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Anunţuri

Anunţuri

Editorial Dan Popoviciu Care grindină, care secetă?

George Becali, Dan Voiculescu, Sebastian Ghiţă, Dumitru
Dragomir, sunt câteva nume care stau în prim-plan. România întreagă
se învârte în jurul lor. Totuşi, o Românie supra-saturată. Cineva spunea
că norii vin din est datorită rotaţiei pământului. Ei de fapt stau pe loc
(sic!). Mi-a plăcut teribil. Aşa şi cu emanaţiile naţiei. Ei stau deasupra,
ca şi norii, iar noi ne învârtim pe sub ei. Spiritele alese stau la înălţime.

Becali e la închisoare, dar spiritul lui zburdă liber. Tot ce se face, se
face pentru el. La televiziuni se discută intens despre cât de oropsit
este săracu, despre ce nedreptate i s-a făcut lui Becali. Acestui om
credincios, milos, generos. El a furat, dar a dat la săraci, alţii au furat
doar pentru ei. Furtul devine, în cazul Becali, un „act respectabil, de
mare nobleţe”, potrivit unor „analişti teve” ai naţiunii. Becali le-a dat
unora bani să se trateze de cancer, i-a sponsorizat pe alţii pentru
diferite boli sau motive. Atunci când Becali intra în direct la vreo
televiziune, prin telefon, ca să pună pe cineva la punct, spunea: „Ţi-am
dat 20.000 de euro, tu să taci”! Şi n-a fost o intervenţie singulară. De
mai multe ori a intrat pentru a reproşa unui oarecare invitat, de a cărui
prestaţie era nemulţumit, că i-a dat bani. Apoi din atitudinea invitaţiilor
ai putea paria - fără să rişti prea mult - că aceştia au apelat la dărnicia lui
Becali. De asta el e deasupra, iar ţara se învârte sub el, sau în jurul lui.
Fenomenul Becali nu ne face niciun bine. Poate că el este un nou
Caritas, dar face mult rău societăţii în ansamblu. Vă amintiţi că la
începutul anilor 90 „exista un cor” care-l făcea erou pe „Stoica” (dacă vă
amintiţi de marele Tatulici), aşa cum azi este ridicat în slăvi Becali?! Iar
societatea românească încă nu s-a lecuit, memoria colectivă în cazul
acestor „fenomene” lasă de dorit.

De câteva zile suntem spectatorii altui război steril. Securistul
bătrân (instanţa de judecată a decis irevocabil că Dan Voiculescu este
colaboratorul Securităţii) este încolţit de sereistul tânăr (Sebastian
Ghiţă). Ceva ce seamănă cu documentarele de pe Discovery, lupul
tânăr luptă cu lupul bătrân pentru supremaţie, vrea să-i ia locul şi haita.
Încăierarea între Voiculescu şi Ghiţă. Ghiţă, sereistul (aşa cum susţin
cunoscătorii), după ce l-a demolat pe S.O.V. (un alt sereisto-securist
bătrân cu coamă rară), continuă asaltul, cu sprijinul patronilor lui (Ponta
este unul din susţinătorii lui Ghiţă). Este greu de înţeles
comportamentul acestor „indivizi-sistem”.Acum se bat pentru putere şi
bani şi aruncă în luptă toate armele (Voiculescu este patronul „Antena
3” şi Ghiţă este patronul „România TV”).

Dumitru Dragomir, după cum susţine, a căzut la mijloc. N-a căzut
încă, dar se plânge, se vaită. După ce a participat activ la arestarea
reprezentantului Intact (Antena Grup), a lui Voiculescu, se simte în
siguranţă, D.N.A. nu-l incriminează deocamdată pentru că are nevoie
de mărturia lui. Totul a început când (după cum relatează Dumitru
Dragomir) un comisar al Gărzii Financiare „a sustras” un contract
comercial între firma familiei Dragomir (Bodu S.R.L.) şi un client al „Ligii
lui Mitică”, RDS & RCS. Contractul favorabil lui Mitică este suspect de a
fi o mituire mascată a acestuia, pentru contractul mare de la

transmisiile meciurilor televizate. După ce contractul a fost subtilizat de
comisarul zelos, imediat au fost chemaţi la raport Mitică şi directorul
RDS & RCS. A urmat „şantajul şi etajul”?! De ce controlul Gărzii
Financiare (sau poate A.N.A.F.) n-a putut să sesizeze ilegalitatea
contractului, rămâne un mic mister. Puteau să îndrepte fapta ilegală
către o instituţie competentă a statului, nu către Intact. Că doar nu s-a
făcut controlul la cererea USL-ului sau a puterii politice! Instituţiile sta
tului se ocupă cu adunarea de probe pentru înlesnirea unor şantaje?
Sau poate inspectorii statului fac controale la „cererea puterii”? Greu
de anticipat cum va cădea, până la urmă, Dumitru Dragomir.

Ce se poate remarca este că toate televiziunile, la unison, atacă
justiţia, indiferent pe ce poziţii se situează. Sapă la temelia ei, la bruma
de încredere câştigată dea lungul timpului. Nu este un motiv de bucurie
condamnarea unor personalităţi controversate precum sunt Năstase,
Becali etc. Dar toate aceste condamnări sunt acte de justiţie. În ochii
noştri pot fi chiar „acte de curaj”. Cine-şi putea imagina că Năstase, cel
care este părintele D.N.A.-ului (a creat P.N.A.-ul la cererea Comisiei
Europene), va fi trimis în judecată de către propriul copil şi apoi
condamnat de către Instanţă? Cum putem rămâne indiferenţi când
televiziunile o pun la zid şi o înfierează pe judecătoarea care l-a
condamnat pe Becali pentru „păcatul fondator”, săvârşit cu 16 ani în
urmă? De la această tranzacţie comercială a început cariera lui Gigi
Becali, din cauza acestui act nesancţionat la vreme, am fost obligaţi să-
l suportăm până ne-a ieşit prin ochi. De aici se trage „teoria modelului
de succes Becali”, aşa ajung copiii noştri să nu mai discearnă între
valoare şi ştift. A primit doar 2 ani pentru păcatul fondator? Păi cum
putea cineva să-l condamne când o întreagă Românie îl plânge pe
Becali la toate televiziunile, înjură şi condamnă instanţa care l-a trimis
în închisoare? Îşi poate cineva imagina cum ar fi ca într-o după-amiază
frumoasă, să ieşi în faţa casei şi să te abordeze vecinul: „Vecine,
tocmai pe Becali l-aţi condamnat?Atâţia hoţi stau liberi după ce au furat
miliarde şi v-aţi găsit să-l arestaţi tocmai pe Becali?!” Putem
comensura la ce presiune sunt supuşi cei care trebuie să facă justiţie?
Pot face dreptate după ce o naţiune întreagă îi înjură?

Oare ne zbatem în zadar şi mergem precum racul? Societatea
noastră este damnată? Dreptatea şi adevărul nu pot să triumfe în
societatea noastră? Suntem în stare numai de mici succese, pe
alocuri, pe ici pe colo? Totuşi, indiferent de gradul de pesimism care ne
afectează, călcăm pe drumul bun. Dacă echipa „Steaua” va fi exclusă
din Liga Campionilor, trebuie să ne bucurăm că dreptatea triumfă.
Chiar dacă triumfă dureros, pe piele noastră. Un om politic spunea că
luptă împotriva „statului poliţienesc”. Un motiv de bucurie pentru noi,
democraţia iese în câştig. D.N.A.-ul i-a arestat jumătate dintre cei mai
buni prieteni, e de înţeles. Pe vremuri, în trecutul foarte apropiat, aşa
ceva era de neconceput. Cel care-i judeca vreun prieten primea
telefon. De rugare sau de ameninţare, de la caz la caz.

-

Vlada Vişatovici

Racul, broasca ăşi o ştiuc

De ceva vreme, unul şi altul vin şi se plâng de urm
şi a secetei ce va urma s

şi alte
şi fructe. Este clar pân şi

pentru ultimul cet
Şi-atunci, pentru

ce toat
şteri de pre

ştiu câta gogoaş
şi în ciuda

c

şi a altora de teapa lor. Ai dracului comuniştii
ştia! Cum ştiau ei s

ştiu eu care

şit s

şpag
şi

anume, auditul cerut pentru lucr şi

ştiu dac şi doctor, este
prins în flagrant c

şi duce la bun sfârşit faptele
penale. Asist

şti, nu alta! Unde este bu-
nul sim ş,
dreptate, fraternitate, cuvinte duse în pustele unor siberii
n

şti postdecembriste?
Să revin la grindină şi la secetă. Chiar nu mai era

nevoie de invocarea unor alibiuri pentru ceea ce toţi
românii trăiesc de peste 20 de ani. Creşteţi preţurile, dar
marş din ţară.

ările
grindinei, a ploilor ă vină.
Agricultura e la pământ, răcnesc responsabilii coco

ă,
agricultura indigenă este de multă vreme sclava
importurilor din Turcia, Egipt ări care ne
blagoslovesc cu legume, cereale ă

ă ă nu ne mai hrănim cu
produse indigene. Totul vine din import.

ă melodrama asta cu periclitarea culturilor? Dă bine
la popor? Este o scuză pentru viitoare cre

ă înghi ă? Domnilor, este
grindină, vine secetă, fenomene care au mai fost
ărora, portul din Constan

ă. Este adevărat că nu erau permise comisioanele unui
Tri ă Făni ă
ă ă ă în frâu poftele nepoftite ale unui
becali sau voiculescu sau mai

ă nemernicii instala
ă instaureze starea de anormalitate ca o

normalitate. Să mă explic. Este normal să dai 20 la sută
ă din valoarea unei lucrări ce o perfectezi cu statul,

pentru a avea de lucru. Vin aici cu un argument oficial,
ările din pia

ăsesc în lucrări sunt exact 20 la sută.
Pe de altă parte, un medic, nu ă o fi

ă cere mită. Este arestat, pentru pu ă
vreme, pentru ca mai apoi să i se permită, prin decizie

judecătorească, să practice din nou. Asistăm la fapte ale
unor indivizi care comit crime, comit evaziune fiscală de
milioane de euro. Vedem oameni politici care se hrănesc
din seva interlopilor, indivizi care se prelevă de amici

ăm sidera ă iertarea
unui năstase sau becali. Te cruce

ăscute de tătucii celor ce au pus mâna pe butoanele
schizofrenicei democra

ţaţi
politic pe catifelatele scaune ministeriale! Numai c

ţ

ţean al României c

ţuri?
Chiar ne cred atât de tâmpiţi stimabilii de prin Guvern, încât
s ţim a nu

ţa era asaltat de producţiile din

ţar
ţ ţ

ţin
ţepari ai epocii

postdecembriste!
Trist este, cred eu, c ţi la butoanele

patriei au reu

ţa Re ţa Sud.
Sumele ce nu se reg

ţin

ţia cu
înalţi demnitari pentru a-

ţi la un popor ce implor

ţ al poporului român, unde este spiritul unui Ţepe

ţii române
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Vând la Sichevi ă sâr-bească de
adunat fân tip soare, 350 €; ma ă de
împră ănat grâu, 150 €;
semănătoare porumb sârbească, mecanică
pe 4 rânduri. Tel. 0724-756788. (RR)

Vând la Soceni motocositoare Carpatina,
2700 lei.Tel.0355-883419, 0768-730394 (RR)

Vând în Glimboca plug de pră
ănătoare meca

nică pt. porumb, 1000 lei; moară de fabrică de
la CAP pt. animale la 7 kw, are cu

ă. Tel. 0729-026268. (RR)
Vând la Anina 2 autoturisme Golf 3, unul

înmatriculat, unul adus din Germania, 1600
lei. Tel. 0740-145324. (RR)

Vând la Anina Oltcit Club pt programul
Rabla. Tel. 0729-876548, 0255-240038. (RR)

Vând la Oravi ă, 350
€; disc mare de Piatra Neam

ă de balotat în stare foarte bună,
3300 € neg; cauciucuri

ă. Tel. 0767-791282, 0762-179725. (RR)
Cumpăr în Re

ă. Tel. 0767-679777.
Vând la Măureni tractor marca Ursus de

50 CP, cu cabină, înmatri-culat în România,
acte la zi, ITP 2015 plus plug cu 3 brazde,
4000 € neg. Tel. 0729-854471. (RR)

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

Vând la O ă IJ, 350
cmc, 1000 € neg. Tel. 0355-401982. (RR)

Vând în comuna Jena (Timi

ări,
3600 €. Tel. 0749-214745, 0735-658730.

ţa grebl

ţite laterale

ţie erbicidat; 3 jante pe 16 pt.
remorc

ţa pe 3 brazde, pe
ţ sau Topleţ, 1400

€ neg; pres
ţi de tractor, de re

morc
ţa punte de tractor U445

sau 650 cu tracţiune dubl

ţelu Ro

ţa Ford Diesel, motor 1.6,
consum 4%, culoare argintie, multiple dot

şin
ştiat azot şi sem

şit cu sape şi
cormane, 1700 lei neg; sem

şi
ciocane deasupra, 2500 lei neg; cilindru de
basculare de 5 tone; motor la 5 kw şi motor la
7 kw; instala

şin

şi ro

şi

şu motociclet

ş) Dacia 1300
pt. programul Rabla, 700 €. Tel. 0741-235698.

Vând în Reşi

-

.

-

Vând la Boc
ă, consum foarte mic

5.5%, înscris în România în aprilie, ITP
valabilă până în 2015, rovinieta 1 an, 1350 €
neg; subwoofer ă, 400
lei neg. Tel. 0752-344323. (RR)

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

şi sta şinţie pentru ma

Vând la Boc ă automată nouă
pentru tractor U650, 200 lei; cilindru pentru
tirant nou, 500 lei. Tel. 0747-877713, 0757-
546078 (rr)

Vând Aro camionetă, stare bună de
func

ă Aprilia classic
125 cmc, 10.000 km rula

ă, 1400 €; telescoape spate
noi pentru Suzuki GS400-450, 300 lei
perechea; electromotor nou pentru Suzuki
GS400, 80 €; kit de lan

ăcu ă marca Ferodo noi pentru
Vw Touareg, Opel Astra, Porsche Cayenne
2002, Mercedes Vito, BMW 525, 150 lei setul;
portbagaje auto biciclete, 60 lei/buc; Dacia
Solen ă, 2000 €; roată
completă pentru Mercedes Vito, 200 lei; 4
jante tablă de Nissan Primera de 13

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

Vând Ford Focus hatchback an 2002, pe
benzină, 122.000 km parcur

ălzit, scaune
încălzite, geamuri

ă RAR, cauciucuri
noi, închidere centralizată, 2 chei, adus în ă
în iulie 2012, 3300 € neg. Tel. 0744-474676.

