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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Anunţuri

1200 de primari şi consilieri locali sunt incompatibili?
Primarii puterii se revoltă. Toate armele sunt unse, războiul ale

ăre, primarul Constan

ăna
ără

ru

ălcarea legii integrită ă
ăre sus ă luptă pentru colegii săi: „Eu am respectat

legea, m-a învă ăsescu să suflu ă acesta. Era mai
lesne să-i înve ă în iaurt.

În acest moment incompatibilitatea ale
ărul 1 a puterii. U.S.L.-ul fierbe la temperatură maximă, ce vor face

la următoarele alegeri fără ace ători de voturi? Ei sunt cei care
trebuie să perpetueze U.S.L.-ul la putere. Dacă instan

ă de 3 ani de la data când hotărârea
instan ă ă. Primarii de comune care î

ă întronarea altora „pe func
ă în această pozi ă

primenire de baroni locali!
Dar în incompatibilitate sunt

ăncescu,
pre ără
ei? Arma secretă a liberalilor, în cazul în care evolu

ă, era chiar Klaus Iohannis. În el
ă renun

ă-
ără mari eforturi de imagine, pesedeii au luat asupra lor

această „piatră de moară”, ei o cară în spate. Într-un final o să realizeze
(probabil) că această piatră este de fapt aidoma „stâncii lui Sisif”, dar
numai după ce se va sesiza Uniunea Europeană

ări ă de la Cumpăna, cu care nu poate nimeni
ă ca o mitralieră cât de important

este ca ea ă facă parte din Consiliile de Administra

ă ărie comunală”. Ea e
specialista ă a apei, a

ă fie în
toate, ca să meargă treaba bine, să aducă fonduri europene, să
conducă, că de aia a fost aleasă de comunitate. Nici prin minte nu-i
trece că locurile din Consiliile deAdministra

ă ea î
ă

ă a Ac ă ce
hotără

ăieri. Func ă este
similară cu cea de administrator.

Deja un proiect de lege, care ciunte ă
ă va trece tacit

ăsputeri, pentru
aducerea la tăcere a A.N.I. Oamenii trebuie să fie liberi, să- ă
lini ă nu acum, când
sunt pe val ă,
un miting de protest în fa
ă vor căuta solu

ălcat legea. Li se pare nedrept să- ă ciracii când ei de
ă nu-

ă întrebările incomode ale presei, spune că
da, modifică într-o clipă legea, dă o Ordonan ă de Urgen ă, e u

ă este valabilă
doar pentru viitor, nu este o solu

ă doar câteva ore Mazăre aduce solu ă:
„Guvernul să dea o amnistie pentru cei care sunt în incompatibilitate”.

Cât îi mai trebuie clasei politice române ă nu
face legi speciale pentru cei care sunt în căru

ă
ă o pot promova doar demni urma ă

aminti ăi animalule”? Pe Radu
Mazăre.

şilor
locali a început la toate nivelurile politice şi administrative. Radu
Maz şor Constantinescu, preşedintele
Consiliului Jude

şi prim-vicepreşedinteleAsocia
şi, f

şine, fac presiuni publice asupra guvernului şi parlamentului pentru
punerea în legalitate a aleşilor care au devenit incompatibili prin
înc şi demnit

şi-n iaurt”, afirm

şilor a devenit problema
num

şti aduc

şii nu vor mai putea
de

şi irevocabil şi
pierd mandatul dup

şi oameni serioşi, primarul Sibiului
Klauss Iohannis (prim-vicepreşedinte P.N.L.) şi Aristotel C

şedintele Consiliului Jude şov. Ce se va face P.N.L.-ul f

şi-
au pus speran

şi recupereze
incompatibili f

şi-i va lua de urechi.
Gureşa prim

şi explic
şi ceilal şi s

şi chiar a descoperit formula chimic şa cum Elena
Ceauşescu descoperise „codoiul”. Primarul savant trebuie s

şi poate manifesta „autoritatea”
prin alte competen

şte A.G.A. Iar primarul, care este ordonator principal de credite,
nu poate fi „administrator” nic

şte legea incompatibilit
şi de Senat.

Puterea face toate diligen şte din r
şi împart

şti
şi la butoane, atunci când? Aleşii locali au promis o grev

şi Antonescu au declarat
c şii care au
înc şi piard

şi ajute turma, legea sunt ei, chiar este floare la
ureche.

Juristul dr. Ponta, dup
şor

pentru el. Dar tot el se trezeşte vorbind: „Dar legea nou

şti pentru a realiza c

şi face lor „dolce vita”, o democra
şi iliescieni. Apropo, v

ţei, Nicu
ţean Constanţa, Mariana Gâju, primar al comunei

Cump ţiei Comunelor, au propria lor
teorie despre incompatibilitate. Sunt vârful de lance al PSD-ului

ţii în exercitarea funcţiilor ţilor
publice. Maz ţine c

ţat B
ţe, la rândul lui, pe colegi, cum se sufl

ţa va menţine
deciziaAgenţiei Naţionale de Integritate (A.N.I.), ale

ţine funcţii similare pe o perioad
ţei devine definitiv

ţia lor” (unii sunt primari
cu 3-4 mandate) nu vor mai ajunge vreodat ţie. O mic

ţean Bra
ţia lui Crin

Antonescu devine involuţie riscant
ţele cei din „grupul Antonescu”. Cum s ţe la

acesta din cauza unei „legi tâmpite”? Acum au ocazia s

ţ ţine
pasul, apare pe la televiziuni

ţi ale ţie

ale „societ ţilor (comerciale) de gospod

ţie pot fi ocupate de oameni
specializaţi în anumite domenii, c

ţe, aceste societ ţi sunt conduse de Adunarea
General ţionarilor. Consiliul de Administraţie execut

ţia pe care o exercit

ţii, a
trecut prin Camera Deputaţilor. S-a stabilit c

ţele, munce

ţi ciolanul, sunt la guvernare, e rândul lor. Dac

ţa guvernului. Ponta
ţia pentru a-i introduce în legalitate pe ale

ţin
controlul. Cum s

ţ ţ

ţie pentru cei care deja sunt în
incompatibilitate”. Dup ţia legal

ţa lor? Nu au ajuns pe
demnit ţi publice pentru a- ţie atât de
original

ţi pe cine a dezmierdat Ion Iliescu cu „m

Vlada Vişatovici

MAREA HOINĂREALĂ 2013
un proiect de interes public pentru monitorizarea alternativă a mediului şi promovarea ecoturismului în

Microregiunea Dunăre - Nera - Caraş realizat în fiecare an în perioada aprilie - noiembrie.

ETAPA VI - august 2013 - Hoinari în
misterioasele Chei ale Caraşului.

16 august 2013 - Bun venit în Cheile
Caraşului
Orele 16.15 - 17,15

Orele 20.30

ş la vale, pe jos
şi pe ap

Orele 14.00- 16.30

C

şului (zona de
protec

şului pe traseul Poiana
Prolaz - Canionul Caraşului şi retur.

Obiectivului nr. 1 Monitorizarea alternativa
a mediului în Parcul Na

şului.
Infomarea grupurilor de turişti prin

distribuire de pliante şi mesaje verbale privind
reguli de practicare a turismului în Parcul
Na şului,

Ecoturism incluzând recunoaşterea unor
specii şi exemplare rare de flor şi faun

şului în
vederea concursului de imagini din timpul serii

Concursul „Cea mai frumoas
şului.”

Concursul „O vedet

şului
şi a rezerva şului.
Prezinta Cornel Popovici Sturza.

Locuri mirifice din Cheile Caraşului -
prezint

şi

şi predarea fişelor de
monitorizare şi a h

ş
(activitate cu echipament

promo

şului (zona de
protec

şului pe traseul poiana
Prolaz - Peştera Liliecilor - Caraşova (c

şti privind reguli
de practicare a turismului în Parcul Na

şului prin distribuire de
pliante si mesaje verbale.

Ecoturism incluzând recunoaşterea unor
specii şi exemplare rare de flor şi faun

ş.

ălătorie pe jos pe traseul Iabalcea -
poiana Prolaz,
orele 18,30 -19,30 (activitate cu echipament
promo

ă

ă) din Parcul Na

ă ă,
vizitarea punctelor de belvedere de pe traseu,

realizarea de imagini a canionului Cara

ă imagine a
caniuonului Cara

ă eco...” care constă în
prezentarea unui moment artistic bazat pe
cal i tă

ă to

( Activitate cu echipament
promo

ă colonel in rezervă Gheorghe
Popoviciu - voluntar Re

ăr

ă a unei lungimi de curs
de 150 m pe râul Cara

ă

ă) din Parcul Na

ălătorie
pe jos 6 km)

Infomarea grupurilor de turi

ă ă,
vizitarea punctelor de belvedere de pe traseu,
baie în râul Cara

ţional)
Activit ţi de voluntariat in interiorul

rezervaţiei naturale Cheile Cara
ţie integral ţional

Semenic - Cheile Cara

ţional Semenic - Cheile
Cra

ţional Semenic - Cheile Cara

ţ i nat ive (cantec, reci tare de
poezie/povestire/legenda, anecdota, etc.).
Jurizeaz ţi participanţii.

ţional)
Prezentare ecoturistica generala a

Parcului National Semenic - Cheile Cara
ţiei naturale Cheile Cara

ţa

Completarea
ţilor

Ecoturism. Concurs de parcurgere cu
salteaua de o persoan

ţional)
Activit ţi de voluntariat in interiorul

rezervaţiei naturale Cheile Cara
ţie integral ţional

Semenic - Cheile Cara

ţional
Semenic - Cheile Cara

17 august 2013 - Pe Cara

Orele 9,45 - 10.30

Orele 10,30 - 12.30

ă cu salteaua
Orele 9,30 - 9,45

C

şi nu l
şilor t

ălătorule ai ajuns în lumea mirifică din
sudul Banatului! Nu lua cu tine decât

imaginile acestei lumi ăsa aici decât
urmele pa ăi!
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Primăria Municipiului Re
ă Socială” anun ă condi

ă beneficieze de
serviciile specializate (desfă ă

ă ă
socială, trebuie să de ă următoarele documente

cerere prin care să solicite includerea în cadrul
acestui centru;

copie după buletin sau carte de identitate;
cupon de pensie (pensie anticipată sau limită de

vârstă);
adeverin ă de la medicul psihiatru;
adeverin ă de la medicul de familie. Actele vor fi

depuse la Serviciul Public „Direc ă
Socială”, situat pe Strada Libertă

ă veche), de luni până joi de la 7.30 - 16.00

ăria Municipiului Re ă opinia
publică asupra faptului că programul de lucru al
Comisiei Europene pe anul 2013 prevede revizuirea
politicii

ă dore ă afle dacă sunte
ărere că obiectivele de reciclare din legisla

ării vor fi utilizate la elaborarea
unei posibile noi legisla ă prevină
producerea de de ă stimuleze reutilizarea

ă
ă

ăr ă-
ă la jumătatea lunii septembrie 2013.

Consultarea publică poate fi accesată online,
utilizând link-ul www.wastetargetsreview.eu De
asemenea, opiniile pot fi trimise pe adresa de e-mail:
mediu@primariaresita.ro.

Primăria Municipiului Re
ă duminică, 18

august, începând cu ora 20:00, un spectacol sus
ă vocal - instrumentală

Pavel Bobeică, solist vocal Nicolae Cărăgin. Eveni-
mentul va avea loc în foi

ăria
Municipiului Re ă astfel seria ac

ă
ă ocazie, Primarul

municipiului Re ă pe
to ă ă participe la spectacolul de duminică,
18 august, de la ora 20:00, din Parcul Tricolorului.

Primăria Municipiului Re
ă Socială” anun ă pensionarii

din municipiul Re
ă

ă pot ridica tichetele de călătorie în
perioada 2 - 20 septembrie 2013.

Vârstnicii care locuiesc în cartierele Lunca
Bârzavei (Govândari), Câlnic,

ăriei situat pe Aleea
Domogled numărul 1 (Microraion IV - cartier
Govândari), lângă Serviciul Public “Direc

ă în zona Triaj

ă Socială” de pe Strada
Libertă ă veche).

Persoanele vârstnice au obliga

ă
legitima

ă după cum urmează
2 - 11 septembrie 2013: A, B, C, D, E, F,

G, H, I, J, K, L;
12 - 20 septembrie 2013: M, N, O, P, R, S,

ăriei Municipiului
Re ături de lucrătorii Poli

ă instala

ă iar trapele erau închise. De asemenea, în
momentul pornirii acestor sisteme pentru verificare,
s-a observat că sunt func

ăzute la data efectuării verificării, această
ac ă atunci când vor fi înregistrate
valori termice de peste 30 de grade Celsius.

Serviciul Public “Direc

ă o cre
ă au fost întocmite

ă ăne

ărilor din venituri, inspectorii din cadrul
Serviciului Executare Silită ărire Bunuri vor
efectua, ă săptămână, deplasări în teren
la debitorii care figurează cu debite restante mai mari
de 1.000 de lei. Controalele au ca scop identificarea
surselor de venit ale datornicilor în vederea instituirii
popririi precum

şi

şurarea unor activit

şt şi
vineri de la 7.30 - 13.30.

Prim şi

şi a legisla şeurile.
Comisia European şte s

şeuri ar trebui revizuite şi în ce mod.
Rezultatele consult

şeuri şi s şi
reciclarea acestora, ca parte a unei revizuiri mai
ample a politicilor în materie de deşeuri, în 2014.
Cet

şi celelalte p şi exprime
opiniile pân

şi
şi

şorul din Parcul Tricolorului
(zona Victoria, cartier Lunca Bârzavei). Prim

şi
şi menite a le

oferi reşi

şi

şi

şi şi cu o
pensie care nu dep şeşte 800 de lei, precum şi cei

peste 70 de ani, c

şi Taxe Locale”.
Pensionarii care domiciliaz şi în

cartierele Lunca Pomostului, Centru Civic,
Muncitoresc, Stavila, Lend, Marginea, Cuptoare,
Secu şi Doman se pot prezenta la sediul Serviciului
Public “Direc

şt

şi
copie xerox), cuponul de pensie aferent lunii august
2013 (original şi copie xerox) şi poze tip buletin
actualizate (pentru persoanele care nu posed

Ş,
T,

şi
Siguran

şi şi
şi de ventila

şi de ventila

şi Taxe” a
recuperat, în luna iulie, suma de 864.091 de lei din
impozite, taxe şi amenzi contraven

ştere cu 129.026 de lei. În luna
precedent şi comunicate ter

şti pentru 176 de persoane
fizice şi juridice. De asemenea, au fost întocmite şi
comunicate ter

şterii încas
şi Urm

şi în aceast

şi a bunurilor acestora în vederea
instituirii sechestrului.

