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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Anunţuri

Anunţuri

Editorial Dan Popoviciu

După Cel de-al Doilea Război Mondial, la
începutul Războiului Rece, Statele Unite ale
Americii şi Marea Britanie, îngrijorate de faptul
că Germania Federală a rămas izolată după
redefinirea prietenilor şi inamicilor - Europa
fiind de acum împărţită în „Estul comunist” şi
„Vestul liber” - încredinţează Franţei misiunea
de a aduce Germania alături de ţările libere şi
necomuniste. De ce Franţei? Pentru că asana-
rea relaţiilor între cele două ţări concurente
prin implicarea lor nemijlocită într-un proiect
(economic, geopolitic, istoric etc.) de anvergu-
ră era esenţial, aceasta însemna şi un nou în-
ceput pentru relaţia diplomatică dintre Franţa
şi Germania. Vechii inamici au devenit amici!

Jean Monnet contribuie major la îndeplini-
rea acestei misiuni, elaborând un proiect
politic genial. Acesta prezintă ministrului de
externe al Franţei, Robert Schuman, a 9-a
variantă de proiect al „Europei Unite”, fiind
acceptată fără rezerve de acesta. Prin urmare,
la data de 9 mai 1950, Schuman prezintă cole-
gilor de cabinet „Declaraţia” sau „Proclamaţia
lui Schuman”. Aceasta a fost acceptată cu en-
tuziasm de către KonradAdenauer, cancelarul
Germaniei. În aceeaşi zi de 9 mai 1950, la ora
16.00, proiectul a fost public. Un pas mare
pentru viitorul „Statelor Unite ale Europei”,
părintele fondator, Jean Monnet, enunţa că:
„Noi nu coalizăm state, ci unim oamenii!”

Astfel Europa merge mai departe, „visul
naţional”, predominant în secolul al XIX-lea
(secolul naţiunilor), pierde teren în favoarea
„visului european”, începând cu a doua jumă-

tate a secolului XX. Proiectul Secolului XX
caută şi promovează ce-i uneşte pe oameni,
nu ce-i depărtează. Este foarte dificil să învingi
deja consacratele culturi (ultra) naţionaliste.
Încă de la început apare scepticismul
european, replică la proiectul Europa Unită.
Ţările cuprinse în Europa Unită trebuie să dea
puţin din suveranitatea lor noii construcţii
europene. Ca idee e mai greu de acceptat
acest deziderat, dar în realitate experienţa
Uniunii Europene şi a N.A.T.O. dovedeşte că
până la urmă „interesul poartă fesul”. Un plus
de securitate şi un plus de bunăstare, îi face pe
oameni să fie mai puţin naţionalişti. Dictonul
„Ubi bene ibi patria” - se potriveşte ca o
mănuşă, mai ales că visul european este
materializat în Europa Naţiunilor. Doar când
statele naţionale au probleme economice,
ameninţă şi acuză Uniunea Europeană.

Prima cărămidă în zid este pusă de către
Franţa, Germania Federală, Italia, Belgia,
Luxemburg şi Olanda prin semnarea Tratatului
de la Paris la 8 aprilie 1951, când a luat fiinţă
„Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi
Oţelului”. Aceasta a intrat în vigoare la 23 iulie
1952, iar preşedinte al Înaltei Autorităţi a
C.E.C.O. a fost ales Jean Monnet. Astfel s-a
deschis o nouă carte, a Europei Unite. Deviza
UE, „Unitate în diversitate” cuprinde scopul
acesteia - de a construi o Europa unită care să
respecte, mai presus de orice, drepturile şi
libertăţile fundamentale şi specificul cultural şi
istoric al fiecărei ţări. Însă dincolo de identitatea
naţională să existe o identitate comună;

frontierele să fie percepute ca nişte poduri care
ne deschid drumul spre alte culturi, care ne
îmbogăţesc, să nu mai fie ca nişte ziduri.

România face primul pas important spre
aderarea la Uniunea Europeană în iulie 1997,
atunci când Comisia Europeană adoptă Agen-
da 2000, care include Opinia asupra cererii de
aderare a României la U.E. În martie 1998,
Uniunea Europeană lansează în mod oficial
procesul de extindere, iar în noiembrie,
Comisia Europeană publică primele Raporturi
de Ţară privind procesul de aderare al Româ-
niei. Momentul istoric al procesului de aderare
îl constituie „Summit-ul UE de la Helsinki” -
1999, moment în care Consiliul European
decide începerea negocierilor cu 6 ţări can-
didate, printre care se regăseşte şi România.
La data de 1 ianuarie 2007, în secolul XXI,
România devine membru cu drepturi depline a
Uniunii Europene. Chiar dacă nu am intrat încă
în Spaţiul Schengen, suntem totuşi, spre
fericirea noastră, europeni!

Aşa am ajuns în Europa, leagănul civiliza-
ţiei lumii, un club select care ne onorează.
Românii dimensionează poate mai bine decât
politicienii lor cât de important este să faci
parte din Europa. Călătoria fără oprelişti şi
munca în străinătate sunt doar câteva dintre
marile avantaje pe care ni le oferă Europa. Ce
ne-am face fără ele? Oare ce ar însemna ca de
mâine toţi românii care lucrează în Europa să
revină în patria mamă? Trebuie să înţelegem
că mândria de a fi cetăţean european nu
ştirbeşte cu nimic mândria de a fi român. Trăim
într-un spaţiu al multiculturalităţii care trebuie
să ne apropie şi armonizeze.

Lia Vişatovici Vlada Vişatovici

De sărbători
Am sau au avut unii dintre cetă

ărbătoarea de top a
comuni

ă a zilelor
libere, i-a lăsat pe cei doi antagoni

ă
ă, unde nu te

mai ui ă bagi în tine două zile alimente la pre
ă de ceva castrave ăte

ă!
Distrac ă fără un sutien sau doar în
chilo

ăie

ă această pseudofilozofie a încruci ării celor două
sărbători, una a ateilor ă a credincio

ă ateii n-au avut tupeul să organizeze
manifesta ă
motive ar fi avut: Oltchim, Gorj, Mechel

ăcut că
a ă Pa ă pe cel al
cailor.

În final, vreau să vă reproduc un fragment dintr-o
cărticică de-a mea, vizavi de adevărata sărbătoare prin
care am trecut, Învierea Domnului. „- Vlădu ă
drumu’ la oi! Deschidea poarta săla

ă curtea casei. Se întrebase de

nenumărate ori cum ar fi fost să se transforme în pă
ă stea în mijlocul por

ăturat doar cu iarba? Dar mieii? Cei tăia
ăia ăscu

ă le dea un nume. Primului i-a spus Vlădu
ăzut mai apoi, înaintea unei

sărbători căreia cei din jur îi spuneau Pa ă

ădu ă ro
ă cu ma ădina. Era

lună plină ă mai picurau stropi din
sângele jertfei. Nu era con ă era singurul care
sim ă în acea familie avusese loc o jertfă. Plângea.”

ţenii frumoasei noastre
patrii, ceva mai multe zile libere. Cel de Sus ori poate
belzebutul comuni

ţii aiurea dar binevenite ca durat
ţei

ţi productive. Cum ar fi mersul la
mare. Nu la cea a bulgarilor, la cea a noastr

ţi dac ţ dublu
faţ ţi de la vecini sau pl

ţuri de Monaco. Distracţia conteaz
ţie care te mai las

ţei, te mai treze
ţii valuri.

Dup

ţii de amploare în ziua de 1 mai, mai ales c

ţ

ţ, fugi si d

ţii? Oile l-ar fi mâncat doar pe el, sau
se vor fi s ţi, cei
net ţi… Celor nou n ţi le lega ciucur ro

ţ, a

ţat de
picioare, în ni ţi erau
bucuro ţ a luat ghemotocul de lân

ţele mielului

ţea c

ştilor a împreunat s
ştilor cu Învierea lui Isus. Românii, receptivi la tot

felul de combina
şti ai credin şi s-au

lansat în tot felul de activit

şti pe o noapte
de cazare pre

şte mahmur sub barca unui pescar ce
tr şte din contrabanda cu asos. În fine, ale tinere

ş
şi cealalt şilor, aş trage

concluzia c

şi, de ce nu, un an
de guvernare Ponta. Nu, au tras cortina şi s-au pref

şteapt ştele. Ei, socialiştii, cu siguran

şului în care erau
închise animalele şi acestea fugeau de nebune înspre
turma ce trecea pe lâng

şune şi
s

şu la gât. Şi
trebuia s şa
cum îl chema pe el. L-a v

şte, ag
şte cuie din care curgea sânge. To

şi. Vl şie ce picase
în covata plin şi a fugit în gr

şi printre degete înc
ştient c

Astăzi e 9 Mai, e ziua noastră!
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MICU DUMITRU
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Resita, Str. Sportivilor, Nr. 6, Jud. Caras-Severin
Tel 0255/230012 Fax: 0255/230012
CUI 1063392, Nr. ORC J11/19/1991
Capital social subscris si integral varsat 2.007.645,00 RON

Presedintele Consiliul deAdministratie al , persoana juridica romana
cu sediul in Resita, Str. Sportivilor, Nr. 6, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin sub nr. J11/19/1991, CUI
1063392, telefon 0255/230012 fax: 0255/230012, in conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 reactualizata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Actului
constitutiv actualizat al societatii, convoacaAdunarea Generala Extraordinara aActionarilor
pentru data de ora 12,00 la sediul societatii, la care au dreptul de a participa si de
a vota toti actionarii societatii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 04.06.2013,
stabilita ca data de referita, cu urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea reducerii capitalului social al societatii cu suma de 413.360,36 lei,
contravaloarea urmatoarelor bunuri mobile care au fost aduse ca aport in natura la capitalul
social al societatii din partea actionarului SC Consproiect SRL: autotractor DAF FT XF
95430S, serie sasiu XLRTE47XS0E633136, CS05BUN - 282.979,56 lei si semiremorca
serie sasiu YB44010234L014030, CS05CCA - 130.380,80 lei, pe baza rapoartelor
prezentate de Consiliul deAdministratie.

Modificarea Art. 3 (1) din Actului constitutiv in conformitate cu hotararea adoptata de
Adunarea Generala, care va avea urmatorul continut:

„Capitalul social total subscris si varsat al societatii comerciale RECONS SA este de
1.594.285 lei, din care 1.005.092,50 lei aport in numerar si 589.192,50 lei aport in natura”.

Modificarea corespunzatoare a art. 3 (1) alin. (2) al actului constitutriv, prin excluderea
din nominalizarea aportului in natura al societatii a bunurilor nominalizate la pct. 1 de mai
sus.

Modificarea corespunzatoare a art. 3 (1) alin. (3) al actului constitutriv: „Capitalul
social este divizat in 637.714 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de
2,50 lei fiecare”.

Modificarea corespunzatoare a art. 3.2 al Actului constitutiv Aportul actionarilor la
capitalul social, numarul de actiuni comune dematerializate detinute de acestia si
participarea la capitalul social, dupa cum urmeaza:

- Consproiect SRL&Giuca Trandafir, contribuie la formarea capitalului social cu 1416535
lei, din care 827342.50 lei aport in numerar si 589192.50 lei aport in natura si detine un
numar de 566614 actiuni, ceea ce reprezinta 88.85% din capitalul social, din care asociatul
Consproiect SRL contribuie la formarea capitalului social cu 1319065 lei, din care
729872.50 lei aport in numerar si 589192.50 lei aport in natura si detine un numar de 527626
actiuni, ceea ce reprezinta 82.74% din capitalul social si asociatul Giuca Trandafir,
contribuie la formarea capitalului social cu 97470 lei, din care 97470 lei aport in numerar si
detine un numar de 38988 actiuni, ceea ce reprezinta 6.11% din capitalul social.

- LISTA ACTIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE, contribuie la formarea
capitalului social cu 177.750 lei, din si detine un numar de 71100 actiuni, ceea ce reprezinta
11.15% din capitalul social.

si aprobareaActului constitutiv actualizat.
Aprobarea datei de 04.07.2013 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor

asupra carora se rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de Adunarea
Generala Ordinara aActionarilor

Acordarea de imputerniciri pentru semnarea Actului constitutiv actualizat precum si
indeplinirea tuturor formalitatilor legate de publicarea hotarariiAdunarii Generale.

In cazul neintrunirii cvorumului legal la data de 13.06.2013, Adunarea Generala este
convocata pentru data de 14.06.2013, ora 12,00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.
Accesul actionarilor la Adunarea Generala se face prin simpla proba a identitatii acestora,
facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor
persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data
persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul
pentru mandant si unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii personal sau prin
fax intre orele 9,00 - 15,00, incepand cu data de 27.04.2012.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune fie personal la sediul societatii
fie se va transmite prin fax la nr. 0255/230012 pana la data de 12.06.2013, ora 15,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a
vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot
prin corespondenta care poate fi solicitat de la sediul societatii sau prin fax incepand cu data
de 14.05.2013. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre
un notar public si copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului
vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 12.06.2013.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din
capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale,
cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus
spre aprobare Adunarilor Generale. Acestea vor fi transmise la sediul societatii in scris pana
la data de 31.05.2013. De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru
punctele incluse si/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, drept
ce se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 31.05.2013.
Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea
urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea
actionarului, pana la data de 10.06.2013.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi si proiectele
hotararilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 31.05.2013.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot
obtine la telefon 0255/230012, in zilele lucratoare intre orele 10,00 - 14,00.

.

CONVOCATOR

Vând cas

Vând apartament 2 camere. Tel. 0762-
660016.

şi
şi izola

ă Dognecea. Tel. 0355-411682,
0733-594473.

Vând apartament cu 3 camere, în Re

ă. Tel. 0740-901345.

