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ţ

Dialoguri depersonalizateEditorial Dan Popoviciu

În urmă cu două, trei zile am încercat să fiu spiritual

ă va apărea fără diacritice, a
ă. „Am gasit solutia pentru a dobandi

bunavointa animalelor care ataca, provocate fireste, tot
felul de copii iresponsabili, sateni aflati aiurea prin curtile
lor sau japonezi ce n-au alta treaba decat sa umble teleleu
prin Bucuresti. Tinand cont de faptul ca suntem demni
urmasi ai dacilor, ii putem indupleca pe maidanezi si pe
mamele puiutilor de urs, prin ritualuri de sacrificiu. pe
altarul jertfei, pentru sufletul animalutelor si, pentru a
beneficia de mila zeului acestora, putem arunca in sulite
toti tampitii care pun mai presus viata unui animal decat

cea a unui om”.
Am vrut să fiu ironic, dar nu mi-a ie

ă, nu cumva, am scris rândurile de mai sus la
be ă nu, eram demn de toată mila lor.

ă spun despre noncomunicarea de pe facebook.
Butonarea unul către altul, indiferent de miile de kilometri
ce ne despart, ne dau senza ării. Din păcate, nu
comunicăm. Dăm verdicte, ne dăm în ăm
unul în ochii celuilalt.

ă să scrii o chestie prin care le-o tragi

celorlal
ăbdare

ă
ă pentru câinii ce mu ă oameni în centrul unei

capitale europene, jihadul pe cei ce consideră că animalul
e animal ă fie om.

Pentru a nu mai oripila pe nimeni, promit că nu mai
scriu pe această temă niciodată. Voi continua să donez
resturile alimentare unei organiza ă de
maidanezi ă nu voi mai deschide discu

şi
am scris un text pe facebook. Îl reproduc în continuare, cu
scuzele c şa cum este de bon
ton pe re

şit. Prietenii de pe fb
s-au revoltat atât de mult, încât unii m-au amenin

Şi, de aici,
vreau s

Şi de aici, tot felul de derapaje. În
scris, mimica, ochii sunt insesizabile. Dar, dracul ştie de
ce, fb te îndeamn

ştep ştept. Nu
ai r şi nici posibilitatea de a comunica. Doar scrii şi
dai sentin

şi la zid. Toleran şi
clemen şc

şi omul ar trebui s

şi, niciodat

ţeaua amintit
ţat chiar

cu excluderea mea din lista lor de prieteni. Alţii, m-au
întrebat dac

ţie. Dac

ţia comunic
ţelepţi, nu ne uit

ţi. A ţi o reacţie, pentru a fi din nou de

ţe. Uiţi de dreptul la opinie. Toţi cei care gândesc
contrar credinţelor tale sunt buni de pu ţ

ţ

ţii ce se ocup
ţii

serioase pe fb.

Câinii tuturor
În urmă cu ni

ăruse în zonă un comentariu cetă
ănui” *). Se inten

ă de implica

ă, cu sau fără
ără alocări, respectiv deturnări de fonduri, au ridicat totu

ă cum au încurcat alte
probleme, c-a ă “trei zile” ne-am luat cu alte subiecte de
scandal, băgând chestiunea sub pre ăgat
însă

ălbăticie, iar problemele pe care le creează vor fi tot
mai vizibile ăcute.

Câteva sute de oameni sunt mu ă, dacă
numai în Bucure ă. Zilnic, deci. Întrebarea
legitimă este dacă î ă de
margine în ziar, despre un bătrân dintr-o comună, o feti ă în altă
localitate sau un om al străzii, “care consumase alcool”. După ce a
murit japonezul, aflat cu treburi oficiale chiar în centrul capitalei, în
urma mu ăturii unui câine, presa a reluat în for ă chestiunea pe prima
pagină. Este de a ă
ă aibă acum un obiectiv clar: cum să gestioneze ostilită

ătoarea perioadă, până la răsuflarea subiectului mediatic al câinilor
(la presă ă-l
trâmbi ă a victimelor (oare noi, cei
mul ă fie din nou trecu

ă, ca marii corup ăoară. În umbră, ei vor prolifera în
continuare. Care, ei? Ei, ă presupunerea, sau
obiectivul oficialită

