.
Tel. 0771-088397, 0749-458991,
0726-122975
Vând canistre de tablă, 20-30 l,
căruţă cu roţi de lemn, colecţie de
ziare, costume de haine noi, cojoc
din piele, de Orăştie, diferite lucruri
vechi. Tel. 0255-232955
Vând maşină de spălat Indesit,
în perfectă stare de funcţionare, 450
lei negociabil. Tel. 0722-504574
Vând canapea fixă, 250 lei, 2
fotolii, 150 lei, aragaz cu 4 ochiuri,
200 lei, dulap de haine, 80 lei, vitrină
+ dulap, 150 lei, maşină de cusut,
marca Ileana, 200 lei, canapele tip
fotoliu, 150 lei, televizor color, nou,
200 lei. Tel. 0355-804733
Vând maşină de spălat, televizor
color, frigider Indesit, preţurile sunt
negociabile. Tel. 0733-072796
Vând geantă frigorifică pentru
maşină, nouă, nu a fost folosită
niciodată, 100 lei, maşină de cusut
electronică, 50 lei, 2 scaune pliante,
noi, 56 lei. Tel.0355-805986
Vând instant pe gaz pentru apă
caldă, 200 lei, plapumă medicinală,
bună pentru dureri de spate, din
lână pură, 250 lei. Tel. 0355-808551
Vând 2 televizoare color, stare
perfectă. Tel. 0355-806864, 0745157348
Vând paleţi pentru uz gospodăresc. Tel. 0743-092858
Vând sârmă cupru pentru
bobinaj. Tel. 0355-407604
Vând 2 televizoare, tub Philips şi
Panasonic, 100 lei, monitor PC,
diagonală 17, tub, 150 lei, dvd blueray Samsung BD-C5500, nou, 260
lei. Tel. 0737-908880
Vând aparat pentru sudură,
electric, foarte bun, preţ negociabil.
Tel. 0255-218004
Vând trei canari cântăreţi şi o
femelă, doi papagali peruşi producători. Preţ avantajos. Tel. 0770389533.
V â n d s u b w o o f e r, s t a ţ i e
încorporată, cd mp3 kenwood (auto)
preţ negociabil. Tel. 0737-404841.
Vând mobilă de sufragerie,
culoare nuc, uşile şi feţele din lemn.
Are 2,2 m/4 m. Este adusă din
Germania. Tel. 0749-044785.
Vând comodă de tv cu uşi de
sticlă, un birou, un dulap cu 2 uşi.
Sunt aduse din Germania. Tel.
0749-044785.
Vând maşină de spălat haine şi
maşină de spălat vase. Tel. 0749044785.
Vând schiuri, clăpari şi 2 sănii.
Tel. 0749-044785.

