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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Editorial Dan Popoviciu La mulţi ani!
Am socotit de mai bine de cinci ori. Şi din minte, şi cu

pixul pe hârtie, şi la calculator. 2013-1918 = 95! De la
anumiţi ani, celebrările se ţin şi la cifrele ce au un cinci în
coadă. Ce înseamnă cifra 95? Înseamnă că în duminica de
peste trei zile România împlineşte 95 de ani. Să fiu eu atât
de deştept încât să fiu singurul care a sesizat acest lucru?
Să mă erijez în singurul patriot care să îşi permită să se
bucure de acest moment aniversar? Iau o mică pauză să
fac din nou aritmetica. Tot 95 îmi iese. Fac şi proba:
1918+95=2013! Şi atunci, de ce nu citesc nu văd şi nu aud
niciunde despre evenimentul ce va avea loc pe 1
Decembrie? Duminică, România împlineşte 95 de ani!

Citesc, văd şi aud, în schimb, ştiri despre tot felul de
ţigani ce trag cu pistolul în Bucureşti. Despre noi silicoane
puse, lăsate sau explodate. Despre copii vânduţi spre

adopţie! Despre politicieni ce-şi bagă picioarele în el
electorat, scoţându-le cu valute lipite pe carâmbi. Despre
mai ce? Despre predicatori penticostali membri ai reţelelor
de pedofilie. Despre faptul că domnul Cheloo nu mai are
voie la televizor pentru că nu i se pare normal ca un bărbat
să f... un alt bărbat etc. Numai nebunii.

Pe de altă parte, autorităţile, cele care ar trebui să
mobilizeze naţia pentru sărbătoarea ce vine, au bruiat
girueta şi fac sluj la chinezi, sătui probabil de intransigenţa
UE în ceea ce priveşte cheltuirea fondurilor de dezvoltare
puse la dispoziţie. Nu cred că nu au observat că şi chinezii,
la rândul lor i-au pus să se jure că vor fi cinstiţi în derularea
afacerilor ce vor să vie. Nu vreau să fiu sută la sută
cârcotaş. Dacă măcar 20 la sută din cele afaceri declamate
prin media se vor împlini în colaborare cu chinezii, stimă!Ar

fi un prim proiect major realizat de o guvernare de după
1990. Mă veţi trage de urechi cu integrarea euroatlantică.
UE a investit în altceva în România decât în super-
marketuri, bănci sau afaceri din care finanţele iau drumul
Occidentului? Au investit masiv americanii? Sunt oare,
antidemocrat când spun aceste lucruri pe care le vede
orice român cu mai mult de doi neuroni în cap? Pentru a nu
da loc la interpretări, nu cred până nu văd nici în
promisiunile chinezilor.

Totuşi, duminică este ziua noastră. Vă reamintesc că
mama şi ţara nu ni le alegem, doar le iubim necondiţionat.
Scoateţi duminică tricolorul pe geam şi uitaţi pentru o zi că
şi cei ce ne conduc sunt români. Iertaţi-i şi somaţi-i să
rostească La mulţi ani România!

Asocia ă-Re
ă a Organiza

ă dezbaterea
cu tema „HIV/SIDA o problemă a comunită

ă SIDA, 1 Decembrie.
In condi ă

schimbare, analiza situa
ă periodic pentru

a preveni

ă a comunită

ătoare.
Evenimentul î

ă în acest domeniu, a
gradului de colaborare ării

ării problemelor cu care se confruntă persoanele
seropozitive. Reunirea factorilor importan

ă
ă pentru îmbunătă-

ări identificarea unui
nucleu de ac ă pentru situa ălcări de
drepturi. Fiecare nucleu va fi format din minim 3 persoane
resursă în domeniul HIV/SIDA la nivelul jude

ălcări de drepturi, ac

ă în cadrul proiectului “In
My SHOES” derulat de Uniunea Na ă a Organiza-

ă
extinsă. Proiectul are ca obiectiv general ““Cre

ă pentru persoanele
seropozitive din România”, iar dezbaterea “HIV/SIDA o
problemă a comunită

ă
pentru promovarea ărarea drepturilor persoanelor
seropozitive.

“E nevoie de implicare
ă

ă fie unul mărit. Numai în acest fel ei vor
putea să fie membri activi în comunitate, fără ca pantofii
de persoană seropozitivă să fie atât de greu de purtat” a
declarat Iulian Petre, Director executiv UNOPA.

Pentru rela ă

ţia Inocenta ţ ţa în colaborare
cu Uniunea Naţional ţiilor Persoanelor
Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) organizeaz

ţii”, marcând la
nivel local Ziua Mondial

ţiile economice, politice
ţiei persoanelor seropozitive la

nivelul judeţului, este necesar a fi realizat
ţiile de întrerupere

de tratament, situaţiile de discriminare sau de restricţio-
nare a accesului la serviciile medicale sau sociale.

Dezbaterea „HIV/SIDA o problem ţii” are
ca scop identificarea situaţiei

ţului, stabilirea direcţiilor de
acţiune pentru perioada urm

ţiei între
instituţiile

ţi, asumarea
unor direcţii de acţiune ţi în problematica
HIV/SIDA este extrem de important
ţirea situaţiei persoanelor seropozitive la nivel local.

În cadrul întâlnirii se va urm
ţiune rapid ţiile de înc

ţului, care se
vor reuni în situaţiile de înc ţionând
pentru rezolvarea acestora.

Dezbaterea este organizat
ţional

ţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în
parteneriat cu Asociaţia UNTEATRU, proiect co-finanţat
printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul
Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea European

ţii” contribuie la dezvoltarea unei
reţele funcţionale de instituţii

ţilor cât

ţii despre activit ţile proiectului - Geanina
Surdu - asistent proiect UNOPA- 0735 853 592.

Pentru relaţii despre situaţia la nivelul judeţului -
Cara

şi Speran şi

şi sociale în continu

şi rezolva cât mai rapid situa

şi problemelor persoanelor
seropozitive la nivelul jude

şi propune dezvoltarea rela
şi ONG-urile care activeaz

şi sprijin în vederea identific şi
rezolv

şi responsabilit

şterea
premiselor de integrare social

şi ONG-uri care colaboreaz
şi ap

şi de efort continuu atât din
partea autorit şi a ONG - urilor din domeniu astfel
încât gradul de integrare în societate al persoanelor
seropozitive s

ş-Severin tel: 0724 691 588.

Dezbaterea “HIV/SIDA o problem@ a
comunit@]ii” marcheaz@ la nivel local
1 Decembrie, Ziua Mondial@ SIDA

În data de 1 decembrie 2013, de la ora 12:30, Primăria Municipiului Re
ă manifestările oficiale dedicate

Zilei Na

ă

ăsesc la Centrul de Informare al primăriei, corp 1, Pia

ă participe cetă

ăzboi, cadre militare în rezervă

şi şi
Centrul Militar Jude ş-Severin organizeaz

şi şura un amplu
spectacol folcloric unde vor evolua renumi şti vocali din regiunea Banat.
Invita

şi vineri între
orele 8-13.30.

La aceste ac şi

şi ai funda şi în
retragere, elevi, studen şi reprezentan

ţa
ţean Cara

ţionale a României.
Acestea vor fi urmate, de la ora 13:30, de un spectacol cultural-artistic în Centrul

Civic al municipiului.
De la ora 18:00, la cinematograful „Dacia” din Re ţa, se va desf

ţi soli
ţiile se g ţa 1 decembrie

1918, nr 1A, parter, în limita locurilor disponibile, între orele 8.00-16:00

ţiuni sunt invitaţi s ţenii municipiului Re ţa,
reprezentanţi ai instituţiilor publice deconcentrate, ai partidelor politice, ai
asociaţiilor, ai ligiilor ţiilor, veterani de r

ţi ţi mass-media.

7.000 de euro
recompensă publică!

Sunaţi acum la
0784 686 538

Asociaţia produc

ţul Cara

ătorilor
agricoli austrieci oferă 7000
de euro persoanelor care
furnizează detalii
suficiente pentru
recuperarea tractoarelor
furate din Austria ce sunt
aduse şi folosite în
jude ş-Severin!

1 decembrie
Zi Naua ţională a României
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În apropierea s

Începând din data de 15 noiembrie 2013, reprezentan

ărbătorilor de iarnă, pentru a oferi re
ă ăria Municipiului Re

ărâre aprobată de Consiliul Local al
Municipiului Re

ă de 375 de mp

ă a fi stabilit în perioada următoare.
Grupurile de elevi înso

ă vineri, între orele 12.00-13.30.

Începând din data de 24 noiembrie 2013, de la ora 23:00, la nivelul
“Direc

ăpezire” se asigură
permanen ăpezire. Într-o primă etapă este
disponibilă o echipă. Pentru sezonul rece 2013-2014 sunt pregătite
pentru interven

ăpezire - dispune
de 6 autocamioane cu lamă ăspânditor, 1 ma ă cu lamă
ăspândire manuală, 5 tractoare cu plug, 2 ma ăspândire

manuală ărcătoare frontale. Materialele antiderapante, aflate pe
stoc, sunt: nisip (1200 de tone)

ă

ă Socială”
ă Re ă privind

identificarea persoanelor fără adăpost de la nivelul municipiului Re
ărilor au fost depistate

ă fie conduse la Centrul de Urgen ă pentru Persoane fără
Adăpost din Caransebe ă doresc să locuiască în localita
tea Dognecea, la rude. Precizăm că persoanele fără adăpost, depis
tate la nivelul municipiului Re ăzduite temporar la Serviciul
Voluntar pentru Situa ă de unde vor fi îndrumate spre
Centrul de Urgen ă pentru Persoane fărăAdăpost din Caransebe

ă Socială”
ă” continuă pe întreaga perioadă a sezonului rece.

şi
şi

şi în acest
an un patinoar mobil natural, hot

şi şedin
şi va fi

amplasat în Parcul Tricolorului din municipiu. Acesta va fi deschis din
data de 6 decembrie 2013 în func

şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local - Serviciul de Iluminat Public şi Desz

şi Repararea Patrimoniului
Consiliului Local - Serviciul de Iluminat Public şi Desz

şi r şin şi
r şini cu r

şi 3 înc
şi sare (250 de tone), iar în func

şi ai Serviciului Public „Direc
şi

şi
şi identificate trei persoane care

au refuzat s
ş, motivând c

şi

ş.
Ac şi „Direc

ţenilor
modalit ţi de recreere specifice sezonului, Prim ţa
în parteneriat cu S.C.Andreas Luna Park S.R.L. va amenaja

ţa în cadrul ţei extraordinare din data de 19
noiembrie 2013. Patinoarul va avea o suprafaţ

ţie de condiţiile meteorologice, iar
programul de funcţionare urmeaz

ţite de cadre didactice vor avea acces gratuit pe
patinoar, de luni pân

ţiei pentru Întreţinerea

ţa pentru sezonul de desz

ţii 124 de persoane.
În plus, Direcţia pentru Întreţinerea

ţie de
necesit ţi, acestea pot fi suplimentate.

ţii Serviciului
Public „Direcţia de Asistenţ ţia
Poliţia Local ţa” au demarat o acţiune comun

ţa.
În urma verific

ţ
-
-

ţa, pot fi g
ţii de Urgenţ

ţ
ţiunile comune dintre „Direcţia de Asistenţ ţia

Poliţia Local
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În cursul zilei de 21 noiembrie 2013 ofiţerul
sociolog din cadrul Compartimentului de Analiz

ţii a participat la o activitate de
prevenire a absenteismului

ţa, activitate
iniţiat

ţiuni, atât în
plan

ţi de p ţi ţerul a punctat câteva
aspecte referitoare la leg

ţa juvenil

ţi s ţii pe
care o au ei în ceea ce-i prive ţi actori
sociali din preajma lor (p ţi, profesori, prieteni)
atunci când aleg s

ţii poliţistul a r

ţie, de
infracţiuni

ţii minori, despre modalit ţile de
reacţie în cazul în care sunt posibile victime, despre
importanţa contact ţiei în cazul în care sunt
martori f

ă
ă

ă ă la
ă „Mihai Peia” din Re

ă de elevii clasei a VII-a B

ătre
elevii clasei a VII-a B a unei scenete în urma căreia
elevii celorlalte clase participante au putut afla că
fuga de la ore se „răsplăte

ă ce „chiulangii”
ărin

ătura strânsă care există

între absenteism
ă

ă reflecteze asupra responsabilită

ărin
ă chiulească de la ore.

Pe parcursul activită ăspuns
numeroaselor întrebări adresate de elevii curio ă
afle aspecte legate de munca de poli

ă

ării poli
ără voie ai unor fapte de natură penală.

şi
Prevenire a Criminalit

şcolar desf şurat
Şcoala Gimnazial şi

şi la care au spus
„prezent!”25 elevi din clasele V-VIII.

Activitatea a debutat cu interpretarea de c

şte” cu sanc
şcolar, cât şi în familie.