Vând la Arad miniexcavator Yanmar, stare
perfectă de func

ă pe 13,
14, 15. Tel. 0355-422818. (RR)

Cumpăr la Sacu un capac frontal pentru
tractor 650. Tel. 0720-102259. (RR)

Vând motocultoare pe benzină, 160 € neg;
motopompă pe benzină, 250 € neg;
cauciucuri de iarnă ă; instala

ă auto, 70 €. Tel. 0766-
251256. (RR)

Vând în Re
ă, cauciucuri pe spate noi, 50 cp, stare

perfectă, motor în 3 pistoane. Tel. 0730-
248120. (RR)

şa, cupl

şi, culoare gri, 4
uşi, comenzi volan, parbriz înc

şi oglinzi electrice, aer
condi

şi 25,
7000 €. Tel. 0740-253346. (RR)

Vând în Reşi

şi var

şi

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

Vând sau schimb cu VW Golf de 1.6
Variant un Mitsubishi Galant 137 cp, înscris,
valoare 2300 €; motociclet

ţi, 600 €; Suzuki
GS500E de strad

ţ nou pentru Suzuki
GS400, 100 €; aparat echilibrat roţi moto, 300
lei; pl ţe de frân

ţa, an 2004, clim

ţoli, 200
lei/set; cauciuc nou de var

ţionat, folie omologat
ţar

ţionare, cupe de 40

ţa cauciucuri de var

ţie CPL
pentru auto, 110 €; motor trifazat, 100 €;
aparat de diagnoz

ţa tractor Fendt cu cositoare
lateral

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Auto-Moto-Velo
Vând la Boc

ă, stare foarte bună,
sau schimb cu biciclete bune sau remorcă
până în 750 kg. Tel. 0743-795061. (RR)

Vând în Caransebe
ă de func ă, actele la

zi, culoare ro
ă stare de func

ă, car
burator de rezervă, 350 €. Tel. 0755-395076.

Vând la Re ăru ă plus cal, 1200 € neg.
Tel. 0749-884960. (RR)

Vând în Re ă Yamaha neîn
matriculată, 350 €; remorcă nouă din Germa
nia, 750 kg, 1100 €. Tel. 0255-218141. (RR)

Vindem online cauciucuri noi

ă România. Comenzi

ă, trapă, telescoape schimbate,
plăcu

ăr urgent Dacia pick up 2 locuri cu
obloane. Tel. 0767-384659.

şa scuter Aprilia şi scuter
Malaguti, înscrise în

ş Opel Calibra sport,
stare bun

şie, 1400 € neg; 2 biciclete în
bun

şe

şi

şi

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

şi informa

şe, bujii, accept orice test, 4750 €.
Tel. 0744-195191.

Cump

ţar

ţionare, înscris

ţionare, 120 lei/buc neg.
Tel. 0768-776073, 0720-663621. (RR)

Vând în Dalbo ţ motoscuter First Bike,
motor nou, cauciucuri noi, jante rezerv

ţa c ţ

ţa, motociclet

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

ţii pe www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318 110 788.

Skoda Fabia an 2002, bixenon, folii
omologate, cârlig remorcare, geamuri
electrice, clim

ţe, buc

-

-
-

Vând jante de aluminiu de Renault pe 15,
de BMW pe 15

ă, 14000 km
rula

ă. Tel. 0723-
335372.

Cumpăr garaj Govândari, ofer plata cash.
Tel. 0740-520382.

Închiriez garaj în Re
ă Mate-Fizică). Tel. 0748-099700.

Vând sau schimb Opel Vectra B break 4
u

ă în
România în anul 2009, acte la zi, 5+1 viteze,
ABS, airbag, climă, geamuri

ă, proiectoare, volan
reglabil, oglinzi încălzite, radio/cd, bare
portbagaj, faruri reglabile, scaun

ăl

ă Mercedes Sprinter, an
2000, cabină dublă, 7 locuri, prelată, lada 2,50
L, 1,80 înăl ă maximă 3,5t, culoare
portocaliu, stare foarte bună. Mai multe detalii
la telefon. Tel. 0749-044785.

şi de Ford Ka pe 13 cu
cauciucuri. Tel. 0749-044785.

Vând Matiz în stare perfect

şi

şi, an fabrica

şi oglinzi
electrice, cârlig de remorcare, jante Al,
închidere centralizat

şofer reglabil
pe în

ţi numai pe asfalt. An de fabricaţie 2003.
Ţinut numai în garaj. Preţul este de 2300 €
negociabil. Culoare albastr

ţa, pe strada Cerna
(lâng

ţie 9/1998, Euro2, motor 1995
cmc TDI (turbo-diesel), 16- valve, 82 CP, dis
tribuţie pe lanţ, consum 5,5%, înmatriculat

ţime. Accept variante. Tel. 0762-
687236.

Vând autoutilitar

ţime, sarcin

-

(continuare )în pagin 7a
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D.

ŢIE

Ă
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A. 1.

2.

3.

B.

STRĂIN MARIA
PRE

Moldova Veche, FS, nr. 514, Jud. Caraş-Severin
Tel/Fax: 0255/542306, 0746050709
CUI 1074251, Nr. ORC J 11/253/1991
Capital social subscris şi integral v

şedintele Consiliul de Administra
ş-Severin,

înregistrat ş-Severin sub nr.
J11/253/1991, CUI 1074251, telefon/fax: 0255/542306, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990 reactualizat şi complet

şi complet şi ale Actului
constitutiv actualizat al societ

şi de
a vota to

şi în numerar, de la participa

şi majora participa

şi
majorarea capitalului al societ
şi aprobareaActului constitutiv actualizat.

Aprobarea datei de 25.07.2013 ca data de înregistrare pentru identificarea
ac

şi
îndeplinirea tuturor formalit

şi ordine de zi.
Accesul ac

şi a ac

şi unul pentru mandatar) şi se ob

şi copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al ac

şi/sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adun

şi materialele vizând problemele de pe ordinea de zi şi proiectele
hot

ărsat: 90.000 RON

Pre
ă juridică română cu sediul în Moldova Veche, FS, nr. 514, Jud. Cara

ă la Oficiul Registrului Comer ă Tribunalul Cara

ă cu modificările ările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu
modificările ările ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009

ă ăAdunarea Generală Extraordinară aAc
ă

ă
ă ca dată de referin ă, cu următoarea ordine de zi:

Aprobarea majorării capitalului social al societă
ă de 0,10 lei fiecare, urmare a inten

ă ă de 75.012,50 lei la
150.025 lei.

În vederea respectării dreptului de preferin ă a tuturor ac
ă

ă ătre
societate pentru a-

ă.
Dacă ac ă

ăsura subscrierilor
primite de societate în termen.

Aprobarea modificării actului constitutiv al societă ă art. 5.4 alActului constitutiv
se introduce un nou aliniat: „5.5 Exerci ării Generale Extraordinare a
Ac ă

ă

ărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate de
Adunarea Generala Extraordinară aAc

ă ărâriiAdunării Generale.
În cazul neîntrunirii cvorumului legal la data de 11.07.2013, Adunarea Generală este

convocată pentru data de 12.07.2013, ora 12,00, la sediul societă
ă se face prin simpla probă a identită

ăcută în cazul ac
ă specială dată

persoanei fizice care îi reprezintă.
Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul

pentru mandant ă

ă semnare, exemplarul pentru emitent se va depune fie personal la sediul societă
ă la data de 10.07.2013, ora 15,00.

Ac ă în Registrul ac
ă, înainte de Adunarea Generală, prin utilizarea formularului de vot

prin coresponden ă care poate fi solicitat de la sediul societă
ă cu legalizare de semnătură de către

un notar public
ă ă la data de 10.07.2013.

Unul sau mai mul ă, cel pu
ărilor Generale,

cu condi ă fie înso ărâre propus
spre aprobareAdunărilor Generale.Acestea vor fi transmise la sediul societă ă
la data de 01.07.2013. De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse ării Generale, drept
ce se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societă ă la data de 01.07.2013.
Fiecare ac ări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea
urmând a fi depuse la sediul societă ă cu copii după actele ce permit identificarea
ac ă la data de 05.07.2013.

Documentele
ărârilor vor fi disponibile ac ă

ătoare între orele 10,00 - 14,00.

CONVOCATOR
ţie al ,

persoan
ţului de pe lâng

ţii, convoac ţionarilor
pentru data de ora 12,00 la sediul societ ţii, la care au dreptul de a participa

ţi acţionarii societ ţii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de 05.07.2013,
stabilit ţ

ţii prin emisiune de noi acţiuni
comune nominative cu valoarea nominal ţiei acţionarului
SC Progrado Farm SRL de majorare a participaţiei sale cu 100%, respectiv cu suma de
75.012,50 lei, în natur ţia actual

ţ ţionarilor înregistraţi ai
societ ţii, în termen de 30 zile de la data apariţiei prezentului anunţ în Monitorul Oficial al
României, partea IV - a, orice acţionar al societ ţii are dreptul de a adresa o cerere c

ţia sa la capitalul social proporţional cu deţinerile
actuale, în limita a 100%, în numerar sau în natur

ţionarii societ ţii nu subscriu, integral sau parţial la majorarea capitalului
social conform celor de mai sus, capitalul social va fi majorat doar în m

ţii. Dup
ţiul atribuţiilor Adun

ţionarilor privind mutarea sediului societ ţii, schimbarea obiectului de activitate
ţii va fi delegat Consiliului deAdministraţie”.

ţionarilor asupra c
ţionarilor

Acordarea de împuterniciri pentru semnarea Actului constitutiv actualizat precum
ţilor legate de publicarea hot

ţii, cu aceea
ţionarilor la Adunarea General ţii acestora,

f ţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor
persoane juridice ţionarilor persoane fizice reprezentate, cu procur

ţine de la sediul societ ţii personal sau prin
fax între orele 9,00 - 15,00, începând cu data de 01.07.2013.

Dup ţii
fie se va transmite prin fax la nr. 0255/542306 pân

ţionarii înregistraţi la data de referinţ ţionarilor au posibilitatea de a
vota prin corespondenţ

ţ ţii sau prin fax începând cu data
de 01.07.2013. Formularul de vot prin corespondenţ

ţionarului
vor fi transmise societ ţii în original la sediul acesteia pân

ţi acţionari care deţin, individual sau împreun ţin 5% din
capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adun

ţia ca fiecare punct s ţit de o justificare sau de un proiect de hot
ţii în scris pân

ţii, pân
ţionar poate adresa întreb

ţii împreun
ţionarului, pân

ţionarilor la sediul societ ţii începând cu data de 05.07.2013.
Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se pot

obţine la telefon 0255/542306, în zilele lucr

C.

ŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRA



,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Imobiliare
Vând în G

şi

şi gr

şi

şi

şi pomi
fructiferi, 45.000 €. Tel. 0724-
572335. (RR)

Vând în Caransebeş aparta-
ment 2 camere, etaj 3, central

şa Montan
şbuc, loc liniştit, gr

şa Român

şi

Şemlacu Mic,
anexe, gr

şi

şi
şului, bl.1, et. 2, apartament 2

camere, 20.000 € neg. Tel. 0741-
575549, 0355-808248. (RR)

Vând în Reşi
şului, bl. 9, et. 1, apartament 2

camere. Tel. 0721-351744. (RR)
Vând în Reşi

şi a unei c

ş

şi
şi

ătaia casă în 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 sau casă în Re

Vând la Clocotici teren 719 mp
cu clădire ădină, acte la zi,
10.000 €. Tel. 0744-136959. (RR)

Vând în Re ă
ă 3 camere, bucătărie, baie,

terasă acoperită, pivni ă, garaj,
grădină cu pomi fructiferi, suprafa

ăr în Re

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

Vând la Uliuc casă din cărămidă,
recent renovată, 3 camere, curte,
grădină 1500 mp cu vie

ă,
mobilat, izola ă, 21.000 €.
Tel. 0756-040911. (RR)

Vând în Anina, str. Izvorului,
casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
anexe, termopane, 8000 € neg. Tel.
0749-655259. (RR)

Vând casă în Boc ă pe
strada Co ădină
foarte mare, curte mare, anexe,
30.000 €. Tel. 0753-493145. (RR)

Vând în Băile Herculane teren
1400 mp, 60 € mp, neg. Tel. 0769-
104597. (RR)

Vând loc de casă în Moniom, în
suprafa ă de 864 mp. Tel. 0744-
980878. (RR)

Vând la Borlovenii Noi teren 40
ari, 4000 lei. Tel. 0762-378703. (RR)

Vând în satul Zorlencior casă,
10.000 €. Tel. 0768-542971,
răspunde Dani. (RR)

Cumpăr garaj în Govândari. Tel.
0740-520382. (RR)

Vând în Boc ă, lângă
Haltă, apartament 3 camere,
mobilat 20.000 €. Tel. 0747-877713,
0757-546078. (RR)

Vând în Re ă construită
în 2010, două nivele, la parter salon
mare, cameră, bucătărie, baie, la
etaj 3 dormitoare, 2 balcoane, baie,
2 terase mari, 1 la parter, 1 la etaj,
pivni ă, bucătărie de vară, 110.000 €
neg. Tel. 0727-859136. (RR)

Vând casă la
ădină mare, 10.000 €. Tel.

0722-176682. (RR)
Vând în Re ău,

apartament 2 camere, confort 1
decomandat, etaj 1/4, dotări
moderne, centrală termică, recent
renovat, ferestre schimbate, 30.000
€. Tel. 0720-426489. (RR)

Vând în Re

ări moder-
ne, bucătărie extinsă prin eliminarea
unei debarale ămări,
40.000 €. Tel. 0720-426489. (RR)

Vând în Lugoj 7000 mp teren
intravilan, str. Traian Vuia, în zona
călăriei, 6 €/mp. Tel. 0734-204496.

Vând în Moroasa II, str. Petru
Maior, apartament 2 camere, îmbu-
nătă ă metalică,
anvelopat, etaj 2, se vinde gol,
18.000 € neg. Tel. 0255-233865. (rr)

ă
cu intrare din balcon, 20 mp, maga-
zie separată 10 mp, Govândari
(Catedrală), pre

ă la 25 km
Re

ă Re

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

ţa, Driglov ţ nr.13,
cas

ţ
ţa

5500 mp, 35.000 € neg. Tel. 0740-
874703. (RR)

Cump ţa apartament 2
camere, confort 1. Tel. 0748-
044653. (RR)

Vând în satul Potoc cas

ţie, central

ţ

ţa cas

ţ

ţa, Aleea Rar

ţa, pe Calea Caran-
sebe

ţa, pe Calea Caran-
sebe

ţa, Strada Sarmize-
getusa, etaj 2/4, apartament 2 ca-
mere, recent renovat, dot

ţit, termopane, u

Vând apartament 3 camere,
decomandat, 75 mp, amenajat
deosebit, parter înalt, balcon cu
proiect, instalaţii separate, pivniţ

ţ 35.000 € neg.
Tel.0770-454665 , 0721-682297

Vând/schimb cas
ţa, cu apartament sau garso-

nier ţa Tel. 0762-895785

Vând apartament 2 camere, de-
comandat, 59,7 mp, conf. 1, Bd. A.I.
Cuza, bl. 32 (lângă sta ă),
pre

ţia Lunc
ţ 40.000 € neg. Tel. 0720-311810
Vând în G

ţa
Tel. 0747-832171, 0256-410590

Vând garsonier ţa, Str.
Poptelecan, preţ negociabil Tel.
0729-676545

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

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

Vând urgent garsonier
ţit

ţ 10.500 €. Tel. 0770-539145,
0355-414041

Vând cas

ţit, gresie,
termopane, instalaţii noi, liber,
ocupabil imediat. Tel. 0727-045017

Vând teren, 11.500 mp, ideal
pentru construcţii, la intrarea în
Sasca Montan

ţ 8 €/mp Tel. 0734-068742
Vând cas ţa

(Surducu Mare), 4 camere, parchet,
rulouri Eslinger, teras

ţ
ţa total ţ

18.000 € neg. Tel. 0355-805986
Vând apartament 2 camere, et.