Anunturi
,

Vând congelator cu 7 sertare,
marca Liebher, clasa de energie A,
adus din Germania. Tel. 0749044785.
Vând PlayStation 1 în stare f.
bună de funcţionare, 2 manete, una
analog, discuri cu jocuri. Preţ 160 lei
negociabil. Tel. 0745-704320.
Vând crampoane noi model
Mitre Classic, mărimea 9 fabricate
în Taiwan, 60 lei negociabil. Tel.
0745-704320.
Vând cizme în stare bună
mărimea 38, 35 lei. Tel. 0745704320.
Vând pantofi în stare bună,
mărimea 38 preţ 25 lei. Tel. 0745704320.
Vând pantofi noi mărimea 39, 30
lei. Tel. 0745-704320.
Vând aparat foto, automatic
camera, nou cu geantă 120 lei
negociabil. Tel. 0745-704320.
De vânzare două locuri de veci
în cimitirul catolic din Boc şa
Română, la alea principală şi circa 5
metri de la intrare. Locurile sunt
lucrate din mozaic, cu marmură şi
îngrijite. Taxa de întreţinere este
plătită până în 2015. Preţ negociabil
1.400 €. Informaţii la tel. 0731973413 sau la adresa de e-mail:
berwanger.ed@googlemail.com.
Vând maşină de cusut Singer de
pantofi şi una obişnuit ă, pre ţ
negociabil. Tel. 0730-251300.
Vând ou ă de prepeli ţ ă de
consum şi incubat. Pui de prepeliţe
de diferite vârste. Prepeliţe
ouătoare. Tel. 0765-295732.
Cumpăr timbre filatelice şi
machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
Vând urgent aragaz Zanussi,
temporizator, gril, rotisor, stare
foarte bună, aproape nou. Preţ 500
lei. Tel. 0720-006988.
Vând 20 bucăţi monitoare crt flat
(ecran plat) 19 inch, toate 400 lei.
Tel. 0764-335767.
Vând monitor crt de 19 inch cu
40 lei, monitor de 17 inch cu 30 lei
stare perfectă. Tel. 0763-906047.
Vând convector pe gaz 150 lei.
Tel. 0746254661.
Vând subwoofwr+statie auto,
preţ 250 lei. Tel. 0740-224957.
Cumpăr urgent viţele bălţată
românească cu vârsta 2 luni până la
1 an. Tel. 0744-538073.
Vând pătuţ şi cărucior în stare
bună amândouă sunt culoarea
albastru şi căruciorul este cu prelată
de iarnă, preţ cărucior 200 lei şi
pătuţul 250 lei. Tel. 0770-368823
după ora 16.
Vând telefoane mobile: Nokia
colecţie 6310i, 3210, 3310. Tel.
0720-380421.
Vând adidasi originali noi femei
şi bărbaţi şi ghete de fotbal bărbaţi
preţ 120 lei. Tel. 0762-052900.

Auto-Moto-Velo
Vând 2 microbuze de marfă,
înmatriculate în Spania, 1.200 €,
ambele. Tel. 0757-210955
Vând 4 anvelope de iarnă, cu
jante, 145 R 12, 60 lei/buc. negociabil. Tel. 0768-869983
Vând Oltcit Club. Tel. 0255240038. (RR)
Vând în Ocna de Fier, Dacia
1310, înmatriculată, cu actele la zi,
unic proprietar, porneşte la cheie,
preţ negociabil. Tel. 0255-527902

Anunturi
,

Vând motocultor pe benzină,
motopompă pe benzină, Opel Zafira
diesel, Opel Astra Caravan, cauciucuri de iarnă şi vară, instalaţie GPL
pentru auto, motor trifazat, 100 €.
Tel. 0766-251256. (RR)
Vând autoturism, marca Mitsubishi Galant, 137 cai putere, maşină
de garaj, stare super bună, 2.500 €
negociabil, motociclete, Aprilia
Chopper, 120 cmc, 500 €, un Suzuki
15E, înmatriculat, acte la zi, 1.300 €
neg., jante de tablă pentru Nissan
Primera. Tel. 0745-134137. (RR)
Vând autoturism, marca Renault
Master, 2001, în perfectă stare de
funcţionare, 4.000 € neg., pentru un
atelier de vulcanizare, vând maşină
pentru dejantat şi pentru echilibrat
roţi, în stare de funcţionare, ambele
la 600 € negociabil. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând tractoare, semănători,
greble pentru fân şi diverse utilaje
agricole, aduse din Austria, în stare
excepţională, la preţuri avantajoase. Tel. 0730-804745, 0722-685593
Vând plug cu 3 brazde pe şine,
450 € negociabil, un disc de Piatra
Neamţ, 1.400 € negociabil, cositoare pe 2 tamburi, 1.000 € negociabil,
o semănătoare de porumb, 850 €
negociabil. Tel. 0767-791282, 0762179725. (RR)
Vând un abric fără masă, 260 lei,
un circular cu jgheab de tăiat lemne,
600 lei, o masă de sudură, 15 lei,
cablu de sudură, un set motor de
U650, 550 lei, set motor de U550
pentru Fiat, 600 lei, o pompă
hidraulică pentru tractor Fiat 445, de
ridicat plugul, 250 lei. Tel. 0761457617, 0255-240156. (RR)
Vând punte faţă pentru tractor
U445, 800 € negociabil. Tel. 0757311013. (RR)
Vând Peugeot 407, diesel, 2000
cmc, an de fabricaţie 2005, 7.000 €
negociabil. Tel. 0745-266629. (RR)
Vând microbuz, marca Ford
Transit, an de fabricaţie 1992, 2.500
cmc, diesel, cu 3 locuri. Tel. 0757544415. (RR)
Vând cositoare, 6.5 cai putere,
motorul funcţionează în 4 timpi, cu
piese ataşabile la ea, freză, plug,
1.000 € neg.Tel. 0762-188929. (RR)
Vând autoturism Ford Escort
Break Caravan 1998, 1.6 injecţie,
16V, 2 chei cu cip, servo total, ABS,
dublu air-bag, închidere centralizată, ambreiaj şi distribuţie schimbată,
stare foarte bună, înmatriculat în
România, acte la zi, ITP 2015. Preţ
1.450 €. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând 4 jante de tablă 14 , 4
prizoane, pentru Ford. Preţ 200 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Oferte-Cereri
de Serviciu