Dup şi-au cerut scuze şi au fost
ierta şi profesori, ofi

şcolar, comportamentele
predelictuale, delincven şi riscul ridicat de
victimizare al minorilor. Nu în ultimul rând elevii au
fost invita

şte pe ceilal

şi s

şi pedepsele pe care le primesc infractorii
sau delincven

Instituţia Prefectului - Judeţul Cara

ţa Colegiului Prefectural Cara

-

-

-

ş-Severin organizeaz

şedin ş-Severin, cu urm

ă joi, 28
noiembrie a.c., ora 10,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la
etajul I, ătoarea
tematică:

Evaluarea activităţii, în perioada 01.01. 31.10.2013 a Centrului
de Prevenire, Evaluare şi ConsiliereAntidrog Caraş-Severin.

Informare privind implementarea Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală FEADR, la nivelul Oficiului Judeţean de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Caraş-Severin.

Informare referitoare la activitatea desfăşurată de către Agenţia
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala de Îmbunătăţiri Funciare
Caraş-Severin, în perioada 01.01. 31.10.2013, privind verificarea,
întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.

Diverse.

1.

2.

3.

4.

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

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUN DE PRESŢ Ă

Anunţ de începere a proiectului „Dezvoltarea S.C. Spinning S.R.L.
prin achiziţionarea de echipamente TIC şi acces la servicii de internet”

Reşiţa, 28.11.2013

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

S.C. Spinning S.R.L., cu sediul în Reşiţa, derulează, începând cu data de

01.11.2013, proiectul „Dezvoltarea S.C. Spinning S.R.L. prin achiziţionarea de

echipamente TIC şi acces la servicii de internet“, co-finanţat prin Fondul

European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu

Ministerul pentru Societatea Informaţională.

Valoarea totală a proiectului este de 35.628,30 lei, din care asistenţa financiară

nerambursabilă este de 25.859,25 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Reşiţa pe o durată de 6 luni.

Obiectivul proiectului este creşterea competitivităţii economice prin

reorganizarea activităţii pe baza unui sistem informatic şi introducerea de

sisteme TIC moderne, sprijinirea promovării produselor specifice şi a

activităţilor de marketing specifice, dezvoltarea comerţului electronic. Concret,

societatea va realiza conectarea la Internet prin conexiuni broadband, servicii

conexe necesare, va fi dotată cu echipamente TIC, va achiziţiona licenţe

software necesare operării laptop-ului şi pachetului software tip office, va

realiza un website şi va achiziţiona numele de domeniu aferent, va achiziţiona şi

implementa soluţia de semnătură electronică, va realiza informarea şi

publicitatea pentru proiect.

Nume persoană contact: Pojar Cosmin George
Funcţie:Administrator
Tel. 0723/ 159189, Fax: 0355/ 425439, e-mail: spinningresita@yahoo.com

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

Absenteismul - o problem@ ce poate fi rezolvat@!

Adolescen]@ f@r@ violen]@!
În cursul zilei 26 noiembrie 2013 ofiţerul sociolog

din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire
a Criminalităţii, a participat, la invitaţia profesorilor şi
a elevilor claselor a XI-a de la Colegiul Economic al
Banatului Montan, la o dezbatere privind violenţa
manifestată de tineri împotriva tinerilor, capcanele
anturajului şi riscul de a deveni victime ale anumitor
infracţiuni, sub genericul „Adolescenţă fără violenţă”

Acţiunea a debutat cu vizionarea unui videoclip
din care elevii au înţeles că antidotul pentru violenţă
este de fapt chiar inteligenţa fiecăruia. Poliţistul a
subliniat importanţa manifestării unei atitudini
responsabile faţă de cei din jur şi aplanarea
eventualelor conflicte prin comunicare şi a precizat
că actele de violenţă produc consecinţe pe termen
mediu şi lung atât în plan juridic cât şi social şi că nu

trebuie să reprezinte o opţiune pentru nimeni, mai cu
seamă pentru adolescenţi.

Pentru a înţelege mai bine riscurile şi
consecinţele pe care le presupune săvârşirea unor
astfel de fapte, elevilor le-au fost prezentate
exemple de situaţii reale petrecute în Reşiţa în anii
anteriori.

Cadrele didactice au pregătit o prezentare din
care adolescenţii au aflat că uneori rămân urme ale
unor fapte, mai ales a celor care implică folosirea
violenţei fizice, indiferent cât de mult ar încerca apoi
să îndrepte lucrurile.

Activitatea s-a încheiat cu premierea claselor
care au realizat cele mai reprezentative postere anti-
violenţă în cadrul proiectului „Stop violenţă în
şcoală!” demarat în anul şcolar 2012/2013.

Colegiul Prefectural Cara}-Severin

Prim@ria Re}i]a ne informeaz@

Notificare de preaviz vs. Decizie de concediere
Potrivit Codului Muncii (art. 76 pct. b), „Decizia de

concediere [...] trebuie sa contina in mod obligatoriu [...]
durata preavizului”. Legea nu face referire la niciun alt
document, in afara de Decizia de concediere, prin care
angajatorul ar trebui sa acorde preaviz salariatilor ce
urmeaza sa fie concediati; cu toate acestea, in practica,
este covarsitor numarul situatiilor in care, la conce-
dierea unui salariat, angajatorul ii comunica acestuia:

(1) mai intai, o „notificare de preaviz”, prin care ii
aduce la cunostinta simplul fapt ca va fi concediat si
termenul de preaviz pe care il are la dispozitie pana la
incetarea contractului de munca, (2) iar ulterior (la
implinirea termenului de preaviz), ii comunica decizia
de concediere, cuprinzand motivele de concediere si
celelalte elemente prevazute de lege (inclusiv durata
preavizului acordat). Trebuie subliniat ca emiterea unei
notificari de preaviz anterior deciziei de concediere nu
are nicio baza legala, ci a rezultat din practica
autoritatilor de munca, care de-a lungul timpului au
solicitat insistent (si, in unele cazuri, continua sa
solicite) un astfel de document, fara a avea, insa, niciun
temei legal pentru aceasta.

De altfel, emiterea unei notificari de preaviz,
anterior deciziei de concediere, nu numai ca nu este
reglementata legal, dar nu se justifica nici macar din
punct de vedere logic. Astfel, este total nefiresc ca
angajatorul sa ii comunice salariatului termenul de
preaviz in legatura cu o concediere pe care nu a
hotarat-o (din moment ce decizia de concediere este
luata abia la sfarsitul preavizului).

Nu este, desigur, nicio problema, din perspectiva
validitatii deciziei de concediere, daca preavizul se
acorda mai intai printr-o „notificare de preaviz”, urmand
ca ulterior acesta sa fie mentionat si in cuprinsul deciziei
de concediere, deoarece prin aceasta se creeaza o
situatie favorabila salariatului. Insa, comunicarea
preavizului prin notificarea de preaviz il dezavantajeaza
foarte mult pe angajator, din perspective termenului
care este lasat la dispozitia salariatului pentru a pregati
o eventuala contestatie impotriva masurii concedierii.
Pentru a intelege mai bine acest aspect, putem avea in
vedere urmatorul exemplu practic:

Sa presupunem ca la data de 1 aprilie (2013) un
angajator ii comunica unui salariat termenul de preaviz,

de 20 de zile lucratoare, printr-o notificare de
concediere, urmand ca la implinirea acestui termen
(adica, in data de 30 aprilie), sa emita decizia de
concediere. Conform legii, salariatul respectiv va avea
la dispozitie 45 de zile calendaristice, de la data emiterii
deciziei de concediere, pentru a contesta masura
concedierii; insa, intrucat a fost „pus in garda” de
angajator prin notificarea de preaviz inca de la data de 1
aprilie, salariatul in cauza va avea la dispozitie un
termen mult mai mare pentru a reflecta la masura
concedierii ce i-a fost aplicata si, eventual, pentru a-si
pregati actiunea (ex. contactare avocati, strangere
documente si argumente care sa sustina contestatia sa
etc.), respectiv, va avea la dispozitie termenul scurs
intre data comunicarii „notificarii de preaviz” si data
comunicarii „deciziei de concediere” (adica cele 20 de
zile lucratoare care inseamna aprox. 30 de zile
calendaristice) plus inca 45 de zile calendaristice legale
de la momentul primirii deciziei de concediere.

Daca, in schimb, salariatului in cauza i se va acorda
termenul de preaviz, direct si numai prin decizia de
concediere (asa cum prevede, de altfel, si legea),
acesta va avea practic la dispozitie pentru a contesta
masura concedierii numai cele 45 de zile calendaristice
prevazute de Codul Muncii, care incep sa curga de la
momentul primirii deciziei de concediere.

In cazul concedierii, termenul de preaviz are rolul de
a proteja salariatul caruia nu i se poate pretinde sa
paraseasca compania de pe o zi pe alta, adica, imediat
ce este anuntat de decizia angajatorului de a-l conce-
dia. Astfel ca, in sprijinul salariatului, legea a regle-
mentat un termen minim de preaviz, pe durata caruia
salariatului i se da un ragaz in care sa se obisnuiasca cu
situatia si sa isi caute un alt loc de munca.

Pentru angajator, momentul in care il anunta pe
salariat de decizia de concediere este important, atat
din perspectiva impactului pe care un astfel de anunt il
poate genera asupra comportamentului salariatului
pana la incetarea efectiva a contractului sau de munca,
cat si din perspective timpului pe care salariatul il are la
dispozitie in vederea pregatirii unei eventuale
contestatii impotriva concedierii.

Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av. Coltuc Marius 0745-150894
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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, izolat interior,
termopane, centralî. Zona Valea
Domanului. Pre

ătăria + 1 cameră. Tel.
0735-215321.

Vând teren 5000 mp plus casă la
ro ără acoperi

ă, la 2 km de Cuptoare,
pe ăliug,
12.000 €. Peisaj de vis. Tel. 0727-
708217.

Vând urgent garsonieră Re

ă
excelentă din Govândari, toate
utilită ă termică cu
calorifere noi, geamuri termopan (cu
protec ă
de metal la intrare, gresie + faian ă,
parchet de calitate în camere, modi-
ficări interioare, complet mobilat

ă.
Pre

ă cu 2
camere, Calea Caransebe

ă pârtie, 15 €/mp.
Op

ă 2014. Tel. 0770-495824,
0742-773016.

Vând apartament nedecoman-
dat, cu 2 camere, suprafa ă utilă 42
mp, situat în Govândari, pe Calea
Caransebe

ă termică. Se vinde par

ă

ătă

ă din cărămidă arsă,
singur în curte, 3 camere, hol. Tel.
0752-951705.

Vând urgent sau schimb cu
apartament + diferen ă, casă în
zona Moroasa. Tel. 0745-818668.

Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, cu îmbunătă

ărghita

ă, str. Făgăra-
ă Liceul nr. 3, etaj 2/4. Pre

ă,
lângă Poli

ă
Al. Tineretului et. 1. Pre

ă. Tel. 0770-370534.
Vând în Gătaia casă compusă

din 2 camere decomandate, bucătă-
rie, baie, hol, cămară alimente, plus
1 clădire în curte, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 2 fronturi stradale,
28.000 € neg sau schimb cu
apartament 2 camere confort 1, în
Re

Vând teren în Re

ădure, 1 ha, sat
Secă

ă, 720 mp
cu tot cu grădină, bonus 2 livezi,
33.000 €. Tel. 0255-234153, 0766-
204042. (RR)

şi

şi curent)
euro/lun

şu f ş, funda

şoseaua care merge la V

şi

ş

şi
utilat. Apartament ocupabil imediat.
Accept şi programul Prima cas

şului,
pre

şului, în zona pie

şi dispune de
central

şi
şi geamuri termopan, et.

1/4, pre

ş, pre

şului, lâng

şi

şi

şeni, com. Ticvaniul Mare, pre

ţa,
2 camere, baie, 2 holuri, buc

ţie.
info e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com

Vând apartament cu 3 camere
confort 1, 2 b

ţ negociabil 35.000
€. Mobilat buc

ţie, pereţi,
stâlpi, centur

ţa
Govândari. Preţ negociabil. Tel.
0741-232640.

Vând apartament 2 camere
confort 1, baie, balcon, etaj 3, zon

ţile: central

ţie împotriva razelor uvt), u
ţ

ţ negociabil. Tel. 0720-231201.
Vând urgent garsonier

ţ negociabil. Tel. 0741-232640.
Semenic, vând 1300 mp teren,

aflat la sosea, lâng
ţional corelare investiţii fonduri

UE dup

ţ

ţei de la
Intim, la etaj 2. Apartamentul este
izolat termic în interior

ţial
mobilat. Preţ 18.500 €. Tel. 0721-
126951.

Vând apartament cu 3 camere
situat în Re ţa, zona Intim, izolaţie
exterioar

ţ negociabil. Tel. 0740-
901345.

Vând apartament 2 camere,
îmbun ţit, etaj 1. Tel. 0747-
100744.

Vând cas

ţ

ţiri,
parţial mobilat. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0724-761770.

Vând apartament cu 2 camere,
Govândari, Al. M ţ
negociabil. Tel. 0726-225083.