ţa prin Serviciul Public
„Direcţia de Asistenţ ţ ţiile de
frecventare a centrului de zi pentru persoane vârst-
nice. Pensionarii, care doresc s

ţi
recreative, acţiuni cultural-religioase, oferirea unei
mese de prânz) în cadrul acestei unit ţi de asistenţ

ţin

ţ
ţ

ţia de Asistenţ
ţii nr. 18-22 (fosta

Po

ţa informeaz

ţiei privind de
ţi

de p ţia UE
în materie de de

ţii care s

ţenii, asociaţiile de locatari/proprietari,
societ ţile comerciale, ONG-urile, instituţiile publice

ţi interesate sunt invitaţi s

ţa în parteneriat cu
Radio România Re ţa organizeaz

ţinut
de orchestra profesionist

ţa continu ţiunilor
cultural-artistice, iniţiate anul trecut,

ţenilor diverse modalit ţi de petrecere a
timpului liber. Cu aceast

ţa, Mihai Stepanescu, îi invit
ţi cet ţenii s

ţa prin Serviciul Public
“Direcţia de Asistenţ ţ

ţa, cu vârsta sub 70 de ani

Ţerova, Moniom se
pot prezenta în spaţiul Prim

ţia Impozite

ţia de Asistenţ
ţii numerele 18-22 (fosta Po

ţia de a se
prezenta personal cu actul de identitate (original

ţie). Ridicarea tichetelor se face în ordine
alfabetic

Ţ, U, V, W, X, Y, Z.

Personalul Compartimentului pentru Transport
ţa circulaţiei din cadrul Prim

ţa al ţiei Locale Re ţa au
verificat sistemul de aer condiţionat ţie
din mijloacele de transport public local, în condiţiile
unei temperaturi exterioare de 16-17 grade Celsius.
În urma acţiunii a fost constatat faptul c ţia de
aer condiţionat ţie din toate autobusele
era oprit

ţionale, cu excepţia celor
dintr-un singur autobus. Din cauza temperaturii exte-
rioare sc

ţiune va fi reluat

ţia Impozite

ţionale.
Comparativ cu luna iulie a anului 2012, se
înregistreaz

ţilor
popriţi 250 de adrese de înfiinţare a popririi asupra
disponibilit ţilor b

ţilor popriţi 100 de adrese de înfiinţare
a popririi asupra salariului sau pensiei. În vederea
cre

Biroul de pres şiă al Primăriei Municipiului Re ţa

:

:

�

�

�

�

�

�
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A inceput emiterea Cardului
Profesional European!

AJOFM Caraş-Severin face cunoscut ca a inceput procedura de
emitere a Cardului Profesional European. Persoanele in cautarea unui
loc de munca, precum si persoanele care se afla deja inregistrate in
evidentele institutiei, pot sa devina posesorii acestui card adresandu-
se personalului nostru de la sediul AJOFM Caraş-Severin sau sediilor
locale aleAJOFM Caraş-Severin.

Emiterea acestor carduri va avea loc in cadrul proiectului “Cardul
profesional european - solutie europeana in cautarea unui loc de
munca” - ID 64305, POSDRU/94/4.1/S/64305, proiect strategic, la
nivel national, ce vizeaza modernizarea Serviciului Public de Ocupare
(SPO) prin introducerea unui sistem informatic complex ce are la baza
cardul ca si instrument de autentificare. Aceasta activitate va continua
si dupa finalizarea proiectului.

Proiectul este implementat de Agentia Nationala pentru Ocuparea
Fortei de Munca (ANOFM) in parteneriat cu S.C. Soft Business Union
SRL si s-a desf şuart pe o perioadă ă de 33 luni (1 decembrie 2010 - 31
august 2013) in conditiile de finan

ă în cresterea calitatii si
transparentei serviciilor de ocupare oferite de SPO persoanelor in
cautarea unui loc de munca; a serviciilor oferite agentilor economici
interesati in atragerea de resurse umane, precum si a altor institutii
publice cu care ANOFM interactioneaza; respectiv imbunatatirea
serviciilor de mediere a muncii prin asigurarea unui standard de calitate
in procesul de furnizare a acestor servicii prin introducerea Cardului
Profesional European pentru persoanele in cautarea unui loc de
munca inregistrate in cadrul tuturor structurilor SPO. Va asteptam la
sediile noastre pentru emiterea cardurilor,

ţare obtinute prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.
Obiectivul general al proiectului const

Director executiv AJOFM Caraş-Severin, Caius Isac

Informaţii detaliate despre proiect sunt disponibile pe site-ul
dedicat: www.card-profesional.ro .

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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Auto-Moto-Velo
V

ţionale, 3850 € neg; Vw
Passat 1.9 TDI, numere ro

ţa Citroen boxer, an
1996, 1400 € neg; Seat Cordoba
TDI, an 1997, înmatriculat în Franţa,
recent adus, 650 € neg. Tel. 0765-
577197. (RR)

Vând Dacia Super Nova, a.f.
2002, verde metalizat, stare de
funcţionare. Tel. 0255-233923

Vând Opel Astra 1,6 benzin

ţie

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

Vând biciclet

ţionare, 330
lei. Tel. 0728-813340.

ând Golf 3 stare bună, 1400
cmc, înmatriculat CS, 1500 €. Tel.
0743-092858.

Vând Ford Mondeo, an 1997,
motor 1.8, înscris în România, taxa
nerecuperată, 1500 € neg sau
schimb cu ma ă mai mică înscrisă
în România. Tel. 0748-362533. (RR)

Vând la Comorâ
ă

ă, an
2001 înmatriculat 74 kw 100 cp. Tel.
0736-941120, 0742-105107.

Vând Vw Polo, 1.4 benzină,
2001, abs, servodirec ă,
scaune încălzite, geamuri electrice,
închidere centralizată, km reali, 5
u

ă comandă originală,
aproape nouă, are

ă copii, montană,
vârsta 7, 8 la 12, 13 ani, schimbător
viteze, 21 viteze, pedale metal, cric,
scaun

şin

şte tractor U650
din 1990, stare tehnic şi aspect
excep

şii, 2250 €
neg. Tel. 0766-526983, 0746-
898534. (RR)

Vând în Reşi

şi frân

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

Vând dubl
şi accelera

şi ghidon reglabil, portbagaj,
stare perfecta de func

Vând un set de 4 anvelope de
iarn 175/70/13

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

Vând Golf 4 1.9 tdi an 2004
înmatriculat. Taxa nerecuperat

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

ă. Tel. 0729-026268.

ă.
4990 €. Tel. 0724-408198.

, m rimea

Vând în Glimboca 2 jante de 16
pentru remorc

Vând biciclet ţi, aluminiu,
foarte u

ţ moale,
furc

ţionare, 590 lei. Tel.
0740-520382.

VândAudiA4 an 1997 motor 1.8,
culoare negru, folie geamuri omo-
logat, înmatriculat RO, taxa pl

ţionare. Tel. 0737-404841.
Vând urgent voucher. Tel. 0741-

082392.
Pensionar vând Matiz în stare

perfect ţie 2003,
culoare albastr

ţi numai pe asfalt.
Ţinut în garaj. Preţ 1800 € nego-
ciabil. Tel. 0723-335372.

ţionare, închidere
central

Vând voucher program Rabla.
Tel. 0355-803325.

Vând voucher, 500 € neg. Tel.
0730-977713. (RR)

Vând în Re ţa Opel Agila, an
2002, motor 1000 cmc ecotec,
injecţie total

ţie pe lanţ, 5 u
-

ţoli cu 4 prezoane pentru Ford, Vw

ă adul
ă, culoare albă, schim

bătoare Shimano, cric, si
ă telescop, alte accesorii, stare

perfectă de func

ătită
ă, consumabile schim-

bate, geamuri oglinzi trapă electrice,
mp3, climatronic, jante Al, aspect
irepro ă de
func

ă. An de fabrica
ă, model standard,

15.500 km rula

Vând Vw Polo 2001 stare
perfectă de func

ă, stopuri tuning led, jante Al,
climă, mp3, înmatriculată RO, taxa
nu a fost recuperată, aspect
irepro

ă, servo total, ABS,
ESP, dublu airbag, oglinzi electrice,
distribu

ă 13

şoar

şi
nerecuperat

şabil stare perfect

şabil. Tel. 0737-404841.

şi

şi, consum
foarte mic, cauciucuri noi, înmatri
culat recent în România, acte la zi,
proprietar, 2000 €; 4 jante tabl

şi
altele, toate cu 200 lei; huse cu tije
pentru portbagaj spate la Astra
break model 1992-97. Tel. 0729-
824413. (RR)

-

Vindem online cauciucuri noi

ă România.
Comenzi

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

şi informa

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toat

ţii pe www.cau
ciucuridirect.ro sau la tel. 0318-
110788.

(continuare )în pagina 7

După înscrierea la agenţiile de ocupare a forţei
de muncă sau la alţi furnizori acreditaţi de servicii
specializate pentru stimularea ocupării forţei de
muncă, absolvenţii pot beneficia de informare şi
consiliere profesională, mediere pentru identificarea
unui loc de muncă, formare profesională gratuită prin
programe care asigură iniţierea, calificarea,
recalificarea, perfecţionarea, specializarea şi
facilităţi financiare.

Facilităţi acordate absolvenţilor pentru
stimularea încadrării în muncă: Dacă un absolvent
se angajează cu program normal de lucru, pentru o
perioadă mai mare de 12 luni, în perioada în care
este înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de
muncă, acesta beneficiază de o primă de încadrare,
reprezentând o sumă egală cu valoarea indicatorului
social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Dacă un absolvent se angajează cu program nor
mal de lucru, în perioada de acordare a indemniza
ţiei de şomaj poate beneficia de o sumă egală cu
indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până
la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă
nu s-ar fi angajat. Condiţia este menţinerea
raporturile de muncă sau de serviciu pentru o
perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.

Dacă un absolvent se angajează în perioada în
care beneficiază de indemnizaţia de şomaj, într-o
localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km,
faţă de localitatea de domiciliu, poate beneficia de o
primă de încadrare, egală cu de două ori valoarea
indicatorului social de referinţă în vigoare la data
acordării. Dacă se angajează într-o localitate şi
urmare acestui fapt îşi schimbă domiciliul, poate
beneficia de prima de instalare, reprezentând o
sumă egală cu de şapte ori valoarea indicatorului

social de referinţă în vigoare la data instalării.

Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de
la absolvire nu reuşesc să se încadreze în muncã
potrivit pregãtirii profesionale, beneficiază de indem
nizaţie de şomaj. Aceasta nu se acordă automat
tuturor celor care s-au înscris în termenul legal de 60
de zile de la absolvire, ci se acordă la cerere.

Cererea se depune de către solicitant la agenţia
pentru ocuparea forţei de muncă din raza de
domiciliu/reşedinţă.

Un absolvent poate beneficia de indemnizaţia de
şomaj dacă în termen de 60 de zile de la absolvire s-
a înregistrat la agenţia pentru ocuparea forţei de
muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă sau la un
furnizor de servicii specializate, acreditat, nu a reuşit
să se încadreze în muncă potrivit pregătirii
profesionale, nu urmează o formă de învăţământ la
data solicitării dreptului, nu realizează venituri sau
realizează din activităţi autorizate potrivit legii
venituri mai mici decât valoarea indicatorului social
de referinţă în vigoare. Indemnizaţia de şomaj pentru
absolvenţi se acordă la cerere, pe o perioadă de 6
luni şi este o sumă fixă. Cuantumul reprezintă 50%
din valoarea indicatorului social de referinţă în
vigoare, iar îndemnizaţia poate fi solicitată în cel mult
12 luni de la data expirării termenului de 60 de zile de
la data absolvirii (data absolvirii este data de întâi a
lunii următoare celei înscrise pe diplomă sau, după
caz, pe certificatul de studii eliberat de către instituţia
de învăţământ, dacă în cuprinsul acestora nu se
specific în mod expres o anumită dată de absolvire )
Indemnizaţia se acorda o singură dată, pentru
fiecare formă de învăţământ absolvită.

-
-

-

Facilităţi acordate pentru stimularea
mobilităţ

Îndemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi

ii

Compartimentul Comunicare, Relaţii Publice şi
Presă - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Încadrarea absolven ăţilor în munc
ţia de ţi

şi
indemniza şomaj pentru absolven
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Imobiliare
Vând în Re ă

Comisariat, apartament 2 camere,
19.000 € neg. Tel. 0726-084660. ( )

şiţa, Moroasa Il lâng

rr
Ofer spre închiriere, în centrul

Re ă 54
mp, toate utilită ările
necesare. Tel. 0757-372660, 0722-
688244. (RR)

Vând în Re

ă, podele laminate,
termopane, centrală, izola

ă, u

ă 6
camere, bucătăr ie, grădină,
afumătoare, cote ăini, 3 lan

ământ, 30.000 €; casă mobilată,
25.000 €. Tel. 0255-526846. (RR)

Vând garsonieră pe Calea
Caransebe

ă închiriez apartament 2
camere. Tel. 0355-416666. (RR)

Vând în Re

ătă

ă
ătă

ă
centrală, apartament plus garaj,
toate îmbunătă

ă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
mare, fântână în curte, grădină,
canalizare, 50.000 € neg. Tel. 0255-
243390. (RR)

Vând la Ezeri ă 2 camere,
bucătărie, grajd, fântână în curte,
grădină, 25.000 €. Tel. 0731-
672417. (RR)

Schimb apartament 2 camere
complet renovat, etaj 2/4, centrală,
termopane, izola ă, faian ă,
gresie, cu apartament 3 camere,
ofer diferen ăr garaj în
Govândari. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând casă în Lugoj cu teren
intravilan, pe str. Făgetului, 45.000 €
sau doar terenul la 15 €/mp. Tel.
0726-253481. (RR)

Vând în jud. Timi ământ 1600
mp, bun pentru agricultură, pentru
livadă, pentru construc

ăr de top, dezmembrare, curent
electric pe stradă, cu apă potabilă
pe stradă, fântână în grădină, 2
€/mp neg. Tel. 0256-234938, 0765-
209448. (RR)

Vând în Verme ă locuibilă,
grădină foarte mare, pomi fructiferi,
25.000 €. Tel. 0747-022625. (RR)

Vând în Cuptoare teren 5000
mp, livadă nelucrată s-a împădurit,
25.000 lei neg; 2 case, 55.000 €
neg. Tel. 0255-233854. (RR)

Am un teren, săla
ă, fără

arături, curent electric în săla ă.
Tel. 0735-824125. (RR)

