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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
Vând casă 3 camere, grădină cu
pomi fructiferi 1500 mp, fântână în
curte, multe anexe (Ticvaniul Mic).
Tel. 0724-297426.
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 apartament, 3 camere,
confort 1, îmbunătăţit, decomandat,
93 mp, centrală, termopane, mobilat
sau nemobilat. Tel. 0757-020095
Caut să închiriez (nu am) apartament cu 1 sau 2 camere nemobilat
pe termen lung. Tel. 0764-335767.
Semenic, 1400 mp teren, alăturat pârtiei începători, şoselei, vând
15 €/mp sau concesionez 1 €/mp,
redactez cereri fonduri europene.
Tel. 0742-773016, 0770-495824.
Gratuit locaţie gestiune bufet şi
locuinţă, staţiunea Semenic, contra
îngrijire complex (peste 2 ani); sediu
ultracentral Timişoara contra colaborări sau chirie 180 €. Tel. 0742773016.
Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
Vând urgent garsonieră. Plec
din ţară. Tel. 0766-256692.
Închiriez spaţiu, str. Făgăraşului,
bl. 20, sc. B, ap.1, ideal pentru birou,
sediu firmă, cabinet medical, nou
renovat, 38 mp, cu toate utilităţile.
Preţ 850 lei/lună. Tel. 0355-804690,
0741-112846.
Vând apartament, 2 camere,
confort 1, decomandat, îmbunătăţit,
et. 3, centrală termică, boxă subsol,
bloc acoperit, foarte îngrijit, str. Făgăraşului, zona Spitalul Judeţean.
Tel. 0728-570555.
Închiriez spaţiu comercial,
modern, 100 mp, B-dul Republicii
20. Tel. 0744-103661.
Vând teren, ideal pentru
construcţii, la intrare în Sasca, zona
Cheile Nerei, 11.500 mp, fs. 2 laturi,
8 €/mp, preţ uşor negociabil. Tel.
0734-068742.

Editorial

Vând 2 camere cămin, zona
Intim, cu îmbunătăţiri, termopan,
gresie, încălzire, instalaţii noi, liber,
ocupabil imediat. Tel. 0727-045017
Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, et.
3, izolat termic, centrală nouă, boxă,
garaj, Reşiţa, Moroasa 2. Preţ
45.000 € negociabil. Tel. 0769670833, 0770-496556
Vând garsonieră în Reşiţa, str.
Pop Telecan, complet utilată. Preţ
15.000 € neg. Tel. 0729-676545
Vând casă la Secăşeni, 4
camere sus + o cameră jos, cu toate
utilităţile. Preţ 22.000 € negociabil.
Tel. 0735-656734
Vând în Anina apartament 3
camere, bucătărie mare, baie cu
cadă, 2 holuri, 2 balcoane, parţial
îmbunătăţit, încălzire pe lemne cu
teracotă, instant apă caldă. Preş
6.500 € neg. Tel. 0748-301892
Vând casă în Reşiţa, curte
comună, o cameră, bucătărie, baie
şi coridor. Preţ 12.000 € negociabil.
Tel. 0741-528025, 0727-413281
Vând casă la 40 de km de Reşiţa, 4 camere cu parchet, bucătărie,
baie, terasă mare închisă, garaj,
încă 4 camere în curte, viţă de vie
(300 butuci în grădină), apă în casă.
Total teren 2.500 mp. Preţ 19.000 €
negociabil. Tel. 0355-805986
Vând apartament, str. Daliilor, 2
camere. Tel. 0762-660016
Vând apartament în Bocşa, Al.
Trandafirilor, recent renovat, cu
toate utilităţile, preţ convenabil. Tel.
0747-029212.
Vând apartament 3 camere, et.
2/4, zona Luncă, lângă Poliţie, bd.
Al.I. Cuza bl. 36. Preţ 28.000 € neg.
Tel. 0730-804654.
Vând casă în zona Triaj, toate
utilităţile, teren aferent, între 1.000 şi
5.500 mp. Vând teren pentru
construcţie, de la 1.000 la 5.500 mp.
Tel. 0745-571052.
Vând apartament, 3 camere,
baie, bucătărie, coridor, şpaiţ, balcon închis, mobilat sau nemobilat, în
zona Intim, confort 1, et.4. Tel. 0355414467, 0726-337210.

Dan Popoviciu

Goana pentru înavuţire. Goana după arginţi. Goana
după cât mai mult. Calci peste cadavre ca să-ţi îndestulezi
traiul de pe pământ. O luptă continuă într-o lume nebună
după îmbogăţire. Din vremuri îndepărtate, dacă e să dăm
crezare povestirilor biblice, banul a trădat prietenii, a
vândut iubiri şi a cumpărat teritorii. De când oamenii au
renunţat la troc, inventând banul ca formă de schimb,
arginţii au fost cei care au luat minţile multora dintre
semeni. Banul le dă putere, le cumpără funcţii, îi face să
intre în „lumea bună”. Am auzit poveşti cu fete măritate
după „unul cu bani”. Am ascultat întâmplări povestite
despre câştigurile în bani aduse unor state în urma

Preţ 1,5 lei
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Vând casă la Secăşeni, cu toate
utilităţile. Preţ 19.000 € negociabil.
Tel. 0731-191130
Vând apartament, 2 camere şi
garaj în Govândari, et.1. Preţ 29.000
€ negociabil. Tel. 0771-569165
Vând în Gătaia casă, 2 camere,
decomandate, bucătărie mare,
baie, hol şi cămară de alimente + o
clădire în curte, garaj şi anexe,
grădină 1.520 mp, casa se află în
centru, sau schimb cu apartament,
2-3 camere, în Reşiţa. Tel. 0747832171, 0256-410590
Vând urgent casă mare, 3 camere, baie, bucătărie, 2100 mp, sat
Ferendia. Tel. 0745-454819, 0763376667.
Vând casă Stavila, Reşiţa. Preţ
convenabil. Tel. 0723-279221.
Vând garsonieră Moroasa 1,
complet mobilată şi utilată. Preţ
15.000 € neg. Tel. 0729-676545.
Vând apartament 2 camere, 32
mp, et. 4, renovat total, izolat. Preţ
17.500 € neg. Tel. 0723-299767.
Vând apartament 2 camere, et.
4, renovat, lângă UEM. Tel. 0722936040, 0770-694366.
Vând apartament 3 camere
conf. 1, Reşiţa, zona Lidl. Tel. 0723173763.
Vând sau schimb garsonieră cu
apartament 2 camere + diferenţă.
Tel. 0766-256692.
Vând apartament 2 camere. Tel.
0762-660016, 0769-043489.
Vând 3 parcele de teren în jurul
Reşiţei, pretabile pentru cabane, la
4 €/mp. Tel. 0727-245233. (RR)
Vând cas ă în Re şi ţa, str.
Laminoarelor, 5 camere, 2 bucătării,
baie, garaj, preţ negociabil. Tel.
0770-774826. (RR)
Vând apartament în Oţelul
Roşu, zonă centrală, cu toate
îmbunătăţirile + garaj. Preţ 26.000
€. Tel. 0733-524679. (RR)
Vând apartament pe Calea
Timişorii, 2 camere, bucătărie mare,
balcon. Tel. 0726-618169. (RR)
Vând apartament, 3 camere,
confort 1, la parter, cu garaj, situat în
Micro 4. Tel. 0770-774826. (RR)
Vând 2 camere la cămin, 9.000 €
negociabil. Tel. 0728-260018. (RR)
Vând apartament în Luncă, lângă Poliţie, 2 camere, cu multiple
îmbunătăţiri, 21.000 € neg., fără
mobilă, 23.500 €, mobilat. Tel. 0722440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând apartament, 2 camere,
confort 2, cu îmbunătăţiri, 21.000 €
negociabil. Tel. 0761-606403. (RR)
Vând casă în Dognecea, 2 camere, bucătărie, baie, grădină. Preţ
20.000 € neg. Tel. 0762-414158. (rr)
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PUBLICITATE
Vând casă în Bârlova, în centru,
3 camere, bucătărie, baie, spaţiu de
închiriat. Preţ 30.000 € negociabil.
Tel. 0355-401982. (RR)
Vând apartament în Bocşa, str.
Sadovei, bl. 3, et. 3, cu 3 camere,
preţ foarte bun. Tel. 0747-877713.
Vând apartament în Bocşa, 3
camere, mobilat sau nemobilat,
20.000 €. Tel. 0742-628903. (RR)
Vând urgent, apartament 3 camere, confort 1, la parter, str. Făgăraşului, sau schimb cu apartament 2
camere. Tel. 0749-246910. (RR)
Vând în Reşiţa, 2 apartament,
unul cu 3 camere, confort 2, pus la
punct, si unul cu 3 camere, confort 1.
Tel. 0355-412016. (RR)
Vând casă în Timişoara, 3
camere, bucătărie, baie, hol. Preţ
70.000 €. Tel. 0741-571238. (RR)
Vând apartament, 2 camere, la
parter, în cartierul Moroasa. Preţ
18.500 € neg. Tel. 0355-804733. (rr)
Schimb apartament cu 2 camere, la cămin cu 2 camere sau garsonieră + diferenţă. Tel. 0756-456209.
Vând garsonieră în Reşiţa, pe
Calea Caransebeşului, mobilată cu
termopane, centrală proprie, balcon
închis, gresie, faianţă. Tel. 11.000 €
negociabil. Tel. 0355-426704. (RR)
Vând apartament, situat în Govândari, la parter, aproape de gară,
cu 3 camere, baie, bucătărie, debara. Preţ 25.000 €. Tel. 0770-604864.
Vând apartament, 2 camere,
confort 2, cu îmbunătăţiri, 21.000 €
negociabil. Tel. 0761-606403, 0355801117. (RR)
Vând casă în Gârlişte, cu 2 curţi,
o grădină, bar, terasă. Preţ 35.000 €.
Tel. 0721-858721. (RR)
Vând apartament, în Reşiţa, pe
Calea Caransebeşului, confort 1,
et.1, 3 camere. Preţ 30.000 €. Tel.
0355-412016. (RR)
Vând apartament, 3 camere,
confort 1, la parter, str. Făgăraşului,
în Reşiţa sau schimb cu apartament
cu 2 camere. Tel. 0749-246910. (rr)
Vând apartament în Moroasa 2,
str. Petru Maior, 3 camere, confort 2,
25.000 € neg. Tel. 0752-099019. (rr)
Vând casă în comuna Vermeş,
16.000 €, sau închiriez pe termen
lung. Tel. 0728-604591. (RR)
Vând apartament cu 2 camere,
situat în micro 2, pe Calea Caransebeşului sau schimb cu casă în zona
Moroasa, ori pe Valea Domanului.
Apartamentul are aproape 51 mp,
renovat complet şi cu îmbunătăţiri.
Preţ 22.000 €. Tel. 0770-472995. (rr)
Vând în Reşiţa teren pentru
construcţie cu toate utilităţile, gaz,
curent, canal, curent electric, 29
€/mp. Tel. 0722-631009. (RR)
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

(continuare în pagina 3)

Banul, ochiul dracului!
războaielor. Am continuat să ascult trilurile păsărilor în
miez de noapte cu lună plină. Şi am rămas să privesc
verdele crud al pădurii într-o zi de primăvară. Şi licuricii, în
toiul lui iulie. Şi mâna întinsă a unui bătrân care cerşeşte la
colţ de drum. Şi m-am gândit că poate pentru ei şi acestea
ar putea fi cumpărate în bani.
Care ei? Cei care înmulţesc notele de patru şi de cinci
de pe foaia matricolă (cel mult a liceului, fireşte)
exponenţial cu investiţiile fictive ascunse printre hârtii ce
nu vor fi luate la puricat decât în momentul în care o va cere
interesul politic. Furăciuni ce sunt transformate în bani
pentru campania electorală. A cui campanie? A celor ce de

peste 20 de ani şi-au propus să distrugă poporul român.
Indiferent de denumirea găştilor, tot felul de combinaţii de
litere ce conţin, obligatoriu P-ul de la partid, liderii acestora
şi slugile lor s-au pus pe devalizat ţara şi poporul român.
Fără frică de Dumnezeu, în dispreţul total al legilor şi ale
bunului simţ, binecuvântaţi de popii ce au vândut credinţa
trufiei.
Sănătatea, învăţământul, sistemul juridic, toate sunt la
pământ. Totul se vinde, totul se cumpără. O naţiune
bolnavă, proastă şi fărădelege, iată rezultatul prostituţiei
nemernicilor ce-şi umflă de două decenii dosurile pe
jilţurile de dregători ai statului român.