ă s-a găsit o haită de câini care “a dat la oi”, ca lupii,
ă “pe sticlă”. Bie

ără
stăpân cunoscut sunt asimila ă

ă
ă nu respectăm ce-i la comun, iată că nu ne batem capul

nici cu câinii tuturor. De fapt se pare că tot ai nimănui sunt, cum sunt
ările ale nimănui, gunoaiele, gropile, ba chiar ării de bloc

etc. Însă natura se răzbună dacă n-o respec
ă atace ălbatice, nu numai cetă

ătorii. În urmă cu mai multe zeci de ani vânătorii aveau

ăne ă se
rătăceau de turma de oi, napucau să alerge prea mult. Erau

ădători, func ă) un fel de tradi ănătoa-
să, o etică aparte, nu apucase să se instituie debandada. Oare ce legi
or mai fi ă ele în lumea vânătorilor

ă
ăsta, nu numai vânătorii, dar

ă,

ălbătici ăci…
În ianuarie, pe halda de gunoi de lângă Re

ă uria ă. Spectacolul era de
groază, chiar văzut din ma ă, mai ales pentru amatorii de trasee cu
bicicleta. Pe gunoi e mai cald, poate asta să-i fi adunat, dar în orice caz
ei nu dispar în văzduh odată cu venirea verii. Du

ă ăpată de sub control. În caz de
atac, la semnalul vreunui ă căruia-i că ă ceva, orice
trecători n-au nici un fel de ă. “Nu le putem face nimic, că sar ă

ă în România respectul fa ă de
lege e sfânt, nu există încălcări, iar Justi ă, n-are tată, nici
alte rude, e impar ă ă. În

ă ă de cei de la “Protec

ăm doar dacă ei au în vedere

ă nu “Pis-
pis”, nu “Muuu - beee - meee”, nici chiar “Cucurigu - mac-mac” etc.?...
No comment.

Nu contestăm o oarecare utilitate a câte unui cu
ă pe ho ă

altfel... (dar nu vrem să ne punem rău cu Poli
ă va fi adoptată denumirea ă de “canis bloci

infraurbanus”. Unii au început ă primească un nume, după blocul
care îl hrăne
ă ă zicem. Cu două completări civice:

locatarii respectivi săl aibă în grijă nu numai cu mâncarea, ci
ările cuvenite, iar lucrătorii de pe vehicolul denumit “Primăria -

Gestionarea câinilor” să ia în primire în primul rând haitele periferice în
curs de constituire, mult mai periculoase decât cele câteva javre dintre
blocuri, care de bine de rău sunt controlate de locatari. Ar trebui să
renun ătite de noi!) la mentalitatea de a vâna/
urmări ce-i la îndemână, iar nu ce pune realmente în pericol ordinea
publică (de ă ne punem rău cu nimeni: ne sfiim).

Poate că s-ar fi reu ă a Capitalei, cu
efect în întreaga ă în chestiunea câinilor “comunitari”; dar
mediatizarea ă, indecentă acordate unei Brigitte
Bardot, cu dedesubturi ale unor coniven

ă
ărirea chestiunii. A adoptat

ăsat cu pocinogul pe cap.Au mai fost
ărora le mai tragem ponoasele... ªi le tot uităm,

lua ă, manevrate de o regie prea pu
ă, însă sus ă bine de noi în

ă, cu un haz amestecat cu amărăciune, că pensia
d-sale face cam cât se cheltuie cu un câine comunitar. Încercăm să-l
consolăm: nu cu to

ă, printre “iubitorii” de animale

ăm aici.
Iar în privin ăpa ălbăticie, credem că li sar putea da

“obiectul muncii” ătorilor,
ă distrugă fondul cinegetic

ăvuri, mai bine să hăituiască ceva
javre fără căpătâi. Defri ările nu credem că sunt o solu

şte ani, când chestiunea câinilor vagabonzi
ş al interesului public, ap

şi cele general/necondi

şi un col

şa-i la noi. Dup
ş, în mod tradi

şi câinii sub preş; ei oricum n-ar fi stat acolo, în schimb s-au
înmul

şi mai pu
şca

şti sunt câteva zeci sau o sut
şi pierde cineva via

şc
şteptat ca oficialit

şi la public) şi apari
şnic inutil

şi Dvs.! Vi se pare cinic

şi a
fost dat

şi
parc şi casa sc

şi animalele s
şi atribu

şca câinii vagabonzi pe câmp, în primul rând pentru a proteja
vânatul, dar... Câinii ciob şti aveau obligatoriu jujeu, altfel, dac

şi cum se respect şi a pescarilor? Or fi
legi, “dar nu pentru c

şi turiştii. Societatea
civil şti ştii de
pe şosea, pentru antrenament şi distrac ştia, turiştii,
vor avea şi problema câinilor s