Vând în Gherteni
ă nouă, compusă din 2 camere,

bucătărie, holuri, ă,
anexe, grădină 12 ari, 16.000 € neg
sau schimb cu garsonieră în
Timi

ăile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ă în Caransebe

ă cu
grădină, curte, pomi fructiferi, unele
îmbunătă ăcute, 15.500 € neg.
Tel. 0732-958431. (RR)

şi
şi dot

şi
şului, apartament

confort 1, 3 camere decomandate,
gresie, faian

şile schimbate, renovat
recent, 34.000 € neg. Tel. 0729-
137654, 0255-222550. (RR)

Vând la Gherteniş cas

şului r.10, 5600 €. Tel.
0741-915950. (RR)

Vând în Cuptoare teren 1500
mp. Tel. 0743-149979. (RR)

Caut s

şi
şului l.1, apartament 2

camere, confort 1, 20.000 € neg. Tel.
0786-483218, 0355-415185, 0747-
468797. (RR)

Vând în Reşi

şi modern, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tuşnad, 21.000 € gol, 22.000
€ plin. Tel. 0770-479181. (RR)

Vând în O şu pe str.
Libert

şu, zon

ş cas

ş p

ş cas

ş, în zona
Poarta, 25 de zile de coas

ş, ap

ş la nr.310,
cas

şopru, fântân

şoara, eventual diferen

şi utilat, parter, 50.000 €
neg, sau schimb cu apartament 2-3
camere sau cas ş.
Tel. 0722-551615. (RR)

Vând în Jdioara, Timiş, cas

ţei, apartament 1 camer
ţile

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ
ţie

interioar

ţ de g ţuri
de p

n

ţa pe Calea
Caransebe b

ţa apartament 3
camere, confort 2, îmbun ţit cu tot
ce-i nou

ţelu Ro
ţii, apartament 2 camere

îmbun ţit, etaj 1, 20.000 € neg.
Tel. 0355-417177. (RR)

Vând în Oţelu Ro

ţirile, 23.000 € plin.
Tel. 0733-524679. (RR)

Vând la Borlovenii Noi teren 30
ari, 2500 lei. Tel. 0762-378703. (RR)

Vând în Eftimie Murgu cas

ţie termic ţ

ţa. Cump

ţie case, cu
num

ţa. Tel.
0730-685975. (RR)

Vând în B

ţiri f

Vând în Re
ă, nou construită, 4

camere, 2 băi, 2 bucătării, salon 50
mp, garaj, 125.000 € neg. Tel. 0740-
880117. (RR)

şiţa, pe 24 ianuarie
nr. 50, cas

Închiriez în Re ă Ate
neu, spa ă, 200
mp, cu parcare proprie plătită 150
mp, 2 €/mp. Tel. 0720-818227. (RR)

şiţa, lâng -
ţiu comercial tip hal

Vând în Re

ă, termopane,
izola ă, 38.000 € neg. Tel.
0724-975351. (RR)

Vând în Boc ă 3 camere,
baie, bucătărie, cămară alimente,
hol mare, 2 pivni

ădină 1706 mp, 30.000 €
neg. Tel. 0255-555255, 0720-
382827. (RR)

Vând 2 case la Secă

ă spa

ă în Luncă, 8000
€ neg. Tel. 0748-362533. (RR)

Vând în Răcă ă 7
camere, 2 coridoare, fântână,
dependin ădină cu pomi
fructiferi. Tel. 0255-575450. (RR)

Vând garsonieră zona Pia
ă, pre

ă + diferen ă.
Pre

ătaia casă sau schimb
cu apartament în Re

ă. Tel. 0723-299767
Vând în zona sta ă, bd.

A.I. Cuza, apartament 2 camere,
decomandat, în blocul nr. 32, parter,
59,70 mp, pre

ăsu ă în Re

ăr săla

ădină 2500 mp lângă
IMR, acces auto. Tel. 0255-218004,
0355-806580

Primesc în gazdă 1-2 fete. Tel.
0770-495791

Vând grădină 400 mp cu număr
de casă în

ă abatorul lui Doro
ban

ăie ă.
Tel. 0729-115691

Vând casă în Dognecea (cen
tru), 2 camere, bucătărie, curte,
fântână betonată, grădină, cablu ,
telefon, pre

ă în Re

ă la Câlnic, 4 camere,
garaj, grădină 500 mp. Pre

ă,
în Re

ă de
44 mp. Apartamentul este compus
din cameră, bucătărie, baie, hol,
balcon. Apartamentul este situat la
etajul 9 din 9, deasupra este pod

ăcut acoperi ă, există
lift, scara de bloc curată, zona
reziden ă, locuri de parcare în fa

ă, canalizare, curent
electric. Tel. 0724-070200.

şi

şa cas

şeni, 19000
€ neg. Tel. 0731-191130. (RR)

Se închiriaz
şi

şdia cas

şi

şi

ş micu şi

şi teren, parcelat,
4000 mp lâng

şi
şi coridor, gaz. Pre

şi

şi
este f ş cu

şi spatele blocului. Apartamentul nu
are finisaje. Are uşa de metal.
De

ţa, în spate la Intim,
apartament semidecomandat, etaj
8, gresie, faianţ

ţie interioar

ţe, baie, anexe în
curte, gr

ţiu comercial în
Re ţa, pe Republicii nr. 20, 40-60
mp. Tel. 0727-832284. (RR)

Vând garsonier

ţe, gr

ţa
Lunc ţ convenabil. Tel. 0753-
017757.

Vând apartament 3 camere,
Govândari, Al. Narcisei bl. 5, sau
schimb cu garsonier ţ

ţ avantajos. Tel. 0355-803294,
0728-169912.

Vând în G
ţa. Tel. 0747-

832171, 0256-410590.
Vând apartament 2 camere

decomandat, Moroasa 2, preţ
25.000 € neg. Tel. 0770-496492.

Vând apartament 2 camere, preţ
negociabi l . Tel. 0043-65097
15531(Austria)

Vând apartament 2 camere,
conf. 3, et. 4, modernizat total, zona
Lunc

ţie Lunc

ţ negociabil. Tel. 0720-
311810

Schimb apartament 2 camere,
conf. 3, cu c ţ ţa sau
împrejurimi. Tel. 0355-408993

Cump ţ în Re ţa
sau împrejurimi. Tel. 0769-862016

Vând gr

Ţerova
-

ţu. Tel. 0762-326461, 0742-
486232

Primesc fete sau b ţi în gazd

-

tv
ţ 10.000 €. Tel. 0355-

411682, 0733-594473
Vând apartament 2 camere în

Govândari. Tel. 0355-411682, 0733-
594473

Vând cas ţa, 2 camere,
baie ţ 12.000 €
negociabil. Tel. 0727-413281, 0741-
528025

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, decomandat. Tel. 0729-
137655, 0255-222550

Vând cas
ţ 50.000 €

negociabil Tel. 0721-751557
Vând apartament cu o camer

ţa, strada Ion Corvin, zona
centru Lidl-Finanţe, în suprafaţ

ţigl

ţial ţa

ţine gaz, ap

Vând urgent în Dognecea cas

ţ

Vând garsonier

ţii etc. Tel. 0764-354687.
Vând apartament 4 camere, str.

F ţit, gresie,
faianţ -

ţ, foarte mare, teren 1350 mp,
pomi, vie. Tel. 0736-526005.

Vând teren str. cimitirului nr. 8 cu
proiect de construcţii, zidul de sprijin
f

ţ, 23.000 €. Tel.
0724-761770.

Vând-schimb cas -

ţ

ţ 50.000 €. 10 minute de
baraj

ţ 120
€/lun

ţilor. Preţ 2500 €
neg. Tel. 0730-476134.

ţii, 6000 mp, lâng

ţ
ţile, zona bloc 800, preţ

negociabil. Tel. 0755-600655.
Vând apartament 3 camere

conf. 1, parter, central

-

ţa sau în Timi

ţ

ţi pomi fructiferi, alte depen-
dinţe, 12.000 € sau schimb cu gar-
sonier ţa, în Timi

rr

ţa, apartament 2
camere, zona Lunc ţie,
multiple îmbun ţiri, 19.500 €
simplu - 21.500 € mobilat complet.
Tel. 0722-440654, 0770-546568,
0355-405138. (RR)

Vând în Re ţa, zona Re ţa
Sud, apartament 3 camere
decomandat, etaj 3, bloc anvelopat
nou, parcare, pivniţ

ă
cu 2 camere, bucătărie, hol, baie cu
vană, canalizare, teracotă, gresie,
faian ă, u ă metalică, 67 mp locuibili
+ 210 mp grădină, 18.000 €. Tel.
0255-236325.

ă 38 mp, 1
cameră, hol, baie, bucătărie,
balcon, 8.000 €. Se acceptă

ărăra ătă
ă, geamuri termopan, lami

nate, u

ă str. cimitirul nr. 8, 2
camere, bucătărie, baie, coridor,
spai

ăcut, 500 mp. Tel. 0736-526005.
Vând apartament 2 camere, et.

1, Govândari, centrală, mobilă de
bucătărie nouă, aragaz, bibliotecă,
incluse toate în pre

ă în Dogne
cea, cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, hidrofor, teracotă, gresie,
faian ă, u ă metalică, cu garsonieră
cu balcon în Luncă, 18.000 €. Tel.
0255-236325.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1 decomandat, etaj 1, Micro 4,
2 băi, 2 balcoane, centrală proprie,
izolat exterior. Tel. 0743-364546.

Văliug, vând casă 3 camere,
bucătărie, terasă, mobilate, grădină
cu pomi, apă, canalizare, teren 495
mp neg. Pre

ă. Tel. 0728-568448.
Vând convenabil grădină cu

baracă, vie, 600 mp, la Renk, în
spatele vilei nem

V â n d t e r e n b u n p e n t r u
construc ă vama
Naidă

ă 3 camere, bucătărie,
garaj, pivni ă, grădină, toate
utilită

ă, Govândari,
30.000 €. Tel. 0770-428647, 0746-
465530.

Avan ta jos apar tament 2
camere, et. 1, semidecomandat,
Govândari. Tel. 0727-761770.

Vând în Gătaia casă în centru,
compusă din 2 camere decoman
date, bucătărie, baie, hol, cămară
alimente, plus 1 clădire cu 3 încăperi
în curte, garaj, anexe, grădină 1520
mp, 2 fronturi stradale, 28.000 € neg
sau schimb cu apartament 2 camere
confort 1, în Re

ătaia, grădină 1000 mp, 8 €/mp
neg. Tel. 0747-832171, 0256-
410590. (RR)

Vând la Rusova Veche, în
centru, la ă, casă
compusă din 3 camere, bucătărie,
baie, coridoare închise,suprafa ă
construită 210 mp, grădină 1350 mp
cu mul

ă plus diferen

ă 3
camere, bucătăr ie, geamuri
termopan, laminate, teracote, tot ce
trebuie într-o gospodărie, grădină,
curte, 15.000 € neg. Tel. 0746-
896304, 0730-182620. (RR)

Vând în Re
ă, lângă Poli

ătă

ă, pus la punct
cu tot ce este mai nou, 45.000 €. Tel.
0757-372660, 0722-688244. (RR)

ş

şi în
rate, sau schimb cu auto, materiale
construc

şului, tot îmbun

şi noi, 43.000 € negociabil.
Tel. 0736-526005.

Vând cas

ş

şi teleferic. Tel. 0733-405991.
Închiriez apartament 2 camere

mobilat şi utilat complet. Pre

ş, la sosea. Tel. 0743-092858.
Vând cas

şi şoara;
în G

şosea principal

şoara.
Tel. 0721-157588, 0731-306659 ( )

Vând în Mehadia cas

şi

şi şi

3

Închiriez apartament 2 camere,
toate utilit ţile situat în Re ţa, zona
Valea Domanului. Tel. 0726-237843

ă şi

Vând foarte urgent, la un pre

ă camere, la etajul 1, în Re

ă la intrare
metalică nouă, antiefrac

ă pe gaz
proprie, ma ă de spălat, frigider

ă, gresie
ă pe holuri, în bucătărie

ăzut în
contract, pre

ă fizică nu firmă, merită
văzut, nici nu

ă, termopane, faian
ă, gresie, u ă metal, izolat termic,
podele, complet mobilat utilat
23.900 € sau schimb cu 3 camere,
ofer diferen ă. Tel. 0728-813340.

Vând casă Boc ă 3
camere, bucătărie, baie, debara,
terasă, coridor, gresie, faian ă,
laminate, centrală termică pe gaz,
termopane, curte, grădină, anexe,
pomi fructiferi, vi ă de vie. Tel. 0731-
681343.

Casă de vânzare în Prilipe
ă cu

ie
ă,

fântână ădină 2300 mp. Pre

ă în cartierul Cuptoare la 10
km de centrul Re

ăliug, pre

ă cu 3 camere curte ădină
mare, are loc de parcare, zonă
superbă, aproape de Semenic, pre

ă Re
ă, gaz, baie,

bucătărie vară, anexe, garaj, este
zonă lini ă, pre

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.

Închiriez apartament pe termen
lung la 3 minute de centru în Re

ătărie,
centrală nouă, laminate, termopa
ne. 300 (include gaz

ă + 2 luni avans garan

ăi, anexă la subsol,
termopane, încălzire centralizată,
u ă metalică, diverse îmbunătă

ăi, 1 balcon,
centrală termică proprie/gaz,
tâmplărie pvc, zona Gara de Sud,
bloc cu patru nivele, acoperit. Pre

ă-Universitate, complet renovat,
utilat

ă termică, termopane, zona
Poli ă. Tel. 0771-
290801.

Vând casă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, debara,
coridor, terasă, gresie, faian ă,
laminate, termopane, centrală
termică, curte, anexe, grădină, pomi
fructiferi, vi ă de vie, acces auto. Tel.
0731-681343.

ţ
foarte avantajos, un apartament cu
dou ţa,
Calea Caransebe

ţie, u

ţ

ţ u

ţi ce pierdeţi.
Proprietar vând sau schimb

apartament 2 camere, Govândari,
etaj 2/4, central -
ţ

ţ

ţ

ţ

ţ
(Bozovici) la strada principal

ţ
ţ

23.500 euro neg. Tel. 0255-244250,
0355-422908.

Vând 600 mp teren intravilan loc
de cas

ţa
ţ 15 €/mp. Tel. 0374-

025145.
Vând în cartier Cuptoare Re ţa

cas

ţ
26.000 €. Tel. 0374-025145.

Vând cas ţa Dealu Crucii,
are 4 camere, central

ţ 16.500 €, sunaţi
pt. detalii. Tel. 0728-510783, 0355-
415608.