5 949994 960103

Primăria Reşiţa ne informează
Persoanele fizice care achită integral, în perioada 01.03.2013 - 01.04.2013, debitele principale
restante, chiriile şi amenzile contravenţionale, vor fi
scutite de la plata dobânzilor, penalităţilor şi
majorărilor de întârziere.
Scutirea se va acorda în baza unei cereri, la care
se va anexa documentul care să ateste plata
integrală a sumelor restante şi o copie după actul de
identitate.

ANUNŢ

cu respectarea normelor de circulaţe în vigoare .

INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN

l Sediul: Resita, B-dul A.I.Cuza, nr. 40, jud. Caras-Severin
Având în vedere începerea lucrărilor agricole de
primăvară, intensificarea turismului, apropierea l Cod de identificare fiscala: 3228438
sărbătorilor pascale, precum şi executarea unor l Banca: Trezoreria Resita
reparaţii la instalaţii, aprovizionarea cu carburanţi l Cont trezorerie : RO75TREZ18123610120XXXXX
necesari lucrărilor agricole, facem un apel ca toţi l Telefon 0255-502244, 0255-502231, fax 0255-502244
cetăţenii municipiului Reşiţa să respecte regulile de l E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com
prevenire şi stingere a incendiilor, după cum
In calitate de autoritate contractanta, organizeaza in data de
urmează:
01.04.2013, ora 10,00, in conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002
Primăria Municipiului Reşiţa, prin Direcţia l Utilizarea focului deschis în locuri ce prezintă modificata si completata, O.U.G. nr. 30/2007, privind organizarea si
pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului pericol de incendiu, fără respectarea distanţelor de functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu
Consiliului Local, îndeamnă cetăţenii să îşi siguranţă, sau pe timp de vânt şi lăsarea lui fără modificari prin Legea nr. 15/2008, modificata prin O.U.G. nr. 152/2008,
plătească taxele restante pentru locurile de supraveghere este interzisă;
respectiv O.U.G. 20/2009 si O.U.G. 20/2009 si O.U.G. 96/2009, Ordinul
l Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis nr. 275/13.11.2009, pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de incheiere si
înhumarea din cimitirele aflate pe raza oraşului.
În acest sens, reşiţenii sunt aşteptaţi pe Strada în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri repartizare de catre Ministerul Administratiei si Internelor a unor spatii
Gratz nr. 6, la sediul Pompe Funebre din cadrul amenajate, la distanţe de siguranţă încât să nu locative necesare cazarii politistilor si cadrelor militare in activitate si
Primăriei Municipiului Reşiţa, cu actul de identitate şi permită propagarea focului la construcţii, depozite, principiilorstatuate de O.U.G. nr. 34/20069, modificata si completata,
culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;
actele de închiriere a locurilor de înhumare.
privind atribuirea contractelor de achizitie publica , a contractelor de
Locurile pentru care nu se achită taxa timp de 7 l Utilizarea focului deschis în diferite scopuri, concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii- o
ani, vor fi considerate libere.
precum şi arderea resturilor vegetale, gunoaielor, procedura de atribuire a unui contract de servicii prin “ cerere de oferta” ,
deşeurilor şi altor materiale combustibile, se admite avand ca obiect “ inchirierea de spatii locative necesare cazarii politistilor
numai în locuri special amenajate, ori pe terenuri si cadrelor militate in activitate”.
Pentru ca accesul cetăţenilor în Centrul Civic al pregătite, după obţinerea acceptului Agenţiei de
Ofertele dumneavoastra vor fi depuse la registratura autoritatii
oraşului să se desfăşoare în condiţii corespunzătoa- Protecţie a Mediului Caras-Severin;
contractante sau transmise prin posta la sediul acesteia din Resita, Bre, Primăria Municipiului Reşiţa prin Serviciul Public l După obţinerea permisului de lucru cu focul şi dul A.I. Cuza, nr. 40, cod postal 320088, pana la data de 28.03.2013 , ora
”Direcţia de Întreţinere şi Reparare a Patrimoniului luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea 14,00, in plicuri sigilate si marcate in mod vizibil cu mentiunea: “Oferta
Consiliului Local” a început din această dimineaţă să propagării focului la vecinătăţi se va asigura o servicii inchiriere” .
realizeze lucrări de refacere a zonei centrale, mai distanţă minimă de 10 m a focului faţă de materiale
Conditiile minimale pe care trebuie sa le indeplineasca imobilele
exact lucrări ce vizează înlocuirea dalelor sparte şi combustibile (lemn, hârtie, textile etc.,) şi de 40 m contractate sunt cele prevazute de Legea 114/1996, republicata, fiind
fixarea celor care se mişcă.
faţă de locuri cu pericol de explozie;
admise exceptii doar pentru mediul rural .
Aceste lucrări se impun tot mai frecvent datorită l Trebuie înlăturat cu desăvârşire accesul copiilor
Cantitatea si locatia spatiilor locative solicitate:
faptului că lucrările de modernizare realizate în la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea RESITA:
Centru Civic au fost tratate superficial, folosindu-se surse de foc;
1 APARTAMENT CU 2 CAMERE IN BLOC SAU CASA DE LOCUIT
materiale care nu corespund din punct de vedere l Preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în
2 APARTAMENT CU 1 CAMERE IN BLOC SAU CASA DE LOCUIT
tehnic (nu permit accesul autovehiculelor grele în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii
caz de necesitate), precum şi proasta execuţie. constituie o obligaţie a persoanelor care răspund CARANSEBES:
Menţionăm că municipalitatea are în vedere potrivit legii de creşterea, educarea şi îngrijirea
1 APARTAMENTE CU 1 CAMERE IN BLOC SAU CASA DE LOCUIT
întocmirea unor studii de fezabilitate şi identificarea copiilor;
ORAVITA:
surselor de finanţare pentru modernizarea acestuia. l Fumatul este interzis în toate locurile unde nu se
1 APARTAMENT CU 2 CAMERE IN BLOC SAU CASA DE LOCUIT
admite folosirea focului deschis;
Pentru intervenţia la stingere vor fi alarmate
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE IN BLOC SAU CASA DE LOCUIT
Ca urmare a constatărilor efectuate de res- forţele specializate ale Inspectoratului pentru Situaţii FOROTIC:
ponsabilii lucrărilor, pe tronsoanele de drum aferente de Urgenţă „SEMENIC” al judeţului Caraş-Severin la
2 APARTAMENT CU 1 CAMERE IN BLOC SAU CASA DE LOCUIT
proiectului „Reabilitare carosabil, amenajare locuri numerele de telefon: 112; 0255 211213; 0255
SOPOTU NOU:
de parcare şi trotuare, zona oraş vechi din Municipiul 211214.
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE IN BLOC SAU CASA DE LOCUIT
Reşiţa”, au fost contactaţi atât proiectantul cât şi
Alarmarea populaţiei din zona afectată se va face
constructorul pentru remedierea zonelor degradate prin folosirea clopotelor bisericilor pentru BERZOVIA :
sau realizate necorespunzător. În acest sens a fost transmiterea semnalelor stabilite;
1 APARTAMENT CU 1 CAMERE IN BLOC SAU CASA DE LOCUIT
convocat în teren proiectantul lucrării, pentru a
Orice informaţie pe linia situaţiilor de urgenţă se
constata problemele apărute şi pentru a prezenta va obţine de la Serviciul Public „Serviciul Voluntar
SEFUL INSPECTORATULUI
constructorului soluţia de remediere a acestora.
pentru Situaţii de Urgenţă” cu sediul în Reşiţa, Piaţa
Comisar sef de politie
În urma demersurilor efectuate constructorul a Republicii nr.17, telefon: 0255 214800;
Dr. STOLOJESCU GRIGORE
confirmat reluarea lucrărilor începand cu data de 15
Nerespectarea regulilor de mai sus constituie
martie, în cazul în care starea vremii va permite, şi va contravenţie şi se sancţionează conform O.U.G. nr.
reface zonele sesizate ca necorespunzatoare .
195/2005 privind protecţia mediului, cu amendă de
Subliniem ca municipalitatea supraveghează la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la
Inspectoratul Judeţean
îndeaproape execuţa lucrărilor astfel încât acestea 25.000 la 50.000 lei pentru persoane juridice.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa de Poliţie a organizat "Cupa
sa fie de bună calitate, să se efectueze în termen şi
8 Martie" la tir cu pistolul,
dedicat ă doamnelor şi
domnişoarelor jurnaliste.
Locul I a fost câştigat de
Adina Niţă, jurnalist la Radio
Prin dispoziţii ale Inspectorului general al Poliţiei Române, începând cu data de 11.03.2013, în conducerea Reşiţa, locul II a fost ocupat
inspectoratului de poliţie au fost operate următoarele modificări:
de
Anca Erena de la
l Comisar şef de poliţie Moatăr Mihai, şef birou combaterea infracţiunilor contra patrimoniului din Serviciul de In- Express de Banat, iar pe
vestigaţii Criminale, este împuternicit adjunct al şefului inspectoratului cu atribuţii pe linie de investigaţii criminale; locul III a urcat Oana
l Comisar şef de poliţie Avram Viorel, şef birou ordine publică la Poliţia Municipiului Reşiţa, este împuternicit Berzescu, redactor Prisma.
Toţi participanţii au primit
adjunct al şefului inspectoratului cu atribuţii pe linie de ordine şi siguranţă publică.
Comisar şef de poliţie Borteş Nicolae, adjunct al şefului inspectoratului, a fost eliberat din funcţie din motive câte o diplom ă pentru
participare.
neimputabile, fiind numit şef al Poliţiei Municipiului Caransebeş.

Cupa 8 Martie" la tir cu pistolul

La Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean Cara}-Severin au fost
împuternici]i noi adjunc]i

E vorba de incultură?
Nicidecum! Ambasadorul Germaniei, Andreas Von
Mettenheim, acum câteva zile, făcea comparaţie între
situaţii politice similare, tratate diferit de la ţară la ţară,
răspunzându-şi că ar avea cultura ceva cu faptul că în
România sunt acceptate (promovate) tot felul de anomalii.
La situaţii politice asemănătoare reacţia este diferită.
Tocmai mi-am amintit şi de o declaraţie a unui politician
local, de anvergură regional-naţional-europeană, care ne
povestea cu exemple cât de corupţi şi asemănători cu ai
noştri sunt politicienii europeni. Probabil că bietul ambasador ar fi tare mirat, bine că n-a aflat încă cum stau lucrurile
prin Germania, el dacă-i plecat demult de acasă crede că
toate sunt roz pe acolo. Între timp, după cum vedeţi, avem
şarm când vorbim de europeni(sic!)... Demnitate!
De fapt, Domnul Ambasador, a apreciat doar că „există
o diferenţă de cultură politică între cele două ţări”. Nu ne-a
făcut inculţi. Toată Europa ştie că suntem experţi în dublu
limbaj. Una spunem - alta facem, iar ce declarăm la
Brussel - nu-i valabil în România etc. Şmecheria cu care ne
mândrim de atâta amar de vreme, botezată „inteligenţă
românească”, nu mai impresionează pe nimeni. Străinii ne
cunosc chiar mai bine de cum ne cunoaştem „noi pe noi”!
Ne ştiu deja ca pe calul breaz vândut pe post de vacă.
Sigur că n-avem nicio vină cu vaca, n-am spus că am avea.
Tocmai când m-am hotărât să scriu, după declaraţiile
maeştrilor: Crin Antonescu, Victor Ponta, Titus Corlăţean,
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Radu Stroe, a ieşit şi Traian Băsescu la declaraţii. Normal,
a dorit să puncteze, după inepţiile celor de mai sus (de prea
sus)! Doamne, câte pot spune! Mi-e greu să reiau ce au
declarat. De la stomac. Îmi amintesc că acum ceva vreme,
Băsescu era evitat de toţi politicienii de vârf ai Europei.
Efectiv fugeau de el, la propriu. Considerau că se
compromit dacă stau prea mult prin preajma lui. Acum
constat cu tristeţe că s-a dovedit iar, pentru a nu ştiu câta
oară, că la noi mereu „se poate şi mai rău”! Sigur, Băsescu
este crescut la şcoala comunistă şi securistă, dar Crin
Antonescu de pildă, la ce şcoală a fost crescut? La şcoli
prestigioase, democrate, pro-occidentale, Şcoala
Liberală, Şcoala Convenţiei Democrate etc. Astăzi
discursul lui Băsescu, a fost cel de la „Şcoala Liberală şi
Convenţia Democrată”, pe când Crin Antonescu se
apropie de discursul securist de la „Vatra Românească” şi
protocronist al „Academiei Ştefan Gheorghiu”. Aseară a
încercat o revenire, dar nu-i mai vine costumul vechi şi
ponosit al plăcii vechi de vinilin, discursul cu democraţia...
Mă întreb uneori dacă profesorii lui Antonescu se
mândresc sincer cu el?!
Am senzaţia că prin decizia de amânare a discuţiilor
despre intrarea noastră în Schengen, am fost puşi în
„standby”. Este un moment de respiro luat de Uniunea
Europeană, ca să hotărască europenii ce vor face cu noi,
cu România. În acest moment este mai uşor şi să ne pună