Anunturi
,

Montez tapet, podele, faianţă,
gresie, izolaţii interioare, zugrăveli,
diverse lucrări. Tel. 0745-704320.
Caut de lucru la curăţenie, aici
sau în străinătate, sunt pensionară.
Tel. 0770-479575.
Recuperez taxa de poluare,
înmatriculez maşini fără plata taxei
de poluare. Tel. 0727-505315.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Gratuităţi pt. tratamente la salină
artificială Reşiţa, Luncă, Blocul
Poştei mici. Tel. 0742-773016,
0770-495824.
Efectuez tractări auto, transport
utilaje şi marfă cu autospecială sau
remorcă platformă. Tel. 0741631795.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Tractări, remorcări, transport cu
autospecializată Vw LT 46. Program
non stop. Tel. urgenţe 0744-832538
Reşiţa Caraş-Severin.
Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.
Efectuez transporturi interne şi
internaţionale de persoane şi colete, precum şi remorcări auto. Seriozitate maximă şi profesionalism. Tel.
0723-850354.
Execut int-exterioare instalati
termice şi sanitare sarpante gresie
faianta rigips fier beton dupa proiect
la preturi accesibile cer seriozitate.
Tel. 0720-242246.
Execut lucrari interioare şi
exterioare în Reşiţa şi sate, gresie
faianta rigips, tencuieli, finisaje,
zidit, pentru detalii la telefon la un
preţ avantajos. Tel. 0732-624586.
Construim case la rosu sau la
cheie, amenajeri interioare sau exterioare, tencuieli, tinci, glet, zugraveli, sape, parchet, gresie, faianta,
rigips, tencuieli decorative, etc.
Executam acoperisuri, cu lindab,
tigla sau sindrila bituminoasa
reparati de acoperis. Apelati la noi şi
o sa aveti numai satisfacti. Tel.
0741-017894.
Filmări şi fotografii evenimente
festive calitate şi preturi excepţionale. Tel. 0729-844264.
Cameraman şi fotograf cu peste
10 ani experienţa în domeniu filmez
şi fotografiez evenimente festive.
Tel. 0724-027846.

Instructor licenţă germană, 60
de ore, 3 săptămâni, certificate în
limbile română şi germană. Reşiţa.
Tel. 0744-478467.
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informatii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervari pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