4, gresie, faianţ

ţiri, central

ţi imobiliari Tel.
0770-368875, 0355-808967

Ofer spre închiriere spaţiu, Str.
F

ţ 850 lei/lun

ţa.
Renovat complet

ţ: cea
mai bun ofert

ţial
mobilat, loc de parcare, situat în
Re ţa, micro 4. Preţul pieţei. Tel.
0721-906062, 0770-454966.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat, în Moroasa 1, în
alb, f ţiri majore, cu
central ţie pe cupru etaj 3
din 3, acoperit, bloc c

ţ 18.000 € neg. Tel.
0720-006988.

ţa, Dealu Crucii,
zon

ţiu comercial (bar) cu
toate dot

ţa
Gara Nord pasarel ţ 6000 €
negociabil. Tel. 0747-801005.

Vând parcela 2a700mp la strad
ţa cu gaz, curent,

apa, canal, str. Nera la 100m de

ţ 28 €/mp. Tel. 0722-631009.

ătaia casă, 2 camere,
decomandate, bucătărie, baie. hol
ămară + o clădire în curte, garaj, a-

nexe, grădină 1.500 mp sau schimb
cu apartament 2-3 camere în Re

ă în Re

ă termică nouă,
boxă, garaj, Re

ă în
Luncă, total îmbunătă ă
ă, pre

ă în Muncitoresc,
izolată interior

ă termică, 2 holuri Tel. 0748-
416532

Vând apartament 2 camere, că-
min, zona Intim, îmbunătă

ă, zonă turistică,
Cheile Nerei, 2 laturi front stradal,
pre

ă, 40 km de Re

ă mare
închisă, baie, bucătărie, apă în
casă, garaj + 4 anexe, grădină cu
300 butuci vi ă de vie, pomi fructiferi.
Suprafa ă 2.500 mp Pre

ă, u

ă. Tel. 0723-299767
Vând apartament 2 camere,

conf. 1, semidecomandat, cu
multiple îmbunătă ă
termică, ferestre

ă, beci individual cu gresie,
izolat, cu coborâre din apartament

ădină, fără agen

ăgăra

ă Tel. 0355-804690 ,
0741-112846

Vând apartament 3 camere,
decomandat, conf.1. Tel. 0729-
137654, 0255-222550

Vând ap. 3 camere + boxă 83
mp, etaj 2, str. Petru Maior Re

ăi, termopan, încălzire proprie,
parchet stejar masiv, complet
îmbrăcat cu ghips-carton, u

ă intrare noua, inst.
electrică 90% nouă (cupru).
Nelocuit după renovare. Pre

ă ă. Tel. 0731-359754.
Vând apartament 4 camere, etaj

2/4, confort 1, decomandat, 2 băi,
geamuri termopane, izolat termic

ă proprie, par

ără îmbunătă
ă

ărămidă, taxe
achitate la zi. Pre

ă Re
ă lini ă. singur în curte are 3

camere baie centrală, gaz apă
curentă, anexe garaj trebuie văzută,
se pot locui 2 familii, este locuibilă, la
doar 16.500 €. Tel. 0732-624586,
0355-415608.

Vând spa
ările, mobilier, casă de

marcat + firma fără datorii. Re
ă, pre

ă
pt. casă în Re

ă, loc deosebit
pre

şi
c

şi

şi

şi

şi mobila-
t

şi exterior, 5 camere,
central

şi

şi noi interior şi
exterior, podele laminate, zona
Lunc

şi uşi termopan,
izolat interior şi exterior, canalizare
separat

şi
gr

şului, bl. 20, sc. B, ap.1 (vis-
a-vis Cabinet Dr. Mangea), 40 mp
Pre

şi
şi reabilitat termic.

2 b

şi
Germania, uş

şi
centrala termic

şi

şi instala

Vând cas şi
ştit

şi

şi

şoseaua principal

Vând apartament 2 camere, par-
ter, Govândari Tel. 0754-264227.

Vând teren la sosea, 100 m de
vama Naid

Închiriez cas
ţ 100 €/lun

ţa, compus
ţ de

12.000 € neg. Tel. 0727-413281,
0741-528025.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, parter, 75 mp, preţ 30.000 €.
Tel. 0770-428647, 0746-465530.

Vând cas ţ

ţ ţ
50.000 € neg. Tel. 0733-405991.

Vând cas

ţ

ţii, 6000 mp. Tel. 0743-092858.
Vând cas

ţiri, 75 mp, 30.000
€. Tel. 0746-465530.

Vând apartament 3 camere,
Govândari, Al. Narcisei bl. 5, sc. 4,
ap. 18 sau schimb cu garsonier

ţ avantajos. Tel. 0355-803294,
0728-169912, 0740-937835.

Vând în Re ţa, apartament 3
camere confort 1 decomandat,
situat în Lunca Bârzavei pe strada
Rodnei sau schimb cu cas

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

ţi pomi, alte
dependinţe, 10.000 € nemobilat

ţa.
Tel. 0722-551615. (RR)

Vând în Gârli

ţi, 2
pivniţe mari, fântân

ţ sunt incluse

ţa garsonier
ţa. Tel.

0748-362533, 0744-360060. (RR)
Caut garsonier

ţa. Tel. 0765-382154. (RR)
Vând în Re ţa garsonier

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

ţit cu tot ce-i nou

ţie, multiple
îmbun ţiri, 20.000 € gol - 22.000 €
mobilat. Tel. 0722-440654, 0770-
546568, 0355-405138. (RR)

Vând în Re ţa, Colonia Balno-
v ţ, cas

ă în Soceni, nr. 130,
la sosea, pre ă. Tel. 0734-
154545.

Vând casă în Re ă
din 2 camere

ă de vacan ă 3 camere
mobilate, grădină, terasă sud, apă,
canalizare, 5 minute de baraj

ă 495 mp. Pre

ă 3 camere, curte,
anexe, grădină 1500 mp cu pomi
fructiferi. Tel. 0724-297426.

Vând apartament 2 camere, et.
1, semidecomandat, Govândari,
centrală, gresie, faian ă. Tel. 0724-
761770.

ă

ă 4 camere, baie,
bucătărie, termopane, centrală,
curte, loc lini

ă,
diverse îmbunătă

ă.
Pre

ă. Tel.
0751-075680. (RR)

Vând apartament confort 1 în
Re

ă, podele
laminate, termopane, centrală, u

ă compusă din
3 camere, bucătărie, baie, holuri
închise, grădină cu mul

ă -
12.000 € mobilată. Tel. 0721-
157588, 0731-306659. (RR)

Vând în Băile Herculane aparta-
ment 3 camere, confort 1, complet
mobilat

ă în Caransebe

ă cu 3 cor-
puri din care 1 corp este bar-ma-
gazin

ă, 800 mp,
38.000 € neg, în pre

ările din bar

ă, 8000
€ sau schimb cu săla

ă pentru închirie-
re în Re

ă
mobilată pe Tineretului nr.1, etaj 8,
13.000 € neg. Tel. 0767-355395,
0255-226332. (RR)

Vând în Re
ătă

ătă

ă, lângă Poli
ătă

ă ă 2 camere, garaj, grădină

şi
şi coridor, la pre

şi
teleferic, suprafa

ş, bun pentru construc-

ştit. Tel. 0355-426234,
0747-059557.

Vând apartament conf. 1, parter
bloc 4 nivele, 3 camere, central

şi

şi

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

Vând la Rusova Veche, în
centru, la şosea, cas

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

şte cas

şi 2 corpuri sunt case, 2 cur

şi
toate dot şi magazin,
mese, scaune, rafturi, frigidere,
vitrine - acestea se pot vinde şi
separat. Tel. 0721-858721. (RR)

Vând în Reşi
ş în Reşi

şi
şi

şi

şi modern, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tuşnad, 21.000 € gol - 22.000
€ plin; apartament etaj 1/4, 3 camere
confort 1, îmbun
şi modern, situat pe Calea Caranse-
beşului, 30.000 € neg. Tel. 0724-
584000. (RR)

Vând apartament 2 camere în
Lunc

şi
şi

curte. Tel. 0723-896992. (RR)
Vând la Ticvaniu Mic casă, 4

camere, grădină, bucătărie, 18.000
€. Tel. 0728-822296. (RR)

3

Vând parcel

ţ tv,

ţ 9500 € negociabil. Se
vinde urgent. Tel. 0755-356133.

Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, parter, bloc izolat
termic, acoperi

ţiri, înc
ţ

ţ informativ 27.000 € negociabil.
Tel. 0731-984789.

Vând garsoniera zona Mociur în
Re ţa, et. 1, balcon, central

ţa, 2
camere, baie, 2 holuri, buc

-
-

ţie. info e-mail romaniidinafaratarii
@yahoo.com

Proprietar vând apartament 2
camere, central

ţ ţie, u

ţ

ţ

ţa 2
camere, buc

ţ -
ţ

ţa Intim. Tel. 0771-449583.
Schimb casa Boc

ţiri cu aparta-
ment în Re ţa confort 1 etaj 1 sau 2,
exclus turn. Tel. 0771-482592.

Vând cas ţa 6 camere, 2
b

ţa, baie buc
ţile, negociabil.

Tel. 0768-041698.
Închiriez garsonierp, et. 2, izolat

ext., u

ţia, 80 € chiria.
Tel. 0769-692798, 0355-402909.

ţul de 14.500 € sau mobilat
ţ de 16.500 €. Preţul este

u

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

ţ
ţ

negociabil. Tel. 0723616356
Vând apartament cu 3 camere,

zona Intim (Re ţa), izolaţie
exterioar

-
ţa zon

ţie sanitar

ă în Văliug Crivaia
cu 13 €/mp cu app la teren, curent
aproape. Tel. 0722-631009.

Vând parcelă teren în Crivaia
Văliug pt. casă, cu drum bun de
acces curent apa cu 29 €/mp. Tel.
0722-631009.

Vând 4,64 ha parcela teren
agricol f. bun în ora

ă 2 cam. complet
utilată, podele laminate, gresie,
faian ă, frigider, ma ă de spălat
nouă, baie refăcută. U ă metalică,
geamuri termopan, complet izolată
la exterior

ă
văzută. Pre

ără
îmbunătă ălzire CET, grădină,
suprafa ă 50 mp, fără intermediari,
pre

ă apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.

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

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

ă, termopane,
podele, faian ă, izola ă
metalică, etaj 2/4 Govandari, 20.500
€, mobilat 22.900 € sau schimb cu 3
camere renovat sau nu, ofer
diferen ă. Tel. 0728-813340.

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

Vând apartament an Re
ătărie, baie, balcon

interior închis, gresie, faian ă, ter
mopane, încălzire, schimbat u ă la
intrare, mobilat complet, termoizolat
exterior, etaj 4/4 cu acoperi

ă 3
camere cu îmbunătă

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

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

Vând apartament cu o cameră în
Re ătărie, hol, 37 mp, la
parter, toate utilită

ă metalică, termopan, boiler,
convector, cablu tv.Al. Tu ă
lini ă. 100 € garan

Vând apartament 1 cameră,
zona Intim, 33 mp, etaj 4 din 4, cu
acoperi

ă metalică, gresie,
parchet. Se poate vinde nemobilat
la pre

ă
termică, termopane, cu gresie

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

ă

ă în Re ă
lini ă, instala ă

ă nouă, fântână în curte,
casa este renovată, baie, bucătărie,
living, dormitor. Tel. 0730-804629.

ş Recal jud.
Timiş, 5000 €/ha. Tel. 0722-631009.

Vând garsonier

şin
ş

şi la interior. Zona Calea
Caransebeşului et. 4 din 4. Merit

ş schimbat, situat la
parter, zona Micro I, str. Progresului,
ideal pentru privatizare, f

şi

şi

ş

şa Montan

şi

ş, Micro
2 pia

şa Montan

şi

şi

şi

ş
şnad, zon

ştit

ş, bloc izolat exterior,
termopane, uş

şi
utilat la pre

şor negociabil. Tel. 0770-055019.
Vând apartament cu 2 camere în

Reşi

şi interior), cu central
şi

faian

şi
şi geamuri termopan. Tel.

0740 901345
Vând cas şi
ştit şi

electric

Vând teren extravilan Zorlenţu
Mare, livadă şi teren arabil total
5700 mp cu 1200 €. Tel. 0728-
510783, 0355-415608.

Vând casă sau schimb cu apar
tament 2 camere Re

ă din 5 camere, anexe, curte
mare cimentată, grajd animale,
grădină mare, 1 hectar aproximativ,
planta

ă de vie, pre

ătă

ă, scara cu Protec

ăi, 2 balcoane, termopane parchet
deosebit, centrală zonă bună Făgă
ra

ă familiară Anina,
Staerdorf pe str. Crivina, 1700 mp,
4500 € neg. Tel. 0722-558567.

Persoană fizică, vând aparta
ment 2 camere, Govândari, lângă
pia ă, etaj 2/4, centrală, izola

ă, gresie, podele, u ă metalică,
balcon închis 20.500 €

ă. Tel. 0728-813340.
Ocazie: apartament 3 camere

decomandat, confort 1, u ă meta
lică, u

ă termică, instala
ălzire pe cupru, termopane,

bine între
ă

văzut. Tel. 0760-858846.
Vând apartament cu 2 camere,

nedecomandate, situat în zona
pie

ă termică, ferestre
termopan, balcon închis. Pre

ă. Pre

ă în locali tatea
Cuptoare cu pre

ă mobilată,
toate utilită

ă renovată
ă, et. 2, Al. Albăstrele

lor, 11.000 € neg Tel. 0770-457512.
Vând apartament 2 camere:

centrală

ăcire-încălzire), complet
mobilat ă de spălat
rufe, fr igider), bucătărie pe
comandă cu plită, cuptor, hotă
încastrată. Pre

ăzut. Tel. 0729-010465
Vând ap. 3 camere, Republicii,

et. 6, lift modernizat recent, u ă me
talică, centrală pe ă de cupru,
bucătărie mărită, gresie faian

ătărie, parchet în 3 camere,
boxă demisol, vecini lini

ăsu ă, curent electric, pe Calea
Caransebe

ă în apropiere de
Kaufland, et. 3 din 4, centrală,
izola ă,
termopan, u ă metalică, pre

ă văzută. Tel.
0746-117575, 0771-771934.

Ofer spre închiriere spa
ă

ă. Str. Făgăra

-
ţa. Casa este

compus

ţie de pruni ţi pomi
fructiferi, viţ ţ negociabil.
Tel. 0768-415601, 0740-177805.

Vând apartament confort 2 zona
Govândar, apartamentul este
îmbun ţit, recent renovat, preţ
negociabil. Tel. 0720-379549.

Proprietar, vând apartament cu
2 camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Lunc ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.

Vând apart. 4 camere, 101 mp, 2
b

-
ţ

40.000 € neg. Tel. 0722-558567.
Vând cas

-

ţ ţie, fa-
ianţ

ţ

-

ţia
de înc

ţinut, renovat, etaj 9 din 10,
lift, parcare, preţ 25.500 €, merit

ţei de la Intim, la et. 2. Aparta-
mentul este izolat termic în interior,
are central

ţ
18.500 € neg. Tel. 0721-126951.

Vând apartament 3 camere,
Re ţa, zona central ţ. 36.000
€. Tel. 0726-701010.

Vând teren Bratova 50.000 mp.
Tel. 0726-701010.

Vând apartament 3 camere
zona Gara de Sud parter. Preţ.
35.000 € neg. Tel. 0726-701010.

Vând cas
ţul de 19.500 €

negociabil. Tel. 0720-039149.
Vând teren intravilan în Re ţa,

pe Calea Caransebe
ţ neg. 9

€/mp. Tel. 0722-630097.
Închiriez garsonier

ţile. Tel. 0726-237843.
Vând garsonier

-
.