ţa
(zona Intim), geamuri termopan ţie
exterioar

Vând casă în Oravi

ă în
Caransebe

ţa, zona de sus a ora-
şului, 15.000 € neg. Tel. 0766-455501. (RR)

Caut spre închiriere garsonier
ş, zona nord, str. Alunişului, Bl. 3,

sc.A, ap. 201. Tel. 0746-143532. (RR)

Cump

-

Vând în Caransebe

ăr remorcă auto 750 kg, cu prelată.
Tel. 0741-095663.

ă, dis
tribu ă, garan

ă de func ă, actele la
zi, culoare ro

ă stare de func

ă de păioase
Massey Ferguson, 3200 € neg. Tel. 0757-
311013. (RR)

Vând la Re

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

Cumpăr, în O

ă înmatriculat. Tel. 0749-
114435, 0757-546078. (RR)

Vând la Sichevi ănătoare pe 4
rânduri, pe bază de turbină cu aer, fabricată în
România, 2800 lei; cositoare Carpatina, 3200
lei neg. Tel. 0730-529337. (RR)

ă, 1000 €; cabină de tractor
U650, 1000 lei. Tel. 0732-508722. (RR)

Vând în Re ţa VW Passat, an 2005, 1.9
TDI, înmatriculat, taxa de timbru achitat

ţie nou ţie 2 ani pentru distribuţie,
6400 € neg. Tel. 0728-813340. (RR)

ţionare, înscris

ţionare, 150 lei neg. Tel.
0768-776073. (RR)

Vând în Re ţa combin

ţa microbuz Renault Master,
an 2001, 4000 € neg; dezmembrez Renault
Twingo, an 2001, preţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu 15, 16, 17 ţoli, 550 lei/set; cau-
ciucuri de var

ţelu Ro

ţa sem

şi

ş Opel Calibra sport,
stare bun

şie, 1500 € neg; 3 biciclete în
bun

şi

şi

şu, Golf 4 an 1998-
2002, Mercedes ClasaAan 1997-2002, Golf 3
TDI pe motorin

Vând camionet

VândAudiA4 an 97, motor 1,8i, înmatricu
lat
ţionare, climatronic, jante Al, acte la zi, itp
2014, preţ 2700 negociabil. Tel. 0737-404841

Vând Ford Fiesta, fab. 2002, motor 1400
TDCI, în stare impeca-bil

ţioneaz

ţ 2388 € neg. Tel. 0727-000929.
Vând Fiat Punto fab. 2000, ne-gru metal, 4

u

ţioneaz
ţ 1400 € neg. Tel.

0769-352867.

-
-ă ro, unic proprietar, stare perfectă de func

ă, 4 u ă, abs,
esp, volan, faruri, scaune, toate reglabile,
geamuri electrice, radio-cas, 4x airbag, totul
func ă perfect, culoare gri metal.
Consum foarte redus, 4 l/100 km, motorină.
Pre

ă, recent adus din
Germania, taxa de timbru 218 €, motor
benzină 1242 cmc. Totul func ă
perfect, merită văzut. Pre

şi, turel

şi, în stare impecabil

Vând la Re
ă, piese rezervă, 3300 €. Tel. 0767-

679777. (RR)
Vând la Cara

şi

şova Peugeot 309, 500 €.
Tel. 0255-232277, 0740-956663. (RR)

ţa tractor U445, reparaţie
capital

Vând 4 anvelope auto var
ţin (pt c

ţa sau Timi ţul este pt
toate cele 4 buc ţi 500 lei. Tel. 0741-770576.

ă Bridgestone
aproape noi, folosite f pu ă s-a schim
bat ma ămas anvelopele de vară),
stare impecabilă. Mărime: 175x65x14. Se
ând în Re

ă

. . -

v .

şina şi au r

şi şoara. Pre

Vând jante originale de aluminiu de BMW
pe 15, de Renault pe 15, pe 13, seturi de jante
de tabl

ţii la telefon. Tel. 0749-044785.
Vând autoutilitar

-

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

ţii pe www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318-110788.

ţi (340 lei
de la 380 lei). Tel. 0721-155683.

Vând remorc

Vând în Re ţa tob

ţ neg. Tel. 0729-
067316.

Vând electromotor tractor 445 aproape
nou. Tel. 0743-092858.

-

Vând la Re ţa microbuz Renault Master,
an 2001, 3500 € neg; dezmembrez Renault
Twingo, an 2001, preţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu 15, 16, 17 ţoli, 600 lei/set;
cauciucuri diferite m

ă, cauciucuri de vară. Mai multe
informa

ă Mercedes Sprinter, an
2000, cabină dublă, 7 locuri, prelată, culoare
portocalie, cauciucuri luate noi în toamnă.
Sta re foarte bună. Tel. 0749-044785.

Vindem online cauciucuri noi

ă România. Comenzi

Vând ieftin bicicletă nouă bărba

ă mare, 2 axe, 8 t, basculantă
stânga

ă e
ă din inox, 200 lei; 2 cauciucuri

de vară 185x65x15, 60 lei/buc. Tel. 0757-
777251, 0355-881263. (RR)

Vând urgent Vw Polo, pre

ă 600 €, semire morcă 300 €,
plug 250 €. Tel. 0730-804654

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

şi reşapate
pt. maşini, 4x4, offroad, motociclete, la pre

şi informa

şi dreapta. Tel. 0743-092858.
Vând garaj recent renovat, zona

Muncitoresc, 4000 € neg. Tel. 0726-235596.
şi şapament sport

remus, original

Vând un Golf 3 1996 combi negru, motor
1400 cmc, 1800 €. Tel. 0743-092858.

Vând remorc

şi

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

ImobiliareAuto-Moto-Velo
Vând în O şu apartament plus

garaj, toate îmbun
şului, 26.000 € neg. Tel. 0733-

524679. (RR)
Vând în Reşi

şnad, bloc cu 4
etaje, îmbun şi modern,
geamuri, central şi, dormitoare, toate noi.
Tel. 0724-584000. (RR)

ş
şi gr

ţelu Ro
ţirile, apartamentul în

centrul ora

ţa apartament 3 camere,
confort 2, situat pe Aleea Tu

ţit cu tot ce-i nou

ţ

ătă

ătă
ă, u

ă în Dognecea, 2 camere,
bucătărie, baie cu vană, hol, canalizare
proprie, hidrofor, fosă septică, teracotă,
gresie, faian ă, u ă metalică, 67 mp locuibil +
210 mp curte ădină, 18.000 €. Tel. 0255-
236325.

Vând urgent cas

(continuare )în pagina 7



,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Imobiliare
Vând cas

ţie, multiple
îmbun ţiri, 21.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

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

ţa, Lunca Bârzavei,
apartament 2 camere confort 2, cu
multiple îmbun ţiri, etaj 4/4,
20.000 € neg. Tel. 0761-606403,
0355-801117. (RR)

Vând la Secu apartament de 60
mp, necesit ţiri,
12.000 €. Tel. 0742-126105. (RR)

Vând în Poiana M

ţile, foarte aproape de
lac, 20.000 €. Tel. 0730-454942. (rr)

Vând în satul Potoc cas

ţiri
multiple, stare impecabil

-

ţa.
Tel. 0747-832171, 0256-410590.

Cump

ţ orientativ
20.000 €. Tel. 0747-877713. (RR)

Vând în Boc
-

ţa, Govândari zona
Intim, apartament 2 camere, etaj
2/4, central

ţ ţie termic

ţa. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând la Oraviţa, zona g

-

ţa.
Tel. 0722-551615. (RR)

Vând apartament 2 camere în
Caransebe

ţ 20.500 €. Tel. 0733-285061.
Ofer spre închiriere apartament

cu o camer

ţit, preţ 13.500. Tel. 0746-
769501.

Vând cas

ţ

ţit, 2 camere, buc

ţ

ţa Intim. Tel. 0771-449583.
Vând cas ţa Dealu Crucii,

are 3 camere, anexe, baie, buc -

ţ 16.500 €. Tel.
0732-624586.

ă la Secă

ă, lângă Poli
ătă

ătă

ădire ădină, acte la zi,
10.000 €. Tel. 0744-136959. (RR)

Vând în Re

ătă

ă unele îmbunătă

ărului, casă 3
camere, bucătărie, baie, 2 terase,
toate utilită

ă cu
grădină, 30.000 € neg. Tel. 0740-
037328. (RR)

Vând în Boc

ă termică, îmbunătă
ă, 19.000 €

mobilat - 18.000 € nemobilat. Tel.
0742-628903. (RR)

Vând în Gătaia casă, aproape
de centru, 2 camere decomandate,
bucătărie, baie, hol, cămară ali
mente, plus 1 clădire cu 3 încăperi în
curte, garaj, anexe, grădină 1520
mp, 28.000 € neg sau schimb cu
apartament 2-3 camere în Re

ăr garaj în Govândari,
Micro 1-2. Tel. 0740-520382. (RR)

Vând în Boc ă, lângă
Haltă, apartament 3 camere,
mobilat sau nu, pre

ă. Tel. 0742-628903. (RR)
Vând în Re

ă termică, termopane,
gresie, faian ă, izola ă, u ă
metalică, podele, renovat

ării,
garsonieră compusă din cameră,
baie, bucătărie, 4500 €. Tel. 0255-
571325, 0762-771742. (RR)

Vând casă la
ădină mare, locuibilă,

7000 €. Tel. 0722-176682. (RR)
Vând în Băile Herculane aparta

ment 3 camere, confort 1, complet
mobilat

ă în Caransebe

ă proprie,
pre

ă, zona Kaufland,
centrală termică, mobilat, cablu, etc.
Tel. 0763-683256.

Vând cămin cu 2 camere total
îmbunătă

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faian ă,
podele laminate, centrală termică,
termopane, curte acces auto,
anexe, grădină, pomi fructiferi,
renovată. Tel. 0749-319691.

Vând apartament confort 2
îmbunătă ătărie,
baie, balcon interior închis, gresie,
faian ă, termopane, încălzire,
schimbat u

ă Re
ătă

rie, garaj, trebuie văzută, pentru
detalii sună, pre

şeni, în
centru, 20.000 €. Tel. 0731-191130.

Vând apartament 2 camere în
Lunc

şi

şi modern, etaj 3/4, 21.000
€ gol - 23.000 € plin; apartament etaj
1/4, 3 camere confort 1, 30.000 €
neg. Tel. 0724-584000. (RR)

Vând la Clocotici teren 719 mp
cu cl şi gr

şi

şa apartament 3
camere, mobilat sau nemobilat,
central

şi

şa Român

şa apartament 3
camere, mobilat sau nemobilat, sta
re perfect

şi

ş
şi utilat,

23.500 € mobilat sau schimb cu
apartament 3 camere şi ofer
diferen

Şemlacu Mic,
anexe, gr

şi utilat, parter, 55.000 €
neg, sau schimb cu apartament sau
cas ş plus diferen

ş, Aleea Liliacului,
parchet din lemn, central

şa Montan

şa la intrare, termoizolat
exterior, etaj 4/4 cu acoperiş, Micro
2 pia

şi

Schimb apartament transfor
mat. în 2 spa

ă. Tel. 0724-
011789.

ăr de casă, curent
electric, drum de acces, acte la zi).
Tel. 0725-763784.

ă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, pre

Vând casă recent renovată, în
Re ălniceanu, com
pusă din: 4 camere, bucătărie, baie,
încălzire centrală, grădină, terasă
cu grill, vie, pomi, P.N. 60.000 €.
Contact prin mail: H.johann@
onlinehome.de sau tel. 0049 69 38
013439.

-
ţii comerciale cu apart.

2 camere ţ

Vând teren la Bratova, 5000 mp,
4000 mp (num

â
ţ negociabil.

Tel. 0746-550893.

ţa. Str. M. Kog -

şi diferen

şi

V nd cas

Vând cas ţa 6 camere, 2
b

ţ i r i , preţ 25.500 €
negociabil. Tel. 0724-503043.

Vând garsonier
ţ

ţa,
2 camere, baie, 2 holuri, buc

-

ţie. Info e-mail romaniidinafa
ratarii@yahoo.com

Schimb cas -
ţiri, cu apartament în Re ţa

conf. 1 etaj 1, exclus turn. Tel. 0749-
319691.

Vând garsonier

.

ţu Mare livad

ţa, blocul din potcoav

ţa, Bd. Al. Ioan Cuza, confort 1,
etaj 3, la bloc cu 4 etaje, izolat termic
(exterior

ţ
ţ

negociabil. Tel. 0771-290801.
Vând cas

ţile, dispune ţiu
comercial. contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0255-552020
sau 047-8051170. Preţ 35.000 €.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat în Moroasa 1, f

ţiri majore. Preţ 18.000 €.
Tel. 0720-006988.

Vând apartament 3 camere
semidecomandat zona Intim preţ
32.000 € neg. Tel. 0255-233209.

Vând urgent apartament cu 2
camere, complet mobilat sau nu,
îmbun ţit, peAleea Nuferilor, 7, et.
3 (lâng ţa Nord, vis-a-vis de
Biserica Sf. Ap. Petru

ţ negociabil Tel. 0355-808073.
Ofer cas

ţ

ţa casei. Utilit ţi:curent,
ap -

ţ 14.500
negociabil. Tel. 0766-701375.

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

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

Vând apartament 3 camere
confort 1 semidecomandat, lângă
comisariat, la et. 3 din 4, bloc izolat
termic, geamuri termopan, u

ătă

ă zona Mociur în
Re a, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.

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

ătărie.
centrală nouă, laminate, termopa
ne. 300 €/luna + 2 luni avans
garan

ă Boc
ătă

ă renovată,
complet utilată, Al. Albăstrelelor et.
2, 11.000 € neg Tel. 0770-457512.

Vând teren extravi lan în
Zorlen ă 4100 mp

ă 1600 mp, 1200 €
neg. Tel. 0728-510783.

Vând sau închiriez garsonieră
confort 1 utilată modern Str.
Peleaga nr. 4. Tel. 0752-444626.