la punct sau să ne dea afară. Dacă ne dau drumul în
Schengen, deciziile sunt mai complicate în ce ne priveşte,
de asta au închis uşa. Au adoptat o politică prudentă pentru
că relaţiile cu noi nu pot fi bazate pe „gentleman
agreement”.
Îşi poate face cineva o părere apropiată de realitate
despre câţi români lucrează în Uniunea Europeană? Dar
care este aportul bugetar al acestor concetăţeni, câţi din
banii câştigaţi de ei în ţările Uniunii Europene ajung în
visteria României, ne-a spus cineva? Statistica din
România a publicat vreodată un studiu care să măsoare
câţi trăiesc - în mod direct şi indirect - de pe urma celor care
lucrează în străinătate? Ştim la ce sunt folosiţi banii atraşi
la buget care vin din această sursă? Desigur nu! Dar vă pot
aduce aminte că până când aceşti pribegi stăteau cu noi,
salariile în România erau „de mizerie”?
Sper din tot sufletul ca europenii să ne iubească pe mai
departe precum Hristos. Să ne iubească şi să muncească
pentru „educarea păcătosului”, nu pentru pedepsirea lui.
Doar pe spiritul european mă bazez, în el îmi stă nădejdea.
În politica şi comportamentul compatrioţilor mei n-am nicio
încredere şi nu sper nimic în ce-i priveşte.
P.S. Aveţi destulă fantezie să vă imaginaţi cum ar arăta
România afară din Uniunea Europeană? Vă spun eu: ca
Elveţia!
Reşiţa, 12.03.2013 Vlada Vişatovici

Anunturi
,
Imobiliare
Vând apartament în Bocşa, 3
camere, în zonă centrală, mobilat,
18.000 €, nemobilat, 17.000 €, cu
centrală termică, îmbunătă ţiri
multiple, într-o stare impecabilă. Tel.
0742-628903. (RR)
Vând casă în comuna Glimboca,
pe strada principală, cu 2 camere la
stradă, 3 mai în spate, grădină, curte
şi alte anexe. Preţ 37.000 €. Tel.
0355-404169. (RR)
Vând 1.200 mp, pe Calea
Caransebeşului, 10 €/mp. Tel. 0355808122. (RR)
Vând casă în Doman, 2 camere,
bucătărie, hol, îmbunătăţiri. Tel.
0734-819280. (RR)
Vând apartament, 3 camere,
confort 1, et. 1, bl. 4 etaje, 30.000 €.
Tel. 0355-412016. (RR)
Vând în Govândari, apartament
cu 2 camere, et.2/4, centrală termică, termopane, izolaţie termică,
faianţă, gresie, uşă metalică, podele
laminate sau schimb cu 3 camere,
amenajat sau neamenajat. Preţ
24.000 €. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând parcele pentru construcţie
în Crivaia, 12 €/mp, 28 mp. Tel.
0722-631009. (RR)
Vând teren + casă mare pe
Calea Caransebeşului km 6, terenul
este în suprafaţă de 5755 mp cu
pomi şi un grajd de 8 m lungime pe 4
lăţime. Casa are 108 mp şi are 4
camere locuibile la parter şi 2 la
demisol + pivniţă, mai este un bazin
de 10t de apă. Precizez că nu este
curent electric. Tel. 0766-531009.
Vând apartament 2 camere
semidecomandate, bloc cărămidă,
acoperit, în alb, centrală, etaj 3/3, în
Moroasa 1, preţul pieţei. Tel. 0766339296.
Proprietar, vând apartament 2
camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunc ă, scara cu Protec ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.
Vând garsonieră pe Tineretului,
(Govândari) et. 4/9, recent renovată, podele, termopane, faianţă,
gresie, inst. apă schimbată pe
cupru, parţial mobilată, preţ 14.500.
Tel. 0768-834052.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, confort 1, 2 băi, parter
înalt, preţ 37.000 negociabil. Tel.
0771-390864.
Vând casă Reşiţa Dealu Crucii,
zon ă lini ştit ă, baie 3 camere
centrală garaj, sună pt. mai multe
detalii, încearcă, preţ 16.500 €. Tel.
0732-624586.
Vând ap. 2 camere conf. 3 toate
utilităţile, la parter, în Luncă (bine
întreţinut) sau schimb cu garsonieră
conf.1 + diferenţă. Tel. 0720-347375
Vând casă în Clocotici, 3
camere, bucătărie, garaj mare
(pentru 3 maşini), curte+grădină
720 mp, 2 pivniţe mari, apă curentă,
casa are 200 mp. Preţ 42.000 € neg.
Tel. 0766-204042.
Închiriez apartament 2 camere
mobilat, dotat, centrală proprie, în
spatele universităţii, cu 130 €. Tel.
0723-130321.
Vând apartament 3 camere
parter 90 mp decomandat cu
centrală, pretabil sediu firmă dar şi
locuit. Tel. 0726-701010.
Vând la preţ bun teren Bratova.
Tel. 0726-701010.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală, apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Vând în Reşiţa apartament
decomandat 2 camere, B-dul Al.I.
Cuza bl. 32, sc. 3, ap. 3, la parter,
bloc de cărămidă, preţ negociabil
42.000 €. Tel. 0720-311810.
Închiriez spaţiu comercial,
parter bloc, modernizat, situat în
Aleea Felix bl. 4, sc. 3, ap. 4, 50 mp,
pt. birouri, cabinet mediere, cabinete medicale, agenţii, asigurare
etc. Tel. 0744-524991.
Vând apartament 3 camere
Târgovişte, jud. Dâmboviţa sau
schimb cu 2 camere Bucureşti. Tel.
0726-070432.
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Ofer spre închiriere ap. 3 camere Govândari, toate utilităţile,
mobilat. Tel. 0726-701010.
Vând casă Secăseni. Tel. 0726701010.
Vând apartament 3 camere decomandat, bloc tip vila prevăzut cu
horn din construcţie, etaj 2/3, 2 băi, 2
balcoane, 80 mp, cu toate utilităţile
(UM, TM, pgf, CT, sobă teracotă,
mobilat), pe Valea Trotuşului, oraş
Com ăne şti, jud. Bac ău, zonă
nepoluată, lini ştit ă, priveli şte
minunată, construcţie 1987. Preţ
neg. 45.000 €. Tel. 0740-090377.
Vând spaţiu comercial (bar) cu
toate dotările + firmă + mobilier. Tel.
0754-026424.
Particular închiriez garsonieră în
zona Titan-Auchan, sector 3, în vilă,
intrări separate, mobilată, utilată
modern, totul nou, la 5 min. de mers
de magazinul Auchan, gresie,
faianţă, parchet, termopan, uşă
metalică, maşină de spălat, net, tv,
frigider aragaz, contorizare
separată, maşină de spălat, avans
1+1, 850 lei/lună. Tel. 0754-429939.
Vând apartament 2 camere în
centru, zona Universitate, zonă excelentă, liniştită, et. 4, bloc de cărămidă acoperit, centrală, termopan,
parchet lemn, balcon închis,
mobilat. Preţ 26.000 € negociabil.
Toate facilităţile în zonă. Fără
agenţii. Tel. 0727-402994.
Vând casa la Târnova (CS), 170
mp, Strada Principală, 4 camere,
termopane, 2 fântâni. Salonul, baia,
bucătăria şi pivniţa sunt recent renovate. Exista opţiunea de a prelua şi
cazanul de ţuică cu capacitate de
160 litri aflat în spatele curţii. Preţ
total 30.000 negociabil. Tel. 0355415755, 0721-742981.
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Ofer spre închiriere apartament
cu o camer ă, zona Kaufland,
centrală termică, ctv, 30 mp. Tel.
0763-683256.
Vând casă Reşiţa. Tel. 0726701010.
Vând teren la Bratova (5000 mp,
4000 mp) acte la zi, curent electric,
număr de casă, drum de acces. Tel.
0725-763784.
Vând pământ extravilan livada
4100 mp şi teren arabil 1600 cu 0,50
mp/€ în Zorlenţu Mare, pomicultură,
nu rata, pomii pot fi înlocuiţi sau
îngrijiţi. Tel. 0728-510783.
Vând casă în com. Ciuchici,
situată în centrul comunei la 50 m de
biserică şi primărie, la o distanţă de
12 km de Comuna Sasca Montană
şi zona turistică Cheile Nerei. Este
construită din cărămidă arsă,
construcţie solidă cu posibilităţi de
extindere, cu grădină situată în faţa
casei. Două fântâni cu apă potabilă
în curtea casei, anexe gospodăreşti
(şopru lemne, bucătărie de vară),
fosă septică, terasă cu foişor cu
intrare pe lateral, hol închis cu
verandă etc. Tel. 0788-545013.
Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat, în Reşiţa, Zona
Intim, etaj 1/4, termopane şi izolaţie
exterioară. Tel. 0740-901345.
Vând urgent casă în jud. Timiş,
loc Leucusesti, lângă râul Bega, cu
acces la autostradă la 20 km de
Lugoj, fără intermediari, 22.000 €
neg. Tel. 0741-232640.
Vând apartament în Timişoara
(sau schimb cu ap. în Reşiţa) 2
camere, conf. 1, semidecomandat,
zona Şagului, renovat, izolat şi
mobilat. Preţ 50.000 €. Tel. 0355415755 sau 004915734076796. Email galbennicoleta@yahoo.com

Anunturi
,
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 închiderea
următoarelor bunuri:
VÂNZĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 1.785 mp, situat în oraşul Anina, strada
Uzinei, cuprins în C.F. nr. 31047. Preţul minim de pornire al licitaţiei
este de 15.500 lei;
2) Teren în suprafaţă de 1.500 mp, situat în oraşul Anina, strada
Uzinei, cuprins în C.F. nr.30993. Preţul minim de pornire al licitaţiei
este de 13.500 lei;
CONCESIONĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 600 mp, situat în oraşul Anina, str. Valea
Tereziei, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, nr. top 1163/53/238/.../1/1/a,
în vederea construirii unui grajd pentru animale.
2) Teren în suprafaţă de 7,5 mp, situat în oraşul Anina, str. Celnic
Nord, cuprins în C.F. nr. 3 UAT Anina, nr. top. 1163/53/238/.../1/1/a, în
vederea construirii unei magazii de lemne.
ÎNCHIRIERI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 220 mp, situat în oraşul Anina, str. Oraşul
Nou, cuprins în C.F. nr.3, cu destinaţie de grădină.
2) Teren în suprafaţă de 1.400 mp, situat în oraşul Anina, str. Anin,
cuprins în C.F. nr. 3, cu destinaţie de livadă de pomi.
Documentele privind vânzarea, concesionarea şi închirierea prin
licitaţie publică se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului
Anina, „Birou Secretar”, zilnic între orele 10:00-14:00.
Licitaţia va avea loc în data de 26.03.2013, ora 14:00 în cadrul
Primăriei oraşului Anina, „Birou Secretar”, pentru vânzări, iar pentru
concesionări şi închirieri în aceeaşi dată, ora 15:00.
În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în datele de
02.04.2013, 09.04.2013 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

ANUNŢ DE LICITAŢIE

ANUNŢ

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 următoarelor
bunuri aparţinând debitoarei S.C. BRILLIANT STAR IMPEX S.R.L.,
Reşiţa:
l Masă
- 54,51 Euro;
l Scaun
- 88,19 Euro;
l Calculator
- 24,47 Euro;
l Monitor
- 9,21 Euro;
l Imprimantă - 18,17 Euro;
l Pompă de spălat autoturisme JET
- 7,85 Euro.
Preţurile nu includ TVA;
Licitaţia publică va avea loc în data de 19.03.2013 orele 10:30 şi
se va repeta în fiecare zi de marti la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează
licitaţie publică deschisă pentru concesionarea unui teren extravilan
înscris în C.F. nr. 32748 ORAVIŢA, nr. cadastral 32748 în suprafaţă
de 47.077 mp, situat în Oraviţa, zona adiacentă Centurii ocolitoare
DJ573C, conform H.C.L. nr.151/19.12.2012.
Documentaţia de atribuire se poate procura de la camera nr.
7- serviciul de urbanism, zilnic între orele 9-15, începând din data de
01.03.2013.
Licitaţia publică va avea loc în data de 20.03.2013, ora 10, la
sediul Consiliului Local Oraviţa.
Ofertele se depun până în data de 19.03.2013, ora 16, la camera
5-registratură.
PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU

ANUNŢ
ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu sediul în Reşiţa, str. Horea , bl. A7,
parter, jud. Caraş - Severin, in calitate de lichidator judiciar al SC
RCR COLAR TRADE SRL Naidas, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică deschisă, a urmatoarelor bunuri apartinând
debitoarei:
l autoutilitară furgon Mercedes Benz Sprinter, an fabricaţie 2001,
preţ 200 euro + TVA;
l autoutilitară furgon Mercedes Benz Sprinter, an fabricaţie 2001,
preţ 1.500 euro + TVA;
l autoutilitară furgon 2 uşi, Dacia, an fabricaţie 2004, preţ 1.100
euro + T.V.A.;
l centrală termică pe lemne, preţ 200 euro + TVA;
Licitaţia publică va avea loc în data de 19.03.2013 orele 11:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marti la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul
în Reşiţa, str Horea, bl. A7, parter, Jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a următoarelor
bunuri aparţinând SC AGROMEC SA Oraviţa:
l Teren parţial construit‚ în suprafaţă de 2033 mp, în localitatea
Vrăniuţ.
l Clădire birouri (etajul 1) în suprafaţă de 147 mp, în localitatea
Oraviţa.
l Construcţii şi teren în suprafaţă de 2790 mp, în localitatea Ciclova
Română.
Licitaţia publică privind bunul „clădire birouri” pleacă de la 40 %
din preţul de evaluare şi va avea loc în data de 19.03.2012 orele
15:00 şi se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul
societăţii SCP MAGISTER SPRL.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
lichidatorului judiciar.