Vând garsonier
ţ

12.000 €. Tel. 0727-708217.
Vând apartament în Lunc

ţie, 80 mp. Preţ 34.000 €
neg. Tel. 0727-708217.

Ofer spre închiriere garsonier
ţ 300

lei/lun

ţa. Tel. 0747-832171, 0256-
410590.

ţa, cu intrare
pe la Curtea de Conturi, 6000 mp,
preţ 24.000 €, neg. Tel. 0737-
870252, 0734-1554 2.

Vând urgent p
ţ

4.000 lei. Tel. 0737-870252, 0734-
155412.

ând la Clocotici cas

1

V
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

ANUNŢ LANSARE PROIECT

SANTAL COM SRL

Fondul European de Dezvoltare Regional
Ministerul Economiei, prin Agenţia pentru

Dezvoltare Regional

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Reşi

şi

şi

ţa, 30 noiembrie 2013

Firma , cu sediul în Re ţa, deruleaz

ţat prin

ţare încheiat cu

ţa

financiar

ţa pe o durat

Nume persoan

ţie: administrator

Tel. 0255.223.990, Fax: 0355.819.582 , e-mail: santal.cs@gmail.com

http://amposcce.minind.ro/

www.adrvest.ro

ă, începând cu

data de 05.11.2013, proiectul , co-

finan , în baza contractului

de finan

.

Valoarea totală a proiectului este de 2.183.991,84 lei, din care asisten

ă nerambursabilă este de 861.155,41 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Re ă de 18 luni.

ă contact: Ciurea Silviu

Func

“Mai mult pentru confortul casei tale“
ă

ă Vest

Obiectivul proiectului este cre ă

ă

şterea competitivit

şi

retehnologizarea unit

ţii întreprinderii

SANTAL COM S.R.L. pe piaţa de mobilier prin modernizarea

ţii de producţie de mobilier din PAL.

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

Impozit pe profit

Impozit pe veniturile microintreprinderilor

Impozit cu retinere la sursa

TVA Leasing

Ajustarea bazei de impozitare a TVA

Ajustarea deducerii initiale a TVA

Scutirea pentru companiile nerezidente

Scutirea de TVApentru nave atribuite navigatiei in largul marii

Rambursarea de TVA acordata persoanelor impozabile nerezidente

Contribuabilii pot opta pentru un an fiscal corespunzator unui exercitiu
financiar contabil, diferit de anul calendaristic. In acest sens sunt introduse
noi reglementari privind obligatiile de declarare si plata trimestriala/anuala
a impozitului pe profit, atat pentru sistemul general, cat si in cazul
sistemului de plati anticipate.

Urmatoarele venituri vor fi considerate neimpozabile la calculul
impozitului pe profit la nivelul unei persoane juridice romane, daca aceasta
detine pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an, minimum 10% din
capitalul social al persoanei juridice la care detine participatii:

(i) Venituri din dividende primite de la
persoana juridica romana sau straina, situata intr-un stat membru UE;
persoana juridica situata intr-un stat tert (care nu este membru UE) cu

care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri
(„CEDI”);

(ii) Castigurile de capital realizate din vanzarea/cesionarea titlurilor de
participare detinute la o persoana juridica romana sau straina, situata intr-
un stat cu care Romania are incheiata o CEDI;

(iii) Veniturile obtinute din lichidarea unei alte persoane juridice romana
sau straina, situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o CEDI.

Conditia de detinere de minim 10% din capitalul social pe o perioada
neintrerupta de cel putin 1 an se va aplica si in cazul scutirii impozitarii la
sursa a dividendelor platite intre persoane juridice romane.

Cheltuielile cu sponsorizarile care nu sunt scazute din impozitul pe
profit, vor putea fi reportate in urmatorii 7 ani consecutivi.

Sunt introduse noi reguli privind posibilitatea si conditiile de reportare a
dreptului de deducere pentru cheltuielile cu dobanzile si pierderile nete din
diferente de curs valutar, in situatii precum fuziuni/divizari, la nivelul
societatilor cedente si beneficiare (ex. proportional cu activele si pasivele
transferate, potrivit proiectului de fuziune/divizare).

Sunt reglementate posibilitatea si conditiile prin care persoanele
juridice din state membre UE/Spatiul Economic European ce desfasoara
activitate printr-un sediu permanent in Romania sa beneficieze de
avantajul creditului fiscal extern pentru veniturile impozitate in strainatate.
Impozit pe venit

Se confirma in mod expres posibilitatea deducerii din venitul brut a
contributiilor sociale obligatorii platite, in Romania sau in strainatate, in
conformitate cu prevederile instrumentelor juridice internationale la care
Romania este parte (regulamentele europene sau conventiile/acordurile
bilaterale in domeniu).

Alinierea bazei impozabile a persoanele fizice rezidente intr-un stat UE
/ SEE care obtin venituri impozabile din Romania, prin permiterea acelorasi
deduceri fiscale acordate contribuabililor romani (daca nu beneficiaza deja
de deduceri similare in statul de rezidenta).

Daca in cadrul unei verificari fiscale se constata nedepunerea declara
tiei anuale de impozit pe venit, termenul scadent pentru obligatiile de plata
stabilite in urma inspectiei se considera a fi termenul-limita prevazut pentru
emiterea deciziilor anuale de impunere, stabilit prin ordin alANAF.

Se clarifica permiterea deducerii contributiilor de asigurari sociale de
sanatate din veniturile anuale realizate din cedarea folosintei bunurilor,
indiferent de metoda de declarare.

Impozitul se va aplica si persoanelor juridice ce realizeaza venituri din
management si consultanta in proportie de maxim 20% din total venituri.
Mai mult, este reglementata obligatia iesirii din acest sistem, daca
ponderea de 20% este depasita pentru aceste tipuri de venituri. Baza
impozabila se modifica prin eliminarea si adaugarea unor noi tipuri de
venituri (ex. reducerile comerciale acordate ulterior facturarii etc.).

Conditia detinerii unei participatii de minimum 10%, pentru o perioada
neintrerupta de cel putin 1 an, va fi aplicabila pentru scutirea de impozitul cu
retinere la sursa pe dividendele platite de catre o persoana juridica romana
sau de catre o societate cu sediul social in Romania catre un strain avand
rezidenta intr-un stat membru UE.

Baza de impozitare nu cuprinde costul asigurarii bunului care face
obiectul unui contract de leasing, atunci cand locatorul recupereaza costul
exact al asigurarii de la utilizator. In acest caz se va aplica structura de
decontare plati in numele clientului.

Consideram ca implementarea acestei modificari ca urmare a deciziei
Curtii Europene de Justitie in cazul C-224/11 BGZ Leasing sp. z.o.o. este
eronata.

Baza de impozitare se ajusteaza in cazul contractelor desfiintate, fiind
inlocuita notiunea de contracte anulate. In acest mod, se extinde aria de
situatii in care contribuabilul are dreptul sa ajusteze baza de impozitare a
TVA.

Este eliminata obligatia de a ajusta TVA pentru bunuri furate, pierdute
sau distruse atat timp cat acestea pot fi demonstrate sau confirmate in mod
corespunzator (furtul trebuie dovedit prin acte oficiale emise de organele
judiciare). Pe langa introducerea referintei catre bunuri furate, sunt
eliminate situatiile de calamitati sau cauze de forta majora. Aceasta
modificare are in vedere alinierea la prevederile Directivei de TVA.

De asemenea, este eliminata referinta catre dreptul de a nu ajusta TVA
dedusa in cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, al acti
velor corporale fixe casate, al perisabilitatilor si al pierderilor tehnologice.
Ramane de clarificat masura in care s-a dorit includerea celor de mai sus in
categoria bunurilor distruse, reglementate conform primului paragraf.

Se clarifica faptul ca, in cazul bunurilor de capital folosite pentru alte
scopuri decat pentru activitatile economice, nu trebuie ajustat dreptul de
deducere a TVAdaca initial acesta a fost subiectul limitarii de 50%.

Se va aplica scutirea de TVA in cazul achizitiilor intra-comunitare
realizate de nerezidenti nestabiliti in Romania, daca efectueaza operatiuni
care dau drept de deducere a TVA.

Modificarile urmaresc alinierea prevederilor legislatiei nationale cu
legislatia aplicabila la nivelul Uniunii Europene.Astfel, in definirea situatiilor
in care se aplica scutirea de TVA, notiunea de transport international de
persoane si bunuri a fost inlocuita cu transportul de calatori/bunuri
efectuate cu plata. De asemenea, activitatile economice sunt precizate
acum in mod distinct ca activitati comerciale, industriale sau de pescuit.

A fost eliminata prevederea potrivit careia rambursarea de TVA
acordata persoanelor impozabile nestabilite in Romania se acorda doar in
situatiile in care taxa care a fost efectiv achitata furnizorului.

:
�

�

-

-

,

Modificari ale Codului Fiscal care vor intra
n vigoare de la 1 ianuarie 2014î

Obligatia de inregistrare in scopuri de TVA
Afost introdusa obligatia de inregistrare a contribuabililor care au sediul

activitatii in Romania si care desfasoara activitati de natura financiar-
bancara scutite de TVA, daca beneficiarul acestora este stabilit in afara Co
munitatii sau daca serviciile sunt in legatura cu bunuri care vor fi exportate.

Se introduce in mod explicit interdictia de a comercializa tigarete catre
persoane fizice la un pret mai mic decat pretul de vanzare cu amanuntul
declarat si contraventia aferenta.

Se subliniaza faptul ca valoarea garantiei constituite de antrepozitarii
autorizati sau destinatarii autorizati poate fi redusa la cerere, iar in cazul
antrepozitarilor autorizati nivelul garantiei reduse nu poate fi mai mic decat
nivelul garantiei minime.

Se interzice practicarea vanzarii cu prime, pentru produsele accizabile
supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole (tutun prelucrat,
alcool si bauturilor alcoolice). Vanzarile cu pret redus sunt permise doar in
anumite conditii pentru aceste produse. De asemenea, a fost introdusa si
contraventia aferenta nerespectarii celor mentionate mai sus.

Se stabileste un nou mod de calcul a valorii accizelor in lei, in situatia in
care cursul de schimb valutar stabilit pentru un an este mai mic decat cel
aferent anului precedent.

Potrivit acestei metode, cursul aplicabil pentru anul 2014 este de 4,738
lei/euro, cu 4,77% mai mare decat in 2013.

Nivelul accizelor pentru urmatoarele produse va fi de
benzina cu plumb - 637,91 euro/tona (aproximativ 16% crestere);
benzina fara plumb - 557,91 euro/tona (aproximativ 19% crestere);
motorina - 473,85 euro/tona (aproximativ 21% crestere);
petrolul lampant (kerosen), utilizat drept combustibil pentru motor -

557,39 euro/tona (aproximativ 18% crestere).

Posibilitatea declararii valorii impozabile a cladirii pe baza raportului de
evaluare emis de un evaluator autorizat este extinsa tuturor persoanelor
juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara si
aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost.

Persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor
nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte per
soane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functio
nare; Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul
unui sediu permanent in Romania; Persoanele juridice cu sediu social in Ro
mania infiintate potrivit legislatiei europene. Utilizatorii in cadrul contractelor
de leasing financiar si locatorii in cadrul contractului de leasing operational.

Constructii prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe („Catalog”), cu exceptia
cladirilor pentru care se datoreaza impozit pe cladiri.

Cota de impozitare este de 1,5% si se aplica asupra valorii
constructiilor mai sus mentionate existente in patrimoniul contribuabililor la
data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul
debitor al conturilor, din care se scade:

(i) valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire,
modernizare etc., pentru care se datoreaza impozit pe cladiri;

(ii) valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare
etc. aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a
unitatilor administrativ teritoriale;

(iii) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil,
plantatii pomicole si viticole” din Catalog.

Contribuabilii sunt obligati sa calculeze si sa declare impozitul pe cons
tructii, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului pentru care se datoreaza
impozitul. Plata impozitului se face in doua rate egale, pana la data de 25
mai si 25 septembrie, inclusiv.

Prevederi specifice se aplica in cazul contribuabililor nou infiintati sau
care inceteaza sa existe in cursul anului.

Se majoreaza cota redeventelor cu 25% fata de cotele in vigoare,
exceptie facand exploatarea metalelor nobile, aici cresterea fiind de 50%.

-

-
-

-

-

Accize

Impozite si taxe locale

Impozit pe constructii - impozit nou introdus
Contribuabili

Categorii de constructii

Modalitate de calcul

Obligatii declarative si de plata

Modificari aduse redeventelor prevazute in Legea minelor nr. 85/2003

:
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Codul deontologic al profesiei de
psiholog

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 715 din data de 20
noiembrie 2013 a fost publicată Hotărârea Conven

ă
practică ă disciplinară.

Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică reglementează normele generale de deontologie

ă, aplicabile în exercitarea profesiei de psiholog.
Principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog sunt

următoarele
principiul competen ării ă ă;
principiul responsabilită

ării ă

ării demnită
ă

ării
conflictelor de interese;

principiul confiden ă ăstrării secretului professional;
principiul informării ământului prealabil;
principiul formării profesionale continue;
principiul confraternită ă

ă;
principiul dreptului beneficiarului la o a doua opinie în specialitate;
principiul obliga ă

ăspunderea
disciplinară

ă disciplinară - stabile
ăspunderii disciplinare.

Plângerea, cererea, reclama
ă în baza Codului deontologic al profesiei de psiholog cu

drept de liberă practică sau a Legii nr. 213/2004, pe care o persoană
interesată o adresează forurilor de conducere ale Colegiului, poate
constitui temei pentru demararea procedurii răspunderii disciplinare.

ţiei Naţionale a
Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN/2013 pentru aprobarea
Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liber

ţei, specializ ţii profesional
ţii ţifice
ţei, nediscrimin ţialit ţii

profesionale;
principiul asigur ţii ţe;
principiul primordialit ţii interesului fiinţei umane;
principiul liberei concurenţe profesionale sic el al evit

ţialit ţii
ţinerii consimţ

ţii ţii;
principiul nemedierii relaţiei psiholog-beneficiar/pacient;
principiul obligaţiei de mijloace în activitatea psihologic

ţiei de finalizare a activit ţii psihologice
Actul normativ mai cuprinde norme referitoare la r

ţia, sesizarea sau propunerea
formulat

şi a Codului de procedur

şi de
disciplin

şi integrit
ştiin şi profesionale;

principiul independen şi impar

şi respectului pentru fiin

şi p
şi ob

şi colegialit

şi faptele care constituie abateri disciplinare.
Codul de procedur şte etapele procedurii

r

:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

juridice.ro, 22 noiembrie 2013

4

� �

�

�

�

�

�

ţia Fondului pentru Mediu va demara un studiu de impact pentru reevaluarea Programului Rabla ţul lemnului de foc a crescut în acest an cu
10-15%, din cauza costurilor cu combustibilii, acesta fiind, în medie, de 120 -130 de lei pe metru cub ţional ţat c

ţa parlamentului
ţi nu vor primi

bonusuri dac ţ ţat, la Parlament, ministrul Transporturilor, Ramona M
ţia social

Administra Pre
Curtea Constitu

Premierul chinez, Li
Keqiang, a efectuat o vizit Managerii priva

Letonia, Estonia

ă a anun ă va analiza pe 11
decembrie sesizarea PDL referitoare la Legea descentralizării, adoptată de către guvern prin angajarea răspunderii în fa

ă oficială în Români, cu ocazia summitul China - Europa Centrală
ă nu au performan ă, a anun ănescu

ă, din rândul celor 28 de state membre ale Uniunii Europene

şi de Est organizat la Bucureşti
şi România au alocat în 2011 cele mai

mici procente din PIB pentru protec

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Agenţia Naţional

ţiei Publice nr. 3245/2013 privind modificarea

ţiei publice, nr. 2.544/2013
pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor m

ţiilor financiare aplicate pentru
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul
achiziţiilor publice (M.O. nr. 660 din 28.10.2013)

Ordinul Autorit ţii Naţionale Sanitar
ţa Alimentelor nr. 86/2013 pentru aprobarea Nor

mei sanitare veterinare ce stabile ţiile care regle
menteaz ţ

ţi cu caracter
ocazional desf

ţii nr. 1150/2013 privind
modificarea

ţionale de s
ţii nr.

422/2013 (M.O. nr. 661 din 29.10.2013)
Ordinul Ministerului Mediului

ţionale a României nr. 32/2013
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din
aur dedicate anivers

ţii literare "Junimea" (M.O. nr. 664 din 30.10.2013)
H.G. nr. 818/2013 privind declan

ţional multianual pentru susţinerea me

ţii nr. 1.142/2013 privind
aprobarea procedurilor de practic ţi
medicali generali

ţiile
comisiilor de evaluare a incidenţei aplic

ă Antidoping - Lista interzisă pentru
anul 2014, din 16.10.2013 (M.O. nr. 660 din 28.10.2013)

ării Regionale

ării regionale

ăsuri
fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a
sumelor aferente corec

ă ă Veterinară

ă prepararea, introducerea pe pia ă

Legea nr. 277/2013 pt modificarea
ă

ă

ănătă

ănătate publică pentru anii
2013 ănătă

ărilor Climatice
nr. 2.480/2013 pentru modificarea

ării
ă prin Ordinul ministrului

mediului ărilor climatice nr. 1.470/2013 (M.O. nr.
663 din 29.10.2013)

Circulara Băncii Na

ării a 150 de ani de la constituirea
Societă

ă situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN
6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 450 + 768

ărilor Climatice
nr. 2.513/2013 pentru modificarea Metodologiei de atribui
re a administrării

ă prin Ordinul ministrului mediului ărilor
climatice nr. 1.470/2013 (M.O. nr. 666 din 30.10.2013)

Ordinul Ministerului Economiei nr. 269/2013 privind
modificarea Procedurii de implementare a Programului
na

ă prin Ordinul ministrului delegat
pentru întreprinderi mici

ănătă
ă pentru asisten

ării legii penale mai
favorabile în cazul persoanelor aflate în executarea
pedepselor ăsurilor educative privative de libertate din
perspectiva noilor reglementări penale

Ordinul Ministerului Dezvolt

-
-

.

/

-

-
şi

Administra şi
completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dez-
volt şi administra

şi pt
Siguran

şte condi
şi utilizarea

furajelor medicamentate (M.O. nr. 660 din 28.10.2013)
şi completarea Legii

nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit
şurate de zilieri (M.O. nr. 661 29.10.2013)

Ordinul Ministerului S
şi completarea Normelor tehnice de realizare

a programelor na
şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului s

şi Schimb
şi completarea Metodo

logiei de atribuire a administr şi a custodiei ariilor
naturale protejate, aprobat

şi schimb

şarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat

şi km
494 + 500" - Lot 5 (M.O. nr. 665 din 30.10.2013)

Ordinul Ministerului Mediului şi Schimb

şi a custodiei ariilor naturale protejate,
aprobat şi schimb

şteşugurilor şi
artizanatului, aprobat

şi mijlocii, mediul de afaceri şi
turism nr. 169/2013 (M.O. nr. 667 din 31.10.2013)

Ordinul Ministerului S

şti (M.O. nr. 669 din 31.10.2013)
H.G. nr. 836/2013 privind constituirea şi atribu

şi m
şi procesual penale

(M.O. nr. 669 din 31.10.2013)

Agenţia de rating Standard&Poor’s a îmbun ţit
perspectiva pentru obligaţiunile
pe termen scurt

ătă

ă
străină ă de la stabilă la pozitivă. Aceasta este
prima modificare în sens pozitiv a perspectivei rating-
ului României operată de S&P din ultimii 5 ani.

rating-ului României
şi termen lung emise în moned

şi local

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

România sprijină ini
ă

ă fie definită mai clar anul viitor, în
cadrul unui forum organizat la Paris, a declarat
la Bruxelles, ministrul culturii Daniel Barbu.

ţiativa Franţei privind
examinarea posibilit ţii de elaborare a unei

care ar
urma s
politici culturale comune europene

Ziua Naţională a României va fi marcată,
ă militară, în zona Arcului de Triumf din Capitală. Vor

participa efective din ministerele Apărării, de Interne, SRI ,
precum ă

şi în acest an, printr-
o parad

şi SPP
şi subunit ţi din alte state NATO. Potrivit postului de radio

public, va fi cea mai mare defilare din ultimii 20 de ani, beneficiind
de un buget superior manifestaţiilor similare din anii trecuţi.

Gazele s-au scumpit în acest trimestru,
atât cele de import, cât şi cele de produc

şti, care acoper

şti a ajuns la 130 de lei pe megawatt/or
ştere cu 1,5%. Noi scumpiri sunt aşteptate de la

1 ianuarie.

ţie intern
ţii Naţionale de Reglementare în

domeniul Energiei. Gazele române

ţie, cu aproape 3% mai
mult. Consumatorii industriali trebuie s

ţul gazelor
ruse

ă,
potrivit Autorită

ă
cea mai mare parte a consumului, costă 50 de lei pe
megawatt/oră pentru popula

ă dea
aproximativ 68 de lei pe megawatt/oră, cu 7,7% mai
mult decât în lunile precedente. Pre

ă, în
cre

Printr-o Hotărâre adoptată de Guvern,
pre ănuntul pentru medicamentele de
uz uman vor fi reglementate exclusiv prin OUG
nr.152/1999, în sensul că Ministerul Sănătă

ă pre
ă, cu excep

ă fără prescrip ă.

ţurile cu am

ţii
stabile ţurile medicamentelor
din import ţar ţia celor care se
elibereaz ţie medical

şte şi avizeaz
şi din

Companiile petroliere nu vor suporta o parte
din creşterea de accize pe care o va introduce
guvernul român de la 1 ianuarie, astfel c

şeful diviziei de Rafinare şi
Marketing OMV, Manfred Leitner, la OMV Media
Summit, eveniment organizat la Viena, potrivit
Agerpres.

şi de Anul Nou, din
speciile brad şi molid, cu 21% mai pu

şi 30 de lei, f

şi Dezvolt

şedintelui ANAF pentru aprobarea modelului
şi con

ă toate
aceste majorări se vor regăsi în tarifele finale de
la pompă, a declarat

- Romsilva
scoate la vânzare 51.799 de brazi pentru
Sărbătorile de Crăciun

ără TVA.

de unde să trimită anual
către China trei milioane de porci, trei milioane de
ovine, 500.000 de bovine, plus cereale, a
declarat recent, Achim Irimescu, secretar de stat
în MinisterulAgriculturii ării Rurale.

a lansat în dezbatere publică vineri,
22 noiembrie 2013, proiectul de Ordin al
pre

ă a acestei
ări, că aproximativ 40.000 de societă

ă în România, Libanul
fiind astfel primul investitor arab în economia
românească.

Regia Naţional

ţia Naţional

Rana Mokkadem, ambasadorul Libanului
în România

ă a Pădurilor

Chinezii vor să stabilească o bază de
export din România

Agen ă de Administrare
Financiară

ţini decât în
2012, dar la preţuri similare cu cele de anul trecut,
respectiv între 10

ţinutului deciziei de impunere din oficiu a
veniturilor persoanelor fizice.

, a declarat, cu ocazia unui
eveniment organizat de ziua naţional
ţ ţi cu capital
libanez sau mixt activeaz
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Guvernul României a adoptat hot

-

ărârea pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2013 privind schema
de ajutor specific acordat producătorilor de lapte

ă introducerea unei noi
perioade de depunere a cererilor de sprijin, respectiv 25
noiembrie 13 decembrie 2013, întrucât anul 2013 reprezintă
primul an de aplicare a schemei de ajutor specific pentru
crescătorii de ovine/caprine, iar numărul de cereri depuse
până în prezent pentru solicitarea ajutorului specific a fost
foarte mic.

De asemenea, hotărârea de guvern prevede simplificarea
documenta

ă ateste eligibilitatea animalelor pentru care
se solicită sprijinul financiar, luându-se în considerare
situa

şi de carne
de ovine/caprine din zonele defavorizate.

Actul normativ reglementeaz

şcarea

ţiei necesare pentru solicitarea ajutorului specific,
creându-se astfel posibilitatea depunerii unui singur tip de
document care s

ţiile concrete din teritoriu referitoare la mi

Guvernul României a adoptat hotărârea pentru aprobarea
cuantumului plă

ă valoarea totală pentru
plă

ă de la bugetul de
stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii ării
Rurale pe anul 2014,

ă de
produc

ă de
produc

ă
prin raportarea sumelor totale la cantită

ă de produc

ţii naţionale directe complementare în
sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2013.

Prin acest act normativ se aprob
ţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

la specia bovine, pentru cererile depuse în anul 2013, în limita
sumei de 585.000.000 lei, care se asigur

ţie în sectorul lapte;
488.800.164, 50 lei pentru schema decuplat
ţie în sectorul carne.

Cuantumul primelor menţionate anterior se calculeaz
ţile de lapte livrate

ţie de schema decuplat ţie.

şi Dezvolt
şi se distribuie astfel:

96.199.835,54 lei pentru schema decuplat

şi
/sau vândute direct eligibile şi la efectivele de bovine eligibile,
în func

a)

b)

Clarific@ri privind subven]iile
cuprinse în baza de calcul a TVA

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 720 din
data de 22 noiembrie 2013 a fost publicat Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1877/2013 privind
aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr.
4/2013.

Actul normativ detaliaz ţiile în care
subvenţiile primite de o persoan

ţionate mai
sus, baza de impozitare a taxei pe valoarea ad

ţinut ţinut

ţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul
acestor operaţiuni.