Vând cas ţa: 6 camere, 2
b

ţa,
2 camere, baie, 2 holuri, buc

-

ţie. Info
e-mai l romani idinafaratar i i@
yahoo.com

Vând teren la Bratova, (drum de
acces, curent electric, acte la zi).
Tel. 0725-763784.

Vând apartament în Re ţa
(zona Renk) 3 camere, confort 1,
decomandat, 2 b

ţiri.
Etaj parter cu posibilitate de
privatizare. Preţ 34.000 €. Tel. 0771-
390864.

Vând apartament 3 camere
decomandate, 2 b

ţ
avantajos. Tel. 0744-572715.

Vând apartament 2 camere
parter, în Re ţa, Bd. A.I. Cuza, Lun-
c

ţa, confort 1, semidecomandat,
izolat termic (exterior

ţie, stare foarte bun

ţ

ţ

şi
şului nr. 1, bloc 1,

scara 1, ap. 5, complet mobilat şi
utilat, la cheie, cu uş

şi în
apartament toate noi, geamuri
termopane noi, cu central

şin şi
congelator, aragaz cu hot şi
faian şi în
baie, parchet în camere, cu beci la
subsolul blocului prev

şor negociabil
28.100 €. Tel. 0751-132460, sunt
persoan

şti

ş

şa Montan

şire la râul Nera, 5 camere (3
renovate), 2 magazii, grajd, pivni

şi gr

şi şi 10 km de
V

şi
şi gr

şi

ştit

şi

şi

şi curent)
€/lun

şi

ş

şi

şi mobilat modern, 34.000 €.
Tel. 0761-938611.

Vând apartament cu 2 camere în
Reşi

şi interior), cu
central

şa Montan

Vând apartament cu 3 camere,
în Re

ă. Tel. 0740-901345.

Vând ap. 2 camere cu multiple
îmbunătă

ă termică,
canalizare individuală, boxa închisă
cu coborâre din apartament, merită
văzut. Pre

ă magazinul Billa,
fără ag. imobiliari. Tel. 0770-368875

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

Vând apartament 3 camere
confort 1 decomandate Lunca
Pomostului et. 3, 2 băi, balcon închis
termopane, centrală termică,
parchet, pre

ă Poli

ă în Re
ă, renovată, instala ă

ă nouă, 2 camere, baie,
bucătărie, fântână în curte, livadă cu
pomi fructiferi, pre

ă aproape
de Kaufland plus diferen ă. Tel.
0724-526062.

Vând teren cu clădire în Re

ădirea este nereno
vată dar avem toate utilită ă,
gaz, curent, canalizare etc.). Pre

ăm rate sau schimb cu garsonieră
plus diferen ă. Tel. 0724-526062.

Vând casă

ă de
Caransebe ă
Muntele Mic. 5 camere, coridor 2
suri acoperite, grajd cămară, anexe,
grădina casei 2000 mp, teren arabil
3,5 ha + teren arabil la Caransebe

ă
Blocul Func

ă B locu l
Func

ă în Câlnic, Str.
Grădi ă

ăi,
termopane, balcon închis, izolat
termic, ă termică, par

ătă

ăi, izolat exte
rior, centrală, semi-decomandat,
zona Kaufland. Tel. 0771-464494.

Vând apartament 1 cameră
mobilat

şi
şi izola

şi

şi reamenajat, situat pe Revolu

şi
ştit

şi electric

şi

şi
şi Gara de

Sud) aproape de Universitate şi
centrul oraşului. Pre

şi

şi teren arabil în
comuna Turnu Ruieni jud. Caraş-
Severin la 9 km distan

ş în zona turistic

ş
6000 mp. Tel. 0744-353350.

Ofer spre închiriere garsonier

şte, singur în curte, utilit

şi central

şi

şoara. Pre

şi utilat în Reşi

ţa (zona Intim), etaj 1/4,
geamuri termopan ţie
exterioar

ţiri: ferestre termopan,
podele laminate, central

ţ negociabil 37.000 €
neg., Micro 1 lâng

ţa, et. 1, balcon, central

ţul este de 40.500 €
negociabil. Tel. 0355-410022.

Vând apartament 2 camere în
Moroasa. Tel. 0720-006988.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, etajul 3 din
4, în bloc izolat termic, total renovat

ţiei
din Decembrie lâng ţie, 39.500
€ negociabil. Tel. 0723-130321.

Vând cas ţa zona este
lini ţie sanitar

ţ 35.000 €
negociabil. Tel. 0730-804629.

Vând apartament 2 camere în
Re ţa, Micro 1, et. 4, în spate
magazin Bila, semidecomandat,
preţ 14.000 €. Tel. 0723-081131.

Vând ap. 3 camere confort 1
decomandat, et. 3 din 4, nerenovat.
Ap. este situat în Re ţa pe str.
Fântânilor (între Prescom

ţul este de
32.000 € negociabil. Acceptam rate
sau schimb cu garsonier

ţ

ţa,
zona Triaj, aproape de parcul de
locomotive. Cl -

ţile (ap
ţul

este de 25.000 € negociabil, accep-
t

ţ

ţ

ţionarilor. Tel. 0726-
701010.

Vând teren Bratova 5000 mp.
Tel. 0726-701010.

Vând ga rson ie r
ţionarilor. Tel. 0726-701010.

Închiriez cas
ţi,

parţial mobilat. Tel. 0355-807976.
Vând apartament 4 camere, etaj

2/4, confort 1, decomandat, 2 b

ţial
mobilat, loc de parcare, situat în
Re ţa, Micro 4, sau schimb cu
apartament cu 2 camere situat în
Timi ţul pieţei. Tel. 0721-
906062, 0770-454966.

Vând apartament 2 camere
zona Universitate, et. 1, mici
îmbun ţiri, preţ 28.000 € neg. Tel.
0748-216229

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, etaj 1 din 4, 2 b -

ţa str. Victoriei
bl. 3. preţ 18.500 negociabil. Tel.
0720-001425.

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

ă ,
începând cu 1 septembrie. Tel.
0730-867748, 0743-762685.

şiţa, et. 1, balcon, central

P r imesc e lev în gazd
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ă a României a redus prognoza de infla ăncii centrale
ă monetară la nivelul de 4,5% pe an de la 5% pe an, începând cu data de 6 august 2013

ă MinisterulAgriculturii ătate a anului un profit net de 514 milioane de lei, potrivit
raportului semestrial al Fondului ării terenurilor agricole către persoane fizice române sau străine se va afla pe masa Guvernului până la finele lunii august,
potrivit ministruluiAgriculturii ării Rurale

ării vârstei de amprentare a minorului de la 6 ani la 12 ani, implicit ă

Banca Na
România va avea cea mai mare produc

Fondul Proprietatea a ob
Legea vânz

La data de 12.08.2013 au intrat în vigoare prevederile Legii 175/06.06.2013 pentru modificarea

ţional ţie pentru acest an ţat guvernatorul b BNR a decis reducerea ratei
dobânzii de politic ţie de grâu din ultimii
opt ani, de peste 7,2 milioane de tone, anunţ ţinut în prima jum

ţii pa

şi anul viitor la 3,1% - a anun

şi Dezvolt şi completarea Legii
nr. 248/2005, în sensul schimb şi a valabilit şaportului

� Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea
Ordonan

şi completarea
Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (M.O. nr.
320/03.06.2013)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protec şi
Persoanelor Vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei
standardelor române care adopt

şini (M.O. nr. 321/04.06.2013)
Ministerul Muncii, Familiei, Protec şi

Persoanelor Vârstnice - Lista standardelor române care
adopt

şini din 14.05.2013 (M.O. nr. 321/04.06.2013)
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de

tratament între femei şi b

şi calific

şcolar 2013-2014
(M.O. nr. 328/06.06.2013)

Ordinul Ministerului Educa

şi func
şcolar

şi sportului nr. 5.567/2011
(M.O. nr. 332/07.06.2013)

H.G. nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea
Hot

şi de carne de vit
şi a Hot

şi Schimb
şi

gospod

şi flor

şi completarea Ordinului ministrului administra
şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare
pentru ob

şi completarea
Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circula

şi civiliza

şi civiliza

şi completarea Metodologiei pentru organizarea
şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind
însuşirea no

şi al ministrului educa
şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003 (M.O. nr.

345/12.06.2013)
Ordinul Ministerului Educa

şi completarea Metodologiei pentru
organizarea şi certificarea instruirii profesionale a
personalului privind însuşirea no

şi al
ministrului educa şi tineretului nr.
1.225/5.031/2003 (M.O. nr. 345/12.06.2013)

Ministerul Agriculturii şi Dezvolt
şi de aprobare a celei de

a doua denumiri comerciale pentru un produs de protec

şi completarea
Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultur

şi dezvoltare
rural şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind
camerele pentru agricultur şi dezvoltare rural

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

şi
programe de educa şi social

şi în situa

şi
alimenta şi brevetelor de turism din
10.06.2013 (M.O. nr. 353bis/14.06.2013)

O.u.G. nr. 59/2013 privind stabilirea unor m
şi combatere a

corup

şi al

şi activit şi sportive,
aprobate prin Ordinul ministrului ap

şterea Luciei
Sturdza-Bulandra (M.O. nr. 363/18.06.2013)

ţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesional ţilor (M.O. nr. 318/03.06.2013)

Legea nr. 171/2013 pentru modificarea

ţiei Sociale

ţiei Sociale

ţi (M.O. nr. 326/05.06.2013)
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3746/2013

privind acordarea acredit ţ
ţilor de

înv ţ

ţiei Naţionale nr. 3734/2013
pentru modificarea art. 16 alin. (6) din anexa nr. 1 la
Regulamentul de organizare ţionare a unit ţilor care
ofer

ţiei, cercet

ţirea
calit ţii produselor agricole în sectorul de agricultur

ţul
cu specii s

ţiei

ţinerea permisului de conducere (M.O. nr.
340/11.06.2013)

Legea nr. 176/2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din
Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni (M.O. nr. 343/11.06.2013)

Legea nr. 175/2013 pentru modificarea
ţii a cet ţenilor

români în str
ţiei Naţionale nr. 3823/2013

pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului
Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limb

ţie româneasc ţi de înv ţ

ţiei Naţionale - Metodologia Proiectului
Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de
Limb ţie româneasc ţi de
înv ţ

ţii nr. 581/3.848/2013 privind
modificarea

ţiunilor fundamentale de igien
ţii ţiei,

cercet

ţiei Naţionale nr. 581/3.848/
2013 privind modificarea

ţiunilor fundamentale de
igien ţii

ţ iei, cercet

ţul paralel
ţie a

plantelor omologat pe teritoriul României din 07.03.2013
(M.O. nr. 346/12.06.2013)

O.u.G. nr. 58/2013 pentru modificarea

ţia Naţional

ţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza
Sistemului de creditare a particip ţinuţilor la activit ţi

ţie, asistenţ
ţi lucrative, precum ţii de risc din 30.04.2013

(M.O. nr. 353/14.06.2013)
Autoritatea Naţional

ţiuni de cazare
ţie public ţelor

ţilor de prevenire
ţiei (M.O. nr. 355/14.06.2013)

Ordinul Ministerului Ap ţionale nr. M.65/2013
pentru modificarea Instrucţiunilor privind folosirea de c

ţi beneficiari a fondului construit al
Ministerului Ap ţionale, destinat caz

ţii de munc ţilor recreative

ţionale a României nr. 13/2013 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate anivers

ă a adul

ă standardele europene
armonizate referitoare la ma

ă standardele europene armonizate referitoare la
ma

ărba

ării pentru nivelurile de învă ământ,
specializările ările profesionale din cadrul unită

ă ământ preuniversitar de stat evaluate în perioada
februarie-martie 2013, începând cu anul

ă
ă activitate extra ă, aprobat prin Ordinul ministrului

educa ării, tineretului

ărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor
specific acordat producătorilor de lapte ă din
zonele defavorizate ărârii Guvernului nr. 759/2010
privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătă

ă ă
ecologică (M.O. nr. 335/07.06.2013)

Ordinul Ministerului Mediului ărilor Climatice nr.
855/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului

ăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru
aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comer

ălbatice de faună ă (M.O. nr. 337/10.06.2013)
Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 82/2013 pentru

modificarea

ă
ăinătate (M.O. nr. 343/11.06.2013)

Ordinul Ministerului Educa

ă,
cultură ă în unită ă ământ din
state membre ale Uniunii Europene (M.O. nr. 344/12.06.2013)

Ministerul Educa

ă, cultură ă în unită
ă ământ din state membre ale Uniunii Europene din

03.06.2013 (M.O. nr. 344/12.06.2013)
Ordinul Ministerului Sănătă

ă, aprobată prin
Ordinul ministrului sănătă

ării

ă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătă
ării

ării Rurale - Procedurile
privind omologarea, comer

ă,

industrie alimentară, piscicultură, silvicultură
ă

ă, silvicultură ă
(M.O. nr. 347/12.06.2013)

Legea nr. 179/2013 pentru modificarea
ă (M.O. nr.

348/13.06.2013)
Administra ă a Penitenciarelor - Metodologia

privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în
custodia Administra

ării de ă
ă psihologică ă, la

activită

ă pentru Turism - Normele
metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a
structurilor de primire turistice cu func

ă, a licen

ăsuri pentru
eficientizarea activită

ărării Na
ătre

personalul armatei
ărării Na ării, refacerii

capacită ă ă
ărării nr. M. 128/2008

(M.O. nr. 358/17.06.2013)
Guvernul României - Metodologia privind acreditarea

domeniilor de studii universitare de master pe baza
programelor de studii de master acreditate din 12.06.2013
(M.O. nr. 359/17.06.2013)

H.G. nr. 354/2013 pentru completarea Ghidului carierei
militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011
(M.O. nr. 362/18.06.2013)

Circulara Băncii Na

ării a 140 de ani de la na
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În luna iunie 2013, rata şomajului în form

ştere cu 0,1 puncte procentuale fa
şi cu 0,5 puncte procentuale fa

ă ajustată
sezonier a fost estimată la 7,6% (736 mii persoane),
aflându-se în cre ă
de luna anterioară ă de
nivelul înregistrat în luna iunie 2012, potrivit Institutului
Na ă.

ţ
ţ

ţional de Statistic

Prin Hotărârea adoptată de Guvern în 14 august, pentru
salaria

. Această zi va fi recuperată printr-o
sâmbătă cu program normal în ziua de 24 august 2013 sau
se va prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de
30 septembrie 2013.