Vând apartament 2 camere,
centru Re ă,
68 mp, et. 1, mobilat, centrală,
termopane, finisări de lux, ocupabil
imediat. Tel. 0722-348306.

Vând apartament cu 2 camere în
Re

ă
termică, termopane, cu gresie

ă, balcon închis, stare foarte
bună, ocupabil imediat, pre

ă mare în Boc
ă, la strada principală, casa

e compusă din două corpuri, ideală
pentru două familii, acces la toate
utilită

ără
îmbunătă

ătă
ă pia

ă centrală, dar ă.
Pre

ă pentru locuit gratis în
com. Orodel jud. Dolj pe perioadă
îndelungată. Casa are 4 camere,
pivni ă, anexe, grădină mare, vie

ă de vie
ă în fa ă

ă, cablu tv, tel. Romtelecom. Ide
ală pt. 2 pensionari. Tel. 0746-
886167.

Vând casă în Dognecea la nr.
193, front stradal mare, grădină
mare, fântână, ocupabilă imediat.
Persoanelor interesate le pot trimite
poze pe email. Pre

şi

şi
interior exterior schimbate şi multe
îmbun

şi

şi

şa cu îmbu
n şi

şi
teren arabil lâng

şi

şi

şi interior), cu central
şi

faian

şa
Montan

şi de un spa

şi Pavel).
Zon şi foarte liniştit

şi
pomi fructiferi în curte, bolt şi
fântân

Închiriez casă în sat Soceni, la
sosea, pre ă. Tel. 0734-
154545.

Vând apartament 2 camere
conf. 1, et. 1, centrală, gresie, faian
ă, balcon interior închis, parchet,
Govândari, 23.000 €. Tel. 0724-
761770.

Vând apartament 2 camere
îmbunătă

ă 2 camere, grădină,
garaj, sau schimb cu apartament 2
camere. Pre

ă în Câlnic, 3 camere,
bucătărie, grădină, fântână. Tel.
0355-427968.

Închiriez apartament 2 camere
zona Luncă. Tel. 0355-408066,
0732-943380, 0770-546342.

Vând casă 4 camere, bucătărie,
baie, curte, centrală, termopane,
zonă lini ă - Stavila, 50.000 €. Tel.
0747-059557, 0355-426234.

Vând sau schimb 2800 mp
grădină în Boc

ă, pretabilă la diferite
construc ă

ără mobilă. 35.000 neg. Tel.
0720-735373.

Vând apartament 2 camere, et.
4, lângă UEM, cu îmbunătă

ă, merită văzut. Tel. 0723-
299767.

Vând apartament 2 camere,
ieftin. Tel. 0355-410569.

Vând apartament Luncă mobi
lat/nemobilat. Tel. 0745-834270.

Vând în Gătaia casă, aproape
de centru, 2 camere decomandate,
bucătărie, baie, hol, cămară
alimente, plus 1 clădire cu 3 încăperi
în curte, garaj, anexe, grădină 1520
mp, 30.000 € neg sau schimb cu
apartament 2-3 camere în Re

ă termică nouă,
boxă, garaj, Re

ă,
antifonat interior, ferestre termopan,
centrală termică, u ă metalică, zona
în spatele UEM. Pre

ă în Secă

ă str. Odobescu, nr.
20A. Pre

ă în Secă

ă, lângă Poli

ă termică.
Tel. 0729-137654, 0255-222550.

Vând apartament confort 1 în
Re

ă, podele
laminate, termopane, centrală, u

ă pentru
închiriat în Re

ă cu 3
corpuri din care 1 corp este bar-
magazin ă
cur ă, 800
mp, 40.000 €, în pre

ările din bar

ţ 100 €/lun

-
ţ

ţit, în Govândari. Tel.
0743-092858.

Vând cas

ţ 19.000 € neg. Tel.
0723-896992.

Vând cas

ţii. Utilit ţi în apropriere. 1,5
€/mp neg. Tel. 0743-738531.

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, 64 mp, termoizo-
laţie interior-exterior, etaj 2/10, toate
condiţiile, posibilitate de vânzare cu
sau f

ţiri. Tel.
0722-936040, 0770-694366.

Vând apartament 2 camere, et.
4, 36 mp, total renovat, izolat, zona
Lunc

-

ţa.
Tel. 0747-832171, 0256-410590.

Vând apartament 4 camere
decomandate conf. 1, 102 mp, et. 3,
izolat termic, central

ţa, Moroasa II. Preţ
44.000 € neg. Tel. 0769-670833.

Vând apartament 3 camere,
bine pus la punct, gresie, faianţ

ţ 26.000 €. Tel.
0722-936640, 0355-415751.

Vând cas
ţ 20.000 €. Tel. 0731-191130.
Vând cas

ţ 15.000 € neg. Tel. 0731-
191130.

Vând cas
ţ 20.000 €. Tel. 0735-656734.
Vând apartament 3 camere, et.

2/4, Lunc ţie, bd. A.I.
Cuza nr. 36. Preţ 28.000 € neg. Tel.
0731-191130.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, conf. 1, Re ţa,
Govândari, renovat, u

ţa, Govândari, 3 camere deco-
mandate, gresie, faianţ

ţa. Tel. 0765-382154
Vând în Gârli

ţi, 2 pivniţe mari, fântân
ţ sunt incluse

ţa, pretabile pentru cabane, 5 €
mp. Tel. 0727-245233, 0771-
387519. (RR)

ştit

şa 2 cu auto sub 2000
cmc. Intabulat

şi

şi

ş

şeni, centru.
Pre

şeni, centru.
Pre

şi
şi schimbate,

ferestre termopan, central

şi

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

Caut urgent garsonier
şi

şte cas

şi 2 corpuri sunt case, dou

şi
toate dot şi magazin,
mese, scaune, rafturi, frigidere,
vitrine. Tel. 0721-858721. (RR)

Vând 3 parcele de teren în zona
Reşi

3

S.C. Sara & Giuby S.R.L. din Reşiţa deţine unitate tehnologică
(fabrică) pentru producerea, procesarea şi ambalarea mierii de
albine şi derivate, autorizată pt. schimburi intracomunitare şi
internaţionale cu produse de origine animală cu indicativul RO
H15-EC. Activitate secundară: creme dulci, îngheţată şi sucuri.

Tel. 0722-341256 sau 0753-332525.

Căutăm parteneri pentru eficientizarea activităţii.

S.C. RECONS S.A.

S.C. RECONS S.A.

13.06.2013

1.

2.

4.

5.

6.
7.

8.

MICU DUMITRU
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Resita, Str. Sportivilor, Nr. 6, Jud. Caras-Severin
Tel. 0255/230012 Fax: 0255/230012
CUI 1063392, Nr. ORC J11/19/1991
Capital social subscris si integral varsat 2.007.645,00 RON

Presedintele Consiliul de Administratie al ,
persoana juridica romana cu sediul in Resita, Str. Sportivilor, Nr. 6, Jud.
Caras-Severin, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Caras-Severin sub nr. J11/19/1991, CUI 1063392, telefon
0255/230012 fax: 0255/230012, in conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990 reactualizata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii
nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ale
Regulamentului CNVM nr. 6/2009 si ale Actului constitutiv actualizat al
societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru
data de ora 10,00 la sediul societatii, la care au dreptul de a
participa si de a vota toti actionarii societatii inregistrati in Registrul
actionarilor la data de 04.06.2013, stabilita ca data de referita, cu
urmatoarea ordine de zi:

Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul
financiar 2013 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de
Administratie si auditorul financiar.

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exer
citiul financiar al anului 2012. 3. Retragerea d-nului MILOS DANILA din
calitatea de administrator al societatii, numirea unui nou administrator a
d-nului VANEA GABRIEL si reconfirmarea in calitate de administratori a
domnilor MICU DUMITRU si DRAGAN TEICU NICOLAE.

Modificarea Art. 7 (4) din Actului constitutiv in conformitate cu
hotararea adoptata de Adunarea Generala, care va avea urmatorul
continut:

„Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea: Dl.
MICU DUMITRU - Presedinte al Consiliului de Administratie, dl. VANEA
GABRIEL in calitate de Membru al Consiliului de Administratie si
DRAGAN TEICU NICOLAE in calitate de Membru al Consiliului de
Administratie”.

si aprobareaActului constitutiv actualizat.
Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie,

Directorului General si a cenzorilor societatii pentru exercitiul financiar
2013.

Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.
Aprobarea datei de 04.07.2013 ca data de inregistrare pentru

identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor
ce urmeaza a fi adoptate deAdunarea Generala Ordinara aActionarilor

Acordarea de imputerniciri pentru semnarea Actului constitutiv
actualizat precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legate de
publicarea hotararii Adunarii Generale In cazul neintrunirii cvorumului
legal la data de 13.06.2013, Adunarea Generala este convocata pentru
data de 14.06.2013, ora 10,00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de
zi.Accesul actionarilor laAdunarea Generala se face prin simpla proba a
identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de
identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor
persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice
care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul
pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se
obtine de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9,00 - 15,00,
incepand cu data de 27.04.2012.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune fie personal
la sediul societatii fie se va transmite prin fax la nr. 0255/230012 pana la
data de 12.06.2013, ora 15,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au
posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea
Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care
poate fi solicitat de la sediul societatii sau prin fax incepand cu data de
14.05.2013. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de
semnatura de catre un notar public si copia actului de identitate sau a
certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in
original la sediul acesteia pana la data de 12.06.2013.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel
putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare
Adunarilor Generale. Acestea vor fi transmise la sediul societatii in scris
pana la data de 31.05.2013. De asemenea au dreptul de a prezenta
proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, drept ce se poate exercita
in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 31.05.2013.
Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe
ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu
copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pana la data de
10.06.2013.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi si
proiectele hotararilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii
incepand cu data de 31.05.2013.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile
actionarilor, se pot obtine la telefon 0255/230012, in zilele lucratoare
intre orele 10,00 - 14,00.

CONVOCATOR

-
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ă la 20 mai va finaliza propunerea sa de modificare a legii
fundamentale ă, peste jumătate dintre angaja

ă ă peste 5.000 de lei
ăncii Na

ă, organizat de BNR
ă la faza ro ă la sfâr

ătorul de cuvânt al Patriarhiei Române ăncii Na
ărât men ă monetară, la nivelul de 5,25 % pe an

Forumul Constitu
Potrivit Institutului Na

Leul
are o acoperire în aur de 60-70%, a spus guvernatorul B

Catedrala Mântuirii
Neamului va fi ridicat

Consiliul de Administra

ţional a anunţat c
ţional de Statistic ţii

români au câ
ţionale a României, la un

simpozion anual de istorie ţie bancar
ţat

purt ţie al B ţionale a
hot ţinerea ratei dobânzii de politic

ştiguri brute sub 1.500 de lei pe lun şi doar 5% câştig

şi civiliza
şu-gri, în trei ani, pân şitul anului 2015, a anun

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

O.u.G. nr. nr. 16/2013 pentru modificarea

.G. nr.
137/2000 privind prevenirea ţionarea tuturor
formelor de discriminare (M.O. nr. 158/25.03.2013)

Legea nr. 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al
art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
(M.O. nr. 160/26.03.2013)

Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia din
25.03.2013 de înscriere a copiilor în înv ţ

Circulara B ţionale a României nr. 7/2013
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a
unor monede dedicate anivers

ţarea, la Bucure

Hot
. .

ţelor

Ministerul Mediului

.u. .

ţele de
judecat

H.G. nr. 125/2013 privind ocuparea posturilor
vacantate dup

ţ

Legea nr. 72/2013 privind m
ţiilor de

plat

ţi contractante (M.O. nr. 182/02.04.2013)
O.u.G. nr. 19/2013 pentru modificarea

ţei Guvernului nr. 137/2000
privind prevenirea ţionarea tuturor formelor
de discriminare (M.O. nr. 183/02.04.2013)

şi
completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în
România (M.O. nr. 156/25.03.2013)

Legea nr. 61/2013 pentru modificarea O
şi sanc

şcolar 2013-2014 (M.O. nr.
162/26.03.2013)

şti, a Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale (ast

şi
completarea H

şi brevetelor

de turism (M.O. nr. 175/29.03.2013)
şi Schimb

şi 12 din O

şi a sumelor stabilite de instan
şi irevocabile (M.O.

nr. 175/29.03.2013)

şti şi între aceştia şi
autorit

şi
completarea Ordonan

şi sanc

ă ământul
primar pentru anul

ăncii Na

ării a 100 de ani de la
înfiin

ăzi Academia de Studii
Economice) (M.O. nr. 173/29.03.2013)

ărârea nr. 121/2013 pentru modificarea
G nr. 1.267/2010 privind eliberarea

certificatelor de clasificare, a licen

ărilor Climatice -
Procedura din 29.03.2013, de restituire a sumelor
prevăzute la art. 7, 9 G nr. 9/2013
privind timbrul de mediu pentru autovehicule,
precum

ă prin hotărâri definitive

ă data de 1 ianuarie 2013 pentru
personalul din sistemul de asisten ă socială (M.O. nr.
182/02.04.2013)

ăsurile pentru
combaterea întârzierii în executarea obliga

ă a unor sume de bani rezultând din contracte
încheiate între profesioni

ă

M ,
,

or
.

inistrul delegat pentru Ape, Păduri ă
Lucia Varga

ătoare (ITRSV)

şi Piscicultur

şi de Vân

a precizat că , aflat
actualmente în dezbatere publică, va fi înso

ărâri de Guvern, una dintre ele fiind cea de
reorganizare a

noul Cod Silvic
ţit de o serie de

hot
Inspectoratel Teritoriale de Regim Silvic

Lotul olimpic de chimie al României a
obţinut o medalie de aur, dou

ţie a Olimpiadei
Internaţionale de Chimie „D. Mendeleev”,
desf

ă medalii de argint

ă ă în perioada 23 - 30 aprilie 2013, în
capitala Uzbekistanului, Ta

şi
trei de bronz la a 47-a edi

şurat
şkent.