Decizia ANAF aduce clarific
ţiilor legate de preţ, astfel

în prima situaţie se precizeaz ţiei
depinde de volumul bunurilor livrate/serviciilor prestate
atunci când suma total ţiei acordate în cursul
unei perioade stabilite de persoana care acord

ţia cre ţional cu num
ţi de m ţionate, subvenţia fiind

acordat ţionat
ţie, se consider

ţiei poate fi determinat
ţii atunci când beneficiarul

subvenţ iei cunoa

ţiei care va fi acordat
ţionat

ă situa
ă impozabilă

înregistrată în scopuri de TVA sunt incluse în baza de
calcul a TVA, în scopul aplicării unitare a prevederilor
art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, în vigoare în
perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2009.

Astfel, potrivit prevederilor legale men
ăugată

este constituită, pentru livrări de bunuri ări de
servicii, din tot ceea ce constituie contrapartidă
ob ă sau care urmează a fi ob ă de furnizor ori
prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau
a unui ter

ări privind modalitatea
de recunoa

ă că suma subven

ă a subven
ă sub

ven ărul
de unită ăsură subven

ă pe fiecare unitate de măsură subven ă;
în cea de-a doua situa ă că suma

subven ă înainte de
desfă ă

ă sau
procentuală a subven ă pe fiecare
unitate de măsură subven ă.

şi prest

ştere a subven

şte sau scade direct propor

şurarea activit
şte înainte de prestarea

serviciilor/livrarea bunurilor suma absolut

:
�

�

-
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Papa Francisc a declarat că Biserica Catolică nu va accepta
un Orient Mijlociu fără cre ă
părăsească zonele de conflict din regiune. Număr de cre

din popula în Egipt, 5.5% în
Iordania, 5.0% în Siria, până la 2.0% în Irak, 2.0% în Israel

din palestinieni, potrivit asocia

ştini, care de multe ori au fost for
ştini este

estimat la 36%
şi

1.2%

ţaţi s

ţie în Liban, 10%

ţiei Oeuvre d’Orient Catholic.

� �

� �

� �

� �

În 25 noiembrie, la Moscova, a fost lansat oficial "Anul de
Fran La 1 ianuarie 2013,

popula În 25 noiembrie s-a desf
Secretar de Stat John Kerry

Parlamentul European a aprobat finan

Ştiin
şteptat ştere

şurat o întâlnire cu uşile închise între Papa Francisc şi preşedintele rus Vladimir Putin
şi lideri altor cinci puteri mondiale au ajuns la un acord nuclear cu Iranul, în urma negocierilor intense care s-au desf şurat pe parcursul

mai multor zile la Geneva şi EGNOS) pân

ţ
ţa va trimite 1000 de militari în Republica Centrafrican sub o a

ţia EU28 a fost estimat

ţarea pentru programele europene de navigaţie prin satelit (Galileo

ă 2014
UE-Rusia" ă, ă misiune ONU pentru a controla haosul în cre

ă la 505.7 milioane ă
ă

ă în anul 2020

Georgia va parafa la apropiatul summit european de la Vilnius Acordul de asociere la UE

Alegătorii elveţieni au respins o
propunere de a plafona salariile directorilor
executivi de top la de 12 ori cel mai mic salariu
din companie. Ideea din spatele propunerii a
fost că nimeni nu ar trebui să câ

ă decât câ ă altcineva într-un an.
ştige mai mult

într-o lun ştig

Primul ministru din Scoţia a prezentat un proiect de 670
pagini despre cum ar putea p ţia, Marea Britanie,
înainte de referendumul din septembrie viitor. Sondajele de
opinie au sugerat pân ţii vor
pierde referendumul (37%

ţionar, la aproximativ 47%

ărăsi Sco

ă acum că pro-independen
ar vota DA), cu suportul pentru

rămânerea în Marea Britanie sta .

Guvernul şi parlamentul ucrainean au
decis s

şedintelui Viktor Ianukovici în
cazul în care acesta nu semneaz

şeşte 45 procente din popula

şi Ligii Statelor Arabe, Lakhdar
Brahimi, a spus jurnaliştilor c

şi
Arabia Saudit

şi opozi

şi Na

ă suspende semnarea unui Acord de
asociere cu UE în timpul summitului Parte
neriatului Estic de la Vilnius, 28-29 noiem
brie. Ei au propus, în schimb, crearea unei
comisii UE-Rusia-Ucraina pentru a discuta
despre cooperarea economică. Propunerea
a fost respinsă categoric de oficialii UE.

Decizia a fost luată în scopul de a
"asigura securitatea na ă a Ucrainei",
după luarea în considerare a efectelor supra
comer

ă decizia
guvernului ar putea duce la punerea sub
acuzare a pre

ă acordul cu
UE. Sprijinul pentru integrare în UE nu
depă

ări.

ă
interna ă privind Siria la Geneva, în 22
ianuarie. Reprezentantul Special Comun al
ONU

ă în timp ce lista
invita

ă ar fi printre posibilele
delega

ă numească
delega

ăti conferin

-
-

ţional

ţului cu Rusia în cazul în care ar fi fost
semnat acordul de asociere, potrivit
decretului postat de premierul ucrainean.

Voci ale opoziţiei au avertizat c

ţie în cele
mai favorabile estim

, va convoca o conferinţ
ţional

ţilor este în curs de finalizare - Iranul

ţii participante - ONU a cerut atât
Damascului cât ţiei s

ţii lor, cât mai curând posibil.
Statele Unite, Rusia ţiunile Unite se

vor întâlni din nou pe 20 decembrie pentru a
preg ţa, inclusiv elaborarea listei
complete a participanţilor.

Secretarul General al Naţiunilor Unite,
Ban Ki-moon

De-a lungul anilor am avut câteva comete destul de
spectaculoase care au trecut pe lângă planeta noastră.
Hyakutake, Hale-Bopp, Holmes, Pan-STARRS, McNaught,
sunt doar câteva din apari

ă cu Soarele. ărului a venit astăzi, 28
noiembrie. Cometa ISON fie va fi distrusă, victimă a puterii
incredibile a Soarelui, sau va rămâne întreagă

ă au fost reticen ă va supravie
ă cu ochiul liber, prin decembrie, cel pu
ă. În noiembrie ea a putut fi observată cu un

binoclu obi
ă cometa cea mai examinată vreodată de NASA.

În ultimele zile, luminozitatea C/2012 S1 (ISON) a crescut
semnificativ ă le vadă
sunt deosebite. Fiecare iube ă, desigur, dar
cometele sunt spectaculoase dincolo de frumuse

ă motive pentru
modul în care s-au întâmplat diferite lucruri. În realitate, ele
sunt doar o clasă de obiecte din sistemul nostru solar,
împreună cu planetele, asteroizii, praful ă.

Acum 100 de ani, în 20 aprilie 1910, oamenii au putut să
observe destul de bine cea mai faimoasă dintre toate cel
cunoscute, cometa Halley, care a trecut pe lângă Pământ la o
distan ă de doar 23 milioane kilometri. A ajuns atât de
strălucitoare încât putea fi văzută chiar

ţiile frumoase, uimitoare chiar.
De luni de zile, toţi ochii îndreptaţi spre cer s-au orientat

spre cometa care se deplasa spre o întâlnire extrem de
strâns

ţi oameni de
ţ ţi în a da verdicte. Dac ţui,

ISON va fi vizibil ţin din
emisfera nordic

ţea lor
uimitoare.

Cometele au fost de multe ori considerare mesageri sau
semne pentru mistici

ţ

Şi momentul adev

şi ne va oferi un
spectacol ceresc fabulos. Chiar şi cei mai deştep
ştiin

şnuit şi, ocazional, chiar şi cu ochiul liber. Deja este
considerat

şi imaginile pe care lumea a început s
şte o imagine bun

şi oamenii care caut

şi steaua noastr

şi din oraşe.
Detectată doar cu un an în urmă, cometa C/2012 S1 trece

prin interiorul sistemului solar pentru prima dată şi poartă în ea

informaţii de peste 4 miliarde de ani, de la începutul formării
galaxiei.

Este considerată a fi desprinsă din norul Oort de la
marginea sistemului solar. Indiferent de motiv, ISON a fost
propulsată din acest nor şi trasă spre centrul sistemului solar
de intensa atracţie gravitaţională a Soarelui.

Unele comete se află pe orbite eliptice lungi care le
păstrează în sistemul solar interior zeci sau sute de ani,
înainte de le arunca înapoi în spaţiul adânc. Cometa Halley, de
exemplu, se află pe o orbită de aproximativ 75 de ani, fiind
vizibilă de două ori într-o viaţă de om.

Dar unele comete au orbite mai extreme. În cazul în care
sunt lovite de un corp pe drumul lor sau datorită unui impuls
gravitaţional al unei planete, orbita lor eliptică se transformă
într-o hiperbolă deschisă şi părăsesc sistemul solar pentru
totdeauna.

ISON se află pe o orbită hiperbolică, ceea ce înseamnă că
aceste următoare câteva săptămâni sunt singura noastră
şansă să o vedem. Acesta este şi unul din principalele motive
pentru care oamenii de ştiinţă sunt atât de încântaţi de ea, o
cometă de miliarde de ani, o relicvă a sistemului solar. Este o
capsulă a timpului, permiţându-ne să studiem care au fost
condiţiile atunci când Soarele şi planetele erau tinere.

În 28 noiembrie trece pe lângă Soare la o distanţă de 1.1
milioane kilometri, la o viteză de 360 km/sec, necesară pentru
a scăpa de forţele gravitaţionale. Sub această viteză s-ar
prăbuşi pe suprafaţa stelei.

Cometele sunt de fapt bucăţi de rocă, pietriş, şi gheaţă
amestecate. Partea solidă a cometei este numită nucleu, iar
unele sunt foarte mari, Hale-Bopp a avut un nucleu de
aproximativ 30 kilometri. ISON este foarte mică, doar
aproximativ 2 kilometri de la un capăt la altul.

Când este privită o fotografie a ISON (sau orice altă
cometă), nu se vede nucleul, doar gazul care o înconjoară.
Atunci când cometa se apropie de Soare acesta o încălzeşte
şi substanţe îngheţate sub suprafaţă se transformă direct într-
un gaz.Acesta scapă de gravitatea slabă a nucleului, formând
o comă neclară în jurul ei. În 14 noiembrie, s-a estimat că
ISON are o comă de 120.000 kilometri, de zece ori diametrul
Pământului iar coada cometei, 8 milioane kilometri.

Ori de câte ori există o cometă luminoasă (sau trece
aproape de noi un asteroid), împătimiţii conspiraţiei încep să
gândească impacturi mai mult sau mai puţin devastatoare.
Dacă cineva îşi face griji, să nu îşi mai facă, cel puţin cu privire
la ISON. Punctul de maximă apropiere faţă de Pământ se va
afla la 26 decembrie 2013, la aproximativ 60 milioane kilometri
(distanţa medie Pământ-Lună este de 384.000 kilometri).
Dacă astăzi nucleul se sparge, rămăşiţele ei urmează
traiectorii care neglijează planeta noastră.

http://www.youtube.com/watch?v=0IxM_9AVaXc

http://www.youtube.com/watch?v=40wICUY5VmU#t=12

Comisia Europeană a adoptat recent un document programatic
care subliniază responsabilitatea comună a statelor membre şi a
instituţiilor UE în ceea ce priveşte respectarea drepturilor cetăţenilor
europeni de a locui şi a munci într-o altă ţară din UE. Pentru a sprijini
eforturile statelor membre în acest sens, documentul Comisiei
defineşte cinci acţiuni concrete de consolidare a dreptului la libera
circulaţie, ajutând totodată statele membre să profite de avantajele
oferite de acesta. Documentul programatic clarifică drepturile
cetăţenilor UE în ceea ce priveşte libera circulaţie şi accesul la
prestaţiile sociale, răspunzând în acelaşi timp preocupărilor
exprimate de unele state membre în legătură cu problemele pe care
fluxurile migratoare le-ar putea pune autorităţilor locale.

Cu peste 14 milioane de cetăţeni ai UE rezidenţi într-un alt stat
membru, libera circulaţie - şi anume posibilitatea de a trăi, a munci sau
a studia oriunde în Uniunea Europeană - este dreptul cel mai preţuit de
europeni. Lucrătorii din UE beneficiază de acest drept încă de la
naşterea Uniunii Europene, principiul fiind consacrat la Roma, în
1957, cu ocazia primului tratat european.

Libera circulaţie a cetăţenilor este de asemenea unul dintre pilonii
pieţei unice şi un element central al succesului acesteia: ea
stimulează creşterea economică, permiţându-le persoanelor să
călătorească, să consume şi să lucreze peste graniţă şi dându-le
companiilor ocazia să recruteze dintr-un rezervor mai bogat de
talente. Mobilitatea forţei de muncă între statele membre contribuie la
reducerea necorelărilor dintre competenţele oferite şi locurile de
muncă disponibile, în contextul unor dezechilibre semnificative pe
pieţele forţei de muncă din UE şi al îmbătrânirii populaţiei.

În fine, normele UE în materie de liberă circulaţie prevăd o serie de
garanţii care permit statelor membre să prevină abuzurile.