ţevi cupru, calorifere schim-
bate, podele laminate, geamuri
termopan, aparat aer condiţionat
Whirpool (r

ţ 28.500 negociabil.
Merita v

-
ţeav

ţa baie

ţi. Preţ
27.500 € neg. Tel. 0729-010465.

Vând urgent teren 400 mp cu
c ţ

Tel.
0722-871952 sau 0770-130743.

Vând garsonier

ţie int/ext, gresie, faianţ
ţ 11.500

€ negociabil. Merit

ţiu 40 mp
nou renovat, toate utilit ţile. Preţ
850 lei/lun

şi

şi al

şului în zona stad. Gloria, pre

ş
şi mobilat

22.900 € sau schimb cu 3 camere.
Ofer diferen

ş
şi interior schimbate, podele

laminate, central

şi

şi
şului, km 1-2,

parcelat sau neparcelat, pre

şi
complet utilat

şi utilat (maşin

ş

şi buc
şti

şului aproape de sosea,
50 m vis-a-vis de hotel Castilio.

ş

şului, bl. 20,
sc. B, ap. 1. Tel. 0355-804690,
0741-112846.

ând garsonier
ţionarilor. Preţ

7000 €. Tel. 0726-701010.

ă
Luncă, Blocul Func

Vând garsonier

.

Închiriez sau v

ă renovată
ă, et. 2 Al Albăstrelelor

11.000 € neg Tel. 0770-457512.

şi
complet utilat
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ă de medicamente compensate ănătă
ă Română, peste 7.000 de preo ă îi vor învă ă

acceseze fonduri europene ă de Prognoză estimează pentru acest an o rată medie anuală a infla
ă la 3,5%, conform Prognozei de primăvară pe termen mediu 2013-2016

ă primele patru luni din acest anVolumul restan
ăzut cu 1,66%, potrivit datelor Băncii Na ă Legea privind statutul cadrelor militare

Noua list În urma protocolului de colaborare
încheiat recent între Ministerul Agriculturii

Comisia Na
Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 1,2%

din Produsul Intern Brut (7,5 miliarde de lei) dup
A fost promulgat

şi gratuite ar putea intra în vigoare de la 1 august, a anun
şi Biserica Ortodox

şterea pre
şitul anului fiind preconizat

şi firmelor, la institu

ţat ministrul s ţii
ţi care slujesc în bisericile de la ţar ţa pe fermieri cum s

ţional ţiei de 4,3%, cre ţurilor de consum
la sfâr

ţelor populaţiei ţiile de credit, a crescut cu 0,82%
în aprilie, iar volumul total creditelor a sc ţionale a României

�

�

�

�

�

�

�

�

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.
426/2013 privind completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 33/2012 pentru
aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei
privind nedeductibil itatea TVA aferente
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare,
precum ţinutului formularului
"Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente
cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"
(M.O. nr. 203/10.04.2013)

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal

Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici nr. 1200/2013 privind monitorizarea
respect

ţionarii publici

O.u.G. nr. 25/2013 pentru modificarea

Legea nr. 95/2013 pentru modificarea Legii
cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (M.O. nr.
213/15.04.2013)

H.G. nr. 151/2013 pentru completarea anexei
nr. 66 la Hot

ţului
Cara

ţul Cara

O.u.G. nr. 29/2013 privind stabilirea unor
m

Ordinul Secretariatului General al Guvernului
nr. 205/2013 privind stabilirea procedurii de
efectuare a pl ţii titlurilor executorii având ca
obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din cadrul Secretariatului General al
Guvernului

ţiei publice centrale
ţiilor publice finanţate prin bugetul

Secretariatului General al Guvernului (M.O. nr.
221/18.04.2013)

şi a modelului şi con

şi a implement

şi
completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
(M.O. nr. 208/12.04.2013)

ş-Severin, precum şi al municipiilor, oraşelor
şi comunelor din jude ş-Severin (M.O. nr.
217/16.04.2013)

şi al structurilor, organelor de
specialitate ale administra şi
institu

ă -
Procedura din 28.03.2013, Procedură de
înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor
impozabile care aplică sistemul TVA la încasare
(M.O. nr. 203/10.04.2013)

ării normelor de conduită de către
func ării procedurilor
disciplinare (M.O. nr. 207/11.04.2013)

ărârea Guvernului nr. 532/2002
privind atestarea domeniului public al jude

ăsuri pentru plata salariilor personalului din
sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013 (M.O.
nr. 220/17.04.2013)

ă

Comisia parlamentară de revizuire a
ă a

definirii României ca stat laic. Comisia a respins, de
asemenea, amendamentele la Legea fundamentală
care prevedeau schimbarea formei de guvernământ
a statului român în republică parlamentară.

Constituţiei
a respins includerea în Legea fundamental

Adrian Cioroianu, Zoe Petre, Stelian
Tănase, Liviu Atonesei şi Cristian
Pârvulescu fac parte din Consiliul Ştiin

(IICCMER), potrivit unei decizii
semnate de premierul Victor Ponta şi
publicate recent în Monitorul Oficial.

ţific al
Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc

Pomicultura românească va avea din
2014 un program de reconversie

ă, iar obiectivul nostru
este ca până în 2020 să atingem o suprafa ă de
200.000 de hectare cu livezi, a declarat recent
ministrulAgriculturii ării Rurale.

şi replantare
similar cu cel din viticultur

şi Dezvolt

ţ
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A.N.R.P. a transmis prefecţilor îndrumări pentru aplicarea Legii
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire

Ţinând cont de nevoia de interpretare uniform

ţional
ţilor a trimis prefecţilor, în data de 22.05.2013, o serie de

îndrum
ţilor Guvernului în teritoriu s-a

subliniat c ţeleag
ţene c ţia în care autorul sau

mo

ţi etc) este compensarea prin puncte.
Retroced

ţei restituirii în natur
ţii comisiilor judeţene sau, dup

ţii centralizatoare privind situaţia terenurilor agricole

ţii centralizatoare, în termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a legii, la nivelul fiec ţi administrativ-teritoriale
trebuie constituit

ţilor din care ace
ţiei prefectului. În ceea ce prive

ţiei prefectului sau dintre persoanele cu funcţii de
conducere la nivelul serviciilor publice deconcentrate. Persoanele
desemnate de prefect pot avea calitatea de membru în mai multe
comisii locale de la nivelul judeţului. Reprezentantul prefectului
este pre

ţia asupra unei obligaţii
deosebit de importante care revine comisiilor locale de fond
funciar. În termen de 120 de zile de la data intr

ţionate, în vederea stabilirii suprafeţei de teren necesare
finaliz

ţionarea cererilor vizând restituirea
terenurilor intravilane, agricole la data prelu

ţ
ţile din teritoriu au mai fost informate c

ţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile
formulate potrivit Legii nr. 10/2001 în termene stricte, care încep s

ţionare a cererilor, entit ţile au obligaţia de a
stabili num ţionate, de a afi

ţii Naţionale
pentru Restituirea Propriet ţilor.

A.N.R.P. a atras atenţia c

ţiuni pentru
neîndeplinirea obligaţiilor care izvor

ţiunilor, un rol esenţial îl vor avea prefecţii, ale c

ţiile referitoare la exercitarea controlului de legalitate de
c

ţional ţilor a mai
explicat c

ţilor, ea aplicându-se
cererilor depuse, în termenele legale, la entit ţile legal învestite.
A.N.R.P. a subliniat faptul c ţile învestite de lege au obligaţia
de a informa titularii cererilor de restituire cu privire la înscrisurile
pe care le apreciaz ţionarea
cererilor. În comunicarea c ţi, autorit ţile vor informa
asupra termenului de depunere a documentaţiei solicitate (maxim
90 de zile), precum ţii de a solicita prelungirea
termenului, pentru o perioad ţia în care fac
dovada efectu

ţiunii autorilor sau mo
ţiune care se poate manifesta într-o

cerere depus ţii Naţionale pentru Restituirea
Propriet ţilor, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
legii. Pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile locale de
fond funciar

ţ

ţinerii afectaţiunii de interes public
pe o perioad ţioneaz

ţi, spitale, instituţii de
cultur

ţiile art. 45 alin. (4)
ţin

ţia de a menţine
afectaţiunea de interes public. Cu privire la acest aspect, s-a atras
atenţia asupra faptului c

ţin
ţi de interes public, acestea vor fi retrocedate în natur

ţinerii de c ţiei de
interes public.

Conducerea A.N.R.P. a solicitat prefecţilor s
ţean procesul de centralizare a datelor cu privire la

imobilele pentru care se dore

ţilor
ţine

afectaţiunea de interes public.
Conducerea Autorit ţii a subliniat importanţa implic

ţilor în realizarea strategiei guvernamentale în materia
finaliz ţilor

ă a Legii
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România, care a intrat în
vigoare pe 20.05.2013, Autoritatea Na ă pentru Restituirea
Proprietă

ări referitoare la aplicarea noului act normativ.
În adresa trimisă reprezentan

ă este important să se în ă de către membrii
comisiilor locale ă în situa

ăinat
drepturile care li se cuvin, potrivit articolului 1 din lege, singura
măsură reparatorie care se acordă noilor beneficiari (cumpărători,
cesionari, ceden

ările în natură se fac doar către proprietarii care nu

ă în vederea punerii în aplicare a
principiului prevalen ă, legea prevede
obligativitatea suspendării activită ă
caz, a Comisiei Municipiului Bucure ă la întocmirea unei
situa

ă. Pentru întocmirea acestei
situa

ărei unită
ă, prin ordin al Prefectului, o comisie locală pentru

inventarierea terenurilor. Desemnarea membrilor în comisie se
face de către conducerile unită

ă în scris institu

ării în vigoare a noii
legi, acestea trebuie să centralizeze toate cererile de restituire
nesolu

ării procesului de restituire.
În ceea ce prive

ării abuzive care au
fost formulate potrivit Legii nr. 10/2001,Autoritatea a solicitat să fie
respectată limita de 50 ha de proprietar deposedat. În acest sens,
A.N.R.P a subliniat că se impune o verificare atentă, prin care să
se înlăture posibilitatea acordării de drepturi în cazul în care acea

ă a fost restituită prin aplicarea legilor fondului funciar.
De asemenea, autorită ă

entită
ă

curgă de la 1 ianuarie 2014. Pentru a se putea verifica respectarea
termenelor de solu ă

ărul cerilor înregistrate
ă

ă
ă pentru garantarea aplicării eficiente

a legii, s-a instituit un sistem specific de sanc
ăsc din aceasta. În aplicarea

sanc ăror noi
prerogative sunt prezentate detaliat în lege. S-a transmis că
dispozi
ătre prefect rămân aplicabile.

Autoritatea Na ă pentru Restituirea Proprietă
ă noua lege nu a instituit un nou termen pentru

depunerea cererilor de restituire a proprietă
ă

ă entită

ă ca fiind necesare pentru solu
ătre peten ă

ă
ă de 60 de zile, în situa

ării unor demersuri pentru completarea dosarului.
S-a arătat că dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei

Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi returnate comisiilor
locale ca urmare a op

ă la sediul Autorită
ă

ăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea
Despăgubirilor, iar procedura de returnare a dosarelor va fi
descrisă în normele metodologice la prezenta lege.

În materia restituirii unor imobile afectate utilizării publice s-a
subliniat că una din prevederile importante ale legii poate avea un
impact semnificativ asupra unor domenii precum: învă ământ,
sănătate, cultură. Art. 45. stabile

ării obligativitatea men
ă de 10 ani în cazul imobilelor în care func ă în

prezent ă
ă, care urmează a fi restituite.

Dispozi ăd că la
propunerea motivată a de ătorilor actuali, Guvernul, prin
hotărâre, stabile

ă caz, mo

ă, în lipsa comunicării propunerilor
motivate de către de ătorii actuali ai imobilelor afectate unor
activită ă fără
obligativitatea men ătre noul proprietar a destina

ă coordoneze la
nivel jude

ă comunice
rezultatul centralizării A.N.R.P., cu respectarea termenului legal.
Autoritatea a înaintat prefec

ă a se men

ă ării
prefec

ării procesului de restituire a proprietă ă este
absolut necesar ca ace ă controleze modul în care se aduc la
îndeplinire măsurile stabilite prin Legea nr. 165/2013.

şi jude
ştenitorii legali sau testamentari ai acestuia au înstr

şi-au
cesionat drepturile sau moştenitorii lor.

S-a transmis, de asemenea, c

şti, pân
şi

forestiere care pot fi restituite în natur

ştia fac parte şi se
comunic şte
reprezentantul prefectului, acesta poate fi desemnat dintre
specialiştii institu

şedintele comisiei.
De asemenea, A.N.R.P. a atras aten

şte solu

şi
suprafa

şi nesolu şa
aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorit

şi posibilit

ştenitorilor legali şi/sau
testamentari ai acestora, op

şi persoanele care nu au valorificat titlurile de
desp

şte în sarcina beneficiarilor
retroced

şcoli, licee, sedii de universit

şi (5) din lege prev

şte imobilele pentru care foştii proprietari sau,
dup ştenitorii acestora au obliga

şte aplicarea art. 45 şi s

şi trei modele pentru completarea
documentelor privind imobilele pentru care urmeaz

şi a opinat c
ştia s

Finalizarea procesului de restituire

În şedin
şi completarea OUG nr. 109/2011 privind

guvernan

şi la societ
şi media pe ultimele

12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desf şoar

şi la regiile autonome
o component

şi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului
salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desf şoar

şi dintr-o component

şi nivelul stabilit pentru membrii
executivi ai CA şi este unica form

şi calitatea de administratori

ţa Guvernului României din 29 mai, a fost prezentat ţa
de Urgenţ

ţa corporativ ţa de Urgenţ
ţine urm

ţile comerciale, componenta fix
ţiei membrilor neexecutivi ai CA nu poate dep

ţile comerciale se acord
ţiei, component

ţii în recrutarea resurselor
umane ale c

ţie
Remuneraţia membrilor executivi ai CA este format ţie

fix

ţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de
performanţ ţi în contractul de mandat

Remuneraţia directorilor nu poate dep
ţie pentru directorii care

îndeplinesc

ă Ordonan
ă privind modificarea

ă a întreprinderilor publice. Ordonan ă
adoptată de Guvern con ătoarele prevederi

La regiile autonome ă ă lunară a
remunera ă

ă ă
activitatea regia sau societatea respectivă, medie comunicată de INS

Prin similitudine cu societă ă
ă variabilă a remunera ă al cărei nivel este

stabilit pe baza recomandărilor formulate de exper
ăror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de

selec
ă dintr-o indemniza

ă lunară care nu poate depă
ă ă activitatea regia

sau societatea respectivă, medie comunicată de INS, ă
variabilă revizuită în func

ă prevăzu
ă

ă de remunera

:
�

�

�

�

Plenul Camerei Deputaţilor, for decizional, a adoptat proiectul de
lege privind modificarea în sensul stabilirii unui
cvorum de participare de 30% din num

ţin de 25% din num

Legii referendumului
ărul persoanelor înscrise în

listele electorale
ărul persoanelor

înscrise în listele electorale, pentru toate tipurile de referendum.