şi
ş

şin

şmani naturali n-au în
zon şi, una peste alta, situa

şef de hait şun
şans ştia

de la ,Protec ştie c

şi aproape infailibil şi
respectul oficialit

şi protec

şini, capace de canal etc.), c

şi c ştiin
şi s

şte mai sistematic: câinele B5, sau Progresului 7-9, sau
c şa V.Alecsandri 2C. Merge, s

şi cu
limit

şi nu vrem, ziceam, s
şit ceva în legislatura precedent

şi audien

şi interesele celei româneşti, de sabotare a Primarului
general de atunci au sabotat gospod şapte
câini B. B. şi ne-a l şi alte sabotaje,
coordonate de sus, c

şine. O fi având ceva dreptate
domnul care constat

şte.
Proliferarea câinilor agresivi, de lupt

şi influen

şi braconierilor, nu numai vân şi inclusiv
pescarilor. Decât s şi cel piscicol, cu
capcane, curent electric şi alte otr

ş

ţinea capul
de afi ţenesc
despre “Câinii nim ţiona acolo restabilirea echilibrului
între extremele atitudinilor faţ ţiile sociale ale câinilor
“comunitari”: cele violent exterminatoare ţionat
ocrotitoare. Iniţiativele de faţad ţinte electorale, cu sau
f ţ de
perdea a unor probleme deloc simple, dup

ţional. N-am b

ţit în semis
ţin pl

ţi zilnic în întreaga ţar

ţa? Da: apare câte o not
ţ

ţ
ţile României, de toate rangurile,

s ţile cu presa în
urm

ţia unui nou scandal pe care s
ţeze, uitând de tragedia ve

ţi , nu facem la fel?). Iar câinii derbedei s ţi în
umbr ţi bun

ţilor e cinic?
Deocamdat

ţii lupi au fost exterminaţi de secole, iar acum se
fac eforturi de refacere a efectivelor, necesare echilibrului ecologic. Dar
“câinele este prietenul omului”, are alt statut. Ca atare, câinii f

ţi unei propriet ţi colective, nu?, câini
comunitari, cum se spune. Câinii tuturor. Iar colectivismul ne-a înv ţat
zeci de ani s

ţi. Câinii înmulţiţi necontro-
lat încep s ţenii. Se plâng
vân ţia
de a împu

ţinuţi sub
control, la fel ca alţi pr ţiona (înc ţie s

ţei”, vorba poetului. Sau legea o fac ciobanii? - se
cam plâng în sensul

ţi... Nu mai pun jujeu la câini, în schimb îi asmut pe bicicli
ţie. Iar mai nou, ace

ţi. C
ţa, pe drumul Oraviţei,

erau adunaţi poate 100 de câini; o hait

ţia pare sc

ţia animalelor’”. Se ţ
ţia n-are mam

ţial ţelegem deci teama
ţilor faţ ţia animalelor”. Ne

întreb ţia altor animale, sau
numai a câinilor? Nemţii au asociaţia “Vier Pfoten” (= patru labe), iar
patru labe au multe “joavine”, dar la noi este “Cuţu-cuţu”… Îns

ţoi între blocuri,
pentru a-i mai ţine la distanţ ţi (ma

ţia/Jandarmeria/ Gardienii
publici). Poate ţific

ţelu

ţe “organele” noastre (pl

ţar
ţa excesiv

ţe politice între stânga vest-
european

ţi cu subiectele de prima pagin ţin...
patriotic ţinut

ţi, numai cu unii... câini comunitari. Ceilalţi sunt pe
calea unei... “democraţii originale”. De izbeli

ţa ei asupra acestei problematici este o chestiune de
sociologie a tranziţiei. N-o discut

ţa câinilor sc ţi în s

ţie. Nu pentru
limitarea câinilor vagabonzi în orice caz.

ărut în cartea "Alte gânduri", 2009.Articol ap
Anton Georgescu
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Primăria şiţa ne informeazăRe

Debitor SC Danny ET Romina Com SRL

În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm
toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:

12,00

1.

cu sediul în municipiul
Reşiţa, str. Oituz, nr. 25, ap. cam. 5, judeţul Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la ORC Caraş-Severin J11/99/1993, CUI 3226917,
prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul
în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 publică următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului la data de 21.10.2013.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar este 01.11.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicării
tabelului în bpi.

Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
18.11.2013.

Termen de continuarea procedurii la data de 07.11.2013.

Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului,
din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în
data de 07.11.2013, ora având ca ordine de zi: prezentarea
situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirma
rea / înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.

Pentru termenul din 07.11.2013 se citează:

MIRON SORIN, cetăţean român, domiciliat în loc Moldova
Nouă,Aleea Mihai Viteazu, bl. 36, sc. 3, ap. 4, judeţul Caraş-Severin,
act de identitate tip CI, seria KS nr. 311946, emis de Moldova Noua,
la data de 16.03.2009, data naşterii 22.01.1991 în loc. Moldova No
uă, CNP 1910122114402, în calitate de asociat unic şi administrator.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele
justificative, în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-

everin la dosar 3663/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

Notificare

-

S

-

Debitoarea: SC Zefir SRL

SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL

În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm
toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:

, cu sediul social în localitatea
Caransebeş,AleeaAlunişului, bl. 2, sc.A, ap. 10, jud. Caraş-Severin,
nr. de înmatriculare la registrul comerţului Caraş-Severin
J11/100/1992, număr de înregistrare fiscală 1068667, prin lichidator

, cu sediul în Timişoara,
Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107
publică următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitoarei, este 28.10.2013.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar este 08.11.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.

Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
25.11.2013.

Termen de continuarea procedurii la data de 21.11.2013.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 14.11.2013, ora 13:30 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului
creditorilor; confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul
lichidatorului, alte menţiuni.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele
justificative, în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-
Severin la dosar 4557/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

Notificare

Debitoarea: SC White House Lorena SRL

SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL

În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm
toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:

12:00

, cu sediul social în
localitatea Oţelu Roşu, str. Avram Iancu, nr. 11A, jud. Caraş-Severin,
nr. de înmatriculare la registrul comerţului Caraş-Severin
J11/340/2012, număr de înregistrare fiscală 30408606, prin
lichidator , cu sediul în
Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 publică următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitoarei, este 28.10.2013.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar este 08.11.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.

Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
25.11.2013.

Termen de continuarea procedurii la data de 21.11.2013.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 14.11.2013, ora având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului
creditorilor; confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul
lichidatorului, alte menţiuni.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele
justificative, în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-
Severin la dosar 4556/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

Notificare

Anunţ de licitaţie

:
�

�

�

În calitate de lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL cu sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter,
Jud. Cara ţ ţie public

ţinând SCAGROMEC SAOraviţa
Teren parţial construit‚ în suprafaţ ţ.
Cl ţ ţa.
Construcţii ţ

ţia public ţi la
aceea ţii SCP MAGISTER SPRL. Relaţii suplimentare

ţine de la sediul lichidatorului judiciar.

şi
ş-Severin, anun

şi teren in suprafa
şi se va repeta în fiecare zi de mar

şi or şi caietul de sarcini se pot
ob

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

ă de 2033 mp, în localitatea Vrăniu
ădire birouri (etajul 1) în suprafa ă de 147 mp, în localitatea Oravi

ă de 2790 mp, în localitatea Ciclova Română.
Licita ă va avea loc în data de 01.10.2013 orele 15:00

ă la sediul societă

Anunţ de licitaţie
SCP MAGISTER SPRL cu sediul în Re ţa, str. Horea , bl.A7, parter, jud. Cara

ţa, anunţ ţie
public ţinând debitoarei:

Preţurile nu includ TVA.
Licitaţia public ţi la

aceea ţii SCP MAGISTER SPRL, relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.

şi ş-Severin, în calitate de
lichidator judiciar al SC CARAS INSTAL CONS SRL Reşi

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 01.10.2013 orele 15:00
ă la sediul societă

Autoturism Daewoo, an fabricaţie 1999, preţ 850 euro; Autoutilitara Aro 320, an fabricaţie 1999,
preţ 1.000 euro; Autoturism Dacia 1310, an fabricaţie 1995, preţ 300 euro; Tuburi oxigen - 10 buc.,
preţ 1.030 euro; Corp birou lemn - 8 buc., preţ 184 euro; Scaune birou - 23 buc., preţ 299 euro; Mas

ţ 23 euro; Corp bibliotec ţ 29 euro.
ă

mare lemn - 1 buc., pre ă - 1 buc., pre

� �

� �

� � �

�

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.
Licitaţiile publice vor avea loc în data de 01.10.2013, 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 ş-Severin.
Rela