Prezenta Comunicare analizează impactul pe care cetăţenii mobili
ai UE îl au asupra sistemelor de protecţie socială din statele membre
gazdă. Dovezi concrete sugerează cu tărie faptul că majoritatea
cetăţenilor UE care se mută într-un alt stat membru fac acest lucru
pentru a munci. Probabilitatea ca aceştia să exercite o activitate
economică este mai mare, comparativ cu cetăţenii statului membru
gazdă, iar şansele ca ei să depindă de prestaţii sociale sunt mai
reduse. De fapt, procentajul cetăţenilor mobili ai UE care beneficiază
de prestaţii este relativ scăzut, în comparaţie cu resortisanţii proprii ai
statelor membre şi cu cei ai ţărilor terţe. În majoritatea statelor
membre, cetăţenii mobili ai UE sunt contribuabili neţi la sistemul de
protecţie socială din ţara gazdă.

Comunicarea defineşte drepturile şi obligaţiile pe care le au
cetăţenii Uniunii în temeiul legislaţiei UE. Ea clarifică condiţiile pe care
aceştia trebuie să le îndeplinească pentru a avea dreptul la liberă
circulaţie şi a beneficia de asistenţă socială şi de prestaţii de securitate
socială. Ţinând cont de problemele apărute în unele state membre,
comunicarea explică garanţiile menite să combată abuzurile, frauda şi
erorile, descriind totodată instrumentele de incluziune socială aflate la
dispoziţia statelor membre şi a comunităţilor locale care se confruntă
cu presiuni speciale provocate de afluxul cetăţenilor mobili ai UE.

Pentru a răspunde preocupărilor exprimate în unele state membre
UE cu privire la punerea în practică a normelor privind libera circulaţie,
Comisia defineşte cinci acţiuni pentru a ajuta autorităţile naţionale şi
locale:

să lupte împotriva căsătoriilor de convenienţă: Comisia va ajuta
autorităţile naţionale să pună în aplicare norme UE care să le permită
să combată eventualele abuzuri ale dreptului la libera circulaţie, prin
elaborarea unui manual privind soluţionarea problemei căsătoriilor de
convenienţă.

să aplice norme UE de coordonare a securităţii sociale: Comisia
colaborează îndeaproape cu statele membre pentru a clarifica, printr-
un ghid practic ce va fi elaborat până la finele anului 2013, „proba
reşedinţei obişnuite”, prevăzută de normativa europeană privind
coordonarea securităţii sociale. Criteriile stricte aplicate în cadrul
acestei probe garantează faptul că cetăţenii care nu lucrează pot avea
acces la securitate socială într-un alt stat membru doar după ce şi-au
deplasat cu adevărat centrul de interes în statul respectiv (de
exemplu, familiile).

să soluţioneze problemele legate de incluziunea socială: ajutând
statele membre să utilizeze mai eficient Fondul social european
pentru a aborda problema integrării sociale: de la 1 ianuarie 2014,
minimum 20 % din fondurile FSE ar trebui cheltuite pentru
promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei în fiecare stat
membru.

să promoveze schimbul de bune practici între autorităţile locale:
Comisia va ajuta autorităţile locale din întreaga Europă să facă schimb
de cunoştinţe, pentru a răspunde mai bine provocărilor din sfera
incluziunii sociale. Până la finele anului 2013, Comisia va finaliza un
studiu de evaluare a impactului liberei circulaţii în şase mari oraşe, iar
în februarie 2014, ea va invita primarii să discute provocările şi să facă
schimb de bune practici.

să asigure aplicarea pe teren a normelor UE privind libera
circulaţie: până la finele anului 2014, Comisia va elabora, în
colaborare cu statele membre, un modul de pregătire online, pentru a
ajuta personalul autorităţilor locale să înţeleagă şi să aplice pe deplin
dreptul la libera circulaţie al cetăţenilor UE. 47 % dintre cetăţenii UE
sunt astăzi de părere că problemele cu care se confruntă atunci când
se mută într-o altă ţară din UE sunt cauzate de faptul că funcţionarii
administraţiilor locale nu sunt suficient de bine familiarizaţi cu dreptul
la liberă circulaţie al cetăţenilor UE.

Cu 20 de ani în urmă, Tratatul de la Maastricht a extins dreptul la
liberă circulaţie tuturor cetăţenilor UE, indiferent dacă aceştia
desfăşoară sau nu o activitate economică. Normele şi condiţiile
specifice care se aplică dreptului la liberă circulaţie şi şedere sunt
stipulate într-o directivă adoptată de statele membre în 2004.

Pentru 56 % din cetăţenii europeni, libera circulaţie este cea mai
pozitivă realizare a Uniunii Europene. Într-adevăr, tot mai mulţi
europeni beneficiază de acest drept, locuind într-un alt stat membru al
UE: la finele anului 2012, 14,1 milioane de cetăţeni trăiau într-un alt
stat membru decât ţara lor de origine. În sondajele Eurobarometru,
peste două treimi dintre europeni (67%) consideră că libera circulaţie
a persoanelor pe teritoriul UE aduce beneficii economice propriei ţări.

Fiecare cetăţean european are dreptul de a locui într-o altă ţară din
UE pentru cel mult trei luni, fără nicio altă condiţie sau formalitate.
Dreptul de şedere pentru mai mult de trei luni face obiectul anumitor
condiţii, în funcţie de statutul persoanei în statul membru gazdă.
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Cancelarul Merkel ar putea redeveni
Cancelar în 17 decembrie. De peste două
luni, cele două partide principale germane,
CDU

ăsi un compromis care să permită
formarea unei largi coali ământ.
În conformitate cu foaia de parcurs pregătită
de către cele două păr ă
săptămână acordul a fost formalizat ăcut
public.A ăptă
mână din decembrie, social-democra

ă aprobe (sau să
respingă) acordul, prin referendum intern.
Nu mai târziu de 15 decembrie vor fi făcute
publice rezultatele

şi SPD, au purtat negocieri pentru a
g

şi f
şa cum a decis SPD, în prima s

şi vor trebui s

şi, în cazul în care
rezultatul este pozitiv, Angela Merkel ar
deveni cancelar la 17 decembrie.

ţii de guvern

ţi, în aceast

-
ţii

înscri



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier
ţa, str.

F -
ţiri. Preţ 12.000 € neg. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.
Vând vil

ţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

Vând 55 ha teren agricol
intravilan situat în localitatea C

ţ 2.000 €/ha.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere
situat în Re ţa, Lunca Pomostului
et. 3/4 cu multiple îmbun ţiri, 105
mp. Preţ 36.500 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând spaţiu comercial situat în
Re ţa, B-dul Republ ici i , în
suprafaţ ţ 47.000 €.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând fabric
ţie complet

ţie 800 mp,
platform ţ
160.000 €. Tel. 0741-039378.

Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonat

-
ţie, 850 mp spaţii administrative,

service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principal ţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Vând cas ţ

ţie c

ţ 35.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.

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

ţ 55.000 €. Tel. 0741-039378,
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. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Re ţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Var ţ 40.000 €. Tel. 0741-
039378, 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, 0741-039378.

ţ 150.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

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, 0741-039378.

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

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0741-039378.

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, 0741-039378.

Vând teren 4000 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat -

ţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lun Tel. 0741-039378,0745-114932

ţie. Preţ 140 €/lun Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 2 camere
utilat

ţ 140 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 4 camere,
110 mp, situat în Re ţa, str.
F

ţ 300 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez restaurant pe muntele
Semenic, 80 locuri parter

ţionare pentru
sezon iarn

ţ 1500 € lunar. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

ţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378.

Închiriez hal
ţi, curte

betonat ţii adminis-
trative 200 mp cu mobilier, pentru
birouri. Preţ 700 € lunar. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Închiriez showroom 150 mp cu
locuri de parcare, curte cu gazon,
pentru prezentare auto, mobilier,
u

ţa, zon
ţ 650 € lunar. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.

ţ 150 €/lun

Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Re ţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0741-039378.

ă în bloc de
apartamente situat în Re

ăgăra ără îmbună
tă

ă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar

ăi proprii. Pre

ălan
jud. Hunedoara. Pre

ătă

ă de 140 mp. Pre

ă de termopane cu
linie de fabrica ă, import
Germania, construc

ă betonată 1000 mp. Pre

ă, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală pro
duc

ă. Pre

ă de vacan ă situată în
Moceri

ărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată ă com
plet, apă curentă ă încăl
zită prin energie solară. Pre

ă, birouri etc.
Pre

ătă

ă. Pre

ă agrement, în Re

ă
1000 mp situate în Timi

ăcălaz. Pre

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă.
Închiriez apartament 2 camere,

decomandat, utilat
ă de spălat), etaj 2/4, zona

Poli ă.

ăgăra ă) utilat

ă, cu parcare 100 locuri.
Pre

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

ă cu trafic auto intens
circulat. Pre

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

şi
şului etaj 2/4, f

şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu b

şi

şi

ş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construc

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şi

şoara, zona
S

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi utilat complet, decoman
dat, Reşi

şi mobilat (nu are
maşin

şi mobilat complet, situat în
Lunca Pomostului. Pre

şi
şului (zona central şi

mobilat complet. Pre

şi 80 locuri
etaj, în stare de func

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşi

şi
utilat complet. Pre

şi

-
-

Vând 13.000 mp teren plus hal

a

€/

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

Vând la Sacu 10 porci, grăsuni,
aprox. 40 kg, 300 lei/buc sau 600 lei
perechea; iapă 6 ani, gestantă în
luna 8-a, 2000 lei. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând tăura

ă nou 220/380 V, 700 lei neg;
drujbă electrică nouă cu lama 40
cm, 600 lei neg; vând căr

ă auto pentru tractoare,
Dacia, Saviem, Raba, autobuze, de
la 50 lei/buc. Tel. 0255-240157,
0761-457617. (RR)

Vând în Măureni grâu, porumb
boabe, 1 leu/kg. Tel. 0255-526023.

Vând în Re

ărămidă de
ă mare, 1 leu/buc; cărămidă

mică de ă, 0.60 lei/buc;
diferite chei, fixe, inelare, cotite;
banc de scule metalic, 4 sertare,
echipat cu polizor ă de
120 mm, 500 lei; menghină nouă de
120 mm, 100 lei; televizoare color,
200 lei; betonieră, 350 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând în Re ă veche cu
pedale, pe bază de aer, fran
ă, stare perfectă, 1300 lei neg;

butelie albastră cu guler, cu tot cu
ceas, 200 lei; mobilă de sufragerie,
stare bună, 600 lei; măsu ă de sticlă
Versace, 50 €. Tel. 0748-362533,
0255-244199. (RR)

Vând la Târnova 7 porci de
carne 100-120 kg, 9.50 lei/kg neg;
20 de oi, 450 lei/buc neg; 2 cai de 4
ani. Tel. 0764-422290. (RR)

Vând la Boc
ă;

ă vietna
meză, culoare neagră, a doua
fătare, 13 lei/kg neg; porci 100-125
kg

ăi de fân,
începând de la 200 lei claia. Tel.
0255-210535. (RR)

Vând la Moniom vacă, 3500 lei
ă, 2700 lei. Tel. 0255-232971.

Vând la Târnova vi
ă cu vârsta de 4 luni, culoare

ro ă sunt lua
ă. Tel. 0743-415325. (RR)

Vând la Zorlen

ă de cusut
marca Pfaff; piese din mobilă de
tineret; 3 paltoane de piele întoarsă,
îmblănite, foarte frumoase, 1 de
bărba

ă naturală, de 1 persoană;
plapumă cu lână naturală pentru 2
persoane; tablouri în ulei; costum
popular de femei; goblen Cina cea
de Taină; candelabre; garnitură
plu ă, bej cu maro; pre

ătrâne, 250 lei/buc. Tel. 0723-
012513, 0722-663415. (RR)

Vând la Borloveni 2 telefoane
noi Samsung

ă pentru hol, 30 lei;
mască pentru vană, nouă, 100 lei;
rochie de mireasă, 350 lei; costum
negru pentru bărba

ă plus 75 căr
ă 2 persoane, 180 lei;

măsu ă mică, 100 lei; pre

ş de 10 luni, 3000 lei.
Tel. 0720-525379. (RR)

Vând la Anina 2 cocoşi pentru
fum de 125, 50 lei/buc; aparat
sudur

şi şi,
250 lei; maşini manuale de tocat
carne nr. 10, 25 lei/buc; c
şamot

şamot

şi menghin

şi

şa balo şi de
lucern şrot de floarea soarelui;
sorg pentru animale; scroaf

şi 160-220 kg, 9 lei/kg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând la Câlnic 10 cl

şi
juninc

ş şi
vi ş

şie, 1400 lei/buc dac

Vând la Anina maşin

şat

şi Nokia, în garan

şi

ţi de
mecanic

ţa dulap cu 2 u

ţa org
ţuzeas-

c

ţ

ţi de fân

-

ţelu
ţelu

ţi
împreun

ţu Mare porc 150-
160 kg, 9 lei/kg neg. Tel. 0255-
232849. (RR)

ţi, 2 de femei; 2 plapume cu
lân

ţuri neg.
Tel. 0255-240038. (RR)

Vând la Butin 50 de capre, 300
lei/buc neg; 20 tone triticale, 0.80
lei/kg; baloţi de paie, 5 lei/buc; 20 oi
b

ţie,
250 lei ambele. Tel. 0762-378703.