Matrimoniale

Domn, 36 ani, caut o doamnă
pentru o relaţie serioasă, cu vârsta
cuprinsă între 30-38 ani. Tel. 0731910761
Tânăr, singur, 34 ani, caut o
domnişoară de vârstă apropiată.
Tel. 0720-380446
Pensionară, 63 ani, cu apartament, caut partener pt. căsătorie.
Rog seriozitate. Tel. 0770-391275
Reşiţean, 54 ani, 1.73/78, fizic
plăcut, doresc să cunosc o doamnă
compatibilă. Tel. 0733-494267
Domn, 36 ani, cu un handicap
fizic, doresc să cunosc pe cineva în
aceiaşi situaţie. Tel. 0734-107938
Tân ăr, 39 ani, prezentabil,
manierat, fără vicii, şaten, ochii
verzi, doresc să fac cunoştinţă cu o
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0720380489
Caut prieten loial, inteligent, în
jur de 70 ani. Tel. 0355-407164
Bărbat, tânăr, serios, muncitor,
fără copii, fără vicii, doresc să
cunosc o fată fără copii, maxim 35
ani, de la sat sau de la oraş, pentru
prietenie, căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0725-433684
Doresc să cunosc o doamnă
domnişoară din Reşiţa pentru o
relaţie serioasă. Tel. 0740-946042.
Dacă este o doamnă mai suplă
până în 45 ani ce caută suflet
pereche aş putea fi eu, bărbat 48;
1,63; 73, singur, serios curat în
suflet, o oblig. fără vicii. Reşiţa, tel.
0770-495533.
Bărbat select, 42 ani, singur,
fără obligaţii doresc cunoştinţă cu o
doamnă prezentabilă pt. relaţie serioasă. Rog sms. Tel. 0737-406019.

Anunţuri angajări
l Agenţie de turism angajează agent de turism. Experienţa
constituie un avantaj. CV se trimit pe adresa de mail ivona.enasescu
@eurolines.ro, până la data de 15.02.2013. Tel. 0726-116177.
l Magazin încălţăminte centru angajează vânzătoare, experienţă
3 ani. Tel. 0727-88.11.04.
l Editură caută reprezentant local de vânzare în şcoală, la nivel

Primesc băieţi în gazdă. Tel.
de judeţ, cadru didactic (obligatoriu), regim de colaborare (fără
0729-115691
Caut bătrâni şi copii, pentru angajare), procent din încasări, autoturism propriu (firma suportă
combustibilul). Cv la: comenzi.scoala@niculescu.ro
îngrijire. Tel. 0770-391275
Doresc să îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0770-776809, 0355422133
Bonă cu experienţă, 56 ani,
Reşiţa: asistent medical generalist: 1; confecţioner, prelucrător în
doresc să îngrijesc copii. Iubesc industria textilă: 2; tehnician dentar: 1;
foarte mult copii şi nu sunt pretenBocşa: agent de intervenţie pază şi ordine: 1; muncitor necalificat
ţioasă, preţ minim. Tel. 0770în
agricultur
ă: 1; tehnician veterinar: 1;
456371, 0722-174893
Şofer, carnet categoria A, B, C,
Băile Herculane: lăcătuş mecanic: 1;
transport marfă în ţară şi în străiOraviţa: director societate comercială: 1;
nătate. Aştept oferte din Germania.
TOTAL
JUDEŢ: 9
Tel. 0355-407164

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 13.02.2013

(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.

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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Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233
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Joi/14 Februarie

Vineri/15 Februarie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+4ºC
+1ºC

Reşiţa
Oraviţa +4ºC
-1ºC

pe următoarele

+8ºC
+1ºC

11 zile

8

+5ºC
+1ºC

+6ºC
0ºC

Sâmb@t@/16 Februarie

Duminic@/17 Februarie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa

+7ºC
+1ºC

+5ºC
0ºC

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+6ºC
-1ºC

+7ºC
+1ºC

Reşiţa

+5ºC
-1ºC

Vineri, 22 Februarie

+4ºC
-1ºC

Luni, 18 Februarie

Marţi, 19 Februarie

Reşiţa

+1ºC/-3ºC

+1ºC/-6ºC

0ºC/-6ºC

+2ºC/-2ºC

+2ºC/-2ºC

+1ºC/-5ºC

+2ºC/-1ºC

Timişoara

+5ºC/0ºC

+5ºC/-6ºC

+3ºC/-6ºC

+3ºC/-1ºC

+4ºC/-1ºC

+3ºC/-5ºC

+2ºC/-1ºC
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Miercuri, 20 Februarie Joi, 21 Februarie

+5ºC
-1ºC

Oraviţa +1ºC
-3ºC

Oraviţa +2ºC
-3ºC

+4 º C
-1 º C

Caransebeş

+4ºC
-2ºC

Sâmbătă, 23 Feb.

Duminică, 24 Feb.