şi a unui cvorum de validare egal cu majoritatea voturi-
lor valabil exprimate, dar nu mai pu

Senatorii au respins un proiect de lege
care are ca obiect de reglementare
amnistierea infracţiunilor pentru care Codul
penal sau legile speciale prev

ţierea în
întregime a pedepselor cu închisoare de
pân

ţa de judecat

ţ

ţa de urgenţ
ţiile pentru disponibilizaţi,

al c

ţilor, care este
decizional

ţii indemnizaţiei de

ăd o pedeapsă
privativă de libertate de până la 4 ani inclusiv
sau amendă, precum

ă la 6 ani inclusiv
ă aplicate de instan ă,

indiferent de modalitatea de executare a
pedepsei dispusă de instan ă.

Propunerea face parte din categoria
legilor organice, Senatul fiind prima Cameră
sesizată.

a aprobat ordonan ă
privind compensa

ăror număr va depă ătorii
ărilor guvernului.

Actul normativ urmează să fie supus
dezbaterii în Camera Deputa

ă.
Persoanele concediate vor beneficia

după încetarea plă

ă stabilită după vechimea în muncă -
de la 12 luni pentru cei cu vechime între trei

ă la 24 de luni pentru cei cu
vechime de peste 25 de ani de muncă.

Potrivit proiectului, vor putea beneficia
de prevederile acestuia numai persoanele
care au încheiat contracte individuale de
muncă pe durate nedeterminate cu
operatorii economici cu cel puţin 36 de luni
înainte de data concedierii. Persoanele
concediate vor beneficia de indemnizaţia de
şomaj, venit lunar de completare şi plăţi
compensatorii. După încetarea plăţii
indemnizaţiei de şomaj, persoanele
concediate vor beneficia de un venit lunar de
completare egal cu diferenţa dintre câştigul
salarial individual mediu net pe ultimele trei
luni înainte de concediere, stabilit pe baza
clauzelor din contractul individual de muncă,
dar nu mai mult decât câştigul salarial mediu
net pe economie din luna ianuarie a anului în
care s-a efectuat concedierea.

Proiectul, care se aplică până la data de
31 decembrie 2018 pentru persoanele
disponibilizate prin concedieri colective, are
caracter de lege ordinară.

şi gra

şi a pedepselor cu
amend

şi în urm şase
ani, zece mii, potrivit estim

şomaj
de un venit lunar de completare, pe o
perioad

şi zece ani, pân

Senatul

Guvernan]a corporativ@ a întreprinderilor publice În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în Monitorul Oficial al
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Rusia va finanţa în întregime tronsonul
sârb al conductei de gaze South Stream,
evaluat la 1,7 miliarde de dolari, a confirmat
preşedintele rus, Vladimir Putin, la
încheierea unei întâlniri cu omologul său
sârb, Tomislav Nikolic.

Preşedintele şi preşedintele chinez
se întâlnesc la o proprietate privat

şi
promovarea lui Xi în func şef al Partidului Comunist în
noiembrie anul trecut. Summit-ul vine cu mai multe luni înainte de
data programat

Barack Obama Xi Jinping
ă în California, 7-8 iunie, prima

reuniune fa ă-în-fa ă între cei doi după realegerea lui Obama

ă ini

ţ ţ
ţia de

ţial pentru întâlnirea celor doi.

�

�

�

�

�

Cancelarul german Angela Merkel s-a angajat s
"În urm

Pre
Ministerul Ap

ă ia măsuri pentru a evita un război comercial între China
ătorii cinci ani, vom sprijini dezvoltarea economică a

Africii prin furnizarea de până la 32 de miliarde de dolari în finan ă ă", a declarat primul-ministrul
japonez, Shinzo Abe

ărării din Columbia va semna, la
sfâr

şi UE, în
timpul primei vizite a noului premier chinez în Germania

şi privat
şedintele israelian Shimon Peres a ridicat posibilitatea unei conferin

şitul acestei luni, un acord de cooperare cu NATO

ţarea public
ţe interconfesionale

pentru pace în timpul întâlnirii recente, la Roma, cu Papa Francis

Tribunalul de la Haga i-a achitat de toate acuzaţiile
pe fostul

ţilor
pentru operaţiuni speciale ale DB, Franko Simatovi

ţi de crime împotriva umanit ţii comise în
timpul r

şef al Serviciului de securitate de stat al Serbiei
(DB), Jovica Staniši şi pe fostul comandant al Unitć,

ć. Cei
doi au fost acuza

ă

ă
ăzboiului din Bosnia, anii 1990.

O vast@ re]ea de Drone, ce poate transporta de la medicamente la pachete po}tale

S@n@tatea albinelor:
la 1 decembrie intr@ în vigoare restric]ii

la nivelul UE în privin]a utiliz@rii pesticidelor

Comisia ini]iaz@ o consultare public@ pe tema
viitorului cadru de politic@ al UE

PRISMA | 6 - 19 2013 |Iunie

Vara trecut
şi Haiti. Aceşti

robo

şeasc

şi alte elemente esen
şi infrastructura rutier

şi

servicii de baz

şi inflexibil

şit
limitele infrastructurii de telecomunica

şi principiu,
transferul traficului în spa

şor de construit şi pot fi
autonome. A p

şi-a dat rapid seama c

şi
CEO Matternet, spune într-un interviu: "Ne-
am întrebat, cum putem face un salt peste
drumuri dac

şi aparatele au doar o via

şi
senzori, capabil s

şi mai mult
pe m

şi efectuarea misiunilor. Pe scurt, dronele
Matternet sunt complet automatizate, şi vor fi
susţinute de o reţea de "hub-uri" de pe teren,
asemănătoare oficiilor poştale.

Aceste centre ar lăsa dronele să livreze
sau să ridice pachete, schimbând şi bateriile
înainte de a continua spre următoarea staţie.

Controlul dronelor şi atribuirea pachetelor
de livrare va fi în cele din urmă manipulată de
un sistem de operare automat, şi comenzile
sau cererile ar putea fi introduse şi plătite de
pe un telefon mobil.

În prezent, Matternet, care a primit finan
ţare pentru faza testelor, a trimis quadcoptere
în zboruri autonome punct-la-punct, în
Republica Dominicană, Haiti, Marea Britanie
şi la Moffett Field NASA, în SUA.

În continuare se vor face mai multe studii
în Republica Dominicană şi în altă parte, în
acest an, şi poate chiar va fi inaugurată prima
reţea de operare.

Pe parcursul testelor pot să apară câteva
obstacole tehnice. De exemplu, reţeaua de
drone mai este utilă atunci când în sezonul

musonilor, energie solară a reţelei este
limitată în timpul utilizării la vârf? Potrivit
fondatorilor, nu sunt probleme insumortabile.
Matternet ar putea alimenta posturile lor cu
energie hidro sau energie eoliană.

Cea mai mare provocare poate fi
pregătirea din punct de vedere politic "Pentru
că" spune Paola Santana, co-fondator
Matternet, "nimeni nu a înfiinţat o reţea de
drone până acum". Este un adevăr simplu şi
mulţi inventatori trebuie să-i facă faţă,
inovarea se poate întâmpla cu mulţi ani
înainte de a putea fi realizată politic. Privind în
perspectivă, Matternet crede că proiectul se
va dezvolta pe o curbă exponenţială,
transportând, în curând, mai multe bunuri pe
distanţe mai lungi. Primul pas va fi în zonele
rurale din ţările în curs de dezvoltare, urmat în
cele din urmă de zboruri utile în zonele cu
drumuri aglomerate din metropole.

The Matternet Vision
http://matternet.us/our-vision/
sau

Andreas Raptopoulos: Drones for good
https://www.youtube.com/watch?v=YOjN

yINbIX4

ă, au început să zboare drone
peste Republica Dominicană

ători nu au efectuat o misiune
militară sau de supraveghere a poli

ă depă ă infrastructura rutieră
primitivă în ările în curs de dezvoltare prin
construirea unui Pony Express-futurist, cu
drone. Pentru început, aceste "drone pentru
bunuri" vor transporta alimente, medicamente

ă ă de
calitate scăzută.

Ideea de Matternet a fost prezentată de
câ

ărăciei în diferite zone ale lumii au
ajuns la concluzia că aceasta este puternic
influen ă de lipsa accesului la bunuri

ă iar pentru acces este nevoie
de drumuri. Dar infrastructura rutieră este
scumpă ă.Ar putea fi nevoie de zeci
de ani pentru ca multe zone rurale să ajungă
să fie conectate la drumuri sigure. Privind la
modul în care telefonia mobilă a depă

ărut ideea folosirii aceluia

ărut o solu ă, dar
grupul ă aparatele
robotizate singure, sunt doar primul pas.

Andreas Raptopoulos, co-fondator

ă nu putem transporta multe
lucruri ă de 10 km cu
bateria noastră? Să facem o re

ă cu 3 colegi au pornit
la drum.

Re

ă transporte câteva
kilograme până la 10 de kilometri (

ăsura avansului tehnologie).
Apoi, firma va crea o re
ărcare solare în care aparatele autonome

schimbă bateriile uzate cu baterii deja

încărcate. O baterie care asigură 10 km de
zbor nu trebuie să limiteze raza de ac

ă
călătorească în întreaga re

ă va fi
un sistem de operare pentru dirijarea re

ă

ţi zbur
ţiei. Ei au

aparţinut firmei americane Matternet.Aceasta
vrea s

ţ

ţiale pentru sate blocate
de vreme proast

ţiva absolvenţi ai programului de studii
Singularity University (SU), din 2011.

Un grup de studenţi SU care studiau
cauzele s

ţat

ţii a
ap

ţiu. Dronele sunt
ieftine, relativ u

ţie elegant

ţ
ţea". Astfel

Raptopoulos, împreun

ţeaua de drone Matternet are trei
componente principale. În primul rând,
dronele, construite special, în fapt un
quadcopter electric autonom cu GPS

ţea de staţii de
înc

ţiune a
dronei la 10 km, acestea putând, teoretic, s

ţea doar
schimbând bateriile. Componenta final

ţelei,
schimb de informaţii cu autorit ţile de aviaţie,

-

Comisia Europeană a adoptat o restric

ă în termen de cel mult de doi
ani. Ea vizează pesticidele utilizate la tratarea plantelor

ăsura adoptată face parte din strategia globală a Comisiei
de a aborda declinul popula

ănătatea albinelor, în
2010, s-au întreprins mai multe ac

ă în curs de desfă ără:
desemnarea unui laborator de referin ă al UE pentru sănătatea
albinelor, o cofinan ă din partea UE pentru programele
apicole na

ă multiplele aspecte care
ar putea fi răspunzătoare de scăderea numărului de albine din
Europa.

Statele membre trebuie să retragă sau să modifice
autoriza ă
la 30 septembrie 2013. Ele pot permite utilizarea stocurilor
existente până la 30 noiembrie cel târziu.Autorită

ă a restric
ă ce vor fi disponibile informa

ă restric
ă

ă statele membre nu au ajuns la un
acord (cu majoritate calificată) în cadrul reuniunii comitetului de
apel din 29 aprilie 2013, Comisia a anun ă î

ă cum s-a prevăzut.
Restric ă se aplică utilizării a trei neonicotinoide

(clotianidin, imidacloprid

ă) care atrag
albinele. Celelalte utilizări autorizate rămân accesibile doar
profesioni ările vor fi limitate la posibilitatea de a trata
culturile care atrag albine din sere

ă înflorire.
S-a constatat că pesticidele sunt unul dintre factorii care ar fi

putea fi răspunzători de scăderea numărului de albine. Printre
ceilal ără parazi

ă a
acestora, managementul apicol

ările climatice.

ţie privind utilizarea a
trei pesticide din familia neonicotinoidelor (clotianidin,
imidacloprid

ţia de albine din Europa. Restricţia va intra în vigoare de la
1 decembrie 2013

ţiei de albine din Europa. De la
publicarea strategiei Comisiei privind s

ţiuni în acest sens, iar unele
sunt înc

ţ
ţare sporit

ţionale, cofinanţare pentru efectuarea de studii de
supraveghere în 17 state membre voluntare (3,3 milioane de
euro au fost alocate în 2012)

ţiile existente pentru a se conforma restricţiilor UE pân

ţile naţionale au
responsabilitatea de a asigura aplicarea corect ţiilor.

De îndat ţii noi, dar în maximum
doi ani, Comisia va revizui aceast ţie pentru a ţine seama
de nout ţile din domeniul ţific

ţat c
ţa restricţiei dup

ţia în cauz

ţelor, aplicarea pe sol (granule)
ţia cerealelor de iarn

ţi factori se num ţii, alţi agenţi patogeni, lipsa de
medicamente veterinare sau, uneori, utilizarea abuziv

şi tiametoxam), identificate drept nocive pentru
popula

şi va fi revizuit
şi a

cerealelor care atrag albinele şi polenizatorii.
M

şurare. Printre acestea se num

şi programele de cercetare ale UE,
precum BeeDoc şi STEP, care studiaz

ştiin şi tehnic.

Ca urmare a faptului c

şi va continua
demersurile în privin

şi tiametoxam) folosite pentru tratarea
semin şi tratamentul foliar al
plantelor şi cerealelor (cu excep

ştilor. Derog
şi din câmpurile în aer liber

numai dup

şi factorii de mediu, precum lipsa
hranei şi a habitatelor şi schimb

Etapele următoare

Context

Comisia Europeană a lansat o consultare publică pentru a reuni diverse
puncte de vedere ării rezultatelor evaluării
Strategiei europene 2007-2012 privind securitatea ănătatea în muncă.
Aceasta ar trebui să contribuie la identificarea unor provocări prezente

ănătatea în muncă ăsirea
solu ă

ă participe la această consultare, care va fi deschisă în perioada 31
mai - 26 iulie 2013. Se caută îndeosebi contribu

ă
ă angaja ăr

ă ănătă ă.
Ca bază pentru consultare, Comisia Europeană a publicat rezultatele

evaluării Strategiei europene 2007-2012 privind securitatea ănătatea în
muncă.

Concluziile acestei evaluări confirmă importan
ănătate în muncă, în special în ceea ce

prive ă de reducere a accidentelor de muncă
ării eforturilor ării unui cadru

comun de ac
ămân încă multe de făcut, în special pentru a se îmbunătă

ănătatea în muncă
în cadrul IMM-urilor

ănătate în
muncă legate de îmbătrânirea popula

ă
ănătă ă prin intermediul unor strategii multianuale adoptate de

Comisie în urma unor consultări
ăr

ă acum adoptate două strategii pe tema securită
ănătă ă, ă în

2006, iar a doua în 2007, pentru perioada până în 2012.
Strategia 2007-2012 a stabilit un obiectiv ambi

ă cu 25 %. În plus, au fost
identificate o serie de obiective specifice precum

îmbunătă
ănătate în muncă ă punere în aplicare a acestuia
adaptarea cadrului la schimbările de la locul de muncă
elaborarea unor strategii na

ărilor de comportament
ă vizeze toate segmentele societă

ătatea perioadei a
strategiei 2007-2012. Evaluarea finală este disponibilă acum online

ă pe un proces amplu de consultare realizat în rândul tuturor
principalelor păr ă

ănătate în muncă din statele membre,
organiza ă angaja

ăr

şi contribu
şi s

şi
viitoare referitoare la securitatea şi s şi la g

şi toate organiza

şi a organiza
şi angajatorii, precum şi de la p şi

de la exper şi s

şi s

şi s
şte tendin şi rolul

strategiei UE în privin şi a furniz

şi s
şi al microîntreprinderilor, pentru a se elabora

instrumente mai precise de monitorizare şi de colectare de date, pentru a
se pune mai mult accent pe riscurile emergente şi pe bolile profesionale şi
pentru a se aborda în mod eficace problemele de securitate şi s

şi-a îndeplinit rolul politic în domeniul securit
şi s

şi implementate în mod voluntar de statele
membre şi de p

şi
s şi anume prima în 2002, cuprinzând perioada pân

şi s şi o mai bun

şi
încurajarea schimb şi promovarea unei culturi

de prevenire care s

şi se
bazeaz

şi s
şi angajatorii la nivelul UE şi la nivel

na şi alte p

ţii, în urma public

ţiilor pentru remedierea lor. Toţi cet ţenii ţiile sunt
invitaţi s

ţii din partea
reprezentanţilor autorit ţilor publice ale statelor membre ţiilor
care reprezint ţii ţile interesate

ţii care au un interes în domeniul securit ţii ţii în munc

ţa dimensiunii europene
a politicii în materie de securitate

ţa pozitiv
ţa coordon

ţiune.
În viitor mai r ţi

punerea în aplicare a dispoziţiilor privind securitatea

ţiei active.