PRIMĂRIA ORAŞ ORAVIŢA
ORGANIZEAZĂ
ÎN DATA DE 17.04.2013 - ora 10.00 - proba scrisă,
19.04.2013 - ora 12.00 - proba interviu
la sediul Primăriei Oraviţa
CONCURS (EXAMEN) pentru ocuparea postului
existent vacant de
MEDIC
în cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Dispensar Şcolar ORAVIŢA
Potrivit dispoziţiilor art. 3 H.G. nr. 286/2011 poate participa la
concurs persoana care îndeplineşte condiţiile menţionate în ANEXA
NR.1;
Având în vedere art. 5 (3) din H.G. nr. 286/2011, s-a întocmit
BIBLIOGRAFIA necesară desfăşurării concursului (examenului)
pentru ocuparea postului vacant de MEDIC la Serviciul Public de
Asistenţă Socială Oraviţa-Dispensar Şcolar, conf. ANEXEI NR. 2.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul
PRIMĂRIEI ORAVIŢA, până la data de 29.03.2013 ora 14.00 cu
documentele, conf. ANEXEI NR. 3:
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
(EXAMENULUI)
l Proba scrisă se desfăşoară în data de 17.04.2013, ora 10.00, la
sediul Primăriei;
l Interviul se desfăşoară în data de 19.04.2013, ora 12.00, la sediul
Primăriei;
Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse
Umane din cadrul Primăriei Oraviţa, tel. 0255-571133.
PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU

COMP. RESURSE UMANE
Cons. BORCA ELENA
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Institutul Naţional de Statistică (INS) va
publica rezultatele finale ale Recensământului
Populaţiei şi Locuinţelor în iulie 2013, cu trei
luni mai devreme decât data programată octombrie 2013, a anunţat într-o conferinţă de
presă preşedintele INS.

Toţi candidaţii care au participat la concursul de
titularizare în ultimii 3 ani şi au obţinut cel puţin nota 7 pot
încheia contracte pe perioadă nedeterminată cu unitatea
de învăţământ în care sunt repartizaţi la acest moment,
se arată într-un act normativ adoptat recent de Camera
Deputaţilor, în calitate de primă cameră sesizată

Botezul şi cununia se vor oficia în viitor doar în bisericile
parohiale, a hotărât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române. În aceeaşi şedinţă, s-a hotărât şi ca preoţii să nu mai
perceapă bani pentru slujbele de înmormântare în cazul
familiilor defavorizate, cu venituri reduse şi mulţi copii, dar şi
pentru persoanele bolnave sau vârstnicii cu venituri mici.

Desfiin]area caselor jude]ene Executarea obliga]iilor de plat@
Retrocedarea
de asigur@ri de s@n@tate
Plenul Camerei Deputaţilor, for decizional în
propriet@]ilor confiscate
Direcţiile de sănătate publică judeţene şi acest caz, a adoptat proiectul de lege privind
casele judeţene de asigurări de sănătate vor fi m ăsurile pentru combaterea întârzierii în
de fostul regim comunist
desfiinţate în perioada următoare, a anunţat executarea obligaţiilor de plată a unor sume de
ministrul sănătăţii, Eugen Nicolăescu.
Direcţiile judeţene de sănătate consumă 10%
din fondul de administrare al Ministerului
Sănătăţii, a afirmat Nicolăescu, iar economiile ce
vor fi făcute prin desfiinţarea lor vor fi dirijate către
programele naţionale de sănătate.
De asemenea, economiile realizate prin
desfiinţarea caselor judeţene de asigurări vor
merge tot spre aceste programe.

Pia]a regional@ de energie
România urmează să adere la piaţa regională
de energie, din care fac parte în acest moment
Ungaria, Cehia şi Slovacia, a anunţat Alexandru
S ăndulescu, director general în cadrul
Ministerului Economiei.
Până la sfârşitul anului viitor, piaţa regională,
în care este aşteptată includerea României, apoi,
a Poloniei şi a Bulgariei, urmează să se
conecteze cu alte pieţe regionale din Uniunea
Europeană, în vederea realizării unei pieţe
interne comune a energiei.
Comisia Europeană le-a cerut ţărilor membre
să grăbească acest proces, care ar urma să
asigure întreprinderilor şi cetăţenilor siguranţa
aprovizionării în orice moment, şi la un preţ
accesibil, cu electricitate şi gaze. Conform unui
studiu european realizat anul trecut, piaţa de
energie electrică a României este evaluată peste
media europeană, în timp ce piaţa gazelor este
sub medie, cu mari deficienţe în privinţa greutăţii
cu care se poate schimba furnizorul.
Românii sunt, de altfel, printre cei mai
nemulţumiţi consumatori de energie din Europa,
alături de bulgari.

bani rezultând din contracte încheiate între
profesionişti şi între aceştia şi autorităţile
contractante, care prevede un regim mai sever de
executare a obligaţiilor autorităţilor publice.
Potrivit Guvernului, iniţiatorul acestui proiect
de lege, propunerea legislativă transpune în
dreptul românesc Directiva privind combaterea
întârzierii la plată în tranzacţiile comerciale care
are ca termen 16 martie 2013.

"Prima cas@"
Proiectul de lege care completează ordonanţa
de urgenţă a Guvernului privind implementarea
programului "Prima casă" şi care oferă posibilitatea dobândirii unui alt imobil similar locuinţei
garantate în cazul în care aceasta a fost grav
deteriorată, a fost adoptat de Senat, prima
Cameră legislativă sesizată.
"MFP şi finanţatorul, proporţional cu procentul
de garantare, îşi pot exprima acordul cu privire la
novarea obiectului garanţiei, în cazul în care
locuinţa achiziţionată iniţial în cadrul programului
este improprie cerinţelor de locuit ale unei
persoane sau familii datorită unor vicii ascunse
sau provocării unor daune asupra locuinţei, ca
urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a
o face improprie utilizării potrivit destinaţiei, cu
respectarea normelor de implementare ce vor fi
aprobate prin hotărâre de Guvern şi cu condiţia ca
valoarea noii locuinţe dobândite de către
beneficiar, astfel cum a fost evaluată în condiţiile
legii, să fie cel puţin egală cu valoarea creditului
contractat, la care se adaugă valoarea
avansului", prevede proiectul actului normativ.
"Prin locuinţă improprie se înţelege locuinţa
afectată de daune constatate şi evaluate la o
valoare de cel puţin 50% din valoarea creditului
iniţial", precizează proiectul.

În şedinţa de guvern din 13 martie a
fost prezentat proiectul de lege privind
soluţionarea problemei retrocedărilor
proprietăţilor confiscate de fostul regim
comunist.
S ăptămâna viitoare, în urma
discuţiilor şi dezbaterii publice, în
şedinţa de guvern proiectul de lege va fi
adoptat iar pe data de 26 martie
Guvernul îşi va angaja răspunderea pe
acest act normativ.
Principiile care guvernează noua
abordare:
l tot ceea ce se mai poate restitui în
natură se restituie în natură. Pentru
restituirea în natură a şcolilor, spitalelor
şi instituţiilor de cultură s-a stabilit un
regim special, obligaţia din partea
proprietarului ca timp de 20 de ani să nu
schimbe destinaţia imobilului.
l acolo unde nu se mai poate restitui
în natură, pe baza unui sistem de
puncte similar cu cel aplicabil în acest
moment de către notari pentru
evaluarea imobilelor, practic, se emit
toate titlurile, după care, într-o perioadă
l probabil de 7 ani, se restituie în
numerar ceea ce nu se poate restitui în
natură.
l un impozit de 85% pentru cei care
nu sunt proprietari sau urmaşi ai
proprietarilor, ci sunt cesionari de
drepturi litigioase.

În fiecare an, în conformitate
cu prevederile art. 81 din Legea nr.
46/2008 - Codul Silvic, în perioada
15 martie - 15 aprilie, RNPRomsilva organizează, atât la
nivel central, cât şi la nivelul
unităţilor sale teritoriale, activităţi
practice de împădurire şi alte
manifest ări dedicate formarii
conştiinţei forestiere în rândul
cetăţenilor, sub egida „LUNII
PLANTĂRII ARBORILOR”.
Noul preşedinte al Forumului Democrat al Germanilor din
România (FDGR), ales în
unanimitate, la Sibiu, este PaulJurger Porr, fost vicepreşedinte al
FDGR, care a ocupat în ultimii 18
ani şi funcţia de preşedinte al
Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania.
Produsul Intern Brut estimat
pentru anul 2012 a fost de peste
587,4 miliarde lei preţuri curente,
în creştere, în termeni reali, cu
0,3% faţă de anul 2011, potrivit
datelor provizorii publicate de
Institutul Naţional de Statistică.
Câştigul salarial mediu brut
a scăzut, în ianuarie 2013, cu
8,7% până la 2.138 lei, comparativ
cu ultima lună din anul anterior, în
timp ce câştigul salarial mediu
nominal net a ajuns la 1.548 lei,
mai puţin cu 8,8%, relevă datele
Institutului Naţional de Statistică.

l Rata anuală a inflaţiei în februarie 2013 a fost de 5,65%, în scădere faţă de cea de 5,97% anunţată la finele lui ianuarie, conform datelor publicate de Institutul Naţional
de Statistică l Curtea Constituţională a României a decis recent că este neconstituţională obligarea la plata cumulată a CASS pe pensii şi pe veniturile care se supun
impozitării l Fermierii români pot depune, în perioada 1 martie - 15 mai 2013, cererile de plată pentru schemele şi măsurile de sprijin pe suprafaţă aferente anului 2013 l
Guvernul a aprobat prin Hotărâre stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai ca zile libere l Rentierii se pot prezenta, în perioada 1 martie - 31 august 2013, la centrele judeţene ale
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, a anunţat APIA l Guvernul a decis să modifice Codul Silvic şi legea
contravenţiilor silvice l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative
de interes general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1717/
2012, pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 2.696/2011 privind
aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii
necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor
înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare,
gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal
(M.O. nr. 896/28.12.2012)
l H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2013 (M.O. nr.
898/28.12.2012)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor- Procedură din
2012, Procedura de predare-primire a
amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre
de ameliorare şi de transfer al obiectivului de
investiţie (M.O. nr. 9/07.01.2013)
l Ordin Ministerului Sănătăţiinr. 1336/2012 pentru
modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi
preţurilor de decontare ale medicamentelor care se
acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de
sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
(M.O. nr. 10/07.01.2013)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului - Metodologie din 2012, Metodologie de
evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul
preuniversitar (M.O. nr. 11/08.01.2013)
l H.G. nr. 1260/2012 pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005
privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
(M.O. nr. 15/09.01.2013)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului - Metodologie din 2012, Metodologia şi
criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar (M.O. nr. 17/09.01.2013)
l Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
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Publici nr. 22/2013 pt. modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
4.189/2012 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pt.
ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2012,
seria a II-a de admitere (M.O. nr. 25/11.01.2013)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet ării,
Tineretului şi Sportului nr. 5610/2012 privind
organizarea şi desf ă şurarea examenului de
bacalaureat naţional - 2013 (M.O. nr. 28/14.01.2013)
l Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Procedură din 2013, Procedură de înregistrare a
acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor
sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu
persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi
desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri
din salarii (M.O. nr. 36/16.01.2013)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului - Metodologie din 2012, Metodologie de
organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a
(M.O. nr. 47/22.01.2013)
l H.G. nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată (M.O. nr.
52/23.01.2013)
l O.u.G. nr. 1/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice (M.O. nr. 53/23.01.2013)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului - Metodologie din 2012, Metodologie de
organizare şi administrare a evaluării elevilor la
finalul clasei a IV-a (M.O. nr. 55/24.01.2013)
l Ordinul Oficiului Român pentru Adopţii nr.
631/2013 privind documentele care se anexează
cererii de evaluare în vederea eliberării unui nou
atestat de persoană sau familie aptă să adopte, ca
urmare a expirării atestatului anterior (M.O. nr.
56/24.01.2013)