Rata şomajului în form

şi nivel cu
luna anterioar şi în sc

ă ajustată
sezonier a fost estimată la 6,7% în luna
martie 2013, aflându-se la acela

ă ădere cu 0,6 puncte
procentuale fa ă de nivelul înregistrat în luna
martie 2012, potrivit INS.

ţ

MADR sprijin@ ferma de familie
Ministerul Agriculturii ării Rurale urmează să lanseze,

începând cu mijlocul lunii iunie, o sesiune de depunere proiecte pentru
Măsura 121 „Modernizarea exploata

ă fermelor de familie.
Ferma de familie produce pentru consumul propriu, iar surplusul

este comercializat. Activită
ătre membrii familiei. Dimensiunea economică a fermei

de familie poate fi între 2 - 50 UDE (Unitatea de dimensiune economică
exprimă dimensiunea unei exploata ă pe baza
marjei brute standard a exploata

ă
eligibilă a proiectului de 125.000 euro, din care până la 50.000 euro
sprijin nerambursabil prin Programul Na ă.

Pot depune proiecte persoane fizice, cu condi ării înaintea
semnării contractului de finan

ăsurii 121.
Pentru a veni în sprijinul fermierilor interesa ă acceseze această

măsură, Ministerul Agriculturii ării Rurale inten ă să
pună la dispozi

ă ăini ouătoare.
Pentru asigurarea cofinan ării, beneficiarii vor avea posibilitatea de

a contracta credite printr-un fond de creditare creat de MADR,
facilitând astfel necesarul de cofinan

ării
proiectelor fermelor de familie prin asigurarea, la o loca ă, a
consilierii

ă sectoare vegetal

ă consultativă.

şi Dezvolt

şi alte tipuri de beneficiari eligibili
în cadrul m

şi Dezvolt

şi informa
şi în spa ştere şi

îngr şare porcine şi ferme de g

şi asisten şi
a creditului. Punctajele de selec
şi creşterea animalelor sunt postate pe site-urile MADR (www.madr.ro)
şiAPDRP (www.apdrp.ro), în form

ţiilor agricole” din PNDR care se
adreseaz

ţile din cadrul fermei sunt realizate, în
principal, de c

ţii agricole determinat
ţiei).

În cadrul sesiunii pentru care sunt alocate 50 milioane euro vor fi
finanţate aproximativ 1.000 ferme de familie, cu o valoare maxim

ţional de Dezvoltare Rural
ţia autoriz

ţare, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale sau familiale

ţi s
ţioneaz

ţia potenţialilor beneficiari, cu titlu gratuit, proiecte
model ţii documentate tehnic pentru ferme de legume în
câmp ţii protejate, ferme de vaci de lapte, ferme de cre

ţ

ţare a proiectelor.
MADR are în vedere reducerea timpului de accesare a finanţ

ţie unic
ţei, atât pentru obţinerea sprijinului prin PNDR cât

ţie pentru cele dou -

(25 aprilie 2013)

Calcularea contribu]iei de asigurare pentru
accidente de munc@ }i boli profesionale

În ţa de Guvern din 30 aprilie a fost adoptat

ţiei de asigurare pentru accidente de munc

ţ
ţ ţi la determinarea clasei de

risc
Calcularea indicilor de frecvenţ

ţ

ţi în calcul
Modificarea definiţiei unor concepte din cuprinsul art. 1 al Normelor

metodologice în vederea asigur ţii sensului acestora
Termenul de intrare în vigoare al actului normativ va fi ”data de 1 a

lunii urm

Şedin
şi completarea Normelor metodologice de calcul al

contribu şi boli
profesionale aprobate prin Hot

şi boli profesionale pentru noua
perioad

şi boli profesionale pentru
cei trei ani lua

ă o Hotărâre
pentru modificarea

ă
ărârea Guvernului nr. 144/2008

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se stabilesc următoarele
Actualizarea perioadei de referin ă, respectiv stabilirea în intervalul

2009-2011, a indicilor de frecven ă utiliza

ă care corespund cazurilor
asigurate de accidente de muncă

ă de referin ă se realizează prin stabilirea mediei înregistrărilor
de cazuri asigurate de accidente de muncă

ării clarită

ătoare publicării în Monitorul Oficial al României”

:
�

�

�

�

.

Modific@ri privind timbrul judiciar }i
alte taxe

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 246 din data 29 aprilie
2013 a fost publicat

şi
completarea unor acte normative.

şi anume taxa pentru
îndeplinirea procedurii de divor

şi poate fi majorata prin hot
şi 20% din aceast

şi serviciilor de competen şti,
Ministerului Justi

şi Justi
şi actelor ce se îndeplinesc de c şi

executorii judec şti.
Cererile adresate instan şti pentru eliberarea de

copii şi certificate, precum şi oric

şi cele care nu au
efectuat

şi nu pot fi intabulate în cartea funciar

şi completarea Legii 50/1991
privind autorizarea execut şi unele m

şi a documenta

şi pe seama Agen
şi Publicitate Imobiliar

şi unit
şi pe seama Agen

şi facturiere ale acestei institu
şi virare, se percepe un comision din

tarifele încasate. Chitan şi facturierele sunt puse la dispozi
şi sunt inscrip

şi virare a tarifelor de publicitate imobiliar
şte de ANCPI şi Uniunea Na

şi actele de alipire şi dezlipire a
imobilelor înscrise în cartea funciar

ştia le pot folosi şi pentru înso
şi utilizate şi de c

ă Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonan
ă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea

În Codul fiscal se introduce o nouă taxa
ă. Taxa este în

cuantum de 500 lei ărâre a consiliului local,
fără ca majorarea să poată depă ă valoare. Taxa se
face venit la bugetul local.

Se precizează că timbrul judiciar se aplică ac
ătore

ă Înalta Curte de
Casa

ă ătre notării publici
ătore

ătore
ăror altor cereri care nu fac obiectul

activită ă, dar sunt supuse taxei de timbru, potrivit legii, li se
aplică timbre judiciare de 0,15 lei.

Construc ără autoriza

ă recep ărilor, potrivit legii, nu se considera
finalizate ă. În această situa

ă în continuare sanc ăzute de lege. Construc
ă intrării în vigoare a

Legii nr. 453/2001 pentru modificarea
ării lucrărilor de construc ăsuri

pentru realizarea locuin ă, în lipsa autoriza
ă prin care se atestă

achitarea tuturor obliga ă datorate autorită
ărei raza se afla situată construc

ă dacă se achita impozitul aferent
pe ultimii 5 ani anteriori depunerii declara

ări cu privire la tarifele de publicitate imobiliară
încasate de către notării publici în numele

ă.
Astfel, tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor

prestate de ANCPI ă
ării publici în numele

ătre Agen ă
ării publici sunt virate, până la data

de 25 a lunii următoare, în contul ANCPI deschis la Trezoreria Statului.
Metodologia de încasare ă se
stabile ă a Notărilor Publici din
România prin protocol. Evidenta tarifelor încasate de notării publici
pentru serviciile prestate de ANCPI se ă
financiar-contabila a biroului notarial.

Se introduce prevederea ca promisiunea de a încheia un contract
având ca obiect dreptul de proprietate asupra imobilului sau un alt
drept real în legătură cu acesta

ă se încheie în formă autentică, sub
sanc ă

Se introduce men ărului de călătorii stabilit
pentru titulari, ace
ălătorie gratuite pot fi ridicate ătre so
ătre alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe

bază de împuternicire cu data certa, înso ă de o copie a actului de
identitate al titularului tichetului, nefiind necesară prezen

ării călătoriei.

ţei
de urgenţ

ţ pe cale administrativ

ţiunilor, cererilor,
actelor ţa tuturor instanţelor judec

ţiei, Parchetului General de pe lâng
ţie ţie, eliminându-se dispoziţiile care prevedeau ca timbrul

judiciar se aplic

ţelor judec

ţii de judecat

ţiile executate f ţie de construire sau cu
nerespectarea prevederilor acesteia, precum

ţia la terminarea lucr
ţie se

aplic ţiunile prev ţiile
realizate înainte de 1 august 2001, care este dat

ţii
ţelor, se intabuleaz ţiei de

construire, în baza certificatului de atestare fiscal
ţiilor fiscale de plat ţii

administraţiei publice locale în a c ţia,
precum ţiei cadastrale. În cazul în care construcţiile nu
sunt înregistrate la autoritatea administraţiei publice locale
competente, acestea se înregistreaz

ţiei fiscale, inclusiv pentru
anul în curs.

Se aduc clarific
ţiei

Naţionale de Cadastru

ţile sale subordonate pot fi încasate de
not ţiei Naţionale, pe chitanţiere

ţii sau pe bonuri fiscale proprii. În vederea
acoperirii cheltuielilor de încasare

ţierele ţie de
c ţia Naţional ţionate cu datele sale de
identificare. Tarifele încasate de not

ţional

ţine separat de evident

ţiunea nulit ţii absolute.

ţiunea ca în cadrul num
ţitori. Tichetele de

c ţul/soţia sau de
c

ţit
ţa titularului la

momentul realiz

ă OUG nr. 121/2011 pentru modificarea
ări ări, după

cum urmează:

OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar se modifica astfel:

Cu privire la Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezerva
ării", se institutuie o nouă contraven

ării", precum ă
zonă cu statut de rezerva ă, recunoscut prin lege. Fapta se
sanc ă cu amendă de la 700 lei la 2.000 lei pentru persoane
fizice

ării
lucrărilor de construc ă următoarele:

ă la autoritatea
administra

ă plata în termen de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a noii legi nu datorează obliga

ă

ăinătate ori constituite în prizonieri:

Legea aprob şi
completarea unor acte normative, cu modific şi complet

şi anume
de şi comercializarea plaselor monofilament în
perimetrul Rezerva şi în orice alt

şi de la 1.500 lei la 4.000 lei pentru persoane juridice.

Cu privire la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut

şi care efectueaz

şi a publicit

şi celor deportate în
str

ţiei
Biosferei "Delta Dun ţie

ţinerea, folosirea
ţiei Biosferei "Delta Dun

ţie natural
ţioneaz

ţii, se precizeaz

Contribuabilii care depun declaraţia fiscal
ţiei publice locale competente potrivit specificaţiilor de mai

sus
ţii fiscale accesorii.

Cu privire la Legea cadastrului ţii imobiliare nr.
7/1996:

Cu privire la Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum

2 mai 2013, juridice.ro

�

�

�

�

�

�

�

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

Guvernul î

A.N.A.F.

şi va angaja
r

şi institutele de
cercetare

ăspunderea pentru proiectul
regionalizării

Universită

doar dacă va exista
un acord al for

ă revizuirea Constitu

ă
ob ă informa

ă con ă codul de identificare
fiscală al societă

ărul 1300.
SMS-ul de răspuns va avea

următoarele date disponibile:
codul de identificare fiscală;
denumirea agentului economic;
înregistrat/neînregistrat în scopuri
de taxă pe valoare adăugată;
starea de inactivitate fiscală a
agentului economic; aplicarea
sistemului de taxă pe valoare
adăugată la încasare; cod de
siguran ă stabilit deA.N.A.F.

ă

ă 1 ianuarie 2013

ărâre a Guvernului.
"Pentru fiecare institu

ă cu încadrare în cheltuie
lile de personal aprobate pentru a
nul 2013", prevede acela

ă

ării.

ţelor politice din
parlament, cu excepţia PDL,

ţiei,
a declarat premierul Victor Ponta.

ţi pot s
ţin ţii publice despre un

anumit agent economic transmi
ţând un mesaj text prin SMS care
s ţin

ţii respective, la
num

ţ

ţiei Naţionale,
Academia Român

ţie de 15% pe posturile
vacantate existente la 1 ianuarie
2013, prevede un proiect de
Hot

ţie în par
te, ocuparea posturilor vacante se
realizeaz

pentru
modificarea Legii 299/2007 privind
sprijinul acordat românilor de pre-
tutindeni în sensul de a fi precizate
principalele etnonime cu care sunt
denumite persoanele de origine ro-
mân ţin filonului
lingvistic

ţelor ţ

şi
numai dup

aflate în subordinea
Ministerului Educa

şi institutele de
cercetare aflate în coordonarea
acesteia vor putea angaja personal
didactic şi de cercetare, dar şi
personal nedidactic pe locurile
vacantate dup şi
în propor

şi proiect.

şi cele care apar
şi cultural românesc care

locuiesc în afara grani

a lansat un nou
serviciu pentru contribuabili -
"Acces date prin SMS".

Contribuabilii interesa

-

-

-
-

ţile

Plenul Camerei Deputaţilor a
adoptat proiectul de lege

| 2013 |9 - 22 Mai PRISMA
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La două luni de la alegerile generale, are un guvern.
Condus de Enrico Letta, el aduce împreună, pentru prima oară din
1947, for ă dintre mini

centru-stânga ; cinci din Partidul
Poporul Libertă

Italia

ţele de centru stânga
( )

ţii al lui Silvio Berlusconi, (centru-dreapta); trei
politicieni sunt de centru, iar restul de patru mini ţi.

şi centru dreapta. Nou ştri
vin din partea Partidului Democrat,

ştri sunt tehnocra

Parlamentarii sârbi au votat cu majoritate
covârşitoare în sprijinul unui acord de normalizare a
relaţiilor cu separatist. Guvernul sârb a ajuns
la un acord cu Kosovo în luna aprilie, la Bruxelles, dar
s-a confruntat cu presiuni din partea sârbilor din
nordul divizat al Kosovo, care l-au respins.