ţii din sectorul public, ziua de 16 august 2013 se
stabileşte ca zi liberă

Cererile de acord pentru finanţare pe
schema de ajutor de minimis vor fi înregistrate
online, în perioada 16 august - 31 octombrie, în
limita bugetului anual alocat schemei de 400
milioane lei, precizeaz

ţelor Publice.
ă un comunicat al

Ministerului Finan

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

| 15 - 28 August 2013 | PRISMA

Reforma manualelor }colare
Pentru că în spa ărut unele

întrebări în legătură cu introducerea manualelor
digitale, doresc să fac următoarele precizări:

Decizia Ministerului Educa
ămâne fermă, iar calen-

darul stabilit în urma dialogului social, dialog la care
au luat parte

ă ământ româ-
nesc

ă ământ, cât

ări, ignorate în ultimii ani, de
ărin

ă, în perioada mai-iulie, am lansat
în dezbatere publică Metodologia de realizare a
manualelor pentru clasa I

ă nu au timp să tipărească
noile manuale. Prin urmare, din respect pentru
partenerii de dialog, am decis să prelungim cu 6 luni
perioada până la care să fie gata manualele. În acest
moment, suntem în calendarul stabilit, urmând ca
până la 1 septembrie să se redacteze forma finală a
metodologiei, formă care va integra

ă nici o întârziere fa ă de cele
stabilite anterior.

Acest efort nu este unul pe care Ministerul
Educa

ă de consultare
ărin

ă acum o
modernizare a manualelor. Lucrurile însă se vor
schimba. Educa

ătură cu interesele elevilor, ale
ă ău.

ţiul public au ap

ţiei Naţionale de a
realiza reforma manualelor r

ţii editorilor, va fi res-
pectat. Reforma manualelor este parte a procesului
de modernizare a sistemului de înv ţ

ţinutului, în
conformitate cu planul-cadru de înv ţ

ţi
ţinându-se cont de

resursele disponibile
ţionale.

Reamintesc c

ţeles opoziţia unora dintre editori,
care au reclamat faptul c

ţiile
venite din partea partenerilor de dialog social. Prin
urmare, nu exist ţ

ţiei Naţionale îl face singur, ci avem o relaţie
foarte bun

ţii ţei, blocajele politice

ţi în proces nu au permis pân

ţia nu poate sta în loc din motive ce
nu au nici o leg

ţii în ansamblul s

şi reprezentan

şi presupune atât actualizarea con
şi

introducerea alternativei manualelor digitale. Aceste
schimb şi au fost
solicitate insistent atât de profesori, cât şi de p şi
elevi, vor fi realizate gradual,

şi de nevoia de a asigura
predictibilitate politicilor educa

şi a II-a. La momentul
respectiv am în

şi observa

şi colaborare cu profesorii,
cu p şi cu elevii. Lipsa voin
şi uneori interesele financiare ale unor actori
implica

şcolii şi
ale societ

Biroul de presă - Ministrul Educaţiei Naţionale

În Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 438 din data de 18 iulie 2013 a fost
publicată Legea nr. 229/2013 pentru
completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010
privind exproprierea pentru cauza de
utilitate publică, necesară realizării unor
obiective de interes naţional, judeţean şi
local, şi pentru completarea art. 56 din
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul.

Actul normativ introduce noi preve-
deri în cuprinsul Legii 255/2010 privind
exproprierea pentru cauza de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective
de interes naţional, judeţean şi local, cu
scopul înlăturării prelungirii excesive a
perioadei de până la obţinerea hotărârii de
declanşare a procedurii exproprierii.

Astfel, se stipulează că dacă în termen
de 2 ani de la data transmiterii listei
încheierilor de respingere de către Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale,
către unităţile administrativ-teritoriale,
expropriatorul nu obţine, prin hotărâre a
Guvernului sau, după caz, potrivit legii, prin
hotărâre a administraţiei publice locale sau
judeţene, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureşt i , aprobarea
declanşării procedurilor de expropriere,
toate interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi art.
30 alin. (1) din lege încetează de drept şi se
radiază din oficiu din cartea funciară.

În situaţia de mai sus, documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi urbanism,
valabile la data declanşării procedurii de
expropriere, îşi păstrează valabilitatea în
condiţiile în care au fost emise şi pentru
perioada pentru care au fost emise iniţial,
începând cu data la care interdicţiile
încetează de drept.

Actul normativ completează şi Legea
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul, cu prevederi referitoare la
documentaţiile de amenajare a teritoriului
şi urbanism, aflate în vigoare la data
declarării utilităţii publice.

Se stabileşte că, în cazul imobilelor
declarate ca fiind de utilitate publică, în
temeiul Legii nr. 33/1994 privind exproprie-
rea pentru cauza de utilitate publică sau în
temeiul altor legi privind declarare a de
utilitate publică a unor imobile, documenta-
ţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism,
aflate în vigoare la data declarării utilităţii
publice, sunt repuse de drept în vigoare
pentru o perioadă egală cu cea pentru care
au fost emise iniţial, începând cu data la
care utilitatea publică încetează din orice
cauză.

În cazul în care declararea utilităţii
publice nu a fost urmată de realizarea
scopului pentru care a fost declarată,
utilitatea publică se considera incetata de
drept astfel

la data intrării în vigoare noii legi, în
cazul utilităţii publice declarate anterior,
dacă de la declararea utilităţii publice şi
până la data intrării în vigoare a prezenţei
legi au trecut cel puţin 2 ani;

la împlinirea unui termen de 2 ani
calculat de la data declarării utilităţii
publice, dacă declararea a intervenit cu mai
puţin de 2 ani înainte de intrarea în vigoare
a legii sau intervine după intrarea ei în
vigoare. Fac excepţie imobilele care la data
declarării utilităţii publice se aflau sau,
ulterior acesteia, au intrat prin orice modali-
tate în domeniul public său privat al statului
ori în proprietatea privată a comunelor,
oraşelor, municipiilor sau judeţelor.

1.

2.

3.

�

:

�

juridice.ro

Antecontractele cu privire
la imobile nu mai trebuie
s@ îmbrace forma autentic@

Î n M o n i t o r u l O f i c i a l a l
României, partea I, nr. 434 din data
de 17 iulie 2013 a fost publicată
Legea nr. 221/2013 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 12/2013 pentru
reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale şi prorogarea unor
termene şi de modificare şi
completare a unor acte normative.

Legea abroga alin. (5) al artico-
lului 24 din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu
următorul cuprins:

"Promisiunea de a încheia un
contract având ca obiect dreptul de
proprietate asupra imobilului sau
un alt drept real în legătură cu aces-
ta şi actele de alipire şi dezlipire a
imobilelor înscrise în cartea fun-
ciară se încheie în formă autentică,
sub sancţiunea nulităţii absolute."

juridice.ro

Modific@ri în materia exproprierii
}i cu privire la urbanism

Ministerul Educaţiei Naţionale
precizează că toate persoanele
implicate în activităţi şcolare şi insti
tuţionale - elevi, cadre didactice,
personal administrativ etc. - îşi vor
desfăşura programul în mod normal
pentru data de 16 august, aşa cum
a fost deja prevăzut în calendarele
aprobate de minister. Aceste
activităţi au fost programate cu mult
timp în urmă, iar unele dintre ele se
află în plină desfăşurare.

Toate persoanele vizate de
decizia MEN vor beneficia de o zi
liberă, stabilită de fiecare instituţie în
parte, alta decât data de 16 august.

-



5

Mini ă Mercosur, America de Sud,

ă de

ă la 12 iulie, care cere membrilor ONU să propună modalită
ă instituie sanc

ştrii de externe din zona comercial şi-au
exprimat indignarea, în cadrul unei întâlniri cu Secretarul General al ONU Ban
Ki-moon, fa

şi în întreaga lume. Miniştrii au discutat cu Ban declara şedin

şi s

ţ întreprinse de SUAîn regiu-
ne ţia pre ţiilor,
adoptat ţi de a
preveni astfel de acţiuni ţiuni împotriva Statelor Unite.

presupusele acţiuni de spionaj

� �

�

�

�

Ungaria a rambursat,
anticipat, ultima parte din împrumutul de urgen Gazprom
poate avea acces la zonele arctice la sfâr Cipru, Grecia

ţ ţional în anul 2008, a informat Ministerul ungar al Economieiă acordat de Fondul Monetar Interna
şitul anului 2013, potrivit unui comunicat al ministrului rus al Resurselor Naturale şi Israel au semnat un

acord de cooperare în domeniul energiei. Rezerve de gaze naturale a fost descoperite în largul Israelului şi Ciprului

Peste 5.500 de oficii bancare au fost închise anul trecut în Uniunea Europeană reprezentând 2,5% din totalul unităţilor bancare

La 6 august 1945 bomba atomică cunos
cută ca "Little Boy" a fost aruncată de SUA
deasupra ora

ă atomică, cunoscută ca "Fat Man", a
fost detonată deasupra ora

-

şului , iar trei zile
mai târziu, la 9 august 1945, cea de-a doua
bomb

şului .

Hiroshima

Nagasaki

Preşedintele ales al , Hassan Rohani,
a fost învestit oficial în func şedinte al Re
publicii Islamice Iran, dup

şte preşedintele ca cea mai
înalt

Iranului
ţia de pre -

ţia define

ă aprobarea alegerii sale
de către ghidul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei.
Constitu

ă autoritate din stat după liderul suprem.

PRISMA | 15 - 28 August 2013 |

Roverul Curiosity dezvoltat de NASA, care a marcat un an
pe Marte săptămâna trecută,

ălui dacă în trecut planeta ar fi putut
sus ă.

"Succesul laboratorului nostru mobil, începând cu
aterizarea dramatică în urmă cu un an

ări, inclusiv
trimiterea de oameni pe un asteroid

ă ce a entuziasmat milioane de oameni din întreaga
lume, cu aterizarea încheiată cu succes într-un crater situat
aproape de linia ecuatorului Planetei Ro

ă a diferitelor corpuri, a
colectate ă din două stânci

ărimea unui mic SUV,
ălătorie

care va dura mai multe luni. În cazul în care microbii au existat
vreodată pe Marte, acest munte, cu înăl ă
de locul de aterizare, reprezintă cea mai bună speran ă pentru
conservarea ingredientelor chimice care sunt fundamentale
pentru toate lucrurile vii.

Oamenii de ă au sperat ini ă drumul spre Muntele
Sharp va începe la sfâr ă facă
un ocol spre un loc interesant, în apropierea punctului de
aterizare, în care trei tipuri diferite de teren se intersectează.

Curiosity a descoperit aici pietricele rotunjite, o posibilă
dovadă pentru prezen

ă de
aproape pe Marte.

După analiza primului e
ă de pe Marte, oamenii de ă au concluzionat că

planeta a posedat condi
ă.

"Acum ă Marte a oferit condi
ă cu miliarde de ani în urmă", a declarat John

Grotzinger, de la California Institute of Technology din
Pasadena, participant la proiect. "Sperăm că acele straturi
ispititoare [de sedimente] de pe Muntele Sharp au păstrat în
memoria geologică o diversitate largă de alte condi

ăuta microbi, vii sau dispăru

ării radia

şi-a atins deja obiectivul ştiin

şi rezultatele ştiin

şi pe Marte", a spus
Administratorul NASA, Charles Bolden.

Dup

şii, pe 6 august 2012,
Curiosity a furnizat mai mult de 190 de gigabi

şi 35.000
pictograme, a efectuat peste 75.000 de "trageri" cu laser
pentru a investiga compozi

şi analizat materiale de prob şi s-a
deplasat mai mult de 1.6 km.

Robotul, de m şi-a îndreptat recent
ro

ştiin
şitul anului trecut, dar au decis s

ş de albie examinate vreodat

şantion colectat prin foraj într-o
stânc ştiin

ştim c

şi va pulveriza cu laser
diferite pietre.

Misiunea a măsurat nivelurile naturale de radiaţii în
călătoria spre Marte şi monitorizează radiaţiile şi vremea pe
suprafaţă, colectând date care vor fi utilizate pentru
proiectarea viitoarelor misiuni umane pe planetă. Misiunea
Curiosity a găsit, de asemenea, dovezi în sprijinul teoriei
potrivit căreia Marte a pierdut cea mai mare parte atmosferei
sale iniţiale, prin procese care au avut loc în partea de sus a
atmosferei. Următoarea misiune NASA pe Marte, Mars
Atmosphere and Volatile Evolution, este în curs de pregătire
pentru lansarea prevăzută în luna noiembrie. Ea va studia
aceste procese din atmosfera superioară.

După succesul Curiosity, NASA se pregăteşte pentru un
bis în 2021, folosind aceeaşi tehnologie de aterizare.

Curiosity Rover: One Year on Mars - Credit NASA
http://mars.nasa.gov/msl/1stbday/?go=20130801
sau
http://www.youtube.com/watch?v=Mt20kTRV-_M

Twelve Months in Two Minutes - Credit NASA
http://mars.nasa.gov/msl/1yearin2mins
sau
http://www.youtube.com/watch?v=p83pSCm5ZMU

ţific
principal, acela de a dezv

ţine viaţ

ţifice
furnizate de atunci, ne împinge spre noi explor

ţi de date, a
transmis mai mult de 36.700 imagini complete

ţia chimic

ţile spre Sud, spre poalele Muntelui Sharp, într-o c

ţimea de 5.5 km faţ
ţ

ţ ţial c

ţa unei vechi albii. Acestea au fost

primele depozite de prundi

ţ
ţiile potrivite de mediu pentru a

susţine viaţa primitiv
ţii favorabile pentru viaţa

microbian

ţii de
mediu care ar fi putut afecta viaţa". Vehiculul nu este echipat
pentru a c ţi.

Pe drumul spre munte, Curiosity va face fotografii, va
verifica starea vremii, urm ţiile

Curiosity, 1 an pe Marte

Priorit@]ile
Parlamentului în a doua
jum@tate a anului 2013

Chiar
ţii nu mai au reuniuni

oficiale, activitatea parlamentar

ţii europenilor în anii ce
vor urma: bugetul pe termen lung,
reformele bancare, protecţia
datelor

- -

ţii vor
vota reguli mai stricte pentru
produsele din tutun pentru descu-
rajarea tinerilor care ar putea s

ţi civile face o
anchet

ţi în fiecare an în alt stat
european de c

ţii Consiliului privind suprave-
gherea unic

şi în timpul verii, chiar
dac

şi protejarea muncitorilor cu
contract temporar.

Parlamentul va vota o propune-
re pentru bugetul UE pe termen
lung 2014-2020 în plen, în
toamn şi
reforma politicii agricole europene.
În septembrie, eurodeputa

şi o propunere
de promovare a biocombustibililor
mai ecologici.

Parlamentul mai lucreaz şi
asupra unui regulament privind
regulile unice de gestionare a
datelor colectate online, pentru ca
acestea s şi asupra
unei directive privind procesarea
datelor în aplicarea legii. În plus,
comisia pentru libert

şi va
prezenta rezultatele acesteia în
plen, la sfârşitul anului.