Imobiliare
Închiriez urgent garsonieră zona
gen. 8. Tel. 0765-386323.
Vând casă în Reşiţa, zona Dealul Crucii, parţial renovată, 30.000 €
neg. Tel. 0720-054752. (RR)
Vând casă în Reşiţa, zona
Muncitoresc, str. Castanilor nr. 10 cu
2 camere, hol, baie, 64 mp plus
bucătărie şi garaj în curte, bun de
privatizare. Tel. 0754-077666.
Vând urgent ap. 2 camere zona
Intim în blocul potcoavă, etajul 1, cu
vedere pe două părţi, pivniţă la
subsol. Mobilat, geamuri termopan,
aerisire cu geam, la baie. Preţ
29.980 € negociabil, merită văzut,
nu o să fiţi dezamăgit. Tel. 0751132460, 0752-123434.
Vând cămin cu 2 camere et. 1
Albăstrelelor cu mici îmbunătăţiri,
13.000. Tel. 0756-459282.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat, dotat, centrală, decomandată, 130 €. Tel. 0723-130321.
Închiriez ap. 2 camere, gara
Sud, centrală termică, mobilat,
utilat, balcon, 120 €/lună. Tel. 0722577517.
Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, baia între camere, balcon închis, et. 5, Calea Caransebeşului nr. 1. Tel. 0721-421579.
Vând sau schimb cu garsonieră,
ap. 2 camere conf. 3 zona Luncă,
preţ 16.000 €. Tel. 0720-347375.
Vând sau schimb cu apartament
în Reşiţa, casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor, debara, terasă, gresie, faianţă, podele
laminate, centrală termică, termopane, curte acces auto, anexe, grădină renovată. Tel. 0749-319691.

Închiriez apartament pe termen
lung la 3 min. de centru în Reşiţa, 2
camere, baie, 2 holuri, bucătărie,
centrală nouă, laminate, termopane, 300 €/lună + 2 luni avans
garanţie. Info e-mail romaniidinafa
ratarii@yahoo.com
Vând teren loc pentru casă în
Reşiţa, cartier Cuptoare, 700 mp,
are număr de casă şi curent electric,
la 21 €/mp. Tel. 0728-589831.
Vând 5757 mp de teren
extravilan în Reşiţa Cuptoare, bun
pentru apicultură sau cabană, se
vinde la 1 €/mp. Tel. 0728-589831.
Vând ap. 2 camere conf. 1
semid. complet mobilat parter zona
Mioriţa 33.000 € negociabil. Tel.
0757-049020.
Vând 2200 mp teren intravilan,
central, în Brebu Nou. Utilităţi, asfalt
pân ă în fa ţa terenului. Preţ
negociabil. Tel. 0723-408646.
Vând casă Reşiţa, 3 camere,
baie, centrală, garaj, anexe, sună pt.
detalii, preţ 16.500 €. Tel. 0732624585, 0355-415608, 0728510783.
Vând apartament cu 2 camere în
Reşiţa, zona Lunca Pomostului,
confort 1, etaj 3, la bloc cu 4 etaje,
anvelopat (exterior şi interior), cu
centrală termică, termopane, cu
gresie şi faianţă, stare foarte bună,
ocupabil imediat, preţ negociabil.
Tel. 0771-290801.
Vând garsonieră (cameră de
cămin) în Reşiţa, lângă liceu, etaj 1,
liberă.Preţ 4600 €.Tel. 0741-166573
Vând casă în Goruia, lângă
Poliţie, nr. 178, cu 3 camere, 2
holuri, bucătărie, baie 80 mp + curte
şi grădină 1100 mp, preţ 19.000 €.
Tel. 0255-234536.

La Chişinău, guvernul condus de Vlad Filat şi-a prezentat
demisia după votul de neîncredere primit în parlament. Preşedintele
Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a început consultări oficiale cu
partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. În lipsa unei
înţelegeri, Republica Moldova va avea din nou alegeri anticipate,
după cele din iulie 2009 şi noiembrie 2010.

Miniştrii apărării din ţările grupului de la
Vişegrad - Ungaria, Polonia, Republica
Cehă şi Slovacia - au semnat la Varşovia o
scrisoare de intenţie cu privire la crearea
până în 2016 a unei unităţi de luptă comune
în cadrul Uniunii Europene.

Comitetul Director al Consiliului Cooperării
Regionale (Regional Cooperation Council - RCC)
a luat decizia participării provinciei Kosovo la
reuniunile Consiliului. România va prelua în luna
iulie preşedinţia Procesului de Cooperare în
Europa de Sud-Est (SEECP).

Cultura păguboasă a întârzierii plăţilor
IÎn fiecare zi, în întreaga Europă falimentează
zeci de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), întrucât
facturile pe care le emit nu sunt plătite. Ca urmare,
dispar locuri de muncă şi rămân neexploatate oportunităţi de afaceri, iar revenirea la creştere economică este amânată. Pentru a pune capăt practicilor de
întârziere a plăţilor, Uniunea Europeană a adoptat
Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în
efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale. 16
martie 2013 este data până la care statele membre
au fost obligate să integreze în legislaţiile naţionale
textul revizuit al directivei privind întârzierea
efectuării plăţilor. Conform directivei, autorităţile
publice trebuie să plătească pentru bunurile şi
serviciile pe care le achiziţionează în termen de 30
de zile calendaristice sau, în circumstan ţe
excepţionale, în termen de 60 de zile. Întreprinderile
trebuie să îşi plătească facturile în termen de 60 de
zile calendaristice, cu excepţia cazului în care se
stabilesc intenţionat condiţii diferite şi în cazul în care
termenul nu este în mod vădit injust pentru creditor.
Noile reglementări sunt simple:
l Autorităţile publice trebuie să plătească pentru
bunurile şi serviciile pe care le achiziţionează în
termen de 30 de zile calendaristice sau, în
circumstanţe excepţionale, în termen de 60 de zile
calendaristice.
l Libertatea contractuală în tranzacţiile comerciale
ale întreprinderilor: întreprinderile trebuie să îşi
plătească facturile în termen de 60 de zile calendaristice, cu excepţia cazului în care se stabilesc
intenţionat alte condiţii şi în cazul în care termenul nu
este în mod vădit injust pentru creditor.

l Întreprinderile au automat dreptul să solicite dobânzi pentru plăţile întârziate şi pot obţine automat o
sumă minimă fixă de 40 EUR cu titlu de compensaţie
pentru costurile de recuperare a sumelor. Ele pot
solicita, de asemenea, compensaţii pentru toate
costurile de recuperare rezonabile restante.
l Rata statutară a dobânzii pentru plăţile întârziate
creşte la cel puţin 8 puncte procentuale peste
dobânda de referinţă a Băncii Centrale Europene.
Autorităţile publice nu au voie să stabilească o rată a
dobânzii pentru plăţi întârziate sub acest prag.
l Întreprinderile pot contesta mai uşor în instanţele
naţionale clauzele şi practicile vădit injuste.
l Mai multă transparenţă şi o campanie de
informare mai intensă: statele membre trebuie să
publice ratele dobânzii pentru plăţile întârziate astfel
încât toate părţile implicate să fie informate.
l Statele membre sunt încurajate să instituie
coduri de practică privind plăţile la termen.
l Statele membre pot continua să menţină sau să
pună în aplicare legi şi reglementări care sunt mai
favorabile creditorului decât dispoziţiile directivei.
Noile măsuri sunt opţionale pentru întreprinderi
întrucât acestea dobândesc dreptul de a acţiona, dar
nu sunt obligate să o facă. În unele circumstanţe, o
întreprindere poate dori să prelungească termenul
de plată cu câteva zile sau săptămâni pentru a
păstra relaţii comerciale bune cu un anumit client.
Noile măsuri sunt însă obligatorii pentru autorităţile
publice. Ele ar trebui să dea exemplu şi să îşi
demonstreze seriozitatea şi eficienţa prin onorarea
contractelor la care s-au angajat.
(Comisia Europeană IP/13/216, 12/03/2013)

Comisia European@ lanseaz@ Marea coali]ie în
favoarea locurilor de munc@ în sectorul digital
Preşedintele Comisiei, José
Manuel Barroso, a lansat un apel
întreprinderilor europene din
sectorul digital, guvernelor şi
sectoarelor educaţiei şi formării să
adere la Marea coali ţie în
favoarea locurilor de muncă în
sectorul digital şi să contribuie la
ocuparea unui număr de până la
900 000 de locuri de muncă

vacante care sunt preconizate să
apară în Europa în domeniul
tehnologiilor informa ţiei şi
comunicaţiilor (TIC) până în 2015.
În ciuda nivelurilor actuale ale
şomajului, numărul locurilor de
muncă în sectorul digital creşte cu
mai mult de 100 000 pe an. Cu
toate acestea, numărul de noi
absolvenţi şi de specialişti în

sectorul TIC nu este suficient
pentru a ţine pasul cu cererea.
De asemenea, Comisia
lanseaz ă Startup Europe, o
platformă unică pentru
instrumente şi programe de
sprijinire a persoanelor care
doresc să înfiinţeze şi să dezvolte
noi întreprinderi în sectorul
internetului în Europa.

Consiliul convine asupra
garan]iei pentru tineret
La 28 februarie 2013, Consiliul
a ajuns la un acord politic cu privire
la stabilirea unor garanţii pentru
tineret, menite să asigure faptul că
tinerilor şomeri li se oferă rapid
locuri de muncă sau formări.
Toţi tinerii cu vârste sub 25 de
ani care îşi pierd locul de muncă
sau nu îşi găsesc de lucru după
terminarea şcolii ar trebui să
primească o ofertă bună de muncă,
de educaţie continuă, de ucenicie
sau stagiu, în termen de 4 luni.
Statele membre ar trebui să pună
în aplicare garanţiile cât mai curând
posibil, de preferinţă începând cu
2014. Totuşi, în ţările cu dificultăţi
bugetare majore şi rate mai ridicate
ale şomajului în rândul tinerilor, ar
putea fi luată în considerare o
punere în aplicare progresivă.
Garanţia pentru tineret este un
răspuns la înrăutăţirea situaţiei
încadrării în muncă a tinerilor în
Europa, unde există un număr tot
mai mare de tineri fără locuri de
muncă, educaţie sau formare.
Investiţia necesară pentru astfel de
garanţii urmează să fie stabilită în
raport cu costurile sociale şi
economice ridicate pe care şomajul
larg răspândit în rândul tinerilor lear genera pe termen mai lung.
O parte din finanţarea garanţiilor va fi suportată din fondurile
UE, care vor fi consolidate printr-o
nouă iniţiativă care va pune la
dispoziţie 6 miliarde de euro pentru
perioada 2014-2020. Acest lucru
va ajuta regiunile cu rate ale şomajului în rândul tinerilor de peste 25
% să ia măsuri pentru a stimula
încadrarea în muncă a tinerilor.
Jumătate din această sumă va fi
alocată din Fondul Social
European, iar cealaltă jumătate
dintr-o linie bugetară dedicată
încadrării în muncă a tinerilor.
(Consilium, 28.02.2013)