Kosovo

� �

�

� �

�

� �

În 17-18 iunie, la Lough Erne, Irlanda de Nord, se desf China
Banca Central

Island Giulio Andreotti, figur
Comisia European

Între 7

ă ă summitul G8 ă bilaterală dincolo de
sectoarele tradi ă Europeană este pregătită să men ă politica monetară relaxată atât timp cât va fi
necesar ă reducă din nou dobânda de referin ă ă politică emblematică în Italia, a decedat la Roma, la vârsta de
94 de ani ă a anun ă acordă Fran ăgaz de doi ani, până în anul 2015, pentru a-

ă ă procesul de înscriere a candida

şoar şi Fran
şi avia

şi chiar s
şi aduce deficitul bugetar sub pragul de 3%

din PIB şi 11 mai se desf şoar

ţa extind cooperarea economic
ţionale ale energiei nucleare ţie ţin

ţ
ţat c ţei un r

ţilor în alegerile prezidenţiale din Iran, 14 iunie

Preşedintele , Xi Jinping, s-a
întâlnit în aceast

şi palestinieni. Beijing a
men

Chinei
ă săptămână, la Beijing, cu

liderii israelieni

ărării.

ţinut relaţii strânse cu palestinienii de
zeci de ani. În ultimii ani, a cultivat relaţii bune
cu Israelul, în special în domeniul ap

Cel mai nou Rover
ă, în perioada 3 mai - 8 iunie, pe suprafa

ă cu ghea ă din Groenlanda. Vehiculul numit GROVER,
care este prescurtarea de la Greenland Rover

ă răspundă GROVER
este dacă vehicule de explorare

ă testele merg bine, robotul va petrece vara
efectuând măsurători pentru ca oamenii de ă să
în ă modificările survenite în stratul de ghea ă

ă stratul de ghea ă de la
suprafa ă, în Groenlanda, a fost subiect de

ă din suprafa
ă care s-a

format după marele dezghe
ă folosirea de

radare pe snowmobile, avioane sau sateli
ălători numai cu 1.9 kilometri pe oră deasupra stratului

de ghea ă gros de aproximativ 3.2 kilometri, robotul alimentat
cu energie solară poate func ă ziua pentru că soarele
nu apune în timpul verii arctice. Radarul GROVER va trimite
impulsuri de unde radio în stratul de ghea ă

ăpadă ă vor fi transmise ulterior, prin
satelit, oamenilor de ă.

Roverului i se va alătura în luna iunie, dacă testele decurg
normal, un alt robot, numit Cool Robot, care poate transporta
o varietate de instrumente pentru realizarea unor studii
atmosferice ă.

Proiectul GROVER ăcut debutul în verile anilor 2010
ăra de inginerie NASA de la Goddard Space

Flight Center din Greenbelt, Maryland, unde studen
ă construiască un robot

ă o ajute în studiile specifice.
Michael Comberiate, un inginer NASA pensionar

ă este similar cu misiunile NASA de pe alte
planete "GROVER este la fel ca o navă spa ă, dar
operează pe Pământ", a spus Comberiate. "Trebuie să
supravie ă nesupravegheat luni de zile într-un mediu
ostil, cu doar câteva comenzi prin care se determină statutul

său ă se
acomodeze la o situa ă".

Oamenii de ă compară volumului de ghea ă pierdut în
mare, în fiecare an, pentru a calcula echilibrul masei totale a
calotei glaciare ării.

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/grover.html

sau (acelasi)

http://www.youtube.com/watch?v=1QlpTNTufv4

ştiin

şi Goddard
Remotely Operated Vehicle for Exploration and Research,
înalt de 182.88 centimetri şi cu o greutate de 363 kilograme,
este complet autonom fiind dotat cu panouri solare.

Prima întrebare la care trebuie s
şi cercetare telecomandate

pot supravie

ştiin
şi modul

în care acestea s-au produs.
NASA a ales acest loc pentru c

ştiri în vara anului
2012, când temperaturile ridicate au condus la topiri
accentuate ale ghe

şi GROVER
poate c

şi caracteristicile
straturilor de z şi ghea

ştiin

şi de eşantionare glaciologic
şi-a f

şi 2011, în tab

şi i-au propus glaciologului Lora
Koenig, acum un consilier pe proiectul GROVER, un robot
care s

şi
managerul taberei de inginerie Goddard a spus, legat Roverul
din Groelanda, c

şi câteva instruc

ştiin

şi contribu şterea nivelului m

ţific al NASA a început testele de
performanţ ţa acope
rit ţ

ţui condiţiilor aspre din zonele îngheţate ale
Groelandei. Dac

ţ
ţeleag ţ

ţ
ţ

ţii pe aproximativ 97 la sut ţa
insulei. GROVER va identifica stratul de gheaţ

ţ.
În prezent, colectarea acestor date solicit

ţi. De

ţ
ţiona toat

ţ
ţ

ţ

ţii au vrut
s

ţial

ţuiasc

ţiuni legate de modul în care s
ţie neplanificat

ţ ţ

ţia sa la cre

-

.

Rover pentru studiul stratului de ghea ă din Groenlandaţ

Comisia European
ţiei pentru cet ţeni

ţii în alt stat membru al UE a
documentelor oficiale precum certificatul de na

ţenii care se mut

ţi bani pentru a demonstra c

ţile publice în alte state ca dovad
ţionarilor

naţionali de pe documente sunt veritabile. Sunt afec
tate, de asemenea, întreprinderile care desf

ţa unic

ţi transfrontaliere, de
cele mai multe ori vor trebui s

ţe datea
z ţ

ţar

ţate în alt stat membru, ar trebui
s

ţiei sau alte autorit ţi s

ţe administrative nedeslu

ţenii

ţ

ţi precum „aposti
lare”

ţe va însemna
economii de pân

ţeni

ţinutului sau a efec
telor documentelor în cauz

ţii documentului
oficial, de exemplu dovedirea autenticit ţii unei
semn ţii titularului funcţiei publice care
semneaz

ţe de certificare suplimentare.
Comisia propune, de asemenea, un instrument

de simplificare suplimentar

ţenii

ţii aplicabile
documentelor oficiale naţionale cu privire la na

ţi sau a
unei alte întreprinderi (a se vedea anexa pentru
exemple). Aceasta ar contribui, în special, la
economisirea costurilor cu traducerea, dat fiind c

ţiuni deriv
ţenii

ţii internaţionale specifice.
Propunerea prevede, de asemenea, garanţii

împotriva fraudei. În cazul în care o autoritate
naţional

ţile
emitente, prin intermediul Sistemului de informare al
pieţei interne (IMI) existent.

Potrivit sondajului Eurobarometru din octombrie
2010, 73 % dintre europeni sunt de p

ţi circulaţia
documentelor oficiale între ţ

ţii
a documentelor oficiale

ţenilor. Raportul privind cet ţenia
UE în 2010 a evidenţiat 25 de acţiuni concrete pentru
eliminarea obstacolelor r

ţenii europeni s
ţie în UE. Prin actuala propunere, Comisia

pune în practic

ţenii erau întrebaţi despre
problemele pe care le-au întâmpinat în exercitarea
drepturilor lor în calitate de cet ţeni ai UE. Procesul
de acceptare a unui document ca fiind autentic în alt
stat membru a fost una dintre problematicile invocate
de c ţeni.

eliminarea formalit ţilor de „legalizare”

ţii de a prezenta o copie
legalizat

ţii de a prezenta copii
nelegalizate împreun

ţile altor state membre;
punerea la dispoziţie a unor formulare standard

UE multilingve
ţirea cooper

ă propune reducerea birocra
ă

ă de aprobare necesară în prezent pentru
recunoa ă

ă ă într-un alt stat
membru trebuie să consacre mult timp ă cheltu
iască mul ă documentele
lor oficiale (de exemplu certificatul de na

ăsătorie) eliberate de statul membru
de origine sunt autentice. Pentru aceasta este nevoie
de certificatul „apostilă” care este utilizat de autorită

ă a faptului că
documentele oficiale sau semnăturile func

ă ă
activitate transfrontalieră în cadrul UE, pe pia ă
a UE. De exemplu, pentru a dovedi statutul lor juridic
atunci când desfă ă activită

ă prezinte o serie de
documente oficiale legalizate. Aceste cerin
ă din perioada în care ările aveau încredere într-un

document oficial numai atunci când provenea de la
Ministerul de Externe din altă ă. Cu toate acestea,
a ă în hotărârile
judecătore
ă putem să avem încredere în serviciul Stării civile

din statul membru care eliberează certificate de
na ără a fi nevoie ca Ministerul de Externe,
Ministerul Justi ă ă garanteze
pentru acestea. A ă pro
pune eliminarea ă

ă în alte state membre.
Conform propunerilor Comisiei, cetă

ă prezinte versiuni
„legalizate” costisitoare sau traduceri „autentificate”
ale documentelor oficiale atunci când, de exemplu,
înregistrează o casă sau o societate, când se căsăto
resc sau când solicită o carte de reziden ă.
Douăsprezece categorii de documente oficiale ar fi
exceptate automat de la formalită

ă la 330 de milioane de euro pentru
cetă ără a pune la socoteală
timpul economisit

ă. Noile norme vor contri
bui doar la dovedirea autenticită

ă
ături, ă

ă documentul. Acest demers va trebui
acceptat reciproc de către statele membre, fără alte
cerin

ă: formulare standardiza
te multilingve facultative în toate limbile oficiale ale
UE pe care cetă

ăsătorie, parteneriat înregistrat, precum
ă

ă
atractivitatea unei astfel de op ă din faptul că
cetă ă se
preocupe de traduceri. Formatul acestor formulare
are la bază conven

ă are motive întemeiate să pună la îndoială
un anumit document, statele membre vor putea
verifica autenticitatea documentului cu autorită

ărere că ar trebui
luate măsuri pentru a îmbunătă

ările UE.
Ca răspuns, în 2010, Comisia Europeană a publi

cat o Carte verde privind promovarea liberei circula

ă cu privire la mijloacele posibile de facilitare a
utilizării ării documentelor oficiale.

Comisia Europeană depune importante eforturi
pentru a elimina toate obstacolele care cauzează
inconveniente cetă ă

ămase care îi împiedică pe
cetă ă- ă
circula

ă angajamentul său.
În 2012, Comisia a organizat o amplă consultare

publică prin care cetă

ă

ătre cetă

ă

ă
ă alături de documentul oficial original,

oferirea, în schimb, a posibilită
ă cu documentele originale;

asigurarea faptului că sunt acceptate traduceri
necertificate ale unor documente oficiale emise de
către autorită

ătă ării administrative între sta
tele membre pt a contribui la lupta împotriva fraudei.

pt a dobândi statutul de act
legislativ, regulamentul propus va trebui acum să fie a
doptat de Parlamentul European

ă ordinară” (codecizie)

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
.

-
.

şi întreprinderi, eliminând rutina
birocratic

şterea autenticit
ştere.

În prezent, cet
şi s

ştere sau
certificatul de c

şoar

şoar

şa cum avem încredere reciproc
şti pronun

ştere, f

şadar, Comisia European
ştampilei apostil şi a unei serii de

cerin şite pentru legalizarea
documentelor oficiale ale persoanelor care locuiesc
şi lucreaz

şi
întreprinderile nu vor mai trebui s

şi „legalizare” impuse, în prezent, pentru
aproximativ 1,4 milioane de documente în cadrul UE
pe an. Eliminarea acestor cerin

şi întreprinderi, f
şi inconvenientele evitate.

Cu toate acestea, noile norme nu vor avea niciun
impact asupra recunoaşterii con

şi a calit

şi întreprinderile le-ar putea

solicita în locul şi în aceleaşi condi
ştere,

deces, c şi
statutul juridic şi reprezentarea unei societ

şi întreprinderile nu mai trebuie s

şi a organizat o consultare
public

şi accept

şi exercite dreptul la liber

şi
„apostilare”;

eliminarea necesit

şi facultative;
îmbun

şi de Consiliul de Mi
niştri, prin „procedura legislativ

Context

Noile norme vor simplifica formalit ţile prină

Următoarele etape:

:
�

�

�

�

�

.
-

Comisia Europeană, IP/13/355, 24/04/2013

Reducerea birocra]iei în toate statele membre UE

Economia UE
relansare lent@ dup@ o
recesiune prelungit@

Potrivit previziunilor, economia euro
peană î

ătate a anului 2013. Cu toate acestea,
se a ă ca PIB-ul să se contracte cu
0,1% în UE

ă recesiunea care a marcat anul
2012, se a ă ca economia UE să se
stabilizeze în prima jumătate a anului
2013. PIB-ul va începe să crească în a
doua jumătate a anului, la început
modest

ă încă obstacole la nivelul UE,
fiind afectată de mai mul

ără reducerea nivelului
datoriei

ă
vor fi exporturile nete. Nivelul consumu
lui

ă de la premisa că
eforturile politice sus

ă ca PIB-ul să
se contracte cu 0,1% în UE

ă o
cre ă

ă
ă nu se va îmbunătă

ă că în
2013 rata

ă se
stabilizeze la acest nivel în 2014. Se vor
înregistra în continuare diferen

ă a UE la alta.

ă se reducă, pe
măsură ce s-a atenuat impactul
majorărilor anterioare ale pre

ă
este de 1,8% în UE

ă se stabilizeze la nivelul
de 1,7%

ă că deficitele buge
tare vor continua să scadă în 2013, până
la 3,4% din PIB în UE

ării structurale va fi
mai lent anul acesta comparativ cu 2012.
Se estimează că ponderea datoriei
publice în PIB va ajunge la 89,8% în UE

-
-

-

-

şi va relua creşterea în a doua ju
m

şteapt
şi cu 0,4% în zona euro.

Dup
şteapt

şi apoi mai accentuat în 2014.
Din cauza crizei financiare, cererea

întâmpin

şi deficitul de credite. În acest an,
principalul motor al creşterii se pare c

şi al investi şte
modest pe parcursul anului viitor.
Previziunile pleac

şteapt
şi cu 0,4% în

zona euro. Pentru 2014 se proiecteaz
ştere a activit

şi 1,2% în zona euro.