În octombrie este programat un
vot privind ameliorarea protej

şa

ă deputa
ă

cont inuă pentru pregăt i rea
dosarelor legislative din a doua
jumătate a anului. Parlamentul va
trebui să decidă asupra unor
chestiuni ce vor avea impact
asupra vie

ă. Acest vot va afecta

ă
înceapă să fumeze

ă

ă fie sigure,

ă
ă a scandalului Prism

ării
celor un milion de muncitori tempo-
rari deta

ătre angajatorii lor.
Parlamentul va mai încerca să

ajungă la un acord cu reprezentan-

ă a băncilor europene.
REF. : 20130716STO17326

Alianţa european
ţie,

cultur
ţei de munc

ţa va contribui la combaterea
ţirea calit ţii

ţilor interesate din domeniul
forţei de munc ţiei. Alianţa urm

ţa va identifica, în special, programele de ucenicie
din UE care au cel mai mare succes ţii
adecvate în fiecare stat membru.

Alianţa este susţinut ţie comun
ţia Consi-

liului de Mini ţiile de
angajatori la nivel european (Confederaţia European

-
-

- ţa
promoveaz ţate prin Fondul
social european, Iniţiativa privind ocuparea forţei de
munc

ţie, formare
Ţ ţie

Ţ
ţin

ţei de munc ţia social

ţial al Garanţiei pentru tineret,
propus

ţa va sprijini reformele naţionale care doresc
s ţieze sau s

ţi partenerii potenţiali s
ţei: autorit ţile publice, întreprinderile, sindicatele,

camerele de comerţ, furnizorii de educaţie
ţii tinerilor

ţei de munc
ţ

ţiei comune, reprezentanţii
europeni ai sindicatelor

ţa

ţii
s ţiile

membre privind dezvoltarea unor programe de
ucenicie de calitate adaptate competenţelor necesare
pe piaţa forţei de munc

ţei de munc

ţarea reciproc

ţei
(sprijin acordat dezvolt

ţinutului educaţional ţii ucenicilor

ţeaua
EURES, în strâns ţile interesate
relevante

invite Eurochambres ţi interesate
relevante s

ţei.
Asociaţia European ţ

ţioneaz

ţ Federal

ţarea în
ţa acumulat

ţ
ţat ca parte a iniţiativei

acesteia „Regândirea educaţiei”

ţa
ca parte a m

ţa este, de asemenea, un element
cheie al comunic

ţ
ţei europene pentru ucenicii,

aceasta fiind un element cheie în sprijinirea ocup
ţei de munc

ţa european

ă pentru ucenicii a fost lansată în
2 iulie de către comisarii Androulla Vassiliou (educa

ă, multilingvism
ă, afaceri sociale

ătă ă

ăr
ă ăre

ă schimbe atitudinile cu privire la ucenicii.
Alian

ă de prima declara ă
făcută de către Comisia Europeană, pre

ă
a Sindicatelor CES, BusinessEurope, Centrul
European al Întreprinderilor cu Participare Publică
CEEP ă a Artizanatului

ă măsuri care vor fi finan

ă în rândul tinerilor

ările care au sisteme de educa
ă (EFP) solide, cum ar fi Germania,

Danemarca, ările de Jos ă aibă mai
pu ă
această analiză în cel mai recent buletin trimestrial
privind ocuparea for ă ă în
UE, care indică faptul că programele de ucenicie

ătre un loc de muncă
permanent. Acesta este motivul pentru care uceniciile
sunt un element esen

ă de Comisie în decembrie 2012 ca parte a
pachetului de încadrare în muncă a tinerilor ă
de Consiliu în aprilie 2013.

Alian
ă ini ă consolideze programe de ucenicie.

Comisia invită to ă se alăture Ali-
an ă

ă, reprezentan
ă. Comisia îi încurajează să î

ării
publice

ă î
ătoarele
ă crească gradul de con

ă răspândească experien

ă- ă-

ă.
De asemenea, ace
ă coopereze cu

ă
să încurajeze formarea de mentori în cadrul

companiei ă a ucenicilor
să mărească oferta

ă
promoveze învă ă

ării politicilor în statele
membre, în special în statele care au primit
recomandări specifice în domeniul EFP

asigure utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE
pentru a contribui la atingerea obiectivelor Alian

ării la nivelul sistemelor,
con ă

ă cooperare cu păr

ăr
ă dezvolte măsuri care să contribuie la

rezultatele concrete aleAlian
ă a Camerelor de Comer

ă să promoveze
parteneriate bazate pe cele pe care membrii acesteia
le-au semnat deja în Germania, Spania, Austria,
România ă a
Austriei desfă ă, de asemenea, proiecte în
România

ă învă
ă în întreprinderi.

Planul Comisiei de a lansa o Alian ă europeană
pentru ucenicii a fost anun

ă instituie alian
ăsurilor de combatere a

ării Comisiei din 19 iunie „Împreuna
pentru tinerii Europei”.

Concluziile Consiliului European din 27-28 iunie
2013 au făcut referire la promovarea uceniciilor de
înaltă calitate ă ării la locul de muncă, în special
prin intermediul Alian

ării
for ă în rândul tinerilor.

Alian ă pentru ucenicii este lansată ca
parte a concursului World Skills .

şi tineret) şi LászlóAndor (ocupa-
rea for şi incluziune) în
cadrul concursului WorldSkills 2013 din Leipzig, Ger-
mania. Alian şomajului în
rândul tinerilor prin îmbun şi ofertei de
ucenicii pe întreg teritoriul UE prin intermediul unui
parteneriat amplu al p

şi al educa şte, de
asemenea, s

şi va aplica solu

şedin
ştri al UE şi sindicatele şi organiza

şi Uniunea European şi a
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii UEAPME). Alian

şi Erasmus+, noul program al
UE pentru educa şi tineret.

şi formare
profesional

şi Austria, tind s
şomaj în rândul tinerilor. Comisia confirm

şi situa
şi

stagiile sunt adesea un prim pas c

şi adoptat

şi formare
profesional şi serviciile de
ocupare a for şi
ia angajamente ferme privind stimularea finan

şi private pentru sistemele de tip ucenicie.
Prin semnarea declara

şi ai angajatorilor şi-au luat
angajamentul s şi concentreze eforturile în
urm şase luni astfel

s ştientizare cu privire la be-
neficiile uceniciilor în rândul angajatorilor şi al tinerilor

s şi bunele practici în

propriile organiza
şi motiveze şi s şi consilieze organiza

ştia îşi vor încuraja membrii
s şcolile şi serviciile de ocupare a

for

şi îndrumarea profesional
şi calitatea uceniciilor

Comisia s-a angajat s
şi evaluarea inter

pares în vederea sprijinirii reform

şi mobilit şi
personalului)

analizeze includerea uceniciilor în re

şi alte p

şi
Industrie (Eurochambres) inten

şi Ungaria. Camera de Comer
şoar

şi în Slovacia pentru a institui un sistem de
ucenicie dual, care combin şcoli EFP
publice cu experien

şi a pachetului de
încadrare în munca a tinerilor. Consiliul European din
7-8 februarie 2013 a invitat Comisia s

şomajului în
rândul tinerilor. Alian

şi a înv

Context

:

:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Comisia European IP/13/634,ă 2 iulie 2013

Lansarea Alianţei europene
pentru ucenicii

Preşedintele Obama a anulat o
întâlnire privat

şedintele rus Vladimir Putin la
Moscova luna viitoare, pe fondul
disputelor privind Edward Snowden
şi alte probleme. Casa Alb

şi controlul armelor, rela

şi situa
şi a societ

şi
ap

şi şef al Misiunii de
Asisten

şi s şi poporul
irakian într-o serie de aspecte,
inclusiv avansarea dialogului politic şi
de reconciliere na

şi vecinii s şi
promovarea protec

şi a reformei judiciare.

şi a
cerut celorlal

şii lui
Muhammad bin Saud şi fra şi
frac

şi politicile [ şi
ac

ă planificată cu
pre

Secretarul General Ban Ki-
moon

Prin

ă a invocat
lipsa de progrese în "apărarea antira-
chetă

ă

ăugând că "decizia dezamă-
gitoare a Rusiei" de a acorda azil
temporar lui Snowden s-a numărat,
de asemenea, printre factori.

Potrivit unui consilier preziden
ă situa ă că

Statele Unite nu este încă gata să
construiască rela

ăptămână din septembrie.

, l-a numit pe Nikolai Mladenov,
fost ministru bulgar de externe

ărare, în calitate de reprezentant
special pentru Irak

ă a Na
ă în 2003,

UNAMI este mandatată să consilieze
ă asiste Guvernul

ă, în procesul
electoral, facilitarea dialogului
regional între Irak ăi,

ă, referindu-se la cât
a "suferit" sub domnia lui Al-Saud

ă să rupă tăcerea privind realită
ă de guver-

nământ este formată din urma
ăi, de

ământ a familiei
este condusă în principal de către
descenden

ă nu
urmează legile lui Dumnezeu sau
regulile ării], deciziile

ă în totalitate
pe voin ă a liderilor ei", a
spus el.

ţiile
comerciale, problemele de securitate
la nivel mondial, precum ţia
drepturilor omului ţii civile
[din Rusia] în ultimele 12 luni", ca
motiv, ad

ţial
al lui Putin, "Aceast ţie arat

ţii cu Rusia pe picior
de egalitate". Obama va participa la
summit-ul Grupului de 20 de naţiuni
de la Sankt Petersburg, Rusia, în
prima s

ţ ţiunilor Unite pentru
Irak (UNAMI). Înfiinţat

ţional

ţiei drepturilor
omului

a anunţat dezertarea lui
din familia regal

ţi prinţi din Arabia Sau-
dit ţile
din ţara lor. Familia regal

ţii s
ţiunea de guvern

ţii lui Abdulaziz bin Abdul
RahmanAl-Saud.

"Acest regim în Arabia Saudit

ţ
ţiunile sale se bazeaz

ţa personal

ţul saudit Khalid Bin Far-
han al-Saud



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând spa

a

€/

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

ţiu 60 mp situat în
Re ţa, B-dul Revoluţ ia din
Decembrie, pretabil birouri, sediu
firm ţ. Preţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0720-038774, 0745-
114932.

Vând teren situat în Re ţa,
Calea Caransebe

ţa, vis-a-
vis de stadionul Doman, etaj 7/10.
Preţ 24.000 €. Tel. 0720-038774,
0745-114932.

Vând spaţiu administrativ 80 mp
situat în Re ţa, centru, vis-a-vis de
BTT, pretabil sediu firm

ţ 55.000 €. Tel. 0720-038774,
0745-114932.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, 91 mp, central

ţionat, et.
10/10, în pericol de executare silit

ţ 22.000 € negociabil. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostulu i , cu îmbun ţ i r i
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Re ţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Var ţ 42.000 €. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

Vând hal ţiu
administrativ 200 mp, curte
betonat

ţ 200.000 € negociabil.
Tel. 0720-038774, 0745-114932.

Vând afacere fabric
ţie complet

ţiat

ţa, Timi
ţ negociabil. Tel.

0720-038774, 0745-114932.
Vând apartament 2 camere,

decomandat, situat în Re ţa, Lunca
Pomostului, bloc din c

ţe, eventual schimb cu o
garsonier ţ

ţ 22.000 €. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

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

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

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

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

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

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

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

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

ţ 150 €/lun

Închiriez hal
ţa, utilat

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

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

Închiriez cas

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

şi

şi
şului, 1200 mp.

Tel. 0720-038774, 0745-114932.
Vând apartament 2 camere,

decomandat, situat în Reşi

şi

şi

şi utilat

şi autorizat
ş-Severin, portofoliu de

comanzi Reşi şoara, Deva,
Hunedoara. Pre

şi

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi
utilat complet. Pre

şi şi preg

şi

şoara lâng

ă, comer

ă, birouri etc.
Pre

ă,
termopane, aer condi

ă.
Pre

ătă

ă. Pre

ă 600 mp, spa

ă 1000 mp, dotată ă
complet. Pre

ă de termo-
pane cu linie de fabrica ă
Germania, licen ă ă la
zi, Cara

ărămidă, et.

2/2, 2 pivni
ă plus diferen ă, exclus

Govândari. Pre

ă agrement, în Re

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă, mobilat
ă. Tel.

0720-038774, 0745-114932.

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

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

Vând la Caransebeş chei fixe,
crichet pentru chei tubulare, chei
tubulare diferite m

şin

şi filiere diferite m
şit la iarb

Vând în Reşi

ş rotund persan, 60 lei;
înc

şi hârtie igienic

ş

şa scroaf

şa porumb şi floarea
soarelui. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând la Plugova o pereche de
cai, cal 5 ani şi iapa 4 ani, 6000 lei
neg. Tel. 0731-552626. (RR)

Vând la Deta iap

ş,
cazan

ş televizor plas
m

şi
şaport, toate

actele, 200 €/buc. Tel. 0728-
694354, 0770-369671. (RR)

Vând în Reşi

şi, 1800 lei; maşin

şin

ărimi, cheie
franceză; borma ă portativă cu
acumulator plus burghie diferite
mărimi de la 0.5 la 11 mm; televizor
alb negru în stare bună de
func

ărimi;
aragaz pentru ie ă verde;
lampă portativă la 12 vol

ă pentru
hol, 80 lei; oglindă pentru baie, 30
lei; covora

ărcătoare telefon, 5-8 lei/buc;
veioză dormitor, 14 lei; veioză birou,
14 lei; aparate defecte pentru piese:
aspirator, prăjitor pâine; suport inox
pentru perie ă la baie;
baterie nouă chiuvetă, 80 lei; cana
pea stare foarte bună, 600 lei; u ă
pliantă, 70 lei; tablou pictat în Ger
mania, 1980, 80 lei; 4 tablouri mici;
set pentru condimente din por

ă 5 ani, 1500 lei
neg; purcei 2 luni, rasa marele alb,
350 lei perechea. Tel. 0732-982025.