Pre şedintele Venezuelei,
Hugo Chavez (58 de ani), a încetat
din viaţă datorită unei forme de
cancer neprecizată.
Interimatul funcţiei, până la
alegerile prezidenţiale din 14
aprilie, este asigurat de
vicepreşedintele Nicolas Maduro,
văzut ca succesor al lui Chavez.
Maduro se va lupta, pentru
principala funcţie în stat, cu liderul
opoziţiei, guvernatorul Henrique
Capriles Radonski, cel care a
înregistrat un scor bun în faţa lui
Chavez în alegeri din octombrie
trecut, 44 procente.
Aung San Suu Kyi a fost realeasă preşedinte al Ligii naţionale
pentru democraţie, principalului
partid de opoziţie din Myanmar. Ea
este singurul supravieţuitor din
versiunea originală a consiliul executiv al partidului. Respectul pentru
Suu Kyi în interiorul Myanmar este
dificil de exprimat. Ea a îndurat ani
de arest la domiciliu şi a rămas
neclintită când mişcare ei politică a
fost decimată şi colegii au fost
torturaţi sau ucişi. Sacrificiile
pentru ţara ei au devenit legendă:
ea a ales să stea în Myanmar, chiar
şi când soţul ei era pe moarte în
străinătate, temându-se că liderii
militari care au ţinut-o în arest nu iar permite să se întoarcă.
Locuitorii din Insulele Falkland au votat la un referendum
pentru a a rămâne britanici. Argentinieni consideră "Islas Malvinas" 2563 rezidenţi - parte din teritoriul
lor naţional, ocupată în urmă cu
mai mult de 180 ani de britanici.
Miercuri, 13 martie, la ora
locală 19:07, la al cincilea scrutin,
cei 115 cardinali electori din
Biserica Romano-Catolică l-au
ales pe Cardinalul argentinian
Jorge Mario Bergoli al 266-lea
pontif, succesorul lui Benedict al
XVI-lea. Noul Papă şi-a ales
numele Francisc I.
Născut la Buenos Aires, 17
decembrie 1936, este primul pontif
iezuit şi primul din America Latină.

l Banca Centrală Europeană a decis să menţină dobânda de referinţă la 0,75%, cel mai scăzut nivel de la crearea zonei euro l Recentele sondaje din Germania
pentru alegerile din toamnă nu arată încurajator pentru social democraţi (SPD), creditaţi cu 27 % Creştin Democraţii (CDU) au 40 %, Verzii - 15 %, Partidul de
Stânga - 8 %, Liberalii - 4 % l Preşedintele american, Barack Obama, va începe pe data de 20 martie o vizită de trei zile în Israel şi West Bank l Japonia şi Statele
Unite ale Americii au confirmat dorinţa lor de a coopera în monitorizarea prin satelit a navelor l Croaţia va organiza primele alegeri pentru Parlamentul European
la 14 aprilie l Produsele cosmetice testate pe animale nu mai pot fi comercializate în UE, începând de luni, 11 martie 2013, anunţă Comisia Europeană l

Descoperire făcută în apele lacului subglacial Vostok
Oamenii de ştiinţă ruşi cred că au descoperit noi forme de
viaţă, sigilate pentru 14 milioane de ani într-un lac subglacial
adânc sub gheaţa Antarcticii, în partea de est.
Aceştia spun că mediul întunecat şi rece din Lacul Vostok,
situat sub 3500 metri de gheaţă, poate oferi o imagine a
planetei înaintea Epocii de Gheaţă şi indicii cu privire la viaţa
pe alte planete.
"După excluderea tuturor substanţelor contaminante
cunoscute, a fost găsit ADN bacterian care nu se potriveşte cu
nici o specie cunoscută în bazele de date din lume," a declarat
Serghei Bulat de la Institutul de Fizică Nucleară din Sankt
Petersburg, pentru o agenţie de ştiri rusă.
Cercetătorii ruşi au atins Lacul Vostok în februarie 2012,
după ani de foraj.
Gaura de sondă a fost umplută cu lubrifiant kerosen, care
conţine bacterii, provocând îngrijorarea că ar putea fi
contaminat lacul. Dar proiectul pare să fi evitat acest lucru.
Când burghiul de foraj a lovit lacul, s-a retras în mod automat,
ca răspuns la schimbarea de presiune. Apa din subteran a
ţâşnit, împingând în sus kerosenul înainte să îngheţe,
formând un dop natural.
Începând cu luna mai a aceluiaşi an, Serghei Bulat şi
colegii săi au studiat apa care a îngheţat pe burghiu. "Probele
s-au dovedit a fi foarte murdare", spune el. Analizele
preliminare genetice prezentate în octombrie anul trecut arată
că au fost găsite bacterii din fluidului de foraj, nu din lac.
Bulat s-a aplecat din nou asupra mostrelor de ADN.
Comparând secvenţele de ADN cu o bazele de date, el a
identificat fragmente scurte de ADN aparţinând unor
nouăsprezece specii diferite de bacterii cunoscute. "Toate
acestea s-au dovedit a fi contaminante, bacterii sau urme din
pielea umană", spune Bulat.

O douăzecea mostră este, însă, mult mai neobişnuită.
Eşantioanele genetice arată mai puţin de 86 la sută
asemănare cu grupurile majore de bacterii cunoscute. ”De
obicei, un nivel de similaritate de 90% ne indică faptul că avem
de-a face cu un organism necunoscut. Asta ar putea însemna
că aparţine unei diviziuni complet noi,” spune Bulat, deşi
admite că ar putea fi doar o nouă specie. "În cazul în care
(bacteria) ar fi fost găsită pe Marte, atunci, fără îndoială, am fi
spus că există viaţă pe Marte, dar acesta este ADN de pe
Pământ", a spus el. "Momentan numim această formă de
viaţă neidentificată sau neclasificată".
Probele congelate colectate în timpul sezonului de vară
Antarctic din acest an, în februarie, sunt acum transportate şi
vor ajunge în St Petersburg în luna mai.
"Dacă vom identifica din nou acelaşi grup de organisme în
proba de apă pură, atunci putem spune cu încredere, am găsit
o nouă viaţă pe Pământ", a mai spus Bulat.
David Pearce de la British Antarctic Survey din
Cambridge, Marea Britanie, a studiat mostre din Lacul
Hodgson, care se află la o adâncime de câţiva metri de gheaţă
în Antarctica de vest. El spune că 25 la sută din secvenţele
genetice pe care le-a găsit nu se potrivesc cu nimic din bazele
de date ADN. Deci, având o secvenţă de ADN neobişnuită nu
dovedeşte că bacteria Vostok aparţine unui grup nou. Există o
listă lungă de teste sistematice care vor trebui să fie efectuate
pentru a dovedi acest lucru.
Rezultatele trebuie să fie, de asemenea, confirmate
independent, spune Martin Siegert de la Universitatea din
Bristol, Marea Britanie, care a condus o încercare nereuşită
de foraj într-un alt lac din Antarctica, Ellsworth, anul trecut.
Cercetătorii americani au forat recent în Lacul Whillans, un
lac subglacial puţin adânc care este conectat la o reţea

subglacială de lacuri şi râuri, şi, de asemenea, au găsit
microbi în viaţă, dar sunt necesare mai multe studii pentru a
determina ce fel de bacterii sunt şi modul în care trăiesc.
Specialiştii ruşi, susţinuţi de omologii lor britanici, au
descoperit lacul Vostok în 1996. Imagini din satelit au dovedit
mai târziu că lacul a fi unul dintre cele mai mari rezerve de apă
dulce.
Cu o suprafaţă ajungând la 15.000 km pătraţi şi o
adâncime de 800 de metri, Lacul Vostok este unul dintre cele
mai mari din cele peste 370 lacuri subglaciare din Antarctica.
În 1998 oamenii de ştiinţă au fost nevoiţi să oprească
forajul la doar 130 de metri de suprafaţa lacului, după
preocupări alarmante privind riscul de poluare fără măsuri
speciale de precauţie. Tehnologia necesară a fost elaborată
doar în 2003 în Sankt Petersburg, şi munca a fost reluată în
2005, după teste suplimentare.
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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
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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

Ofer urgent gratis unor iubitori
de animale 2 căţei unul metis unul
de rasa talie mică + 2 cuşti şi asigur
hrana pt. ei. Tel. 0730-586795.
Vând urgent 3000 lei, mânz
semi-muran de 1,5 ani, loc.
Verendin nr. 222. Tel. 0355-885505.
Vând 40 de oi ţurcana, 20 fătate
iar restul în curs şi mai am de vânzare o vacă cu viţel de 3 săptămâni;
oile 500 lei/buc. vaca cu viţel la
preţul de 4500 lei. Preţurile neg. la
faţa locului. Tel. 0768-764920.
Cumpăr bicicletă copii, pentru
fetiţă, 4 ani. Tel. 0744-589738,
0355-807540
Vând gunoi de vacă, putred, în
Câlnic, 2 lei/sacul de rafie. Tel.
0747-133278
Vând un calorifer din fontă, cu 23
elemente. Tel. 0771-365199
Vând cărţi limba maghiară şi
germană, mobilă veche. Tel. 0747029212
Vând cărţi de beletristică, psihologie, filozofie, muzică, pictură ş.a.
la preţuri avantajoase. Vând costum
naţional femeiesc şi bărbătesc. Tel.
0770-445699.
Vând fân în Câlnic, 2 clăi mari,
400 lei/claia negociabil. Tel. 0749055427. (RR)
Vând instante pe gaz pentru apă
caldă, marca Ariston, un radio vechi,
pe lămpi. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând cutie muzicală veche,
pentru bijuterii, 100 €, un tuner tv cu
telecomandă, pentru calculator, 100
lei. Tel. 0722-264501. (RR)
Vând 2 vaci gestante, 3.500
lei/buc. Tel. 0746-847574. (RR)
Vând cositoare de gazon, 800
lei, sau schimb cu o roabă de
balastru. Tel. 0740-879015. (RR)
Vând orgă, marca Yamaha, 200
€ negociabil, o moară de măcinat,
pe ciocane, 150 € negociabil. Tel.
0736-117397. (RR)
Vând în Oţelul Roşu, vin alb şi
roşu, foarte bun, cu 5 lei/l. Tel. 0355401982. (RR)
Vând 2 calculatoare Pentium 4
performante, 600 lei. Tel. 0743795061. (RR)
Vând ţuică de prună, 17 lei/l
negociabil. Tel. 0726-122975. (RR)
Doresc să cumpăr o baterie
pentru cazan de baie cu lemne. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând motoare electrice, trifazice, reductoare noi, masă de circular
mare. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând o pereche de schiuri, 65
lei, o uşă pliantă, 70 lei, oglindă
pentru baie, 30 lei, suport pentru
hârtie şi perie, din inox, un tablou
pictat, 75 lei, 4 tablouri micuţe,
înc ărcătoare pentru telefon, o
oglindă pentru hol, un covoraş
persan rotund, 35 lei, cizme din
piele, mărimea 38, 40 lei negociabil,
aparate defecte pentru piese de
schimb. Tel. 0355-415185, 0786483218, 0747-468797. (RR)
Vând circular cu jgheab, 600 lei,
în perfectă stare de funcţionare,
cablu de sudură, 10 lei/m, o pompă
hidraulică pentru Fiat 445, 250 lei,
un set motor complet, un parat de
sudură nou, 950 lei, o drujbă
electrică nouă, 620 lei, diferite scule
de mecanică auto. Tel. 0255240157, 0761-457617. (RR)
Vând televizor color, 3 ani
vechime, diagonala 62 cm, 550 lei
negociabil, un covor turcesc, bej cu
maro, 250 lei negociabil. Tel. 0255227064. (RR)