Dat fiind ritmul lent de relansare a
activit

şomajului va ajunge la 11% în
UE şi la 12% în zona euro, urmând s

şi de 1,6% în zona
euro, urmând s

şi respectiv 1,5% în 2014.

şi 2,9% în zona
euro. Ritmul consolid

şi la 95,5% în zona eur

ţi factori, printre
care se num

ţiilor private în UE va cre

ţinute vor împiedica
accentuarea crizei datoriilor suverane.

Anul acesta, se a

ţii economice cu 1,4%
în UE

ţii economice, ocuparea forţei de
munc ţi simţitor pe
termen scurt. Se preconizeaz

ţe mari de
la o ţar

Inflaţia a continuat s

ţurilor la
energie. Pentru 2013 inflaţia prognozat

Se preconizeaz

PIB

ţie

ţe publice

Şomaj

Finan

Infla

o.

Preşedintele rus Vladimir
Putin

M i ş c a r e a p a l e s t i n i a n

Papa Francisc

şi premierul japonez Shinzo
Abe au convenit, la Moscova, 29
aprilie, s şi reînnoiasc

şi
încheia o disput

şedintele Putin şi cu mine
am confirmat în

şi Ru
sia nu a fost semnat de 67 ani, de la
sfârşitul r

şi din domeniul energiei.

şi conducerea
palestinian

şi crearea unei capitale
palestiniene în Ierusalimul de Est.

a f

şomajul este rezultatul, "de cele
mai multe ori unei concep

şte profitul egoist, dincolo
de parametrii de justi

ă- ă eforturile
pentru a semna un tratat de pace

ă teritorială de lun
gă durată asupra Insulelor Kurile.

"Pre
ă

potrivit căreia situa ă, un
tratat de pace între Japonia

ăzboiului, nu este norma
lă", a declaratAbe reporterilor de la
Kremlin. Cei doi lideri au discutat,
de asemenea, acorduri comerciale

a respins o ini ă revizu
ită de pace în Orientul Mijlociu,
propusă de către Liga Arabă,
spunând că nimeni din exterior nu
poate decide soarta palestinienilor.

În cadrul întâlnirilor din cursul
săptămânii trecute de la Washing
ton, statele arabe au recunoscând
că palestinienii ar putea fi nevoi ă
renun

ă din Cisiordania
ocupată au lăudat această pozi

ă fa ă de noilor pro
puneri, guvernul păstrând obiec

ăcut apel, cu
prilejul Zilei Muncii, la to

ă facă tot ce pot pentru a
crea locuri de muncă, apreciind că

ă
ăre

ă".

-

-

-

-

-

-
-

ţelegerea noastr
ţia existent

ţiativ

ţi s
ţe la o parte din teritoriu în

orice acord final de pace.
Statele Unite

ţie.
Oficialii israelieni au adoptat o

poziţie precaut ţ
ţii

le în punctele cheie - "dreptul de
întoarcere" pentru refugiaţii
palestinieni

ţi liderii
politici s

ţii pur
economice a societ ţii, care
urm

ţie social

ă
Hamas

Astăzi, 9 mai,Astăzi, 9 mai,
Ziua EuropeiZiua Europei

Regele Willem-Alexander a
devenit noul monarh al Olandei,
succedându-i mamei sale, regina
Beatrix.

Abdicarea este un gest firesc în
Olanda. Atât mama reginei, cât şi
bunica acesteia au renunţat la tron.
Regina Beatrix, care a ajuns la
vârsta de 75 de ani, a declarat c

ţie s
ţ

ă a
venit timpul pentru ca noua
genera ă preia conducerea
ării. Fiul ei, Willem-Alexander, va
deveni primul rege al Olandei din
ultimii 123 de ani.
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ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa SC PATISON COM SRL Oţelu Ro u, prin lichidator

judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul în Reşiţa, str. Horea A7
Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică deschisă a următoarelor bunuri aparţinând debitoarei

Haine second hand, cantitatea 7450.73 kg la preţul de evaluare
de 5.498 RON;

Licitaţia publică va avea loc în data de 14.05.2013 ora 15:00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de marţi
la aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar.

Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
SCP MAGISTER SPRL din Reşiţa, zilnic între orele 10-12, sau la
telefon 0255-213468.

ş

:
�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa SC LARI CRISTI EXIM SRL cu sediul în Caransebeş,

jud. Caraş-Severin, prin lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu
sediul în Reşiţa, str. Horea A7 Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a următoarelor
bunuri aparţinând debitoarei

Mobilier - preţ de evaluare 260Euro,
Frigider - preţ de evaluare 100 Euro,
Lad frigorific 2 buc ţi - preţ de evaluare 340 Euro.
Licitaţia publică va avea loc în fiecare zi de marţi, ora 15:00,

urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, la sediul
lichidatorului judiciar.

Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
SCP MAGISTER SPRL zilnic între orele 10-12, sau la telefon 0255-
213468.

:
�

�

� ă ă - ă

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7,

parter, jud. Cara î
ţ ţie

public ţ
ţ

ţ

ţ
. . -

şi
ş-Severin, n calitate de lichidator judiciar al SC

ADCAD SRL Obreja, anun ă scoaterea la vânzare prin licita
ă deschisă, a următoarelor bunuri apar inând debitoarei

Calculator PC + monitor, 4 buc. - pre evaluare 280 euro;
Laptop Dell - pre evaluare170 euro.
Licitaţia publică va avea loc în data de 14.05.2013 orele 11:00 şi

se va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P MAGISTER S.P.R.L , relaţii suplimentare la tel. 0255 213468.

:
�

�

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 4 camere
decomandat, 125 mp, et. 1/4,
central

ţa, lâng ţ
50.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 800 mp teren plus barac
ţa,

pe Calea Timi ţ 45.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând hal ţi
în Re ţa, zona Calea Timi

ţ 110.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 2 camere de c
ţiri, situate în

Re ţa, pe Calea Caransebe
ţ 7.500 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament, 2 camere, et.

1/4, confort 2, în suprafaţ
ţa, în zona centrul

Militar. Apartamentul nu are
îmbun ţiri. Preţ 15.900 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând teren, situat în Re ţa,
centru, 650 mp + cas

ţ 37.500 €. Închiriez
apartament, 2 camere, situat la vil

ţ 180 €,
lunar. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

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

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

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

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

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

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50
€/mp neg Tel. 0255-221529,
0720-038774

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

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

ând spaţiu comercial în supra
faţ

ţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 . Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Re ţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

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

Vând cas

ţ
ţ 40.000 . Tel. 0255-221529,

0720-038774.

Închiriez, apartament, 3 camere,
mobilat

ţ 250 €, lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Închiriez hal
ţa, utilat

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

Închiriez spaţiu de producţie în
domeniul confecţiilor, în suprafaţ

ţa, zona
Muzeul de Locomotive. Preţ 4 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ă, termopane, situat în
Re ă Centrul Militar. Pre

ă
metalică 450 mp, situate în Re

ă depozit 500 mp situa

ămin, 32
mp, cu îmbunătă

ă de 48 mp,
situat în Re

ătă

ă veche 3
camere. Pre

ă,
mobilat

ă agrement, în Re

ă la
ro

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

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

ă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Re

ă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacan ă).
Pre

ă, zona Muzeul de Locomotive.
Pre

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

ă
de 500 mp, situat în Re

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

şi

şi
şoarei. Pre

şi şoarei.
Pre

şi şului.
Pre

şi

şi

şi utilat complet, zona
Muzeul de Locomotive. Pre

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi

şi

şi utilat complet, situat la
vil

şi şi preg

şi

şi

şoara lâng

ociabil.
.

a

V -

€

€/

€

Vând în Re
ă tineret, 250

lei; dormitor, 400 lei; col
ălzit pe lemne

tip
ăsu ă de

salon cu 2 tabure ă
de televizor, 150 lei; măsu ă pentru
calculator, 50 lei; ma ă tăiat iarbă
cu fir; roabă metalică, 50 lei;
prelungitor de 25 m, 50 lei; pompă
submersibilă cu tot cu furtun, 100 lei;
2 butelii aragaz, 70 lei. Tel. 0355-
807321, 0731-168987. (RR)

Vând iezi de capră pentru tăiat,
13 lei/kg viu. Tel. 0742-127772 (RR)

Vând la Cărbunari mânz semi-
muran 12 luni, culoare ro

ărbunari vacă de 8 ani,
gestantă luna 9-a, 3600 lei neg. Tel.
0721-010475. (RR)

Vând la Secă ă veche,
dulap, dormeză, 2 mese, 50 lei/buc;
butelie, 100 lei.Tel. 0731-191130 (rr)

Vând la Zorlen ă 8
ani, gestantă trecută de 6 luni, foarte
bună de lapte, rasa Băl ă
Românească, trebuie ă la grajd
sau săla ă nu stă la iarbă,
1000 €. Tel. 0255-232849. (RR)

Vând la Câlnic o vi ă, 5
luni, 11 lei/kg viu; vacă 7 ani,
gestantă 8 1/2 luni, 4300 lei. Tel.
0755-078696. (RR)

Vând la Caransebe
ăptămâni, alb curat,

în ărca

şi

şemineu cu burlane şi coturi
emailate, 400 lei/buc; m

şin

şie, alb în
frunte, castrat, 2400 lei neg. Tel.
0740-145324. (RR)

Vând în C

şeni mobil

ş pentru c

ş pui de
Bichon de 6 s

ţa sufragerie
Topliţa, 350 lei; camer

ţar de salon,
300 lei; 2 sobe de înc

ţ
ţi, 100 lei; servant

ţ

ţu Mare vac

ţat
ţinut

ţea neagr

ţ ţi, 300 lei/buc; Pudel 2 ani.
Tel. 0742-058096. (RR)

Vând 2 fotolii catifea culoare
muştar, 100 lei/buc. Tel. 0765-
232774, 0255-240249. (RR)

Vând prese pentru fabricat foi de
prăjitură uscată, în stare f bună. Pre

ă, stare foarte bună
tehnic

ă
ă

5 mpx, pre
ă

ă, tablouri, ceas
pendul, cort, aparate electronice
(boxe, sateli

ăr
ba ă

ă 20 l, 30 l, război de ăru ă,
obiecte vechi. Tel. 0255-232955.

Vând măsu ă pt. col
ălcătoare, 50 lei/buc.; radiouri

cu ceas de firmă 50 lei/buc. Tel.
0355-803014, 0746-020211.

Vând ma ă de spălat AEG,
250 lei; tv color diag. 55 cm Grundig,
150 lei; lustră ventilator 50 lei. Tel.
0746-493329.

Vând mobilier vechi. Pre

ă cu pui

ă, ieftin
ălcat Mure

ă

ă difuzoare 20 cm
marca Grundig, de 50 W

ă microfoane stereo
Sony ă video. Tel. 0741-
633690, 0737-575779.

Vând cartele de Cosmote. Tel.
0741-633690, 0737-575779.

Vând în Re
ă caldă, Ariston, 17

l/min, omologate
ă de

abur aproape nou, 150 lei; aparat
radio pe lămpi f vechi, de colec

ătoare de fructe profesionale,
200 lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Cumpăr laptop sau tabletă în
stare bună. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Oravi ăzi de albine,
multietajate, magazie

ăzi Dadant, goale, doar cu
ramele în ele, 100 lei. Tel. 0767-
791282, 0762-179725. (RR)

Vând oglindă pentru hol, 1,30x
0,35 m, 80 lei; oglindă pentru baie,
30 lei; covor persan, 60 lei; încărcă-
toare telefon, 10 lei/buc; veioză
dormitor, 14 lei; veioză birou, 14 lei;
aparate defecte pt piese: aspirator,
prăjitor pâine; suport inox pentru
perie ă la baie; 1 pe
reche cizme din piele culoare nea
gră mărimea 38, 60 lei; 1 pereche
schiuri, 70 lei; geacă iarnă; u ă pli
antă, 70 lei; tablou pictat în 1980; 4
tablouri mici; încărcătoare pt telefo
ane mobile, 10 lei/buc. Tel. 0786-48
3218, 0747-468797, 0355-415185 .

. ţ
500 lei bucata. Tel. 0734-154545.

Vând televizor color Eurocolor
cu telecomand

ţ 200 lei. Tel.
0745-157348, 0355-806864, 0768-
556364.

Vând joc Play Station 2 modat, 5
jocuri, pt. 210 lei; Play Station
portabil, cip card 4 giga, preţ 320 lei;
MP4 80 GB, c

ţ 220 lei; Nokia C-5 gps, camer
ţ 270 lei; Nokia N73, card,

c ţ 150 lei. Tel. 0721-414951.
Vând mobil

ţi, benzi-discuri, puck-
up

-
ţi, 1 femei) Or -

ţesut, c ţ

ţ ţar, preţ 100
lei; c

ţ 50
lei/buc. neg. Tel. 0731-191130.

Vând iepuri
ţ neg. Tel.

0722-129295.
Vând aspirator marca Electro-

lux, în stare foarte bun

ţa instante pe gaz

ţie, 250 lei/
buc; expresor cafea cu pomp

. ţie;
storc

ţa 30 l

.

-
-

-

. -

şi estetic. Pre

şti, mp3, poze, iPod
pre

şti, pre

ş.a.). Tel. 0745-834270.
Vând cojoace de piele (1 b

ştie, canistre de ta
bl

şin

şi iepuroaic
şi porumbei poştaşi. Pre

şi fier
de c ş cu suport. Tel.
0741-633690, 0737-575779.

Vând radio cu c şti MTC cu
baterii şi radio cu baterii Mamaia 4.
Tel. 0741-633690, 0737-575779.

Vând dou
şi alte

difuzoare. Tel. 0741-633690, 0737-
575779.

Vând transformatoare de linii şi
condensatoare pentru televizoare.
Tel. 0741-633690, 0737-575779.