Vând în Re ţa covor persan, 80
lei; carpete, 20 lei/buc; candelabru,
100 lei; oglind

ţi, 150 lei;
bibliotec ţi, 130 lei;
plapum

ţ ţuri neg.
Tel. 0751-847843. (RR)

Vând televizor color Dalton,
diagonala 54 cm, culoare gri, cu
telecomand ţ 220
lei. Vând 2 fotolii, preţ 160 lei. Tel.
0721-155683.

Vând covor persan 2,5/3,5 m,
150 lei. Carpet

ţ
1550 lei neg. Tel. 0745-027024,
0757-029877.

Vând mobil
ţ

ţ 1150 lei neg. Tel. 0255-
221036 dup

Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.

Vând pick-up Concert 2030, 300
lei; boxe RTF-35VA4 ohmi, 2 buc ţi,
100 lei/buc.; birou calculator 90 lei;
calculator - unitate 250 lei; monitor
Samsung SyncMaster 720, de 17",
300 lei; chiuvet

ţuri negociabile. Tel.
0753-094761.

ţuic
ţuic

ţel, 450 lei; scrumier
ţioase ro

ţa tv color lcd marca
Teletech, diagonala 70 cm, 650 lei;
tv Daewoo, band

ţe

ţ -

ţa mobil -

ţe, bocanci
de schi, placi de z

ţime 2.20 m, cu 3 pendule,
1500 lei; mas

ţa televizor lcd

ţie încorporat

ă, folosit 5 luni, pre

ă plu

ă orele 17.
Vând masă de sticlă 90/160 cm

cu picioare inox
ătar înalt cu picioare

inox ă. Pre

ă modernă cameră
de zi: dulap 2 corpuri, măsu ă servit
cafea, cuier cu oglindă, comodă tv
din lemn mat, culoare cărămiziu +
crem. Pre

ă orele 17.

ă

ă baie 50 lei; bibe-
louri diferite, pre

Vând la Timi
ă

ă, 1600 lei;
răcitor pentru cazan de ă, 350
lei; piele de vi ă
cu pietre semi-pre

ă

ă largă, diagonala
54 cm, 220 lei; ferăstrău electric
pendular Black & Decker, 30 lei;
schiuri Fischer, be

ă 100 lei; ma ă de
tăiat faian ă, 20 lei; bicicletă moun
tain bike neagră, pentru fete, 200 lei;
radiocasetofon Stereo Spatial, 60
lei. Tel. 0744-759866. (RR)

Vând în Re ă sufra
gerie, 800 lei; masă de sufragerie
albastră cu placă de marmură
verde, 100 €; schiuri, be

ăpadă, 50-100 lei
perechea; ceas pendulă foarte
vechi, înăl

ă de bucătărie
extensibilă cu 4 scaune înalte, 600
lei; ma ă electrică de cusut în
perfectă stare, 100 €. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând la Văliug 20 perechi de
schiuri, 30 lei/buc; 20 perechi
clăpari, 50 lei/buc. Tel. 0745-
211364. (RR)

Vând în Re

ă, tub de
ba ără
telecomandă, 30 lei/buc; scaun de
birou, 80 lei/buc; scaun de birou din
piele, 200 lei; 4 saci cu haine de
copii, 50 lei tot; 7 saci haine pentru
femei, 200 lei; training original
Adidas, model 2012 Climacool, nou,
mărimea 37, 200 lei; calculator P4,
cu monitor lcd, 300 lei; combină
muzicală, 80 lei; dvd cu divx, 40 lei;
tv clor diagonala 51, gri metalizat,
150 lei; saltea gonflabilă, 60 lei. Tel.
0765-577197. (RR)

ş pentru
canapea, 50 lei neg. Tel. 0255-
221036 dup

şi 6 scaune model
deosebit, sp

şi piele maro, ecologic

şoara tuner tv,
telecomand şi cd de instalare, 100
lei. Tel. 0722-264501. (RR)

Vând în Bocşa 2 ceasuri vechi,
100 lei/buc; cazan

şii,
albastre, verzi, sticl şi argint, 500
lei; 2 aparate foto Agfa, 100 lei/buc.
Tel. 0755-042152. (RR)

Vând în Reşi

şi bocanci de
schi, împreun şin

şi

şin

şi şi
monitor, 250 lei; tv mare, normal, gri
metalizat, adus recent din Austria,
250 lei; monitor lcd de 19, 150 lei;
dvd 5.1, cu sta

şi şi satelit, 150 lei; dvd-uri f
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Diverse

Agentii imobiliare,

6

Vând la M

Vând în Re ţa aragaz cu 4
ochiuri, cu cuptor, foarte puţin
folosit, 350 lei neg. Tel. 0732-
603739. (RR)

Vând în Re ţa mobil -

ţ
derizoriu. Tel. 0756-282768, 0255-
806444. (RR)

Vând t

ţ
deosebit de avantajos, sârm

ţul este de 40 de lei pe kg.
Sunt din Re ţa. Tel. 0751-132460
sau 0355-407164, încercaţi

ţi c ţi mulţumiţi.
Vând în Re ţa c

.

-

ţioneaz
ţul este de

850 lei negociabil. Tel. 0745-130202
Vând urgent Samsung Galaxy

S3 în cutie, cu manualul de utilizare,
baterie, c
usb

ţioneaz

ţea niciodat
ţ 1100 lei negociabil. Tel. 0745-

130202.
Vând telefon HTC Wildfire S,

ecran tft, diagonala 3,2 inch, 256k
culori, Android 2.1, RAM 384 MB,
procesor Qualcomm MSM7225,
528 MHz, camer

ţit
de înc usb

ţ
350 lei. Vând telefon Samsung GT-
S5230, g

ţie wqvga 3.0, acumulator
1.000 mAh, camer

usb ţ 150 lei. Tel.
0745-130202.

Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu c

ţ 250 lei.
Tel. 0745-130202.

Pers. fizic

ţioneaz ţ 100
lei. Tel. 0745-130202.

Vând convector

ţ ţ

ţ 60 lei. Tel. 0728-813340
De vânzare central

ţ 70 lei
neg. Tel. 0746-020211.

Vând aparat de sudur -
ţionat -
ţuri negociabile. Tel. 0745-818668.

Vând boiler electric 50 l, nou.
Preţ 200 lei. Tel. 0355-416910.

Vând instant gaz, tiraj normal,
marca Graniera, dimensiuni 85x120
x25 cm, 50 € neg. Tel. 0723-092582.

â beculeţe pentru pomul de
iarn

ţ 50
lei.

ăureni centrală pe
lemne, 1500 lei; sobe cu 350, 400

ă de spălat, 350 lei;
masă de călcat, 25 lei; televizor, 200
lei; casetofoane de ma ă, 50

ă sufrage
rie Drobeta, compusă din dulap,
vitrină cu dulap, pat, oglindă, pre

ăura

ă de
cupru pentru bobinaj, emailată, de
fi=0,5 mm diametrul, 1 mosor de 4,5
kg, pre

ă
vede ă o să fi

ărucior landou
pentru copii 150 lei ărucior sport
50 lei. Tel. 0771-089215, 0720-
018443

Cumpăr timbre filatelice

ă de 8 megapi
xeli

ă impecabil, pozele
vorbesc de la sine. Pre

ă ărcător de priză

ă impecabil, a fost
cumpărat nou din magazin

ă.
Pre

ă 5 mp, li-ion, stand
by până la 480 ore, timp convorbire
până la 7 ore. Telefonul vine înso

ărcător de priză, cablu
ă ă. Pre

ă 3,2 mp, radio,
memorie externă MicroSD până la 8
GB, bluetooth, . Pre

ă ărcător de cameră
ărcător de ma ă. Pre

ă vând monitor crt cu
ecran plat Compaq 7550. Arată

ă irepro

ă. Tel. 0768-850491.
Vând săniu ă, nou nou ă, făcută

manual în atelier, 85 lei fix. Grilaj
pentru raft metalic reglabil, înalt de
2,50 m, pre

ă pe lemne
marca Wiessman 30 kw 400 €. Tel.
0748-557922.

Vând telefon Siemens pe ă,
încărcat o săptămână. Pre

ă confec
ă de găurit fixă. Pre

ă, două perechi de role, mobilă
de sufragerie (lemn de cire

ă. Pre
ălcat Mure

ă

şi
500 lei; maşin

şin şi
100 lei; patine, 25 lei perechea. Tel.
0724-477642. (RR)

şi

şi

ş 350 kg, 3000 lei
neg. Tel. 0748-326666. (RR)

Vând foarte urgent, la un pre

şi
şi o s

şi
şi c

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

Vând urgent aparat foto digital
Fujifilm FinePix S8000fd în cutie.
Aparatul are camer

şi 18X zoom optic. Arata şi
func

şti, înc şi
, toate originale Samsung.

Func
şi nu a

fost blocat în nici o re

şi
c şti, toate în cutia original

reutate 92 g, dimensiune
11,9 x 53 x 104 mm, ecran tft,
rezolu

şti, înc şi
înc şin

şi
func şabil. Pre

şi boiler în stare
foarte bun

şin

şi maşin

ş). Tel.
0770-515588.

Vând urgent 2 boxe de 16 W, 4
ohmi, în stare foarte bun

Vând fier de c ş cu
suport, c şti audio Sony, difuzoare
Grundig, radio-casetofon Osaka.
Tel. 0741-633690, 0737-575779.

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

B

11

ĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

TOTAL JUDE

lucrător comercial: 1;

ător comercial: 3;
operator ghi ă: 1; ă de mare tonaj: 1;

ă de mare tonaj: 1;

Ş:

ORAVI

barman: 1; factor poştal: 1; lucr
şeu banc şofer autocamion/maşin

şofer de autoturisme şi camionete: 1; statistician medical: 1;

şofer autocamion/maşinŢA:

Ţ:

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 27.11.2013

Vând în Re ţa Golf 4, model
Coupe, an 2001, înmatriculat
februarie 2010, motor 1.6 benzin

ţionat, geamuri
electrice, computer bord, verificare
pân

ţa Daewoo Cielo,
an 2005, actele la zi, verificarea
pân

ţionare, 2200 € neg; Ford
Focus, recent adus din Germania,
motor 1.4, an 2000, neînmatriculat,
numere ro

ţionare,
verificare f

ţa cauciucuri de
iarn

ţie la Fiat 445, 200 lei
neg. Cump

ţa semi-remorc
ţie

hidraulic

ţionare, neînscris,
1000 € neg sau separat numai
motorul. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând Daewoo Lanos, motor 1.4,
an 1998, benzinar, înscris în
România în 2010, culoare verde,
unic proprietar, tax

ţa cauciucuri de
var

ţa Ford Mondeo
Combi, an 1997, motor 1.8 diesel,
înmatriculat în 2010 în România,
acte la zi, taxa nerecuperat

ţ in circulat
ţie

şi

şi

şii nu au fost scoase,
1500 €; jante aluminiu 14, 15, 16,
550 lei/set; cauciucuri de iarn

şi

şi

şov, în
stare de func

şi 5.5% în oraş, 1200 €
neg. Tel. 0726-890348. (RR)

Vând Opel Vectra limuzin

şi

şi

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

şi sistemul de
frânare, merge şi arat

ă,
16 valve, aer condi

ă în octombrie 2015, asigurare,
2500 € neg; bare de portbagaj
pentru BMW, Opel, 130 lei. Tel.
0744-759866. (RR)

Vând la Re

ă în 2015, perfectă stare de
func

ă,
diferite dimensiuni, 50-100 lei
perechea. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Vând la Câlnic Dacia 1310, an
1982, în stare de func

ăcută, baterie nouă, 450
€. Tel. 0755-078696. (RR)

Cumpăr urgent la Mehadia,
Renault 11 din 1987 pe benzină,
GPL, în stare bună, pentru piese.
Tel. 0721-698600. (RR)

Vând la Bănia tractor U650 cu
plug, 15.000 lei. Tel. 0760-284046.

Vând în Re
ă 195x60x15, 185x65x15, 60

lei/buc. Tel. 0355-422818. (RR)
Vând la Anina pistoane pentru

U550, 200 lei neg; aparate de bord
pentru Fiat 445, 5 lei/buc; set motor
U650, 400 lei neg; pompă hidraulică
pentru direc

ăr tractor Fiat 445. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)

Vând în Re ă
basculantă de 3 tone, instala

ă, electrică, 1000 € neg;
tractor Aro 243, motor de Bra

ă nerecuperată,
consum 5%

ă, an
2006, 1.9 cmc diesel, 120 CP,
152.000 km reali, înmatriculat,
oglinzi electrice, jante aliaj, 6
airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)

Vând în Re
ă, 50 lei/buc neg; biciclete 200

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

Vând în Re

ă,
asigurare până în 2014, verificare
până în 2015, 1300 € neg. Tel. 0748-
362533, 0255-244199. (RR)

Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu
175x70x14, 250 lei. Tel. 0724-
477642. (RR)

Vând la Boc

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

ă impecabil,
1100 € neg. Tel. 0752-344323. (RR)

Oferte-Cereri

de Serviciu
Ţin evidenţă contabilă pentru

firme. Tel. 0757-029877.
Îngrijesc copii ce merg la

grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

Execut amenajări interioare,
zugrăveli, tencuieli, glet, faianţă,
gresie, podele laminate, izolaţii,
rigips, lambriuri, tapet. Instalaţii sa
nitare şi electrice. Tel. 0740-520382.