Vând culegătoare de porumb
3.300 €, baloturi de fân, dreptunghiulari pe aţă, 15 lei/buc. Tel. 0762146007. (RR)
Vând calculator Pentium 4, 300
lei, iar cu tot cu monitor lcd, 400 lei,
monitoare lcd, de 17 inch, 150 lei,
staţie de voce, 100 lei, boxe, marca
Sony, 100 lei/perechea, imprimante,
70 lei. Tel. 0765-577197. (RR)
Vând biciclete pentru concurs,
400 lei, biciclete pentru adulţi, 150200 lei, un ATW pentru copii. Tel.
0740-879015. (RR)
Vând un mânz muran, de 8 luni,
500 €. Tel. 0769-329760. (RR)
Vând pat, neextensibil, cu ladă
pentru haine, 250 lei, o masă din
lemn, nouă, de comandă, pentru
bucătărie. Tel.0744-661866. (RR)
Vând pentru apicultori, presă de
faguri, storcător, rame de magazie
mici, construite, un căţel rasa
Bichon şi o căţeluşă, rasa Puddel,
totul este la preţ negociabil. Tel.
0755-940848. (RR)
Doresc s ă cumpăr mânză,
semimurană, cu vârsta între 2 şi 3
ani. Tel. 0255-233637. (RR)
Vând în Oţelul Roşu, staţie de
emisie-recepţie, cu rază de acţiune
de 5 km, nefolosite, 200 lei. Tel.
0727-271045. (RR)
Vând expresor pentru cafea,
aproape nou, 200 lei. Tel. 0729824413. (RR)
Vând iapă, 4 ani, roşie, grea, de
muncă, 2.500 lei, un mânz, greu,
muran, 500 €. Tel. 0732-282025. (rr)
Cumpăr un tăuraş, 200-300 kg,
o motocicletă, marca Simpson, 250
cmc. Tel. 0762-188929. (RR)
Vând baloţi de lucernă şi de
paie, în Bocşa. Şrot de floarea
soarelui, 1,5 lei/kg, măcinătură
pentru animale, cumpăr grâu şi
porumb. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând căruţ pentru persoane cu
handicap, nou, 100 € negociabil, un
troliu cu 4 roţi, 200 lei. Tel. 0355426704. (RR)
Vând cocoş de rasă, 40 lei. Tel.
0355-881263. (RR)
Vând rafturi, pulturi, mese,
scaune, vitrine frigorifice. Tel. 0721858721. (RR)
Vând masă de sufragerie cu
gresie, 120 lei, un căruţ pentru copii,
cu ladă, 50 lei, un uscător de rufe,
150 lei. Tel. 0732-288701. (RR)
Vând 10 oi cu miei, 2 porci la 100
kg, 9 lei/kg. Tel. 0732-288654. (RR)
Vând ouă de prepeliţă, pentru
consum şi de incubat, pui de prepeliţă de diferite vârste şi prepeliţe
ouătoare. Tel. 0765-295732, 0770538596. (RR)
Vând vacă de rasă, gestantă în
luna a 8-a, 1.250 €. Tel. 0720725826. (RR)
Vând 2 butelii de aragaz, 100
lei/bucata. Tel. 0255-233111, 0752006314. (RR)
Vând 10 oi cu 10 miei, pe alese,
din cele 30, la preţul pieţei. Tel.
0255-260333, 0732-288654. (RR)
Vând în Reşiţa, haine second
hand, de firmă. Tel. 0723-759229.
Vând un aparat de gimnastică,
50 lei. Tel. 0355-805351. (RR)
Vând convertizor de sudură,
1.000 lei. Tel. 0748-210278. (RR)
Vând cizme de damă, piele
întoarsă, 100 lei negociabil. Tel.
0770-428663. (RR)
Vând două vi ţele, 2.500
lei/ambele. Tel. 0255-527008. (RR)
Vând masă pentru 4 persoane,
100 lei. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând hotă, nouă, 250 lei. Tel.
0741-132202. (RR)

Vând congelator cu 5 sertare,
450 lei, un convector mare din fontă,
450 lei, o masă de calculator, făcută
la comandă, 100 lei, un dulap cu 2
uşi, 300 lei, diferite plăci de marmură, 30 lei/buc., biciclete secondhand şi noi, de la 200 lei la 800 lei,
maşini de tocat carne, nr. 8 şi nr. 10,
30 lei/buc., cablu de sudură, 10 lei/m
Tel. 0355-425973, 0729-022526 (rr)
Vând o iapă de 5 ani împreună
cu mânzul de 9 luni, 4.000 lei. Tel.
0734-686859. (RR)
Vând 2 viţei, 10 tone de porumb,
3 tone de grâu, 2 tone de ovăz,
semănătoare de porumb pe 6
rânduri. Tel. 0356-884448. (RR)
Vând 10 oi, un berbec de rasă de
Petroşani, 2 cai şi un mânz. Tel.
0762-223290. (RR)
Vând un incubator electric,
capacitate de 400 ouă, 500 lei
negociabil. Tel. 0737-666026. (RR)
Vând 15 oi, 1.000 lei/buc., 2
câini ciobăneşti pentru oi, 600
lei/bucata, o iapă de 5 ani, neagră,
semigrea, 6.000 lei. Tel. 0721895774. (RR)
Vând canapea extensibilă, cu
ladă pentru lenjerie, 250 lei, un
frigider de 170 l, nou, 700 lei. Tel.
0726-145941. (RR)
Vând aragaz Zanusi aproape
nou, 4 ochiuri, rotisor, gril, aprindere
electrică, timer, etc. stare foarte
bună. Preţ 500 lei. Tel. 0766339296.
Vând dulap cu 2 uşi preţ 280 lei,
măsuţă de sufragerie 100 lei, masă
de calculator 170 lei, covoare din
Germania de la 50 lei bucata. Tel.
0749-044785.
Vând geam termopan culoare
albă 120/150, într-un canat preţ 300
lei şi o vitrina termopan alba 230/98
preţ 250 lei. Tel. 0749-044785.
Vând maşină de spălat vase 100
€, maşină de spălat haine 500 lei,
congelator cu 7 sertare Liebher 550
lei. Nefolosite în ţară. Tel. 0749044785.
Vând 20 bucăţi monitoare crt flat
(ecran plat) 19 inch, toate 400 lei.
Tel. 0764-335767.
Cumpăr capre (iede de anul
acesta). Tel. 0723-279221.
Vând monitor crt de 17 inch cu
40 lei în stare perfecta de
funcţionare. 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 calculator Fujitsu Siemens
Scenic N320, 2.8 GHz, cu procesor
Intel Pentium IV împreună cu monitor de 17 inch la 350 lei. Tel. 0763906047.
Vând Samsung Galaxy Young,
nou în cutie, 400 lei. Tel. 0743787934.
Vând 20 bucă ţi monitoare
Hansol crt flatscreen în stare foarte
bună de funcţionare, de 19" rezoluţie 1280-1024 cu 400 lei toate engross. Ecranul este plat. Preţ fix. Nu
se acceptă nici un fel de schimb.
Predare personală în Reşiţa, pentru
transport în alte oraşe prin firme
curierat se percep banii în avans.
(Transportul este asigurat de către
cumpărător.) Tel. 0764-335767.
Cumpăr timbre filatelice şi
machete maşini. Info şi oferte cu
foto pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
Vând calculator performant pe
care îl poţi folosi la Internet, jocuri,
şcoal ă, muzică. Suportă orice
conţinut HD şi full-HD. Are Windows
şi programe instalate. Procesor
AMD Athlon 3200, 2 GB DDR2, hard
disc 80 GB la 10.000 rotaţii, dvdrw,
plac ă video dedicată Nvidia
GeForce 7200GS. Preţ 370 lei
negociabil. Tel. 0744-561738.
Vând Nintendo Wii, stare excepţională, în cutie, factură şi certificat
de garanţie, 400 lei. Tel. 0722844222.
Vând foarte urgent plasmă LG
hd ready, model 42PC52, stare
perfectă, diagonala 106 cm, la un
preţ deosebit de avantajos, 1.400
de lei negociabil. Tel. 0752-123434,
0751-132460.
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Cumpăr tablouri vechi în ulei.
Rog foto pe e-mail romaniidin
afaratarii@yahoo.com
Vând convector gaz 150 lei. Tel.
0746-254661.
Vând iepuri de 3 luni preţ 20 lei
negociabil. Tel. 0762-052900.
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 urgent vederi şi ilustrate
din ţară şi din străinătate, la un preţ
foarte avantajos, sunt din Reşiţa.
Tel. 0752-123434, 0751-132460.
Vând comodă televizor, din
lemn, lungime 145 cm, lăţime 58 cm
şi înălţime 51 cm, culoare maro cu
alb, trei sertare şi raft, stare foarte
bună, la un preţ deosebit de
avantajos 545 lei negociabil. Tel.
0752-123434, 0751-132460.
Vând un fotoliu tip pat, căptuşit
pe spate şi braţe cu piele de culoare
maro, tapiţerie în stare foarte bună,
ladă depozitare dedesubt, stare
foarte bună, la un preţ foarte
avantajos 575 lei negociabil. Tel.
0752-123434, 0751-132460.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, o ploscă de
răchie pentru nuntă, preţ negociabil
80 de lei, merită văzută, nu o să fiţi
dezam ăgi ţi. Tel. 0752-123434,
0751-132460.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, trusă profesională pentru desen tehnic, marca
Richter, preţ negociabil 86 lei, merită
văzută, nu o să fiţi dezamăgiţi. Tel.
0752-123434, 0751-132460.
Vând foarte urgent la un preţ
deosebit de avantajos, un dvd video
player, model DVP5140 K, marca
Philips, nou, cu racordare prin cablu
scart la tv, cu redare laser, cu
telecomandă, sunt din Reşiţa, preţ
negociabil 115 lei. Tel. 0752123434, 0751-132460.
Vând tablouri pictate pe pânză
cu rame de lemn (nuc, cireş)
sculptate manual, oglindă cu ramă
sculptată manual, deosebite. Tel.
0720-347375.
Cumpăr ceasuri de mână vechi
automate sau mecanice (cu cheiţă),
info şi oferte cu foto pe e-mail
romaniidinafaratarii@yahoo.com
Produc ător umera şe vinde,
comercializează o gamă largă de
umeraşe din lemn, plastic, metalice,
diferite accesorii pentru acestea:
indicatori de m ărime, plăcu ţe
personalizate, sisteme antifurt sau
agăţători de diferite culori şi mărimi.
Vă oferim mari economii prin
ocolirea intermediarilor, suntem
capabili să facem faţă oricăror
solicitări de achiziţionare a oricărui
volum, cu preţuri en-gross şi livrare
imediată. Tel. 0737-360751.
Comercializăm o gamă variată
de umeraşe din lemn, plastic, sârmă
sau metalice, umeraşe pentru copii,
umeraşe personalizate şi logo-ul
afişat, umeraşele sunt disponibile
într-o multitudine de culori,
transparente sau negre, cu clipsuri,
sistem antifurt sau normale, putând
fi executate în orice mărime se
doreşte. Tel. 0737-360751.
Vând gunoi putred de vacă, 2 lei
sacul de rafie, în Câlnic. Tel. 0747133278
Vând aragaz, maşină de spălat,
3 apometre de apă. Tel. 0770479559

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo

Închiriez garaj, Reşiţa centru.
Tel. 0743-033173, 0355-422352
Vând Fiat Stilo 2001, 1600 cmc,
benzină, euro 4, 104.000 km,
maşină de garaj, cauciucuri noi de
iarnă. Preţ 3.400 € negociabil. Tel.
0745-974507, 0355-427855
Vând autoturism marca Peugeot
407, diesel, 2000 cmc, an de fabricaţie 2005. Preţ 7.000 € negociabil.
Tel. 0745-266629. (RR)
Vând tractor 42 CP, în stare
foarte bună. Preţ 2.700 € negociabil.
Tel. 0727-245233. (RR)
Vând tractor Universal 650, an
de fabricaţie 1992, în stare perfectă
de func ţionare. Preţ 4.200 €
negociabil. Tel. 0732-454820. (RR)
Vând autoturism Ford Escort,
1998, motor universal pe injecţie, 16
valve, servo total, ABS, închidere
centralizat ă, geamuri electrice,
oglinzi electrice, încălzire în scaune,
distribuţie schimbată, ambreiaj nou,
fără rugină, în stare f. bună, înmatriculată în România, cu actele la zi,
ITP-ul valabil până în 2015. Preţ
1.300 €. Vând 4 jante de tablă, pe 13
ţoli pentru Ford, 200 lei toate, motor,
ventilator pt. radiator la Opel, huse
cu tije pt. portbagaj spate la Astra
Break. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând Ford Tranzit, an de
fabricaţie 2002, înmatriculat. Tel.
0757-392158. (RR)
Vând Mitsubishi Galant, 137 cai
putere, 2.500 € neg., o motocicletă
Aprilia Chopper, 125 cmc, 600 €
neg., suport de ridicat motociclete,
100 lei, portbagaj auto pt. biciclete,
60 lei/buc., jante de tablă pt. Nissan
Primera, 200 lei tot setul, plăcuţe de
frână, noi, aduse din Germania,
pentru Mercedes Vito, BMW seria 5,
Opel Zafira şi Vw Touareg, 150
lei/setul. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând motor în 4 pistoane, pentru
tractor sau poate fi folosit pentru
Aro, în stare perfectă de funcţionare, cu anexă cu tot, 600 € negociabil,
o maşină, marca Fiat, 550 €
negociabil. Tel. 0762-188929. (RR)
Vând autoturism Seat Ibiza,
1997, pe benzină, 6.500 €. Tel.
0744-868639. (RR)
Vând autoturism, marca Logan,
1.6, 2011, în stare perfectă, 5.200 €
negociabil, un tractor Fiat, cu plug,
4.500 €, un trailer, 1.000 €. Tel.
0723-850354. (RR)
Vând 2 scutere şi un picamer
mare, performant. Tel. 0743795061. (RR)
Cumpăr pentru Aro, pompe,
centrală de frână şi de ambreiaj. Tel.
0757-311013. (RR)
Vând semiremorcă pt. tractor cu
o singură axă, 1.200 lei, o cabină
completă pentru tractor U445, 1.300
lei, un plug reversibil, cu 2 brazde şi
întoarcere mecanică, 1.800 lei
negociabil. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând 4 jante de tablă cu tot cu
cauciucuri pt. Opel, scuter Honda
Wali, 300 €, un ATV, 200 €, motor de
49. Tel. 0732-282025. (RR)
Cumpăr Dacia Papuc, din 20002002, în stare foarte bună de
funcţionare. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând disc pt. tractor 445-650, pe
roţi, cu 4 baterii, cilindru, 1.800 €
negociabil. Tel. 0732-569936. (RR)
Vând Opel Astra, 1995, în stare
foarte bună, înmatriculată, 500 €
negociabil. Tel. 0742-544119. (RR)