Vând dou
şi o caset

şi şi
butelie pentru ap

şi garan

şi cuib, 80 lei;
10 l

şi hârtie igienic

ş

Vând la Vârciorova moară pe 2
pale ă Yamaha, 250
€ neg. Tel. 0736-117397. (RR)

ţi, 150 € neg; org

,Anunturi ,Anunturi
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Diverse

Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, Tel. 221529, mobil: 0720-0387740255-
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Vând în Caransebe

ţ

ţa hot

ţi, 35 lei/buc; 2 boxe
50 W, 25 lei/buc; lustr

ţe, 15 lei/buc; lustr

ţ

ţ

ţuic

ţii, 1000 lei; ax pentru
abric, are ţite pe el, m

ţi paie, lucer-
n

ş echipa-
ment de apicultur

şi de cuib,
magazii mici/mari, storc

Vând dulap cu 2 uşi, 50 lei; dulap
cu vitrin şin

ş) pui de
gâsc

şi 4 ani,
gestante 7 şi 8 luni, 3000 lei/buc; ar-
m

şi

şabil

şabile, 80 lei; grilaj
pentru rafturi, 60 lei; mas

şa Român

şi alimentare lateral

şi cu

şa balo

ă, presă, rame
clădite mici de magazie

ător,
bidoane. Tel. 0755-940848. (RR)

ă, 100 lei; ma ă de cusut
Ileana, 160 lei. Tel. 0742-698947 (rr)

Vând în Pădureni (Timi
ă, ra ă, bibilici, păuni, porum-

bei, purcei vietnamezi, de la 1 zi la 2
1/2 luni. Tel. 0722-835244. (RR)

Vând la Secu 2 vaci 3

ăsar 4 ani, maro cu stea în frunte,
3000 lei. Tel. 0742-126105. (RR)

Vând la Lugoj dormitor din
mahon masiv cu multă sculptură, stil
Rococo, stare foarte bună, 2500 €
neg. Tel. 0730-454942. (RR)

Vând în Re ă Zanussi, 70
lei; sursă pentru calculator cu tot cu
coolerul de răcire pentru procesor,
20 lei; cărucior pentru copil, 50 lei; 2
boxe cu supor

ă cu ventilator
cu 4 becuri, 50 lei; 3 lustre cu 3
bra ă cu spoturi,
40 lei; casetofon auto Daewoo cu
fa ă deta ă, 40 lei; 3 scaune me-
talice, 15 lei/buc; jaluzele orizontale
culoare albă, diferite dimensiuni, 10
lei/buc; masă culoare neagră,
picioare deta

ă pentru
sudură, 50 lei; antenă parabolică,
fără aparatură, 40 lei; săniu ă, 90 lei;
bicicletă pentru copii 4-8 ani, 90 lei;
aspirator 1300 W, 70 lei; filtru cafea,
20 lei. Tel. 0740-520382. (RR)

Vând în Boc ă cazan
ă din inox, 130 l, cu răcitor de

cupru, are ă,
1000 €; masă de circular mare cu
motor de 4 KW, se poate pune motor
de 11 KW, 800 lei; motor electric 11
KW, 3000 rota

ărimea
300 mm, 200 lei; cântar 500 kg, 150
€. Tel. 0747-877713. (RR)

Cumpăr, la Borlovenii Vechi, cal.
Tel. 0762-378703. (RR)

Vând în Boc
ă; măcinătură pentru animale, 1.50

lei/kg; 2 purcei 7 săptămâni,
masculi, vaccinuri făcute, 500 lei pe-
rechea neg. Tel. 0740-770047. (RR)

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2

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

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

Informa ii suplimentare:
tefan S pre edinteAHN-CS

iala . e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ
ţ 0751-486304, 0785-223501,

S teiner, www.ahncs.eu

şi

ş

ă ă
ă ă ă

ă
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EUROUSDlei
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Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

-
ţii

-
-

-

-

-

-

Caut meseria în acoperi

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

şi referinte executa la preturi ac
cesibile fundatii, zidarii, acoperise
din tigla sau tabla, case la rosu,
mansarde atat pe blocuri cat şi pe
case, termoizolattii case, placat
gresie/ faianta, montat/ raschetat
parchet, peretii casetati rigips,
instalatii tehnico-sanitare de apa şi
canalizare, instalatii electrice totul la
cheie la preturi negociabile. Tel.
0741-017894

Echipa cu experienta (în tara şi
strainatate) executa ori ce tip de
lucrari în constructii: case la rosu,
case la gata (exclus instalatia sani
tara şi electrica) acoperisuri garaje,
garduri, extinderi, demolari modifi
cari constructii etc. Oferim: calitate,
garantie, seriozitate. Tel. 0746-
688015.

Execut interioare exterioare izo
latii termice fier beton cofrari placi
acoperise mansardari Montez cen
trale termice pe gaz şi lemne preturi
avantajoase. Tel. 0720-242246.

ş şuri.
Tel. 0745-235800, 0762-345786.

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

Echipa constructori cu experien
ta

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

M a i

Oferte-Cereri

de Serviciu

Domn simpatic, 51/177/72 fără
vicii, serios, doresc o d-nă fără
obliga ăsătorie, drăgu ă,
44-52 ani, pentru un nou început.
Tel. 0724-403069.

ă cunosc
o doamnă pt. o rela ă,
până în 36 ani. Tel. 0731-910761.

ăr drăgu ără
copii, fără vicii, serios, serviciu,
apartament, doresc să cunosc o fată
de la sat sau ora

ăsătorie

ălbatică pisicu ă te fac din
guri ă ă sunt
fierbinte finu ă te las să o sco

ă să vi la un
joc de nebunii. Nu răspund la sms,
nr. privat. Mă deplasez

ărbat 42 ani, din Re
ără obliga ă cu o
doamnă prezentabilă, pt. rela

ă. Rog sms

ţii pentru c ţ

Domn 36 ani, doresc s
ţie serioas

Tân ţ, 34/165/68, f

Sunt s ţ
ţ ţ

ţ ţi când
nu mai poţi. Te a

B ţa, singur,
f ţii, doresc cuno ţ

ţie
serioas

ş, pentru priete-
nie/c şi a forma o familie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-433684.

şi bagi mâna sub fusti

şteapt

şi la
domiciliul clientului. Tel. 0784-
331043, 0745-625582.

şi
ştin

şi seriozitate.
Tel. 0735-688108.

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo

PRISMA | 9 - 22 2013 |Mai

Vând P4 cu monitor LCD, 300
lei; P3 fără monitor, 150 lei; DVD
portabil, 130 lei; casetofon MP3 cu
CD pentru ma ă, 120 lei; monitor
nou LCD de 17, 150 lei; boxe 100 W,
80 lei; sta

ără încărcător,
recent adus din Elve ă
func ă, 200 lei; laptop P3
Medion în stare de func

ăr la Boc

ă cu sta

ă de găurit, 70 lei;
casetofon cu CD pentru ma ă
Panasonic, 40 lei; încărcătoare
pentru telefoane mobile, 5 lei/buc;
încărcătoare de digi, 10 lei/buc; 2
difuzoare noi, 60 lei; navigator, 70
lei; plasmă Panasonic, 400 €;
butelie, 100 lei; laptop P4 GEO. Tel.
0748-362533. (RR)

Vând la Boc ă de
butuc, ro

ădinari miei, 10 lei/kg
viu. Tel. 0743-508299. (RR)

Vând familie de albine Dadan,
40 lei rama. Tel. 0355-082337,
0762-134933. (RR)

Vând la Târnova miei, 10 lei/kg
viu ă la 240-230 lei; iezi, 12
lei/kg viu

ăr la Târnova mânz
muran. Tel. 0764-422290. (RR)

ă de
func

ă sufragerie din lemn
de brad, 1000 lei; col

ă dormitor
completă, 1600 lei; pat de dormitor
complet cu noptiere

ă, 500 lei; col

ă de
zăpadă, be

ă, 1000
lei; cărucior pentru persoane cu
invaliditate, nou, 100 €; ma ă de
cusut cu pedală Singer, 100 €. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Re
ă, cu tuner, sta

ă Zanussi nouă, 150 lei. Tel.
0741-132202. (RR)

Vând în Caransebe

ă lan
ă

caldă

ăcă

ă, din cupru.
Tel. 0765-426595. (RR)

Vând mobilă pentru curte sau
grădină din ratan, compusă din 2

şin

şi voce, 100 lei;
HDD de 500 Sata de calculator, 130
lei; expresor de cafea cu pastile, 100
lei; laptop Sony f

ştiu dac

şa cartofi de con
sum albi şi roz. Tel. 0740-978553.

Vând în Reşi
şin

şin
şin

şa vin de cas
şu, 5 lei/kg; must, 5 lei/kg.

Tel. 0743-303606. (RR)
Vând la Sacu mânz muran, 500

€ neg. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Gr

şi carcas
şi carcasa 240 lei. Tel.

0764-422290. (RR)
Cump

ş boiler
instant la 380 V, stare bun

şi

şi saltele, 60 lei;
scaune rotative de birou, 60 lei/buc;
canapea extensibil

şin

şi

ş ghivece
mari cu flori pt birouri sau case noi,
50-80 lei. Tel. 0255-515135. (RR)

Vând în Bocşa Român

şi aburi de 1, 2, 3

şdia butoi 2000 l
pentru depozitat prune sau struguri;
cazan 100 l de fiert

ţie karaoke

ţia, nu
ţioneaz

ţionare, 200
lei; HDD de 250, 100 lei; televizor
Samsung, diagonala 70, 200 lei. Tel.
0765-577197. (RR)

Cump -

ţa tub bass de
ma ţie, 30 lei; televizoare
sport, 100 lei/buc; 3 calorifere, 100
lei/buc; ma

Vând în Caransebe

ţionare. Tel. 0768-776073. (RR)
Vând în Re ţa laptop HP 530,

P4, funcţional, 350 lei. Tel. 0765-
577197. (RR)

Vând mobil
ţar sufragerie

extensibil, 1000 lei; mobil

ţar
sufragerie din piele, în forma de U,
1500 lei; birou calculator, 150 lei;
scaun de birou calculator, 60 lei;
schiuri, bocanci de schi, plac

ţe, 50-150 lei perechea;
ceas foarte vechi cu pendul

ţa staţie cu linie
audio profesional ţie
CD plus difuzor de 12 sdl, 100 W,
250 rms, difuzorul pentru bas nu are
cutie, 100 €; saci cu nisip, 6 lei/sac;
hot

.

ţ gall,
500 lei/m; robinete noi pentru ap

ţoli;
reductoare noi cu raportul de la 1 la
45, 400 lei. Tel. 0747-877713. (RR)

Vând în R

ţuic

A

Ţ: 61

NINA:
BOCŞA:
B

ORAVIŢA:

TOTAL JUDE

sp
asistent personal al persoanei cu handicap grav: 32;

ş mecanic: 1; lucr
şofer

autocamion/maşin

şef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare: 2;
şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;

ălător vehicule: 2;

barman: 2; bucătar: 5; cameristă hotel: 2;
lăcătu ător bucătărie (spălător vase mari): 2; lucrător
pensiune turistică: 1; mecanic utilaj: 1; ospătar (chelner): 3;

ă de mare tonaj: 1; vânzător: 1;
bucătar: 1; lucrător comercial: 1; maistru

electromecanic: 1; muncitor necalificat în industria confecţiilor: 1; şofer
autocamion/maşină de mare tonaj: 1;

ĂILE HERCULANE:

CARANSEBEŞ:

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 08.04.2013

Vând 4 jante aliaj pt. Mercedes,
Audi sau Vw, 15” + cauciucuri de
iarn ţ 250 € neg. Tel.
0769-264492.

ă Dunlop. Pre

Vând la Cara

ţionare, are

ţa Opel Agila, an
2001, motor 1000 cmc ecotec, injec-
ţie total

ţie asistat
ţie pe lanţ, 5 u

-

ţie 16 valve, servo total, dublu
airbag, ABS, închidere centralizat

-
ţie noi, gri metalizat f

.