Începând din 2002, UE ţii
ţii în munc

ţile interesate.
Au fost pân ţii

ţii în munc

ţios pentru toate statele
membre: reducerea accidentelor de munc

ţirea cadrului de reglementare al UE în materie de securitate

ţionale coerente adaptate situaţiei specifice
din fiecare stat membru

ţii.
În aprilie 2011, Comisia a publicat o evaluare la jum

ţi interesate din domeniu: autorit ţile publice competente
în materie de securitate

ţiile care reprezint ţii
ţional, experţi ţi interesate din domeniu.

Context

:
�

�

�

�

IP/13/491, 31.05.2013

Israelul a reacţionat negativ la cererea
Partidului Verzilor germani potrivit c

au ajuns la
un acord privind menţinerea plafonului de
producţie la 30 milioane de barili pe zi, pentru
a doua jum

ţiei de petrol de

ţ

ţia total

ţia de petrol la nivel mondial a fost de
aproximativ 40 la sut

ţie din Coreea de Nord s-a
aflat recent la Beijing pentru întâlniri cu liderii
Partidului Comunist. Aceasta a fost prima
vizit

ţiile dintre cele dou

ăreia
produsele din coloniile israeliene din Cisior-
dania să fie etichetate corespunzător atunci
când sunt importate în Germania

ătate a lui 2013.
Cre

ă principală pentru OPEC, are un
impact crescând asupra cartelului.

ă
numită fracturare hidraulică, au ridicat
produc ă a SUA la 7.4 milioane de
barili pe zi în această lună. Cota OPEC din
produc

ă în ultimii ani.

ar putea fi în top pe
ordinea de zi atunci când liderii din Coreea
de Sud

ă de acest gen de când Kim Jong Un a
preluat puterea în Coreea de Nord, 2011.

Discu ă Corei, China,
Japonia, Rusia

şi UE. În
prezent, pe eticheta acestor produse apare
"Fabricat în Israel". Ambasada Israelului a
catalogat eforturile Partidului Verde din
Germania de etichetare a produselor din
Cisiordania o încercare de boicot economic
îndreptat împotriva statului Israel.

şterea produc şist în
Statele Unite, cea mai mare economie din
lume şi pia

Şisturile
bituminoase, care sunt extrase prin
combinarea de foraj orizontal, cu o practic

şi China se întâlnesc în Beijing, la
sfârşitul lunii iunie, a declarat un oficial sud-
coreean. O delega

şi Statele Unite au fost
suspendate în 2008.

Membri i Organizaţ iei Statelor
Exportatoare de Petrol (OPEC)

Denuclearizarea

Aproximativ douăzeci de înal
ă, iudaică

ă, precum ă
ă

ţi
reprezentanţi ai religiilor cre

ţii
hinduse din întreaga Europ

ştin
şi musulman şi ai comunit

s-au reunit, în
30 mai, la sediul Comisiei Europene, la Bru-
xelles, sub deviza „Cum să plasăm cetă

ă
modalită

ă

ă ă. Contribu
ă

ă care se desfă ă, la nivel european,
între cetă ă

ă

ţenii
în inima Europei, într-o lume în schimbare”.

Reuniunea din acest an a avut ca tem
ţile de a intensifica dialogul cu

cet ţenii ţiile sociale asupra
viitorului Europei

ţenia european ţia
reprezentanţilor bisericilor ţilor
religioase a alimentat direct o dezbatere mai
larg

ţeni, întreprinderi, societatea civil
ţii guvernamentale, în contextul

Anului european al cet ţenilor 2013.

şi cu organiza
şi asupra drepturilor

individuale şi colective fundamentale garan-
tate de cet

şi ai comunit

şoar

şi organiza



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, 150 lei; televizor sport
plat, 80 lei; Play Station 2 cu 7 jocuri

ă combi
nată completă, 800 lei. Tel. 0770-
546592, 0769-212428. (RR)

Vând în Re ă pt hol,
1 30x0 35 m, 60 lei; oglindă pt baie,
30 lei; covora

ărcătoare telefon, 5-10 lei/buc;
veioză dormitor, 14 lei; veioză birou,
14 lei; aparate defecte p piese:
aspirator, prăjitor pâine; suport inox
pentru perie ă la baie;
baterie nouă chiuvetă; canapea
nouă, 600 lei; 1 pereche cizme din
piele culoare neagră mărimea 38,
550 lei; 1 pereche schiuri, 70 lei; u ă
pliantă, 70 lei; tablou pictat în 1980,
80 lei; 4 tablouri mici; set pt condi
mente din 12 piese, 6 mari, 6 mici.
Tel. 0786-483218, 0747-468797,
0355-415185. (RR)

Vând la Re ă
ă pliantă, covoare

ă Duroc,
140 kg fătată recent, cu 10 purcei
marele alb monta
ăptămâni, 3500 lei neg; sorg

pentru animale, 1.50 lei/kg. Tel.
0740-770047. (RR)

Vând în Re ă,
un leandru de 2 m înăl

ăr la Câlnic balo

ă cu mo
tor Honda. Tel. 0755-078696. (RR)

Vând, în Re

ă, 120 lei;
monitor nou de 17, 150 lei; boxe
100 W, 80 lei; sta

ă, 100
lei; GPS pt ma ă, recent adus din
Spania, cu harta Spaniei, 150 lei.
Tel. 0765-577197. (RR)

Vând fotoliu pentru 2 persoane,
250 lei; masă bucătărie din lemn,
nouă, 100 lei. Tel. 0744-661866 ( )

Vând în Re

ă
ă de tineret, canapea inclusă

în ea, stare foarte bună; canapele
ă de cusut electrică;

toate pre

ă, 5500 lei;
mânz la 1 an, este iapă, 2500 lei; o
pereche de cai, armăsar ă, la 5
ani amândoi, 10.000 lei. Tel. 0785-
888582. (RR)

şi
şi

telecomand

şi 3 manete, 150 lei. Tel. 0757-
544415. (RR)

Vând în Reşi

şi

ş rotund persan, 60 lei;
înc

şi hârtie igienic

ş

şi şi Bichon şi
Pudel; uş şi televi
zor color. Tel. 0761-137478. (RR)

Vând la Zorlen

şa scroaf

şi

şchii
la tineri, vârstnici, 600 lei. Tel. 0761-
804615, 0355-805351. (RR)

Cump

şi

şin

şi voce,
100 lei; de 500 ata de calcula
tor 150 lei; expresor de cafea cu
pastile, 100 lei; laptop Son Vaio pt
piese, 100 lei; laptop P3 Medion în
stare de func

şin

şi

şi apartamente, 400 lei. Tel.
0729-093986. (RR)

Vând la Bocşa mas şi scaune;
mobil

şi
fotolii; maşin

şie, castrat,
2450 lei neg. Tel. 0740-145324. ( )

Vând la Mehadica cal de 5 ani,
breaz, culoare galben

şi iap

ţa 2 expresoare,
100 lei/buc; televizor cu ecran plat

ţa mobil -

ţa oglind .
, , .

entru

. -

ţa c ţelu
-

ţu Mare 2 porci,
120-130 kg, 9 lei/kg. Tel. 0757-
311013. (RR)

Vând la Boc

ţi artificial, 2
s

ţa floare de cas
ţime, florile de

culoare roz, 300 lei; aparat fitness
cu haltere pentru dezvoltat mu

ţi mici de
paie, ofer 0,7-0,8 lei. Tel. 0755-
078696. (RR)

Vând la Câlnic generator de
curent de 5.5 KW pe benzin -

ţa, P4 cu monitor
lcd, 400 lei; P4 cu monitor lcd, 300
lei; P4, 150 lei; monitor lcd de 15,
100 lei; dvd portabil, 130 lei; caseto-
fon mp3 cu cd pt. ma

lcd
ţie karaoke

hdd s -

y .

ţionare, 200 lei; hdd de
250, 100 lei; tv Grundig diagonala
70, 150 lei; tv Siemens sport,
diagonala 37, cu telecomand

.

rr
ţa aparat aer

condiţionat Alaska, portabil, 12.000
BTU, ideal pentru birouri, ateliere,
hale

ţurile negociabile. Tel.
0746-355920. (RR)

Vând laAnina mânz semi-muran
de un an, culoare ro

rr

Pierdut c ţelu

ţie special

ţumesc. Tel. 0745-221840.

ţea de 4 luni,
rasa Holstein, culoare neagr

-

ă ă Beagle tricolor,
vârsta 5 luni jumate, necesită
alimenta ă (este sub
tratament), cine are detalii este
rugat să sune urgent la nr. de tel.
afi ă recompensă.
Mul

ăzi mari, 100 l + 2000 l +
2500 l. Brad

Vând la Sacu vi
ă cu

alb, 2000 lei; congelator cu 7 serta
re, 500 lei. Tel. 0720-102259. (RR)

ş

şat. Se ofer

şi Gorun, 1000 lei
bucata. Tel. 0743-092858.

Vând 3 c

Vând prese pentru fabricat foi de
prăjitură uscată, în stare foarte
bună. Pre ă. Tel. 0734-
154545.

Vând moară de produs pufule
ă de făcut gard

de sârmă până la 3 mm, cu ochi de
80 mm, func ă cu motor
electric la 220 V. Tel. 0734-154545.

Vând sârmă cupru pentru
bobinaj, trei dimensiuni. Tel. 0770-
980791.

Vând Play Station portabil
modat, card, pre

ă, pre
ă, pre

ă caldă, Ariston, 17
l/min, omologate

ămpi foarte
vechi, de colec

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

Vând la O
ă de ceramică, 500 lei; frigidere,

200 lei/buc; televizoare color, 200
lei/buc; ma ă automată de spălat,
450 lei; cuptor cu microunde digital,
250 lei; dormitor complet cu pat du-
blu, 2 saltele, ideal pt. o cameră 4/5,
1300 lei; birou pt. copii, 100 lei;
masă tv, 70 lei; ladă frigorifică cu 6
sertare, 600 lei; 2 steppere pt. fit-
ness, 200 lei/buc. Tel. 0723-214338,
0355-417174, 0784-077970. (RR)

Vând la Or ă Holstein
fătată recent, cu vi

ă alb cu
ro ăptămâni, 700 lei. Tel.
0746-642653. (RR)

Vând col

ă exten
sibilă de 4 persoane cu picioare
deta

ă Sony, 50
lei; Play Station 1, 30 lei; mandolină
veche, 100 lei; călcător de draperii,
30 lei; calorifere, 100 lei/buc; butelie
cu aragaz 4 ochiuri, 200 lei; 3 butelii,
100 lei/buc; pantofi sport Nike
mărimea 48 1/2, 50 €; cărucior sport
de feti ă, 100 lei; butelie mică de
camping, 100 lei; mobilă veche din
lemn de cire ă cu mâna, 2
fotolii, 2 scaune, canapea, 1000 lei.
Tel. 0748-362533. (RR)

ţ 500 lei/bucat

ţi,
1000 € neg.; ma

ţioneaz

ţ 320 lei; Play
Station 2 modat, manete, jocuri, preţ
270 lei; jocuri originale Play Station
3, portabil, psp, xbox, Play Station 2,
calculator, preţ 16 lei bucata. Tel.
0721-414951.

Vând Nokia 6300, preţ 150 lei;
Nokia N73, 150 lei; Nokia 6234, preţ
130 lei; Nokia pe ţ 120 lei;
Nokia cu card ţ 70 lei;
Nokia color, 40 lei; LG digital preţ
110 lei. Tel. 0721-798604.

ţa instante pe gaz

ţie, 250
lei/buc; aparat radio pe l

ţie. Tel. 0729-
824413. (RR)

Cump

ţelu Ro

ţel mic, 1200 €.
Tel. 0720-725826. (RR)

Vând la Brebu viţea de 2 luni,
1000 lei porc 120 kg. Tel. 0720-
789946, 0355-883547. (RR)

Vând la Re ţa viţelu

ţar de sufragerie, 1000
lei. Tel. 0740-766056. (RR)

Vând în Gârli -

ţa televizor Thom-
son sport, 100 lei; combin

ţ

şin

şin
şi camer

Vând în Reşi şi
butelie pentru ap

şi garan

şu cuptor cu
plit

şin

şova vac

şi

şi ş
şu, peste 3 s

şte mas

şabile, 250 lei; calculator 386 cu
jocuri pentru copii, 300 lei. Tel. 0721-
858721. (RR)

Vând în Reşi

ş sculptat
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Vând în Re ă Zanussi, 60
lei; sursă calculator cu tot cu coole
de răcire procesor, 20 lei; cărucior
copil, 50 lei; 2 boxe cu supor

ă cu ventilator cu 4 becuri, 50
lei; lustre cu 2-3 bra

ă cu spoturi, 40 lei; casetofon
auto Daewoo cu fa ă deta ă, 40
lei; scaune metalice, 20 lei/buc; jalu
zele orizontale, diferite dimensiuni,
10 lei/buc; masă culoare neagră,
picioare deta

ăl ă, 80 lei;
masă pt sudură, 40 lei; antenă
parabolică, fără aparatură, 40 lei;
săniu ă, 90 lei; bicicletă copii 3-8 ani,
adusă din Germania, stare perfectă,
150 lei; treining bărba ărime ma
re, 50 lei; aspirator 1300 W, 80 lei;
filtru cafea, 20 lei. Tel. 0740-520382.

Vând la Anina ma ă de cusut
Paf în stare perfectă de func

ă tineret compusă din mai
multe piese; 2 plapume din lână
naturală; tablouri în ulei; costum
popular de femei din zonă, 200 €;
candelabre cu 2, 8

ă plu ă, 250 lei; toate
pre

ă pentru
curte sau grădină din ratan, compu
să din 2 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 la Brebu vi

ă rasa
Holstein, fătată, 1200 €. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând la Borlovenii Noi grăsună
sau grăsun până în 40 kg, 300
lei/buc neg. Tel. 0762-378703. (RR)

Vând la Cornereva tăura

ă, 500 lei neg. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând la Oravi ăzi de albine
Dadant

ăr la Oravi

ă pt
spălat vase MILE, stare foarte bună,
1000 lei; frigider cu 6 sertare, 500
lei. Tel. 0355-401982. (RR)

Vând în Re ăsurat
glicemia, sigilat, 70 lei. Tel. 0355-
409985, 0727-199030. (RR)

Cumpăr în Re ă
din catifea sau stofă mai groasă pe
fond portocaliu. Tel. 0355-409985,
0727-199030. (RR)

Vând în Boc ă pe
lemne de 300 , pentru căldură

ă caldă, 5000 €. Tel. 0755-
544836, 0721-729490. (RR)

Vând la Jamu Mare 20 de oi rasa
birca cu miei, 550 lei neg. Tel. 0742-
544119. (RR)

Vând în Boc ă din
inox alimentar, 130 l, cu răcitor de
cupru, are ă,
1000 €; masă de circular mare, cu
motor trifazic 4 , 200 €; motor
electric trifazic 11 , 3000 rota

ărimea 300 mm, 200 lei;
cântar 550 kg, 600 lei; reductoare
noi cu raportul 1 la 45, 400 lei
bucata; robinete noi pentru apă
caldă

ă pe gaz cu tiraj
natural în stare foarte bună 24 ,
germană, 500 lei; motor trifazic 4

, 400 lei; ma ă de scris germa
nă nouă, 150 lei; masă sufragerie
placată cu gresie, 200 lei; cuier de
hol din fier forjat provenin ă Germa
nia, 100 lei. Tel. 0745-134127. (RR)

şi

şabil

şabile, 80 lei; grilaj pt
rafturi cu în

şin

şi 12 becuri;
garnitur şat

şi

şi umbrel

şova vac

ş 450
kg, 70 lei/kg viu. Tel. 0742-483611.