ă vânzarea prin licita ă deschisă, a bunurilor mobile
ătoarelor societă

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

�

Anunţ public
S.C. Accent Tim S.R.L., anunţ

ţia pentru Protecţia Mediului
Cara

ţiei pentru Protecţia Mediului Cara ţa, str.
Petru Maior nr. 73,

ţionat este disponibil la urm

ţii privind documentele menţionate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Cara

ă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra
mediului, pentru proiectul FERMĂ CRE Ă ărădia propus a fi
amplasat în comuna Vărădia, extravilan, Tipul decizie posibile luate de Agen

ătoarea adresă de internet: apmcs.anpm.ro
Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primăria

Vărădia, în data de 24.10.2013 începând cu orele 14.00. publicul interesat poate transmite în scris
comentarii/opinii/observa

ă la data de 24.10.2013 (data dezbaterii publice).

ŞTERE ŞI ÎNGR ŞARE PORCI 8160 capete - V

ş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul poate fi consultat la sediul Agen ş-Severin din Reşi

şi la sediul S.C. Accent Tim S.R.L., Timişoara, str. Anişoara Odeanu nr. 7, camera 1, în
zilele de luni-joi între orele 8.00 - 16.30 şi vineri între orele 8.00 - 14.00.

Documentul men

ş-Severin pân

Prim

Prim

ăria Municipiului Re
ă, până în

30 septembrie, se plăte ără majorări debitul
aferent semestrului al-II-lea. Începând din întâi
octombrie se vor calcula majorări de 2% pe lună sau
frac ă.

Impozitele pot fi achitate la casieriile din corpul II
al Primăriei situat în Pia

ărul 9, respectiv corpul IV situat pe Bulevardul
Republicii numărul 18, în zilele de luni

ăriei, programul
casieriilor este între orele 8-17.30 iar joi, în acela

ărul 18. Vineri,
re ăti aceste contribu

ă corpuri ale Primăriei.

ăria Municipiului Re

ă că joi, 26
septembrie 2013, la ora 14:00, în sala de

ăriei Municipiului Re
ă

pentru: concesionarea prin negociere
directă a terenului în suprafa ă de 45.498 mp,
localitatea Re ării

ării zonei de agrement (în baza H.C.L. nr.
265/13.07.2010).

ăria Municipiului Re
ă că la

nivelul societă
ă în meseria de confec

ă salariu ă.
Pentru informa

ă

Uniunea Sârbilor din România în parteneriat cu
Primăria Municipiului Re ă, în
perioada 27-29 septembrie, o amplă manifestare
culturală intitulată „Zilele culturii sârbe la Re

ă ă

ă cum urmează
27 septembrie - orele 18:00 - 23:00 - spectacol

extraordinar de muzică populară sus
ă

populară;
28 septembrie - orele 18:00 - 23:00 - spectacolul

„Regalul folclorului sârbesc” cu participarea celor
mai valoroase ansambluri folclorice ale Uniunii
Sârbilor din România, a orchestrelor de tambura

ă în aer liber unde î
ă populară din Serbia.

În data de 29 septembrie, la ora 12:30, la Centrul
Cultural ”Radmila Milentijevic” din Re

ăzboi SMENA”
(Schimbul), autor colonel GeorgeAmicici.

Pe parcursul întregii manifestări to

şi
şi Taxe” reaminteşte c

şte f

şi mar

şi
interval orar, sunt deschise casieriile aflate în corpul
IV de pe Bulevardul Republicii num

şi

şi
şi

Privat al Municipiului Reşi
şedin

şi
şura

şi
şi amenaj

şi

şi pentru
necalifica şi bonuri de mas

şi şului
nr. 14A, telefonic la numerele 0255 213 777, 0722
286 233 sau online la adresa de e-mail:
jupiterserv@gmail.com.

şi

şi
şi a

folclorului autentic al sârbilor din Banat.
Timp de trei zile, în Parcul Tricolorului, se vor

desf şura spectacole de muzic şi dansuri

tradi

şti vocali autohtoni şi orchestre de muzic

şi
„Zlatna Suza” din localitatea Diniaş/Dinjas, jude

ş, „Kruna” din localitatea Sânmartinul Sârbesc,
jude ş, cât şi ansambluri folclorice din
Republica Serbia;

29 septembrie - orele 19:00 - 23:00 - spectacol de
gal şi dau concursul cunoscu

şti de muzic

şi

şti şi
româneşti în spa

ţa prin Serviciul Public
“Direcţia Impozite

ţie de lun

ţa 1 Decembrie 1918
num

ţi de la 8
la 15.30. Miercuri, în corpul II al Prim

ţenii pot pl ţii între orele 8-
13.30 la casieriile din cele dou

ţa prin Serviciul Public
- „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public