ţoli cu 4 prezoa-
ne pt. Ford, VW

-
ţie mecanic

ţi spate Opel, huse cu tije la
portbagaj Astra break. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând în Oraviţa pres
ţi triunghiulari, marca Rivierre

Casalis, 3300 € neg; sem

ţ,
1300 € neg; cositoare pe 4 tamburi,
450 €; greble de adunat fânul pe
curele, 350-400 €; cutie de viteze pt.
Vw Passat, 1.9 TDI, se potrive

ţionare, taxe la zi,
1000 € neg. Tel. 0732-508722. (RR)

Vând la Re ţa tractor Renault,
42 CP, 2500 € neg. Tel. 0727-
245233, 0771-387519. (RR)

Vând motocositoare Carpatina,
2500 lei; greble tip p

ţionare cu tot
cu anexe, 600 € neg; moto
înc

şova tractor
Massey Ferguson în 3 pistoane, 42
CP, motor Perkins, stare perfect

şi înc

şini de sem
şitoare; disc; maşin

şi

şi, consum
foarte mic, cauciucuri noi iarn

şi oglinzi electrice, turele
dou

şi distribu

şi altele, toate cu
200 lei; motoare ventilatoare radia
tor, casete direc şi
butuci ro

şin

şte
pentru anii 1998-2004, 150 €;
cauciucuri de var şi jante pentru
Vw Transporter; 200 €; cauciucuri şi
jante pentru tractor Fiat, 250 €. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)

Vând Aro camionet

şi

şi nu necesit

ă de
func ărcător frontal
pe el, 4000 € cu încărcător - 3500 €
fără; 2 ma ănat cartofi; 2
pră ă de întors
fân. Tel. 0255-232277, 0740-
956663. (RR)

Vând în Re

ă, servo total, ABS, ESP,
dublu airbag, direc ă,
distribu

ă/vară
Michelin, înmatriculat recent în Ro
mânia, acte la zi, proprietar, nerulat
în România 2200 €; Ford Escort
break Caravan, an 1998, motor 1.6
injec

ă,
geamuri

ă chei, scaune încălzite, ambre
iaj ără
rugină, stare f bună, înmatriculat în
România, acte la zi, ITP 2015, 1200
€ fix; 4 jante tablă 13

ă

ă balotat,
balo

ănătoare
de grâu pentru tractor mic, 600 €;
plug de arat pe ă, 350 € neg; met
erbicidat 600 l, 600 €; plug îngropat
cartofii pe 3 rânduri, 300 €; plug
îngropat cartofii sau porumbul pe 5
rânduri, 450 €; disc mare de tople

ă

ă an 1992,
stare bună de func

ăianjen de
adunat fânul, mai multe modele,
începând de la 700 €; semănătoare
de porumb cu fertilizator pe 4
rânduri, 650 €; semănătoare de
cartofi pe 2 rânduri, 2500 lei. Tel.
0746-642653. (RR)

Vând la Brebu, P iagg io
Hexagon LX4, recent adus din Italia,
500 € neg. Tel. 0769-104597. (RR)

Vând la Mârnic motor în 4
pistoane pentru tractor sau Aro,
stare perfectă de func

ărcător, 10.500 lei; bicicletă cu
motor Ukraina originală, nu trebuie
înscrisă ă permis, 150 €
neg; cumpăr motocicletă Simson
250 cmc. Tel. 0762-188929. (RR)

Vând la Boc

ţi noi, 500 lei. Tel.
0747-877713. (RR)

şa, cuplă automată
nouă pentru tractor U650, 200 lei;
cilindrii pentru tiran

Vând Matiz în stare bună, 1100
€; Dacia pentru programul Rabla,
1000 €. Tel. 0742-698947. (RR)

Caut urgent loc de muncă în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni

ă cu atestat în reflexo
terapie caută clien

ă la pensiunea
Perla Cara

ă, harnică, aspect fizic
plăcut. Se asigură salariu motivant

ă fizică autorizată
filmez evenimente speciale. Tel.
0729-844264.

Proteja ă inteligent afacerea.
Înregistrez la OSIM mărci, brevete
de inven

ăria Re
ă. Tel. 0722-783119.

Oferim zboruri de agrement

ări

şi fac menaj, sau femeie de
servici la firme. Tel. 0786-483218,
0747-468797, 0355-415185. (RR)

Doamn

şului - Carasova,
serioas

şi gratuit transport sau cazare. Tel.
0751-020878, 0761-101755.

Persoan

şi modele
industriale. Tel. 0745-143095;
adrian_brojboiu@yahoo.com

Administrez asocia

şi şi experien

şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezerv şi informa

-
ţi. Tel. 0786-483

218, 0747-468797, 0355-415185.
Caut cioban priceput. Tel. 0758-

297063. (RR)
Angajez barmaniţ

ţi-v

ţii, desene

ţii de proprie-
tari/locatari. Am atestat de la
Prim ţa ţa
necesar

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

Vând Golf 3 1994, stare foarte
bună, acte la zi, verificare tehnică
2015, baterie nouă, rovinietă tot
anul, multe dotări, 2 rânduri de
anvelope. Motor 1,8 benzină. Pre

ă, bicicletă, portbagaj
auto (tip ladă). Tel. 0745-834270.

Vând Fiat Stila a.f. 2001, 1,6 l,
euro 4, 104.000 km, ă în garaj.
Pre

ţ
1750 € puţin neg. Tel. 0743-738531.

Vând rulot

ţinut
ţ 3.400 € neg. Tel. 0745-974507,

0355-427855.
Vând Ford Mondeo Combi, a.f.

1994, 1,8 l diesel. Tel. 0746-493329.
Vând Golf 4 an 2001, euro 4,

climatronic, computer bord, volan în
3 spiţe din piele, scaune sport,
83.000 km reali, carte service, 3090
€ neg. Tel. 0749-015528. (RR)

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

fotolii cu masă, achizi ă recent
din magazin de specialitate, stare
foarte bună; mobilă pentru curte
confec ă din metal, compusă
din 2 scaune tip fotoliu cu masă

ă, 500 lei. Tel. 0770-751533,
0355-426552. (RR)

Vând în Re

ăiat. Tel.
0786-187592. (RR)

Vând în Re
ă de

spălat automată, 400 lei. Tel. 0733-
072796. (RR)

Vând vacă pentru tăiere în zona
Caransebe

ăr discuri vinil de pick-up
cu muzică jazz, rock

ănători, miguri, prăsitori
etc.) la pre

ă
mă contacta

ăr timbre filatelice

ăiat lemne, cozi topoare,
finisaje, sună pt. detalii, merită vă
zut. Pre

ă, aprindere
electrică, cu accesoriile din dotare

ă mare
termopan albă 230/98, covoare din
Germania de calitate bună, tot felul
de dimensiuni

ă de spălat haine
120 €, ma ă de spălat vase 100 €,
congelator cu 7 sertare 550 lei.
Aduse din Germania. Tel. 0749-
044785.

Vând dulap cu 2 u
ă 250 lei, măsu ă de

sufragerie 100 lei, comoda tv cu u
ă 150 lei. Tel. 0749-044785.

Vând ghete fotbal marca Rebok
mărimea 43, noi, negociabil. Tel.
0720-242246.

ă ă neînmatriculabilă
sau chio

ţionat

ţionat

ţa canoe pentru 3
adulţi ţi pentru
beţe de pescuit, vâsle, 1600 lei. Tel.
0731-186555. (RR)

Vând miei, 25 lei/kg t

ţa televizor color
marca Beko, 250 lei; ma

ţuri avantajoase,
începând de la 250 €. Nu ezitaţi s

ţi. Tel. 0726721708
Cump

ţa este bun,
are multe pânze pt. ascuţit topoare,
cuţite, t

-
ţ 500 lei. Tel. 0728-510783.

Vând cercelu ţi

ţ 500 lei. Tel.
0720-006988.

Vând un geam termopan alb
într-un canat 120/150, o vitrin

ţ

şi
umbrel

şi
şi 1 copil, cu supor

şi
şin

ş. Plata pe loc. Tel. 0720-
056006.

Cump
şi folk. Tel.

0749-841957.
Vând diferite utilaje agricole,

aduse din Germania, (pluguri,
grape, sem

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

Vând circular în Reşi

şi înflori şi
rozmarin. Tel. 0770-389533.

Vând aragaz Zanussi impecabil,
gril, rotisor, timer, lumin

şi
duze pentru butelie. Pre

şi culori. Tel. 0749-
044785.

Vând maşin
şin

şi culoare
deschis

şi
de sticl

şc metalic dezafectat. Tel.
0742-383969.

Cump r rulot

Vând la Boc

ă electrică, scaun
ă, 4 ro

ă 4 de iarnă, direc

ă în 2015,
rovinieta valabilă până în octombrie,
1200 € neg sau schimb cu ma ă
teren până în 2000 cmc dar nu îns
crisă în Bulgaria. Tel. 0752-344323.

ăr Dacia papuc pe injec
ă cu 2

locuri, stare bună, acte la zi, până în
800-1000 €. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Re

şa Ford Mondeo, an
1995, motor 1.8, oglinzi electrice,
trap şofer reglabil
electric, închidere centralizat

şi

şin

şi

ţi
cu jante de var -
ţie - distribuţie noi, taxe la zi, înscris
în România, ITP pân

-

Cump ţie,
an 2002, motor 1.4, acoperit

ţa Ford Focus, an
2000, turbo-diesel, 90 CP, 66 KW,
3200 € neg. Tel. 0752-759935. (RR)

Vând la Sacu, ATV motor de 49,
150 € neg; 2 scutere Honda, 250
€/buc; 4 jante pe 13 de Opel. Tel.
0732-982025. (RR)

Vând voucher. Tel. 0355-
804950.

Vând la Soceni tractor U445,
4000 € neg. Tel. 0766-580968. (RR)
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LUMEA MIRIFICĂ A MICROREGIUNII
DUNĂRE - NERA - CARAŞ

Cascada Bigăr pe locul I în clasamentul realizat de
The World Geography

În clasamentul "Opt cascade unice din lume" realizat de
jurnali

ăr din jude ă pe primul loc, de
ă nu se

ăr se varsă în
râul Mini ăr este un izvor puternic, alimentat de
un curs de apă subteran ce străbate pe

ă circa 200m, apa izvorului
(bogata in calcar) se varsă în râul Mini

ă de tuf calcaros.
Fiind parte a Parcului Na

ăr se supune regulamen-tului parcului.
Practic, singurul lucru permis în zonă este conservarea.

ă în parcurile na
ă derularea de activită

ă, însă, lipsa de
promovare. Pentru aceste zone, în care nici nu poate fi
vorba de campinguri sau de pensiuni, ONG-urile de mediu
propun varianta ecoturismului.

ştii americani de la The World Geography, Cascada
Big ş-Severin se afl şi în

ştie mai nimic despre ea.
Cascada Bigar se afla in Muntii Aninei, pe Valea

Minişului. Practic este locul in care izbucul Big
ş. Izbucul Big

ştera cu acelaşi
nume din Mun

ş, de pe un prag
stâncos, formând o cascad

şni

Şi, a fost conservat totul, inclusiv un popas turistic construit
în anii 80 şi abandonat, pentru c

ţul Cara
ţar

ţii Aninei. Dup

ţional Cheile Nerei-Beu ţa,
Rezervaţia Big

ţionale nu
este permis ţi economice.

Restricţiile din parc nu explic

MAREA HOINĂREALĂ – 2013,
un program de voluntariat destinat protecţiei mediului în zona

parcurilor naturale şi naţionale din sudul Banatului Istoric

La începutul lunii aprilie a acestui an, un număr de 37
elevi din clasele IX - XI

ĂRII Moldova Nouă, Liceul Tehnologic
MIHAI NOVAC Oravi

ătre GEC Nera în perioada decembrie 2012 -
aprilie 2013, la sediul acestor licee, în cadrul unei activită

ătre
cursan ă ării în
activită

ĂREALĂ 2013 în cadrul căruia, în
perioada aprilie - noiembrie 2013, voluntarii GEC Nera vor
realiza activită ă a stării mediului

ării regimului de protec
ări, acolo unde

este cazul, a zonelor de protec ă

ĂREALĂ
2013, care a inclus activită

ă

ădurilor - Vojvodinašume

ă
aflat în administrarea Companiei Na

ă, de peste 35 de ani, materialul prăfos din
depozit ă pe terenurile agricole din zonă, în
gospodăriile popula

ărbunari, degradând culturile
ă. Lipsa

lucrărilor de protejare
ării turismului în

Sasca Montană.

În ce prive
ă de la un an la altul are

loc o îmbunătă ării de cură

ă anul turistic 2013 debutează fără ca administra
ă aibă un centru de vizitare. În absen

ă de la speciali

ă
ărilor omologate pe căile de acces în parc,

este o altă cauză a necesită ării unui turism
civilizat în zona parcului.

şi tineri profesori de la Liceul Tehno-
logic CLISURADUN

şi Liceul MATHIAS HAMMER
Anina, au absolvit cursul de agent ecologic voluntar
organizat de c

ştin şi abilit

şi na

şi promovare a ecoturismului în zona parcurilor na şi
naturale Cheile Nerei - Beuşni şu-
lui, Por şe şi
Deliblatska Peš

şi Serbiei.
Programul de voluntariat mai include şi campanii de

informare şi sensibilizare a popula şi a grupurilor
de turişti privind nevoia respect şi
conservare a acestor zone precum şi igieniz

şi a zonelor
stricte de protec

şni

şeuri miniere din Sasca Montan şi pe traseele Valea
Şuşarei şi Valea Beiului. La eveniment au participat şi
reprezentan şi
ai unor ONG-uri din Serbia.

Voluntarii au consemnat în formularele de monitorizare,
fenomenul grav de poluare cu praf de deşeuri miniere,
provenind de la depozitul neprotejat din Sasca Montan

şi
Fierului Deva. Vânturile puternice şi apele meteorice
antreneaz

şi-l transport
şi pe drumul jude

şi pu

şi încadrare în peisaj a acestei halde
are un impact negativ major asupra dezvolt

şte minunatele trasee Valea Beiului şi Valea
Şuşarei voluntarii au consemnat c

şi a infrastructurii de
vizitare, o reducere a agresiunilor împotriva patrimoniului
natural realizate prin practicarea turismului neorganizat dar
şi c

ştii şi localnicii afl şti
pu şi conservare a
patrimoniului natural iar gradul de acceptare parcului la
nivelul comunit

ţa

ţi
extracuriculare care a avut ca scop dobândirea de c

ţi a unor cuno ţe ţi necesare implic
ţi concrete de protecţie a mediului în zona parcurilor

naturale ţionale din sudul Banatului.
În 26 aprilie a.c. GEC Nera, a lansat programul de

voluntariat MAREAHOIN

ţi de monitorizare alternativ
ţionale

ţa, Semenic - Cheile Cara
ţile de Fier, Vrša ţii Vâr ţului)

ţiei locale
ţie

ţie integral
ţie incluse în aceste parcuri.

În perioada 26 - 27 aprilie GEC Nera, în parteneriat cu
Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beu ţa, a
realizat prima etapa a programului MAREA HOIN

ţi specifice în zona haldei de
de

ţi aiAdministraţiei P

ţionale a Cuprului

ţiei ţean Ciuchici -
C ţinul teren agricol pe
care îl au localnicii din comuna Sasca Montan

ţire a st ţenie

ţia
parcului s ţa unui
centru de vizitare turi

ţine lucruri despre nevoia de protecţie

ţilor locale este extrem de redus.
Lipsa camp

ţii dezvolt

čke Planine (Mun
čara (Nisipurile Deliblato) din sudul

Banatului Istoric, situate pe teritoriul României