Vând în Caransebeş rochie de
mireas

şi multietajate, 80 lei/buc
cuib şi magazie. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)

Cump

şu maşin

şi

şi

şa central
şi

ap

şa cazan

şi alimentare lateral

şi cu

şi aburi de 1, 2, 3

şin

ţa hot
r

ţi, 35
lei/buc; 2 boxe 50 W, 30 lei/buc;
lustr

ţe, 10 lei/buc;
lustr

ţ
-

.
ţime ajustabil

.

ţ

ţi, m -

ţionare;
mobil

ţurile sunt negociabile. Tel. 0729-
876548, 0255-240038. (RR)

Vând în Re ţa mobil
-

ţionat

ţionat

ţea de 1 an,
1800 lei neg. Tel. 0729-931567,
0255-232540. (RR)

Vând la Or

ţa l

ţa telefon Hello
Kitty. Tel. 0767-791282, 0762-
179725. (RR)

Vând la Oţelu Ro .

ţa aparat m

ţa feţe de mas

kw

ţuic

kw
kw ţii,

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

ţoli, 100
lei/ţol; curele trapezoidale noi,
22x14x2860, 20 lei/buc. Tel. 0747-
877713, 0757-546078. (RR)

Vând la Deta 30 de oi ţurcane
tinere cu tot cu miei, 550 lei cu tot cu
miel. Tel. 0747-356444. (RR)

Vând central
kw

kw -

ţ -
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m ţ
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Vând la bucata scaunul la 45 lei,
o m ţăsu ă rotundă 3 scaune 200 lei,
45 scaune cu 15 mese la 2000 lei.
Tel. 0760495005

Cumpăr timbre filatelice şi
machete maşini. Info şi oferte cu
foto pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com

Vând corturi noi de 2 persoane
190 lei/buc. Tel. 0763-811062.

Vând hot Zanussi 60 lei, filtru
cafea 15 lei, mas

şabile 80 lei scaune
metalice 20 lei/buc. Tel. 0740-
520382

şi, birou de
calculator alb, dul

şi de sticl

şin şin

şti mioritici vârsta
5 s

şi note muzicale. Nu are t

şi note muzi
cale. Nu are t

şin

şi
masculi, rase: cu umeri negri şi
comuni, crescu

şi
culoare deschis

şi m

şin

şin

şi granule marmur

şi de dou

ă
ă din lemn cu

picioare deta

Vând dulap cu 2 u
ăpior cu sertare,

măsu ă de sufragerie, comodă tv cu
u ă. Toate sunt aduse din
Germania. Tel. 0749-044785.

Vând congelator cu 7 sertare,
ma ă de spălat haine, ma ă de
spălat vase, covoare de calitate
aduse din Germania. Tel. 0749-
044785

Vând o vitrină termopan albă
230/98 pre

ă marcat Datecs MP 55
folosita 3 luni, pre

ăne
ăpt. părin

ăjituri cu tranda
firi ăvi

ăjituri cu trandafiri
ăvi ă. Dimensiune:

10x17x14,5 cm; 50 - buc. 1,2 lei/
buc. Tel. 0745-698090.

Vând ma ă de cusut Monica,
cu pedală, brodează, surfilează,
pre

ăuni adul

ă Lirika, foarte bine
între ă, opt octave, cu placă de
bronz, pre

ă 250 lei, măsu ă de
sufragerie 100 lei, birou alb 150 lei,
comoda tv 150 lei, dulăpior cu
sertare 150 lei, covoare de diferite
culori ăsuri, calitate bună. Toate
sunt aduse din Germania. Tel. 0749-
044785.

Vând ma ă de spălat haine
100 €, ladă frigorifică cu 7 sertare
500 lei, ma ă de spălat vase 100
€. Tel. 0749-044785.

Cumpăr bicicletă copii, să fie în
stare acceptabilă, indiferent de
culoare. Tel. 0728-813340.

Vând bijuterii body piercing . Tel.
0764-335767.

Vând tabletă 1000mhz procesor
256ram/4gb hdd detalii pe tableta.
marmoro. info pre

ă) cu
placă marmură, la doar 350 lei
transport montaj gratuit sau
monument marmura cu sculptura
calitate la doar 1300lei detalii pe
romarmura.com tel. 0766-860854

ă ă luni spre
adop

ţ

.

ţ 60 €. Tel. 0749-044785.
Vând cas

ţ 350 lei. Tel. 0771-
587443.

Vând dvd home theatre system
Sony DAV-DZ280 5.1 preţ 650 lei.
Tel. 0748-200414.

Vând ciob
ţi de talie mare preţ 60

€. Tel. 0722-558567.
Cutie pentru pr -

ţa.
Dimensiune: L 17,5 cm l: 15,5 cm h:
15,5 cm; 70 - buc. 2 lei/ buc. Cutie pt.
pr -

ţ

ţ 150 lei. Tel. 0722-630097.
Vând p ţi, femele

ţi în libertate. Tel.
0722-630097.

Vând pianin
ţinut

ţ 1000 € neg. Tel. 0722-
630097.

Vând tablou Toamna pictat de
I.V. Gaidos, rama din lemn masiv,
preţ 500 lei. Tel. 0722-630097.

Vând în Anina dulap cu 2 u
ţ

ţ 350 lei. Tel.
0766-860854.

Monument funerar mozaic
(ciment

ţelu
ţie. Tel. 0724-761770.

Ofer c

Asocia

ş şi zugr

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

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

ţie de proprietari c

ţie acoperi

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

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

ăutăm
firmă sau persoană fizică pentru
repara ăvire casa
scării. Tel. 0763-906047.

Oferim zboruri de agrement

ări

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

Îngrijesc copii, bătrâni. Tel.
0355-804513. (RR)

Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0772-175140

-

Persoană fizică efectuez tractări
auto

ă cu troliu. Non-Stop. Tel. 0762-
687236.

şi transport utilaje agricole,
autoturisme, tractoare, cu autoplat-
form

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:

Iunie

Oferte-Cereri

de Serviciu

Bărbat 36 ani, Costel, handicap
fizic grad II, caută parteneră. Tel.
0734-107938.

Pensionară 64 ani, cu aparta-
ment, caut partener. Tel. 0772-
175140

Pensionar caut rela ă
cu femeie până la 60 ani. Rog
seriozitate. Tel. 0762-895785

Tânără drăgu ă, 20 ani, cu 1
copil de 3 ani caut un băiat serios
pentru căsătorie sau o rela

ă. id oanarobi. Tel. 0740-000000.
Bărbat 42 ani, din Re

ără obliga ă cu o
doamnă. Tel. 0735-688108.

A ă mai suplă,
până în 45 ani, în sufletul căreia să
am loc pentru totdeauna, să-i fac
inima să zâmbească. Eu serios,
singur, neîn

ăr, drăgu
ără copii, fără vicii,

doresc să cunosc o fată serioasă de
la sat sau ora
ăsătorie ă a forma o

familie. Rog seriozitate. Tel. 0725-
433684.

ţie serioas

ţ

ţie sta-
bil

ţa, singur,
f ţii, doresc cuno ţ

ţeles, 48/1,63/73 Re ţa.
Tel. 0770-495533.

Tân ţ, serios, serviciu,
apartament, f

şi
ştin

ştept o doamn

şi

ş, pentru prietenie -
c şi împreun

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo
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Vând laArad 2 paturi de spital cu
motor electric care ridică fa

Vând în Re ă
de la un col

ăr aparat de radio amator.
Tel. 0766-251256. (RR)

Vând congelator Arctic cu 5
sertare, stare bună, 300 lei. Tel.
0740-240591. (RR)

Vând la Cărbunari mânz semi-
muran 1 an ă, culoare ro

ă
vacă, 9 lei/kg. Tel. 0762-378703.

Vând la Boc
ă, 500 lei;

telefoane celulare, 50 lei-200 €. Tel.
0743-795061. (RR)

Vând în Caransebe

ărimi, cheie
franceză, borma ă cu burghie
diferite mărimi; televizor alb negru în
stare bună de func

ă, are

ă oi Tel. 0731-418674
Vând frigider Artic cu congelator

3 sertare, clasa A, stare perfectă,
308 kw/an, pre

ă medicală nouă,
pre

ă Jonsered 2238 ,
2 , lama 40 cm, nouă, încercată,
pre

ă

ă, gril, rotisor timer, iluminat
cuptor, tăvi etc. Pre

ă copii 3-8 ani stare
perfectă 130 lei, 2 boxe 50w made
Germany 30 lei/buc, antenă parabo
lică (oala) 40 lei. Tel. 0728-813340.

Vând masă din lemn cu picioare
deta

ăprior 200 lei. Tel.
0740-520382.

Vând circular bun, pentru ascu

ăzut, la doar 500 lei. Tel.
0728-510783, 0355-415608.

Vând frigider mic Arctic, este în
stare bună. are

ă pt. detalii, în Re

Închiriez în jude
ă. Tel.

0760-495005.

ţa,
spatele

ţa canapea cu lad
ţar, 300-400 lei neg. Tel.

0757-130477. (RR)
Cump

(rr)

.

ţionare. Tel.
0768-776073, 0720-663621. (RR)

Vând la Re ţa frigider Arctic,
stare bun

ţ 550 lei. Tel. 0722-
504574

Vând biciclet
ţ 150 lei. Tel. 0355-805986
Vând drujb CS

CP
ţ 550 lei neg. Tel. 0744-783882
Vând convector gaz 100 mc,

funcţional, la zid, preţ 250 lei neg.
Tel. 0355-407515

Vând aragaz Zanussi 4 ochiuri,
stare foarte bun , aproape nou,
duze

ţ 500 lei. neg. Tel.
0720-006988

Vând biciclet

-

ţit
cuţite, topoare, strung, are filiere,
trebuie v

ţa. Tel.
0728-510783, 0355-415608

Vând cercelu -
ţi, diverse culori. Tel. 0770-389533.

ţul Timi
ţul de 1 € pe lun

şi pe laterale, 4000 lei/buc.
Tel. 0740-253346. (RR)

şi

şi 1 lun şie,
alb în frunte, 2400 lei neg. Tel. 0740-
915944. (RR)

Vând la Borlovenii Noi brânz

şa calculator cu
monitor şi tastatur

ş clichet pt
chei tubulare, prelungitoare, chei
fixe şi tubulare diferite m

şin

şi
şi congelator, 250

lei. Tel. 0728-260018. (RR)
Vând canapele extensibile

pentru 2-3 persoane; pat Drobeta;
pick-up radio casetofon. Tel. 0255-
218141. (RR)

Vând familii de albine şi câine
paz

şi pentru butelie, aprindere
electric

şabile 80 lei, 3 scaune metalice
20 lei/buc. Corn c

şi congelator, cu 50
lei, sun şi

şi la ghiveci, înflo
ri

ş, popi
metalici la pre

Vând în Reşiţa cuptor cu
microunde, 100 lei; bicicletă
bărbătească, adusă din Germania,
100 lei. Tel. 0355-422818. (RR)

Vând la Boc

ărsată, de
primăvară, salcâm, 20 lei/kg. Tel.
0755-042152. (RR)

ăr bicicleta pentru copii.
Tel. 0740-520382.

şa 25 de familii de
albine, începând cu 500 lei/buc,
miere în faguri sau v

Cump

RE ŢA:
ANINA:

Ţ:

ŞI

ŞA:
B

Ş:

contabil: 1; electrician in constructii: 1
Sp

ţitor scule, instrumente medi-
cale

ţiilor: 1; muncitor necalificat la spargerea
ţii: 1;

ălător vehicule: 2

ătar: 2; cameristă hotel: 3; econo-
mist bancă: 1; femeie de serviciu: 1; inginer căi ferate, drumuri si poduri:
1; instalator apă, canal: 1; ospătar (chelner): 4; ă
de mare tonaj: 1; spălătoreasă lenjerie: 1; vânzător: 1

ărfuri: 1; muncitor necalificat
în industria confec ăierea
materialelor de construc ă de mare tonaj: 1

BOC
ĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

TOTAL JUDE

Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 2

şofer autocamion/maşin

A
şi obiecte de uz casnic: 1; manipulant m

şi t
şofer autocamion/maşin

1
Baies: 1; buc

dministrator: 1; ascu

51

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 05.06.2013

Vând ieftin biciclet
ţi), 340 lei, reducere de la 380

lei. Tel. 0721-155683.

ţinut, înmatriculat, 2000 €. Tel.
0754-917166.

Vând tractor 650, stare de
funcţionare

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

ţie asistat
ţie pe lanţ, 5 u

ţoli cu 4 prizoane
pt. Ford, Vw

ţie mecanic
ţi spate Opel, huse cu tije la port-

bagaj Astra break. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând la Re ţa motocositoare
Carpatina cu ceva defecte

ţie
benzin ţionare plus
diferenţa. Tel. 0740-770047. (RR)

Cump

ţie, chiar

ţa tractor U445,
reparaţie capital

ă nouă
(băie

ă. Tel. 0743-
092858.

Vindem Suzuky Vitara anul
2004, 1997 cmc, diesel, 80.000 km.
Tel. 0754-917166.

Vând în Re

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

ă/vară Michelin, înmatriculat
acte la zi, nerulat în România 2100
€; 4 jante tablă 13

ă

ă de adunat fânul
tip păianjen, 750 €; tractor Massey
Ferguson în 4 pistoane, 2200 €. Tel.
0746-642653. (RR)

Vând la Boc

ă în stare de func

ăr la Boc

ă, ma-
xim 1000 €. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând la Re
ă, piese

ă, 3300 €. Tel. 0767-679777.

Vindem Audi an 1997, bine
între

şi un electromotor
tractor 445, stare bun

şi

şi, cauciucuri
noi iarn

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

şi
şi cosi-

toare pe tamburi pt. tractor, masa de
1.65, 750 €; grebl

şa Dacia Papuc
pentru programul Rabla sau schimb
cu Dacia Papuc de 1.6 pe injec

şa Dacia Papuc
cu 2 locuri, an 2000 - 2002, motor de
1.6 pe injec şi radiat

şi
şi motor de

rezerv

Mecanic auto efectuez orice
repara ăţie. M şi deplasez (service
mobil). Tel. 0742-879729.

Consultan ă juridică pentru
firme. Tel. 0747-903764.