Electrician, schimb instalaţii
electrice, tablouri electrice, lămpi
iluminat, doze, prize etc. Tel. 0728-
813340.

Instalator profesionist. Montez
centrale termice, apometre, obiecte
sanitare, cabine dus, instalaţii pe
cupru şi henco etc. Tel. 0740-
520382.

Balon cu aer cald Timişoara,
zbor de agrement. Oferim zboruri de
agrement şi publicitare cu balonul
cu aer cald în Timişoara. Rezervări
şi informaţii la www.balloony.ro sau
la telefon 0256-270016.

Zbor peste Timişoara de 30 min,
25 € + tva/persoană. Rezervări pe
www.maxair.ro tel 0755-084464.
Vă aşteptăm să zburaţi cu noi.

-

, .

Caut o doamn

ţa. Tel. 0770-495533.
Domn 45 ani, 1,75/78, prezen

tabil, recent venit din Italia, doresc
cuno ţ

ă care nu vrea să
fie singură ăr
bători. Eu 48 sincer, serios, singur
1,64-74 Re

ă cu doamnă pentru
prietenie, căsătorie. Tel. 0733-
235938.

şi în aceste sfinte s

şi

ştin

-

-

Matrimoniale
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Vând la Oravi

ă, 2900 € neg; 2 prese de
balotat pe a

ă de împră

ă, 70 lei/buc; cosi-
toare pe 4 tamburi mici, 400 € neg.
Tel. 0767-791282, 0762-179725 (rr)

Vând în Băile Herculane tractor
445 cu dublă trac

ăru ă pe
ro

ă Vw
Transporter, 5 locuri, mix, cu aer
condi

ăr în Dalci, C-S, încărcător
frontal pentru tractor Fiat. Tel. 0742-
021109. (RR)

Vând în Re ă
mountain bike neagră, pentru fete,
200 lei. Tel. 0744-759866. (RR)

Vând la Anina căr ă
auto pentru tractoare, Dacia,
Saviem, Raba, autobuze, de la 50
lei/buc. Tel. 0255-240157, 0761-
457617. (RR)

Vând în Re ă
uri, cauciucuri de iarnă 165/65/14,
pre

Vindem online cauciucuri noi

ă România.
Comenzi

ţa 2 meturi
erbicidat 1200 l

ţar
ţe, 2000 - 2500 €/buc

neg; ma

ţiune, 5700 € neg.
Tel. 0724-105787. (RR)

Vând la Doma ţ
ţi de Dacia, 1000 lei; comote

pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând în Re ţa utilitar

ţionat, geamuri electrice,
oglinzi electrice, foarte bine
întreţinut, înmatriculat, 4500 €. Tel.
0765-856273. (RR)

Cump

ţa bicic let

ţi de mecanic

ţa roţi cu patru g

ţ 150 lei. Tel. 0771-089215,
0720-018443.

Vând urgent Matiz, a.f. 2004.
Preţ 1000 € neg. Tel. 0745-818668.

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

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

şi 1000 l, 800 €/buc
neg; tractor Volvo, 45 CP, nelucrat
cu el în

şin ştiat azot, 900
lei neg; 5 cauciucuri Michellin 195x
65x15, de iarn

şnea c

Vând Daewoo Nubira 2, an
2006, 1600 cmc, culoare gri
metalizat, 35.000 km reali, al doilea
proprietar, 3500 € neg. Tel. 0744-
885428, 0723-453336. (RR)

şi

şi

şi

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

şi informa

-

-

Prisma s.r.l. angajează
- secretar ţieă redac

Condiţii studii adecvate.:

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

Auto-Moto-Velo
Zbor de agrement cu avionul

deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif 150 €+tva/oră. Infor
maţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

Am două locuri pentru Austria,
zona Viena, Linz la adresă, 50 €,
plecare pe 02 decembrie ora 7. Tel.
0771-089215, 0720-018443l.

Caut să îngrijesc copii sau
bătrâni, la domiciliul lor. Tel. 0734-
155412, 0737-870252.

Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

-

Imobiliare
Vând cas

ţiu comercial. Preţ
100 €/lun

ţ

Preţ 19.000 €.
Vând apartament la c ţe

lâng

ţiri,
parţial mobilat. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0724-761770.

Vând sau schimb apartament 3
camere la cas

ţ

ţe, curte, garaj. Preţ
28.000 € neg. Tel. 0745-027024,
0757-029877.

Vând în centrul Re ţei aparta-
ment 2 camere, confort 1 semide-
comandat, cu îmbun ţiri, 23.000 €
neg. Tel. 0722-820910. (RR)

ţa apartament 3
camere, confort 2 îmbun ţit, 56
mp, dotat cu tot ce-i nou

ţ

ţa garsonier

ţa,
cartierul Lunca Bârzavei, de prefe-
rinţ

ă cu anexe ădină.
Tel. 0740-518765.

Închiriez spa
ă. Tel. 0728-568448.

Schimb/vând casă în Dogne-
cea, cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare, hidrofor, teracotă,
gresie, faian ă, u ă metalică, 67 mp
locuibil, 210 mp grădină. Sau
schimb cu garsonieră cu balcon.

Tel. 0255-236325.
ăsu

ă facultate, compus din etaj cu 2
camere

ă sufragerie, bucătărie,
atelier de lucru, cămară cu centrală
termică, izolat termic, renovat,
termopane noi, curte pentru parcare
auto. Tel. 0745-481773.

Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, cu îmbunătă

ă cu apartament 2
camere Govândari + diferen ă. 2
camere 5,5/3,5 m ă 4/3,5
m, dependin

Vând în Mini ă Arad,
castel, 100.000 € neg. Tel. 0255-
561105, 0749-023221. (RR)

ătă

ătă

ătărie, baie, balcon, termopane,
gresie, faian ă, podele, etaj 3/4,
situat pe Aleea Tu

ă,
12.000 € neg. Tel. 0748-406496,
0255-222550. (RR)

Doresc să închiriez în Re

ă zona catedralei, apartament 2
camere. Tel. 0770-369155. (RR)

şi gr

ş

şi baie, hol intrare în pod,
parter 2 camere şi baie, subsol cu o
camer

şi o camer

ş, lâng

şi

Vând în Reşi

şi modern,
buc

şnad, 20.000 €
neg; apartament 3 camere confort 1,
70 mp, Calea Caransebeşului, etaj
1/4, dotat cu tot ce-i nou şi modern,
28.000 € neg. Tel. 0724-584000,
0355-412016. (RR)

Vând în Reşi

şi

Vând în Gârli ă situată în
centrul satului, cu 3 corpuri din care
1 corp este bar-magazin

ă utilă 720 mp,
cu baie, apă curentă, faian ă, 2 cur

ă, grădină pe
teren drept, 35.000 € neg. Tel. 0721-
858721. (RR)

ă, front stradal 42 m, 2
€/mp. Tel. 0747-550915. (RR)

Vând teren pe drumul Caranse-
be

ă, podele
laminate, termopane, centrală,
izola ă, u

Vând în Re

ă termică, izolat interior

ă compusă
din 3 camere, 2 holuri, baie,
bucătărie, cămară, pivni ă, anexe,
cu livadă pomi fructiferi, vi ă de vie,
grădini cu flori, 30.000 € neg. Tel.
0746-163778. (RR)

Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucă-
tărie, baie, hol, cămară alimente,
plus 1 clădire în curte cu 3 încăperi,
garaj, anexe, grădină 1520 mp, 2
fronturi stradale, 28.000 € neg sau
schimb cu apartament 2-3 camere,
în Re

ătă

ărghita
ă termică, mobilat,

cu toate utilită

ătă

ă locuibilă, 3
camere, de cărămidă, grădină 5400
mp, construc

ă în curte, curent
electric contorizat, la drumul prin
cipal care leagă Buzia

şte cas

şi 2 corpuri
sunt case, suprafa

şoara, în
localitatea Cebza, teren 4200
mp,loc de cas

şului, la 1 km de Govândari, 2800
mp, acces auto, 12 €/mp. Tel. 0755-
078696. (RR)

Vând în Reşi

şile schimbate,
renovat recent, 33.000 € neg. Tel.
0729-137654, 0255-222550. (RR)

şi

ş, mobilat,
geamuri geamuri termopan, centra-
l şi exterior,
25.000 € neg. Tel. 0726-818134. (rr)

Vând la Doman cas

şi

şi

şi
ş, apartament 2 camere,

confort 1, central

şi

şi

ş cas

ş de Vermeş
şi Berzovia, 28.000 € neg. Tel. 0744-
610901. (RR)

ţ
ţ ţi,

2 pivniţe mari, fântân

Vând la 28 km de Timi

ţa, Govândari,
apartament confort 1, 3 camere de-
comandate, gresie, faianţ

ţie interioar

ţa, pe b-dul Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperi

ţ
ţ

ţa. Tel. 0747-832171, 0256-
410590. (RR)

Vând în Re ţa, pe G. A.
Petculescu, apartament 3 camere
confort 1, decomandat, cu multiple
îmbun ţiri, 37.000 € neg. Tel.
0757-400900. (RR)

Vând în Re ţa, pe Aleea
M

ţile, 22.000 € neg. Tel.
0740-898294. (RR)

Vând în Re ţa, Micro 3,
apartament 2 camere, confort 2, etaj
4/4, 19.000 € neg. Tel. 0761-
606403. (RR)

Vând în Re ţa apartament 2
camere, cu multe îmbun ţiri,
25.000 € neg. Tel. 0355-807808. (rr)

Vând în Verme

ţie 190 mp, grajd,
cocini, vie, fântân

-

Caut s ţa,
Lunca Bârzavei, apartament 2
camere. Tel. 0770-369155. (RR)

ţa, pe Aleea Alb

ţiri,
renovat

ţiri, pe Aleea
Constructorilor, parter, cu gr

ţa, apartament 2
camere, în Lunc ţie, cu
îmbun ţiri, 18.500 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în B

ţa apartament 3
camere, confort 1, decomandat, 2
balcoane, 2 b

ţa, Moroasa,
apartament 2 camere, 12.000 €. Tel.
0723-188347. (RR)

Vând urgent apartament 3
camere în Re ţa, centru în spatele
pieţei, aproape de Tribunal, str. G.A.
Petculescu. Preţ negociabil. Tel.
0748-156797.

Persoana fizic
ţa,

centru în spatele pieţei, aproape de
Tribunal, str. G.A. Petculescu. preţ
negociabil. tel 0721-289477, 0721-
289478.

Cump ţa apartament 3
camere, conf. 1, ofer între 25.000

ţ

ţ

ţiei din Decembrie nr.
31. Tel. 0723-130321.

Vând garsonier

ţul nu este gre

ă închiriez în Re

ăs-
trelelor, garsonieră tip cămin, com-
pusă din 2 camere, cu îmbunătă

ă, etaj 2, parcare plătită,
pregătită la cheie pentru vânzare,
11.000 € neg; garsonieră 2 camere
tip cămin. cu îmbunătă

ădină,
pregătită la cheie pentru vânzare,
11.000 € neg. Tel. 0749-973588. (rr)

Vând în Re
ă, zona Poli

ătă

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

ă
în Caransebe

ăi, izolat, bucătărie
făcută la comandă, Micro 4, etaj 4,
35.000 € mobilat. Tel. 0765-856273.

Vând în Re

ă, vând urgent
apartament 3 camere în Re

ăr în Re

ă de 77 mp, bloc anvelopat
ări: centrală, u

ă, parchet
stejar perfect lustruit, totul cu bun
gust. Revolu

ă în Aleea
Tineretului nr. 3, modernizată

ă. Tel. 0723-130321.
Ocazie urgent, 3 camere confort

1 decomandat, bloc de 4 nivele,
termopane la tot apartamentul, u ă
de metal, 2 băi, 2 balcoane. Ocu-
pabil imediat. Se accepta

ău e la mine. Pre

ă zona Mociur în
Re ăa, etaj 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0767-156458.

şi

Vând în Reşi

şi

şi utilat, parter, 50.000 € neg
sau schimb cu apartament sau cas

ş. Tel. 0722-551615.
Vând în Reşi

şi

şi

şi

şi
şi

28.000. Tel. 0729-351291.
Vând apartament 3 camere în

suprafa
şi cu modific şi
schimbate, termopane inclusiv la
balcoane, gresie, faian

şi
renovat

ş

şi credit
bancar. Cheia de la apartamentul
t şit.
Tel. 0748-119444.

Vând garsonier
şi

(continuare )în pagina 3
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