Vând la Târnova vi
ă gestantă 8 luni,

2500 lei. Tel. 0766-587368. (RR)
Vând la Boc ă vietna

meză la a 2-a fătare, 300 € neg;
porci 100-140 kg, 9 lei/kg; măcină
tură pt animale de casă, 1 50 lei/kg.
Cumpăr la Boc

ă, aprox. 700
kg, cu mânz semi-muran, 6000 lei;
vacă gestantă în 8 luni, 3000 lei. Tel.
0742-544119. (RR)

Vând la Goruia 2 vaci fătate în 2
luni, 3800 lei/buc; vacă gestantă în 2
luni, 2600 lei. Tel. 0721-151956. ( )

Vând la Borlovenii Noi 4 dulapuri
vechi, 1000 €. Tel. 0764-236306 ( )

Vând în Ictar-Budin
ă 130 l, din cupru, nou, cu

toate accesoriile, 1000 €; met
erbicidat de 800 l purtat pe bra

ă diagonala 106 cm, 200 €. Tel.
0256-234938, 0765-209448. (RR)

Cumpăr la Dognecea rafturi
pentru magazin alimentar. Tel.
0760-272242. (RR)

Vând în Re ă

ă dormitor
completă cu saltele, dulapuri cu
oglinzi pe u ă
electrică de cusut încorporată în
mobilier, 100 €; ma ă de cusut
Singer, modelul vechi, 100 €;
cărucior pentru copii, toate dotările,
100 €; pătu

ă foarte vechi. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

ţionare; boiler la 380 V; flexuri;
tarozi

ţi. Tel. 0768-
776073. (RR)

ţa oglind

-

-

ţelan,
12 piese, 6 mari, 6 mici; preţurile
sunt neg. Tel. 0786-483218, 0355-
415185, 0747-468797. (RR)

Vând la Sacu purcei rasa marele
alb, 400 lei perechea. Tel. 0730-
984975. (RR)

Vând la Sacu mânz muran 1.5
ani, 2500 lei neg; iap

ţea de 7 luni,
1300 lei; juninc

-

-
. ,

rr

. rr
ţ, Timi

ţuic

ţe,
800 € neg. Tel. 0726-253481. (RR)

Vând în jud. Timi -

ţa c ţei Bichon
frise, 1.5 luni, cu pa

ţa mobil

ţ pentru copii, 100 lei;
ceas pendul

Cine doreşte s

şire din spital.
Tel. 0786-483218, 0355-415185,
0747-468797. (RR)

ă ajute financiar
sau cu alimente copil de 12 ani,
operat de 6 ori pe inimă, se poate
dovedi cu actele de ie

Vând la Zorlen
ă, 20 l

lapte, fată în curând, 3000 €. Tel.
0255-232807. (RR)

ţu Mare 100
mioare, 500 lei/buc neg; vac

Vând coarne de cerb f. frumoa-
se, ma

Vând te lev izor co lo r cu
telecomand

ţi de drept civil
anul întâi. Tel. 0733-072796.

ţie 2880, 500 lei neg. Tel. 0744-
470337. (RR)

Vând în Gherteni

ţate culoarea
ro

-

ţei de
vân

kw

ţa central

kw

ţa, P4 cu monitor
lcd, tastatur

-

ţel de
4 s

ţa o pereche de ro-
le, 40 lei; biciclet

RR

ţea 6 luni, 1500 lei;
pentru cai, comot cu juguri de fier,
c ţe

ţa 2 u
, .

şin

şin

ş mobil

şie, dulap, vitrin şi mai multe
corpuri, 1000 lei neg. Tel. 0757-
516388. (RR)

Vând în Bocşa frigider / conge
lator, cu sertare, 400 lei; anten

şie, cu
mânz de 1 lun

ş vac
şu, la a 3-a f

şi

şi, buni de tr

şi
şor

neg; calculator P4, 150 lei; televizor
sport diagonala 37, 80 lei; televizor
cu diagonal

şin

şi noi, la cutie, m
şin

şi în cas

şoara telefon Nokia
C2, nou, în cutie, c şti, înc

şi vi

şi

şi triticale,
1 leu/kg. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând la Ezeriş vac

şi frâne, 1000 lei. Tel. 0728-
072316. (RR)

Vând în Oravi şi metalice
groase de 2 5 mm, 200 lei/buc neg;
schimb telefon Nokia E61i cu alt
telefon. Tel. 0728-409444. (RR)

Vând maşin

şi 3 luni, castrat, bun de
pus la munc şie cu stea
în frunte, 2500 lei. Tel. 0740-
145324. (RR)

ă de cusut Singer, sobă
electrică cu patru ochiuri. Tel. 0255-
257476.

ă, stare f. bună, merită
văzut. Tel. 0355-806864, 0768-
556364, 0745-157348.

Vând aragaz 3 ochiuri, 250 lei;
ma ă de spălat automată 420 lei;
tv color 200 lei; căr

Vând motor electric 5,5 kw,
tura

ă
Camex Lux stare bună, formată din
masă cu 4 scaune tapi

ă, pat

ă
parabolică, 50 lei; televizor portativ
alb-negru pentru piese; foarte multe
sticle goale; ofer gratis că

ătoare. Tel. 0255-555255, 0720-
382827. (RR)

Vând la Borlovenii Noi motor
trifazic la 7.5 , 750 lei. Tel. 0763-
481468. (RR)

Vând la Borlovenii Noi iapă
fătată, 5 ani, culoare cenu

ă, 2500 lei. Tel. 0762-
378703. (RR)

Vând la Caransebe ă, alb
cu ro ătare, 3600 lei neg.
Tel. 0769-594162. (RR)

Vând în Re ă pe gaz
cu tiraj natural în stare foarte bună
24 , germană, 500 lei. Tel. 0745-
134127. (RR)

Vând la Târnova 2 de cai la 4 ani,
foarte frumo ăsură, 6000
lei neg; cal de 2 ani, semi muran,
3500 lei; actele sunt la zi. Tel. 0764-
422290. (RR)

Vând în Re
ă, mouse, 350 lei u

ă 70, 130 lei; monitor lcd
marca LG de 22", 200 lei; tricou cu
Steaua original, 100 lei; chiuvetă
inox, 80 lei; borma ă mare, 150
lei; flex mare, 150 lei; 1 pereche adi
da ărime 44, marca
adidas, 150 lei; televizor de ma ă
lcd la 12 V, se poate folosi ă,
100 lei; aparat de supraveghere
copii, 100 lei.Tel. 0765-577197 (RR)

Vând la Timi
ă ărcător.

Tel. 0741-571238. (RR)
Vând la Târnova vacă
ăptămâni, 20 l lapte/zi, 3500 lei

neg. Tel. 0766-587368. (RR)
Vând în Re

ă copii până în 4-5
ani, trotinetă.Tel. 0355-808091 ( )

Vând în Măureni grâu

ă gestantă de
4 luni, 3000 lei; vi

ăpi

ă de cusut Ileana,
200 lei neg. Tel. 0723-188347. (RR)

Vând la Cărbunari mânz semi-
muran 1 an

ă, culoare ro
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Vând în Re
ă din lemn, aduse din

Germania, 35 lei/buc. Tel. 0728-
813340. (RR)

Vând centrală termică Leopard,
second hand, 200 lei. Tel. 0355-
801062. (RR)

Vând în Re
ă de

cusut Singer, tipul vechi, rotundă,
400 lei neg. Tel. 0740-880117. (RR)

Vând în Cuptoare cositoare de
gazon, nouă, adusă din Elve

ă din inox pentru tăiat
salamuri, pentru magazine, 100 €;
ma ă de cusut Singer, 200 lei;
costume populare de femei. Tel.
0255-233854. (RR)

Vând la Boc
ă de spălat,

400 lei neg; pompă submersibilă
pentru scos apă din fântână, 100 lei
neg; scoabe de construc

ă gestantă
7 luni, 3000 lei. Tel. 0735-824125.

Vând la Sacu 2 iepe ă
de 1 an. Tel. 0723-416443. (RR)

Cumpăr la Gerteni ă de
spălat model vechi, cu încălzitor

ător. Tel. 0730-685975. (RR)
Vând în Valeadeni iapă de 9 ani,

1800 lei. Tel. 0720-209120. (RR)
Vând în Re

ărucior sport pentru copii, 100 lei;
telefon Hello Kitty, 300 lei neg;
televizor mic de ma ă, sport, color,
100 lei; ma ă de spălatAlbalux, 60
lei neg. Tel. 0748-362533. (RR)

Vând ouă de prepeli ă, 0.30
lei/buc; pui de prepeli ă

ăină. Tel. 0727-832284. (RR)
Vând în Re

ă de calculator
făcută la comandă, 100 lei; ma

ă care se face
ă, 50 lei; televizor color,

250 lei. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (RR)

Cumpăr în Lugoj vaci, tauri,
juninci, vi

ă de spă la t
automată LG, aproape nouă, 600
lei. Tel. 0741-132202. (RR)

Vând la Secă ă veche,
dulap, dormeză, 2 mese, 30 lei/buc.
Tel. 0731-191130. (RR)

Vând la Buzia

ătoare, de
cerb, 1000 respectiv 700 €. Tel.
0735-268593. (RR)

Vând în Glimboca moară pentru
animale, la 7 , are cu

ă de oaie, 18 lei/kg
neg. Tel. 0747-239755. (RR)

Vând în Timi

ăcă
ă, prune. Tel. 0255-

575450. (RR)
Vând la Moniom vacă 4 ani

împreună cu 1 vi

ătaia capră cu iedu ă,
500 lei; scroafă gestantă marele alb,
1500 lei. Tel. 0722-703390. (RR)

Cumpăr în Re ă de hol,
canapea, 2 fotolii ăsu ă. Tel.
0371-170232. (RR)

şi

şi
şi, nou, 500 lei neg; maşin

şin

şin

şa televizor color
Samsung, 400 lei; maşin

şi o mânz

ş maşin
şi

storc

şi

şi

şin
şin

şi pui de
g

şi

şini
de tocat carne nr. 8, 30 lei/buc;
dulap 2 uşi, 300 lei; şezlong pentru
plaj şi pat, 100 lei; pat
pentru plaj

ş in

şeni mobil

ş porci vietnamezi
de la 6 luni la 2 ani, pornind de la 400
lei perechea. Tel. 0740-407552. ( )

Vând 2 trofee de vân

şi
ciocane deasupra; motoare trifazice
de 5 şi 7 ; cilindru de basculare
la 5 tone; pompe irigat de 1 1/4 şi
2

ş capre, 250 lei/buc;

şdia butoi de stejar
2000 l pentru

ş vi

şi
şi m

ţa 2 boxe 30/50 W,
carcas

ţa acordeon de 80
de ba

ţia, 150
€; ma

ţii din fier
striat de 810, 1.2 lei/buc. Tel. 0756-
422019. (RR)

Vând la Teregova vac

ţa convector, tiraj
normal, 1400x1250, 200 lei neg. Tel.
0723-092582. (RR)

Vând în Re ţa arcuri de saltele
sau pentru paturi, 1 leu/buc;
c

ţ
ţ

ţa congelator cu 5
sertare, 350 lei; mas

ţei de la 2 luni în sus,
pentru abator, plata pe loc. Tel.
0769-585880. (RR)

Vând ma

rr

kw ţite laterale

kw kw
ţoli

ţoli. Tel. 0729-026268. (RR)
Vând la Cornea porci la 140 kg,

9 lei/kg fix; brânz

ţap, 150 lei/buc. Tel. 0742-127772.

Vând covor persan 2x3. Tel.
0355-412246. (RR)

Vând în R
ţuic

ţel de 3 luni. Tel.
0255-232913. (RR)

Vând în Gherteni ţel de carne
bine întreţinut, 1500 lei; claie mare
de fân, 450 lei. Tel. 0748-138261 (rr)

Vând la G ţ

ţa mobil
ţ

V
; B; fier de

c

ând imprimantă Lexmark în
stare bună DDR 250 M
ălcat marca Mure

Tel. 0737-575779,
0741-633690.

ş; radio cu baterii
Grundig de 10w.

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2

ap 3 unc ioneaz o irm pentru ispozitive edical
roteze, orteze, nc l minte ortopedic , corsete,

c rucioare pentru persoanele cu handicap econtate prin
CAS CS. Program ar i 14.15 - 17.00.

Informa ii suplimentare:
tefan S pre edinteAHN-CS

iala . e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ
ţ 0751-486304, 0785-223501,

S teiner, www.ahncs.eu

şi

ş

ă ă
ă ă ă

ă
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Transport persoane în Austria,
Italia ţuri de la 50 €.
La 4 c

ţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

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

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

şi Germania. Pre

şi
montaj. Pre

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

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

Repar, tapi

ări

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

Primesc o fată în gazdă în
centru. Tel. 0741-367043.

Caut femeie pentru post în
Austria pe 24 august, în Graz. Este
o familie de treaba, unde trebuie în
principal să se ocupe de menaj, gătit

ă activitate de infir
merie. Cerin ă este limba germană
nivel bun. Tel. 00436648700350,
0040758907095.

ăm bucătari, ajutor de
bucătar, spălătorese

ătărie
ălătorie textilă. Tel. 0724-200028.

şi foarte pu

Angaj
şi muncitori

necalifica şi
sp

ţin -
ţ

ţi pentru buc

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A ugus t

Oferte-Cereri

de Serviciu

Tân

-
ţ

ţie de durat

ţa
v

ţa 39 ani
doresc sa-mi refac viaţa al

ţie serioas

ţie de prietenie
c

ţa. Tel.
0770-495533.

Singur, serios, f ţii
doresc cuno ţ

ţie, pt. c

ăr 36 ani, doresc să cunosc
doamne până în 45 de ani, dornice
de aventuri. Tel. 0720-380446.

Pens iona ră , 64 an i , cu
apartament, caut partener pentru
prietenie. Tel. 0721-202985

Bărbat, 43 ani, doresc cuno
ă doamnă, prietenie, eventual

căsătorie, rela ă. Tel.
0764-640731

Doamna văduvă, 6016773
doresc să cunosc un domn de
vârstă apropiată, de preferin
ăduv. Tel. 0720-827824.

Domn singur din Re
ături de o

doamnă singură. Tel. 0770-390963.
Părăsit dezamăgit doresc să

cunosc o doamnă sincera până în
40 ani pt. o rela ă. Tel.
0740-946042.

Doresc o rela
ăsătorie alături de o doamnă

sinceră, de caracter, max. 41 ani.
Tel. 0726-261409.

Caut o prietenă simplă ăcută
la trup ă legăm vorbe

ără obliga
ă cu o doamnă,

chiar cu o obliga ăsătorie.
Tel. 0757-386957.