ţ

Transport marfă cu camioneta,
moloz, materiale de construc

ă etc. Tel. 0765-651136.
Ofer clase de limba spaniolă

copiilor
ăinătate. Completez acte

ă. Tel.
0753-402231.

Organizăm petreceri de neuitat
pentru copii. Decor party, muzică,
anima

ărie gonflabilă ă baloane
de săpun. Tel. 0753-402231.

Transport persoane Austria-
România. Tel. 00436763127442

Fă din casa ta o casă de vis.
Echipă de profesioni ăm
lucrări de amenajări interioare

ă, tencuieli,
zidării, ridips, case la ro

ări,
instala

ări interioare,
gresie, faian

ăveli, instala

ă în
domeniu. Tel. 0770-765659.

Echipă constructori cu experien-
ă ă la pre

ării, acoperise
din ă sau tablă, case la ro

ţii,
mobil

ţie, costum de carnaval, totul
la preţul de 200 lei. Servicii extra:
juc

ţ

ţii sanitare ţuri
în raport cu calitatea. Nu mai
a

ţuri avantajoase zidarii ten-
cuieli faianta gresie rigips instalatii
sanitare termoizolati i podele
laminate finisaje int ext sarpante fier
beton dupa proiect. Tel. 0734-
591973, 0742-507274.

Execut amenaj
ţa, rigips, glet, podele

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

ţ

ţ ţe execut ţuri ac-
cesibile fundaţii, zid

ţigl

, ţ

şi celor care vor sa lucreze
în str şi
redactez CV în aceeaşi limb

şi maşin

şti, execut
şi

exterioare, gresie, faian
şu şi la

cheie, acoperişuri, mansard
şi electrice. Pre

ştepta. Tel. 0765-651136.
Pre

şi
electrice, plachez pereti rigips,
polistiren. etc. Experien

şi referin

şu,
mansarde atât pe blocuri cât şi pe
case, termoizolattii case, placat gre-
sie/faianta, montat/ raschetat par-
chet, pereti casetati rigips, instalatii
tehnicosanitare şi electrice. Totul la
cheie pre uri neg. Tel. 0741-017894

Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing . Tel. 0764-335767.

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

Subscrisa SC Auto Alex SRL, cu sediul în localitatea Moldova
Nouă, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 13, jud. Cara ă
la Registrul Comer

ă pierdut la data de 22.05.2013 actul adi

ş-Severin, înregistrat
ţului sub nr. J11/701/1992, având cod fiscal RO

1074871, declar ţional
nr.32/03.05.2011 de modificare a autorizaţiei de funcţionare nr.
829/23.05.2008. Tel. 0736-300798.

B ţ
ţ minim.Ador

copii ţioas

ţar ţiuni, obiective. Tel. 0770-
980791.

.
ţ

ţean american caut mena-
jer ţa

ţii. Tel. 0766-713881.
Caut urgent loc de munc

ţa, se asigur

ţii electrice
ţie

on

Caut microbuz pentru deplas

Persoan

Transport cu camioneta mobil

ă cu experien ă (57) caut să
îngrijesc copii mici. Pre

ă. Tel.
0770-456371 sau 0722-174893.

ări
în ă, sta

ă flexibilă, plăcută,
vorbesc bine germană, maghiară.
Schimb persoane pt termen scurt,
for ă majoră. Tel. 0770-980791.

ă,
tot felul de materiale, ridic moloz de
la firme ării, defri

ă
ă în casă. Eu locuiesc în Re

ără obliga
ă în Go-

vândari, îngrijesc copii sau bătrâni
sau fac menaj la familii, sau femeie
de serviciu la firme. Tel. 0786-4832
18, 0747-468797, 0355-415185 (rr)

Se caută mulgător de animale
pentru zona Re ă
casă, masă, salariu atractiv. Tel.
0744-641833. (RR)

ă de
spălat, frigidere, cuptoare micro-
unde, aspiratoare, instala

ă
deplasez la domiciliul clientului. Tel.
0746-213516.

şi nu sunt preten

şi gospod şez pomi,
tai lemne de foc. Tel. 0743-092858.

Cet
şi şi

concediul în Herculane. Sunt singur,
f

şi

Repar orice tip de maşin

şi sanitare, ofer garan şi m

(continuare )în pagina 2
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ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7,

parter, jud. Cara ţ ţie public
ţinând debitoarei S.C.ALINAMACRINAS.R.L. Dognecea:

Preţurile nu conţin TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 11.06.2013 orele 13:00 şi se va repeta în fiecare zi de marţi la

aceeaşi oră la sediul societăţii S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud. Caraş-
Severin, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar.

şi
ş-Severin, anun ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor

bunuri apar
Bunuri mobile: Vitrin frigider mezel - 150 euro; vitrin frigider expunere - 390 euro; cântar

balanţă - 11 euro; cântar electronic - 11 euro; rafturi metalice 90 euro; pult cu geam - 48 euro; pult
bar - 87 euro; rafturi bar - 22 euro; banzing circular - 2000 euro; maşină ascuţit pânze banzing - 115
euro; circular pendulă - 800 euro; masă biliard - 345 euro; masă bar - 57 euro; scaune bar - 90
euro;

ă ă
-

� � �

� � � �

� � �

� � � �

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. INSOLV GROUP S.P.R.L. cu sediul în Re ţa, str. Horea , bl. A7,

parter, jud. Cara ţ ţie public
ţinând debitoarei S.C.ARSENALPREST S.R.L. Re ţa:

Preţurile nu conţin TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 11.06.2013 orele 13:00 şi se va repeta în fiecare zi de marţi la

aceeaşi oră la sediul societăţii S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar.

şi
ş-Severin, anun

şi
ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor

bunuri apar
Nivelă cu laser Bosch BL 130l, evaluată la preţul de 720 euro.�

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

ţ ţie
public ţinând debitoarei:

ţia public ţi la
aceea ţii S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., relaţii suplimentare la tel. 0255/213468.

şi ş-Severin, in calitate
de lichidator judiciar al SC FEROSAN BURCIU SRL Bocşa, anun

Licita şi se va repeta în fiecare zi de mar
şi or

ă scoaterea la vânzare prin licita
ă deschisă, a următoarelor bunuri apar

ă va avea loc în data de 11.06.2013 orele 11:00
ă la sediul societă

stocuri de marfă constituite din mărfuri de uz casnic, electrice, materiale pentru construcţii şi
electrocasnice, evaluate la suma de 81.541,99 lei.
�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu

sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţinând debitoarei S.C. FLORAALEX S.R.L.Armeni

ţurile nu conţin TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 11.06.2013 orele 13:00 şi

se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

ş:

Pre

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor
bunuri apar

Bunuri mobile:
Autoturism DACIABREAK 1310, valoare de evaluare 200 euro;
Banzing circular, valoare de evaluare 220 euro;
�

�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. Re ţa, anunţ ţie

public ţinând
urm ţi aflate în faliment: S.C.AS GEMILS.R.L.: - stoc
de materiale de construcţii la preţul de 4.794 euro; S.C. RAM ART
S.R.L.: Re ţa - Ma

ţ

ţul de 7 euro;
Monitor-1 buc. evaluat la preţul de 6 euro; Drujba-1 buc. evaluata la
preţul de 6 euro; Cap tractor - 1 buc. evaluat la preţul de 5.450 euro;
Dacia Papuc - 1 buc. evaluat ţul de 20 euro; Banzic - 1 buc.
evaluat la preţul de 90 euro; Dulap Cuptor - 1 buc. evaluat la preţul de
15 euro; S.C. CRIS VALSID GRUP S.R.L., în Oţelu Ro

ţa construit
ţa desf ţ

ţelu Ro ţegului nr. 36, jud. Cara
ţ

ţelu Ro

ţ de
evaluare 400 euro; SC S&S SRL- 1/2 din imobilul denumit „cas

ţ ţii Liubcova; SC
BP LEMNIND SRL Boc

ţ ţ

ţ ţ
ţie frig 1 buc. -

1.680 Euro, exclusiv TVA. Ma ţ
ţie de debitat (banting) 1 buc. - 1.100 Euro,

exclusiv TVA. Aparat preparat mezeluri 4 buc. - 650 Euro/buc.,
exclusiv TVA. SC RECHIN TRANS SRL: Autoturism Land Rover
Discovery - 4.110 euro; Autobasculant

ţ
ţul de 93.060 lei; SC ID DIADEN SRL

Caransebe
ţ ţul de 917 euro; Teren Arabil în

Z ţ
ţul de 172 euro; S.C. MODERN MIXT SRL Oţelu Ro

ţiu comercial 3” compus din 8 camere, situat în Oţelu
Ro ţ evaluare 65.300 euro;
SC AB SIFE IMPEX S.R.L. Anina: Proprietate imobiliar

ţul Cara ţ de evaluare 25.000 euro, exclusiv TVA;
Mobilier - preţ de evaluare 470 euro, exclusiv TVA. Autoturism
Volkswagen Berlin ţ de evaluare 4.300 euro, exclusiv TVA. S.C.
MEZZO MUSIC S.R.L. Boc

ţiile publice vor avea loc în data de 11.06.2013, urmând a se
repeta în fiecare zi de marţi, pân

ţa, str. Horea, bl.A7, Parter, jud. Cara
ţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255/213468.

şi
şi imobile apar

şi şin şlefuit sticl
şa - Teren în suprafa

şului Seitin - 41.200 EURO; S.C.
TORENT COM S.R.L.: Computer - 1 buc. evaluat la pre

şu: imobil
compus din Cas şi
suprafa şurat

şu, str. Ha ş-Severin,
evaluat

şului O şu evaluat la 27.433 euro
(aproximativ 6,55 euro/mp); S.C. EURO STEIER S.R.L., Anina:
TEODOLIT THEO 0240-400, 2T5K - aparat m

şi gr
şa - Abator cu sal şa, str.

Binişului, nr. 1, teren în folosin

şa, str. Binişului, nr. 1, teren în folosin

şin

şa: Teren intravilan cu suprafa
şa, evaluat la pre

ş - Teren Z

şu: Bunul
imobil “Spa

şu, str. Republicii, Jud. Caraş-Severin - pre

ş-Severin, pre

şa: Stoc de piese, componente şi
accesorii pentru instrumente muzicale; SC TRAMIR TOUR SRL
Berzasca: Deşeuri fier vechi rezultate din maşini de cusut, diverse
modele; SC PROTOS IMPEX SRL- Birou lemn 3 buc., etajer

şi ş-
Severin. Rela

ă vânzarea prin licita
ă deschisă, a bunurilor mobile

ătoarelor societă

ă de ă KNOPP în valoare de 7.743
EURO; S.C REAL CONSTRUCT SRL Boc ă de
8.400 mp situat în extravilanul ora

ă la pre

ă tip D+P+1 având suprafa ă de 110 mp
ă ă de 250 mp cu teren în suprafa ă de 1.968 mp

situată în O
ă la valoarea de 80.166 euro, teren în suprafa ă de 4,190 mp

situat în intravilanul ora

ăsură - pre
ă ncc

196 curte ădină” în suprafa ă de 550 mp a localită
ă de tăiere în Boc

ă în suprafa ă de 2.362 mp în valoare
de 18.787 Euro, exclusiv TVA. Abator, fabrică, birouri, bazin apă în
Boc ă în suprafa ă de 14.590
mp în valoare de 62.538 Euro, exclusiv TVA. Instala

ă fulgi de ghea ă 1 buc. - 210 Euro,
exclusiv TVA. Instala

ă Roman DFK - 3.080 euro;
Autobasculantă DAF FAD CF 85430 S - 29.920 euro;
Autobasculantă DAF FAD CF 85410 - 39.150 euro; SC HELIX NBS
SRL Boc ă totală de 16.293 mp situat
în Boc

ăvoi Stupini arabil, Tarla 21, Parcela 11 în
suprafa ă de 3.666 mp - evaluat la pre

ăvoiu Mic Iaz, Tarla 22, Parcela 95 în suprafa ă de 660 mp - evaluat
la pre

ă “Intravilan
cu casă” situate în localitatea Anina, Str. M. Kogălniceanu, nr. 20,
jude

ă - pre

ă 3 buc.,
dulăpior 1 buc., dulap 1 buc.;

Licita
ă la vânzarea bunurilor din

patrimoniul debitoarelor, la sediul lichidatorului judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L. din Re

Festivalul de tradi]ii }i poezie în grai b@n@]ean "Ion Colojoar@"
Scoala Gimnaziala Vrani in parteneriat cu

Inspectoratul Scolar Judetean si Casa Corpului
Didactic Caras-Severin a organizat in data de 1 Iunie
2013 Festivalul de traditii si poezie in grai b
"Ion Colojoara", la prima editie. Festivalul cultural-
artistic a cuprins doua sectiuni: Sectiunea pentru
elevi - poezie in grai banatean si ansambluri
folclorice de cantece si dansuri (formatii de dansuri
populare) si Sectiunea pentru cadre didactice in
cadrul Simpozionului "Traditii si obiceiuri de pe
meleaguri Carasene" - sesiune de referate, lucrari
stiintifice care descriu obiceiuri si traditii populare,
proiecte, Activitati extracurriculare avand ca tema
Obiceiuri si traditii populare. Au participat Scolile
Gimnaziale Ciclova Romana, Dognecea, Forotic,
Racasdia, Sasca Montana, Varadia si Vrani, precum
si Scoala Primara Nicolint. Din partea Muzeului
Satului Banatean din Timisoara a participat D-na
Maria Mandroane care a adus un elogiu poetului -
condeier Ion Colojoara, prezent la deshiderea

Festivalului, alaturi de dirijorul Fanfarei de la Costei,
D-l Ion Cordan. Fanfara tinerilor din Vrani a insotit
parada populara de la Scoala la Caminul Cultural si a
deschis Programul artistic.

Au fost momente deosebite consemnate in Link-
ul:

http://www.voxbanat.ro/cultura/2643-festival-de-
tradiii-i-poezie-in-grai-bnean-ion-colojoar-la-
vrani?tmpl=component&print=1&layout=default&pa
ge=

ănăţean

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-
Severin organizează în perioada vacanţei de vară
tabere pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu
handicap. În sensul normelor metodologice emise
de Ministerul Tineretului si Sportului, DJST Caraş-
Severin va primi cererile pentru taberele
subvenţionate.

Cererea privind acordarea unui loc de tabără
gratuit se depune însoţită de o copie după
documentul care atestă gradul de handicap şi o
adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ care să
ateste încadrarea intr-o formă de învăţământ.
Cererea poate fi depusă atât de părintele sau

reprezentantul legal al persoanei cu handicap cât şi
de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care
aparţine. Conform normelor metodologice,
persoanele cu handicap care nu au mai beneficiat de
un astfel de program vor avea prioritate la selecţie.

Locaţiile în care se vor desfăşura taberele pentru
persoane cu handicap vor fi cu prioritate centrele de
agrement aflate în administrarea MTS.

Cererile se depun la sediul DJST Caraş-Severin
situat pe Str. Sarmisegetuza B6, începând cu data
de 7 iunie a.c., ora 12. informaţii suplimentare se pot
obţine consultând normele metodologice pe site-ul:
www.mts.ro sau la telefon: 0255-212856.

Tabere pentru pre}colari, elevi }i studen]i cu handicap

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/6 Iunie /7 /8 /9Iunie Iunie Iunie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 10 Iunie Mar 11 Iunie 12 Iunie 13 Iunie 14 Iunie 15 Iunie 16 Iunie

+ C/+ C + C/+ C C/ 1 C C/ 1 C + C/ 1 C C/ 1 C C/ C
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