Anunturi
,

Dezmembrez Renault Twingo,
2001, preţurile sunt foarte avantajoase, jante de aluminiu, pe 14, 15,
16, 17 ţoli, 550 lei/setul. Tel. 0752030888. (RR)
Vând greblă de adunat fânul, pe
curele, 450 € negociabil, plug de
îngropat cartofii pe 5 rânduri, 400 €
negociabil, un plug de arat pe şină,
cu 3 brazde, 450 € neg., un disc de
Piatra Neamţ, 1.300 € neg. Tel.
0767-791282, 0723-918262. (RR)
Vând maşină automată, marca
Opel Astra, de 1.6 cmc, 4-5 uşi, pe
benzină, 1995, 1.600 € negociabil.
Tel. 0723-969919. (RR)
Vând diferite cauciucuri de vară,
50 lei/buc., 2 motoare de ATW, noi,
în cutie, 1.000 lei/bucata. Tel. 0729022526. (RR)
Vând urgent Vw Passat, 1.9 TDI,
2005, înmatriculat, recent schimbat,
distribuţie, filtre, ulei, garanţie 2 ani,
ABS, climatronic, proiectoare ceaţă,
închidere centralizată, geamuri
electrice, cârlig remorcare, 196.500
km reali, accept orice test. Preţ
6.000 €. Tel. 0740-520382. (RR)
Vând cuplă pentru tractor U650.
Tel. 0727-067991. (RR)
Cumpăr tractor 1010 DT sau
piese pentru acesta. Tel. 0760124596. (RR)
Vând Renault Twingo euro 2,
acte Germania, stare de
funcţionare, preţ 350 € negociabil.
Tel. 0720-242246, 0725-425847.
Vând 2 biciclete de copii, una pt.
vârsta de 5-7 ani 120 lei şi una pt.
vârste de 7-9 ani 140 lei. Nefolosite
în ţară. Tel. 0749-044785.
Vând plug reversibil cu 2 brazde,
remorcă pe 2 axe, la preţ negociabil.
Tel. 0745-698090.
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.
0742-402807.
Vând Seat Cordoba, 1400 cmc,
an 1995, consum mic 6%, înscrisă
în 2010, geamuri electrice, jante Al,
închidere centralizată. Aspect fizic şi
tehnic bun. Merită văzută. Preţ 1450
neg. Tel. 0742-567908.
Cumpăr motor Dacia capacitate
1600 în stare de funcţionare aştept
să fiu contactat urgent la tel. 0768764920.
Vând Renault Espace 2
benzină, acte de Franţa bune şi cu
asigurare bună, cu 7 locuri, preţ 950
€ neg. Tel. 0748-878880.
Vindem online cauciucuri noi şi
reesapate pt. maşini, 4x4, offroad,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine dec â t la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informatii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la telefon
0318 110 788.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Sculptor, lucrări monumentale
foarte uşoare din învelitori subţiri
beton armat (gros. 5-15 mm),
inclusiv realiste, statui, busturi etc.,
colorit finisaje nelimitate. Tel. 0742773016, www.dekaraso.ro
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0772-175140.

Anunturi
,

Repar orice tip de maşină de
cusut, atât la persoane fizice, cât şi
la persoane juridice. Tel. 0742383969
Doresc angajare la firmă de stat
sau particulară, punând la dispoziţie
autoturismul meu (transport colete,
valori, presă, persoane etc.). Tel.
0742-383969
Ofer limuzină decapotabilă 1948
pt. nunţi, evenimente, redactez
cereri fonduri europene, Vând/
concesionez teren Semenic, gratuit
sediu ultracentral Timişoara contra
colabor ări. Tel. 0742-773016,
www.dekaraso.ro
Repar maşini de spălat, instalaţii
sanitare, electrice, termice şi
interioare. Tel. 0746-213516.
Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Transport marfă cu utilitare
Sprinter şi Fiat Ducato, non stop în
Reşi ţa şi Caransebeş, interninternaţional. Tel. 0741-380928.
Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.
Ecsecut int-ecsterioare gresie
faianta rigips podele izolatii instalatii
termice şi sanitare sarpante fier
beton preturi de criza rog seriozitate
Tel. 0720-242246, 0725-425847.
Execut lucrări interioare
construcţii tencuieli rigips izolaţii,
sună pt. detalii, deţin permis cat. B.
Tel. 0732-624586.
Construim case la roşu sau la
cheie, amenajări interioare sau
exterioare, tencuieli, tinci, glet,
zugrăveli, sape, parchet, gresie,
faianţă, rigips, tencuieli decorative,
etc. Executăm acoperişuri, cu lindab, ţiglă sau şindrilă bituminoasă,
repara ţi de acoperi ş. Pre ţuri
negociabile. Tel. 0741-017894.
În data de 16 Martie am 4 locuri
libere din Reşiţa-Linz (RomâniaAustria). Tel. 0763-811062.
Jurist cu experienţă în litigii de
muncă, litigii comerciale şi fiscale,
plângeri contravenţionale, doresc
colaborare cu societăţile comerciale, PFA-uri, ONG-uri, şi alte
persoane juridice. Ofer şi doresc, la
rândul meu, seriozitate maximă. Tel.
0723-846071.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timisorii şi zboruri charter
din Timisoara în toată Romania.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif 150 €+tva/ora. Informatii şi rezervari pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

Recuperez taxa de primă înmatriculare şi taxa de poluare şi
înmatriculez maşini fără plata taxei
de poluare. Tel. 0727-505315.
Balon cu aer cald Timisoara,
zbor de agrement. Oferim zboruri de
agrement şi publicitare cu balonul
cu aer cald în Timisoara. Rezervari
şi informatii la www. balloony. ro sau
la telefon 0256-270016.

Matrimoniale
Bărbat 42 ani, salariat la stat, doresc cunoştinţă cu o doamnă suplă,
harnică, cu locuinţă. Posed auto şi
să fie fără obligaţii. Te. 0727-268027
Domn 48/170/72 curat şi
prezentabil doresc să cunosc o
femeie fără prejudecăţi, pentru o
relaţie intimă de lungă durată, prefer
din Caransebeş. Tel. 0723-553191.
Tânăr drăguţ, 34/165/68, fără
copii, fără vicii, serios, serviciu,
apartament, doresc să cunosc o fată
de la sat sau de la oraş pt. prietenie/
căsătorie şi a forma o familie. Rog
seriozitate. Tel. 0725-433684.
Bărbat 36 ani, doresc să cunosc
o doamnă până în 40 de ani. Rog
seriozitate. Tel. 0724-593605
Domn 42 ani, 1,75, 78 kg, situaţie materială bună, manierat, antialcool, antifumat, doresc cunoştinţă
cu doamnă pentru căsătorie. Tel.
0720-380489.
Domn singur, ochi albaştrii, fără
vicii, stare materială bună, caut o
doamnă compatibilă, până în 45 ani,
pentru o relaţie de durată. Tel. 0728333317
Domn singur, 30 ani, fermier, la
ţară, comuna Prigor, situaţie materială bună, doresc să cunosc o
doamnă, chiar şi cu copil, dispusă
să vină noră, pentru căsătorie. Tel.
0762-378703
Doresc să cunosc doamnă
drăguţă, fizic plăcut, singură, din
Reşiţa. Eu 54/1,73/79, ofer similar.
Rog seriozitate. Tel. 0733-120916.
Pensionară 63 ani, cu apartament, caut relaţie serioasă. Tel.
0772-175140.
Tânăr fermier, aspect fizic plăcut, situaţie materială foarte bună,
casă, maşină, caut doamnă/domnişoară pentru căsătorie. Tel. 0726043513 Ionel.
Caut puţină prietenie, dragoste,
sentimente la o doamnă mai suplă
până în 45 ani. Eu serios sincer
suflet curat 48/1,63/73. Reşiţa. Tel.
0770-495533.

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 13.03.2013
Reşiţa: Barman: 1
Bocşa: Tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale: 1
Băile Herculane: Asistent medical fizioterapie: 4; Barman: 2; Bucatar: 2;
Cameristă hotel: 5; Director de hotel: 1; Gestionar depozit: 1; Ospătar: 6
Caransebeş: Inginer industrializarea lemnului: 1; Sudor: 1
Moldova Nouă: Operator la maşini-unelte semiautomate şi automate: 1
Oraviţa: Şofer de autoturisme şi camionete: 1
Bozovici: Mecanic utilaj: 1
TOTAL JUDEŢ: 28

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Ungaria

Calendar 2013
Australia
17 Martie

Malaezia
24 Martie

China
14 Aprilie

Bahrain
21 Aprilie

Spania
12 Mai

Monaco
26 Mai

Canada
9 Iunie

28 Iulie

Spa Francorchamps
308,052 km
7,004 km
20
44

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Autodromo Nazionale Monza
306,720 km
5,793 km
11
53

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Marina Bay Street Circuit
309,087 km
5,073 km
23
61

Belgia

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Sepang International Circuit
310,408 km
5,543 km
15
56

Italia

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Shanghai International Circuit
300,066 km
5,451 km
16
56

Singapore

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Bahrain International
308,238 km
5,412 km
15
57

Coreea de Sud

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Circuit de Catalunya
307,104 km
4,655 km
16
66

Japonia

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Circuit de Monaco
360,520 km
3,340 km
19
78

India

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Gilles Villeneuve
305,270 km
4,361 km
15
70

Emiratele Arabe Unite

25 August

8 Septembrie

22 Septembrie

13 Octombrie

27 Octombrie

17 Noiembrie

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Brazilia

Nürburgring
308,623 km
5,148 km
15
60

24 Noiembrie

Joi/14 Martie

Vineri/15 Martie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+11ºC
+1ºC

+12ºC
+3ºC

Reşiţa
Oraviţa +8ºC
-1ºC

pe următoarele

+11ºC
+1ºC

11 zile
Luni, 18 Martie

+2ºC
-4ºC

Suzuka Circuit
307,573 km
5,807 km
17
53

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Buddh International Circuit
308,400 km
5,137 km
16
60

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Circuit of the Americas
308,896 km
5,513 km
20
56

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Autódromo José Carlos Pace
305,909 km
4,309 km
15
71

Sâmb@t@/16 Martie

Duminic@/17 Martie

Timişoara
Caransebeş

+4ºC
-6ºC

Reşiţa
Oraviţa

+2ºC
-6ºC

Miercuri, 20 Martie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa

0ºC
-8ºC

+2ºC
-5ºC

Marţi, 19 Martie

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Yas Marina Circuit
Distanţa: 305,470 km
Lungime: 5,554 km
Viraje:
21
55
Ture:

3 Noiembrie

SUA

Prognoza meteo

Circuit: Korea International Circuit
Distanţa: 308,825 km
Lungime: 5,615 km
Viraje:
18
Ture:
55

6 Octombrie

Circuit: Silverstone
Distanţa: 306,227 km
Lungime: 5,891 km
17
Viraje:
Ture:
52

8

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Albert Park
307,574 km
5,303 km
16
58

30 Iunie

14 Iulie

Hungaroring
306,663 km
4,381 km
13
70

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

Marea Britanie

Germania

Circuit:
Distanţa:
Lungime:
Viraje:
Ture:

+2ºC
-15ºC

-2ºC
-10ºC

Caransebeş

+7ºC
+2ºC

Reşiţa
Oraviţa +4ºC
-1ºC

+7ºC
0 ºC

+1ºC
-8ºC

Joi, 21 Martie

Vineri, 22 Martie

+8ºC
-1ºC

Sâmbătă, 23 Martie

Duminică, 24 Martie

Reşiţa

+8ºC/+4ºC

+11ºC/+9ºC

+14ºC/+7ºC

+13ºC/+5ºC

+14ºC/+8ºC

+13ºC/+5ºC

+11ºC/+4ºC

Timişoara

+13ºC/+6ºC

+16ºC/+9ºC

+16ºC/+7ºC

+17ºC/+4ºC

+18ºC/+6ºC

+14ºC/+3ºC

+13ºC/+4ºC
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