ş
tin

şi

şi pl
şi la suflet, s şi

sentimente. Eu serios sincer
singurel, 48; 1,65; 73 Reşi

ştin

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo

Vând miere en-gros tei

ă 2 persoane, col
ă cu acumulator

pt. copii 2-3 ani, bicicletă copii 5-6
ani. Pre

ă.
Pre

ă pentru 2 persoane, col

ă cu acumulator
pentru copii 2-3 ani, bicicletă pentru
copii 7-12 ani

ă pentru copii,
marcaAudi, ro

ă: canapea extensibilă +
fotoliu

ă, aprox.
1400 buc. marca Leu 254,

ăciulă din
blană de vulpe argintie

ă de vulpe argintie, aduse
din Rusia, noi, pentru femei, sunt din
Re

ăldurii. Pre

ă perfect. Pre

ă din demolări, stare
bună, Boc

ă dar are probleme cu
u

ă de spălat automa
tă Ignis un pic mai veche dar arată
bine

ăr timbre filatelice

ă
sau după modelul cerut de dvs,
asigur transport

ă

ănătate, masculi

ă tensiunea
continuă de 12V de la acumulatorul
ma ă de
220 V/50 Hz, cu o putere de 1000 W.
Alimentarea se face direct de la
bateria ma

ă însă
alimentarea de la baterie, pentru
protejarea ma

ărcă
toare telefoane mobile etc. Pre

şi
salcâm, 20 lei/kg. Tel. 0731-418674.

Vând tv color, canapea extensi
bil

şi, con
gelator 3 sertare, stare perfect

şi un TV color, la
pre

şinu
şie. Tel. 0729-115691

Ofert
şi 2 dulapuri de haine, cu 2 uşi

fiecare, la numai 450 lei. Tel. 0729-
057557

Vând col

şi 400
buc. 253, fabricate la Jimbolia, cu
0,7 lei/buc. negociabil. Tel. 0763-
616496.

Vând foarte urgent, la un pre

şi un guler
din blan

şi

şi
700x1150 (albastre). Ideale pentru
protec

şa, pre

şi

şin

şi merge bine, cu doar 400 lei.
Tel. 0728-510783, 0355-415608.

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

Monumente funerare de la 599
lei, şeminee executate la comand

şi montaj, detalii pe
www.romarmura.com Tel. 0766-
860854.

Vând c
şi vaccina

şi femele, la pre

şinii în tensiune alternativ

şinii sau de la priza
acesteia. Se recomand

şinii. Se pot alimenta
bormaşini, duroflexuri, tv, înc

-
ţar extensibil pt.

sufragerie, biciclet

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

Vând frigider Arctic, 2 u -

ţ 600 lei, negociabil. Tel. 0727-
079054.

Vând urgent canapea extensi-
bil ţar
extensibil pentru 2 persoane
(sufragerie), biciclet

ţuri rezonabile Tel. 0355-
802548, 0749-486188

Vând ma ţ

ţar culoare maro. Tel.
0355-411682, 0733-594473

Vând în Buchin ţigl

ţ
deosebit de avantajos, o c

ţa. Tel. 0751-132460.
Vând 2 seturi jaluzele orizontale

de aluminiu pt. geamuri în 3 canate.
Dimensiuni 660x1220 (albe)

ţie împotriva c ţ 100
lei/set. Tel. 0769-036957.

Vând monitor cu tub Dell, ecran
plat, 19 inch, culoare negru.
Funcţioneaz ţ 90 lei.
Tel. 0769-036957.

Vând ţigl
ţ negociabil. Tel.

0749-319691.
Vând frigider Arctic mai vechi,

funcţioneaz
ţa congelator, cu doar 100 lei. Tel.

0728-510783, 0355-415608.
Vând ma -

ţei Beagle tricolor, 2 luni,
deparazitaţi ţi, carneţel de
s ţul
de 500 lei negociabil. Tel. 0762-
797183.

Vând invertor auto 1500W TBE.
Invertorul transform

-
ţ 400

lei. Tel. 0723-610400.

RE ŢA:

ANINA:

CARANSEBES:
ORAVITA:

OŢELU RO
TOTAL JUDEŢ: 16

ŞI

ŞA:

ŞU:

Buc ţioner articole din piele si înlocuitori: 1;
Electrician de întreţinere ţii: 1; Electromecanic: 1; Recepţioner de
hotel: 1;

Agent de vânz

Muncitor necalificat la demolarea cl
ţ

ătar: 1; Confec

ă de mare tonaj: 1; Sortator produse: 1;

ă de mare tonaj: 1;

ări: 1;

ădirilor, căptu ărie,
plăci mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1; Operator introducere, validare

şi repara
Şofer autocamion/maşin

Şofer autocamion/maşin

Consilier juridic: 1; Mecanic utilaj: 1; Operator la prelucrarea
cauciucului: 1;

şeli zid
şi

prelucrare date: 1;

Strungar universal: 2;

BOC

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 01.08.2013

Vând în Re ă pentru semi-
remorcă pentru 445, 300 €; semi-
remorcă pentru 445, 800 €. Tel.
0757-311013. (RR)

şiţa ax

Vând la Re
ă

stare de func

ă ă,
diferite mărimi, 50-100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

ă, 50 lei/buc; motosapă, 800 lei;
biciclete vechi

şi

şi var

şi

şi noi, 200-800 lei.
Tel. 0355-425973, 0729-022526 ( )

ţa microbuz
Renault Master, an 2001, perfect

ţionare, 4000 € neg;
dezmembrez Renault Twingo, an
2001, preţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu 14, 15, 16, 17 ţoli, 550
lei/set; cauciucuri de iarn

Vând în Re ţa cauciucuri de
var

rr

Caut urgent loc de munc

ţa.
Tel. 0355-804513. (RR)

Caut copii

ţii
avantajoase. Tel. 0749-121264;
0786-79945.

Echip -
ţ ţe execut ţuri
accesibile fundaţii, zid

ţigl

ţii case, placat
gresie/ faianţ

ţi caseta
ţii tehnicosanitare de ap

ţii electrice, totul
la cheie la preţuri negociabile. Tel.
0741-017894.

RestaurantAristocrat angajeaz
ţ

ţ

ţi la num
ţumim!

ţinere
ţii calculatoare la domiciliu,

despr -

ă în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni, fac menaj la domiciliu sau la
firme. Tel. 0786-483218, 0355-
415185, 0747-468797. (RR)

Îngrijesc copii sau bătrâni;
primesc 2 eleve în gazdă, în Re

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985

Ofer spre închiriere microbuz
transport marfa Ford Tranzit, condi

ă constructori cu experien
ă ă la pre

ării, acoperise
din ă sau tablă, case la ro

ă, montat/ ra

ă

ă
bucătar cu experien ă ătar cu
experien ă ăcut.
Pentru detalii vă rugăm să ne
contacta ărul de telefon
0767-188881. Vă mul

Execut lucrări de între

ăfuire, schimbare pastă ter
moconductoare, instalare sistem de
operare, programe etc. Tel. 0729-
024821.

şi

şi b

şi referin

şu,
mansarde atât pe blocuri cat şi pe
case, termoizola

şchetat
parchet, pere şi rigips,
instala şi
canalizare, instala

şi osp
şi aspect fizic pl

şi
repara

Execut amenaj
ţa, rigips, glet, podele

laminate, tinci, forme rigips, sape,
zugr ţii sanitare

ţi rigips,
polistiren etc. Experienţ

ări interioare,
gresie, faian

ăveli, instala

ă în
domeniu. Tel. 0770-765659.

şi
electrice, plachez pere

Execut amenajări int-exterioare,
gresie, faian ă, podele, rigips,
zidării, tencuieli, termoizola

ţ
ţii,

instalaţii termice şi sanitare. Tel.
0742-507274, 0720-242246.

Vând în Reşiţa tichet Rabla,
dosar complet, 1500 lei. Tel. 0766-
226289, 0748-118081. (RR)

Vând la Boc

ă, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP
valabilă până în 2015, asigurare,
rovinieta 1 an, pu ă în
România, schimbat tot la direc

ă impecabil, 1200 €
neg. Tel. 0752-344323. (RR)

Vând la Oravi
ă de balotat

Fahr, 2000 €; presă de balotat
Riviere Cassalis, 3000 € neg; tractor
Volvo 45 CP, are cupă, cauciucuri în
stare perfectă, nelucrat în ă, 3000
€ neg; greblă pe curele de adunat
fânul, 450 € neg; ma ă de
împră

ă cu 3 brazde, 400
€/buc; motocultor, 200 €. Tel. 0767-
791282, 0762-179725. (RR)

Vând la Ezeri

ădi
ă electrică de cură

ă de
func ă, actele la zi,
culoare ro

ărba ă stare de func

ă Honda,
motor de 49, 400 € neg sau la
schimb, cal, vacă. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând la Boc

ă, 100 € neg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând la Re
ă, 2300 €

neg; electromotor de tractor 650,
300 lei; 2 motoare de U445, 400
€/buc. Tel. 0767-679777. (RR)

Vând la O

ă de 1.30
pentru tractor de 45 CP, 750 €; plug
pp2 de Boc

ă Monta
n pentru copii 7-12 ani, adusă din
Italia, 21 de viteze, pedale metalice,
stare perfectă, 280 lei; bicicletă
adul

ă telescopică,
schimbătoare Shimano, 580 lei neg.
Tel. 0728-813340. (RR)

Vând în Ictar-Budin
ă auto 7 t, stare foarte bună,

1000 €; tractor Same de 65 CP,
4000 € neg. Tel. 0726-253481. (RR)

Vând în jud. Timi
ărba

ă, culoare verde, numere
de Germania, T V 2014, proprietar,
1200 €. Tel. 0256-234938, 0765-
209448. (RR)

şa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzin

şi arat

şin
ştiat azot, 250 €; cositoare,

600 € neg; 2 pluguri româneşti pe
cadru de

ş cositoare Carpa
tina, 1500 lei. 0728-072316. (RR)

Vând în Reşi

ş i

şi
contract de comodat. Tel. 0757-
372660, 0722-688244. (RR)

Vând Golf 2 an 1991, diesel,
plus piese de schimb. Tel. 0740-
068548. (RR)

Vând la Gr ştea, Vâlcea, bato
z
ştiulete, 600 lei. Tel. 0727-818297.

Vând în Caransebeş Opel
Calibra sport, 2 uşi, stare bun

şie, 1200 € neg; 2 biciclete
de b

şa coviltir de Dacia
Papuc 2 persoane pentru acoperiş
la maşin

şi

şu motor de
teren Yamaha seria IZF 400, an
2002, 1550 €. Tel. 0355-417177. ( )

Vând la Goruia frez

şa, 350 €. Tel. 0721-
151956. (RR)

Vând în Reşi

ş,
remorc

ş 2 biciclete de
b

ţin circulat
ţie,

merge

ţa met de erbicidat
1000 l, 1000 € neg; pres

ţar

ţeav

-

ţa voucher, 1500
lei. Tel. 0355-803325. (RR)

Vând în Re ţa voucher
programul Rabla, 1000 lei; Logan
de 1.6, benzinar, culoare cameleon,
110.000 km, an 2005, puţin folosit,
1500 € neg, pentru C-S merge

-
ţat porumbul

ţionare, înscris

ţi în bun ţio-
nare, 110 lei/buc neg. Tel. 0768-
776073. (RR)

Vând la Sacu motoret

ţa tractor Massey
Ferguson, stare foarte bun

ţelu Ro

rr

ţa biciclet -
a

ţi, cadru aluminiu, pedale
metal ice, furc

ţ, Timi

ţi, Mountain Bike, 150 lei/buc;
Peugeot 306 HDI Break, an 2001,
stare f. bun

U

Vând urgent la Re ţa Vw Polo
an 2000, motor 1.6, înscris în Ro-
mânia, preţ neg. Tel. 0743-146408.

Vând caset ţie Golf 4,
150 €. Tel. 0744-470337. (RR)

Vând în Re ţa motociclet -

ţe de frân ţ

ţoli, 200 lei/set; cauciuc nou de var

şi

şi

şi 2.0, Opel Safira,
BMW seria 5, 150 lei/set; portbagaje
auto biciclete, 80 lei/buc; roat

ă de direc

ă Apri
lia Classic chopper 125 cmc, 500 €
neg; plăcu ă fa ă marca
Ferodo noi pentru Mercedes Vito,
OpelAstra de 1.8

ă de
rezervă completă pentru Mercedes
Vito, cauciucul foarte bun, 200 lei; 4
jante tablă de Nissan Primera de 13

ă
pentru Logan, 150 lei; 2 cauciucuri
de vară 195x70x15 C, 60 lei/buc.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând în Gătaia bicicletă de
damă adusă din Italia, 150 lei. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)

Cump

Vând în Oraviţa electromotor
original pentru scuter Kymco zx, 150
lei neg. Tel. 0728-409444. (RR)

ăr garaj în Govândari. Tel.
0728-813340. (RR)

Vând televizor cu plasma
Daewoo DPP-42A3, diagonala 106
cm, rezoluţie 1024x768 pixeli, con-
trast 10.000:1, luminozitate 1500
cd/mp. Preţ 1500 lei. Tel. 0723-
610400.

Vând laptop Acer de 10 inci
aproape nou, 500 lei. Tel. 0748-
878880.

Vând o pereche de cai în loc.
Mehadica nr. 303, cal

ţul împreun
ţel

lâng

ţa joc de poker

ţul 1 leu/kg în
loc. Mehadica nr. 303. Tel. 0764-
007606.

Vând urgent pat dublu cu furnir
nuc, dou

ţul de 200 de
lei. Tel. 0771-290801.

Vând ma
ţii, set de accesorii

prev

ţa, cartier Lunca
Pomostului. Tel. 0771-625731.

Balu

ţi sau antichizat. Tel. 0766-
860854.

Placaj travertin lungimi libere de
la 69 lei/mp, calitate deosebit ,
asigur m transport i montaj la preţ
f. avantajos, detalii pe www.romar
mura.com tel. 0766-860854

Vând telefon Samsung GT-
S55600i, 3. 0 full touch, 5 mp alb,
stare buna. Preţ 150 lei. Tel. 0766-
677491.

Vând Bluetooth headset Smart
Talk Mercury, nou. Preţ 50 lei. Tel.
0766-677491.

Vând boiler electric de 60 litri

şi iap

şi trag la orice. Tel. 0764-
007606.

Vând în Reşi şi
aparat fotoAgfa. Tel. 0770-516238.

Vând grâu la pre

şin

şi

ştri i din marmur
ştrii se execut

ş

şi
covor persan 4/3 la doar 50 €. Tel.
0720-001425.

ă până în
10 ani, pre ă 4500 lei sau
la schimb pe oi sau o vacă cu vi

ă ea, urgent. Caii sunt foarte
blânzi

ă somiere, canapea
extensibilă, comodă tv, mobilă de
bucătărie, toate la pre

ă de cusut electrica
Natalia, 21 opera

ăzute, stare foarte bună. Tel.
0741-539044.

Cumpăr calorifere de fontă. Tel.
0740-520382.

Vând antenă parabolică (oală)
40 lei, vând două boxe 30/50 W
made in Germania, carcasă lemn,
35 lei/buc. Tel. 0728-813340.

Vând ieftin, mobilă anii '70-80,
localitate Re

ă de
calitate, balu ă super
lustrui

ă
ă
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