ţa” informeaz
ţe a

Prim ţa, etaj I, corp I, Piaţa 1
Decembrie 1918,nr. 1A, se va desf

ţ
ţa, zona Secu, în vederea reabilit

Prim ţa, într-un nou
parteneriat cu S.C. Jupiter Serv S.R.L, anunţ

ţii sunt disponibile 20 de locuri de
munc ţioner textile atât pentru
persoane calificate în acest domeniu, cât

ţi. Se ofer
ţii suplimentare, persoanele

interesate se pot adresa societ ţii Jupiter Serv
S.R.L. cu sediul în Re ţa, pe Calea Caransebe

ţa organizeaz

ţa”
pentru promovarea valorilor tradiţionale

ţionale dup

ţinut de renumiţi
soli

ţul
Timi

ţul Timi

ţi
soli

ţa va avea loc
lansarea de carte „Jurnalul de r

ţi cei prezenţi
vor putea degusta preparate tradiţionale sârbe

ţiul destinat comercianţilor.licitaţia
publică Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

:
�

�

�



Imobiliare
Vând garsonier

ţ

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

ţa-Oraviţa, cas

ţ ţa
total

ţa,
Lunc ţa mic

ţa, apartament 2
camere, zona Lunc ţie,
cu îmbun ţiri, 19.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în Re ţa, Moroasa, pe
strada principal

ţ

ţial mobilat, izolaţie, central

ţ 3800 € negociabil. Tel. 0766-
232083.

Vând apartament 2 camere, cu 2
b

ţa, foarte spaţioas

ţ 17.900 €.
Tel. 0740-844081.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat în Moroasa 1, în
alb, f ţiri. Tel. 0720-
006988.

Vând apartament 3 camere, 2
b

ţiri, calorifere noi, gresie,
faianţ

ţiu comercial (zona Intim
parter). Tel. 0757-111709.

Vând cas ţ
11.000 €. Tel. 0742-434509.

Apartament cu 3 camere, în
Re ţa, semidecomandat, în bloc de
c
ţigl

ţie, loc de
parcare, gr

ţ

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

ţigl

ţial ţa

ţine gaz, ap
ţ 14.800 €. Tel. 0724-

070200.
Vând garsonier ţa,

Aleea Tineretului bl. 5, etaj 1, zona
Victoria, în suprafaţ

ţial
ţa

ţine gaz, ap
ţ

13.200 €. Tel. 0724-070200.

ă în Caranse-
be

ă, teracotă, centrală, 32 mp,
16.000 €. Tel. 0734-404433. (RR)

Vând în Re
ătă

ă
mobilată compusă din 3 camere,
bucătărie, curte interioară, fântână
cu apă potabilă, cocină pentru porci,
pivni ă, 2 grădini lângă, suprafa

ă 1000 mp, 13.000 € neg. Tel.
0744-672430, 0255-213323. (RR)

Vând garsonieră în Re
ă, lângă pia ă, 8000 €

neg. Tel. 0748-362533, 0744-
360060. (RR)

Vând în Re
ă, lângă Poli

ătă

ă, 2 case, sau
schimb cu apartament 2 camere

ă. Tel. 0726-948474. (RR)
Vând în Caransebe

ă,
par ă,
22.000 € neg. Tel. 0756-040911. (rr)

Vând garsonieră cu o cameră,
tip cămin, etaj 3, pe Calea
Caransebe ăstrelelor,
pre

ăi, Moroasa 1, parter înalt, deco-
mandat, confort 1, vedere bilaterală,
urgent, 17.000 €. Tel. 0766-603190.

Vând apartament 1 cameră în
Mociur Re ă, 40
mp, etaj 1, balcon, 9500 €, urgent.
Tel. 0766-603190.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat. Pre

ără îmbunătă

ăi, confort 1, decomandat, parter
înalt, Făgăra

ă, cu
îmbunătă

ă, u ă metal, mobilă bucătărie.
Posibil spa

ă în Valeadeni. Pre

ărămidă, etajul 4/4 cu acoperi
ă, izolat, posibilitate de mansar-

dare, zugrăvit recent, centrală
proprie, rulouri la geamuri, 1 baie, 1
debara, u ă antiefrac

ădină, loc de joacă
pentru copii, zonă foarte lini ă,
aproape de Centru, pia ă, universi-
tate. 70 mp. Tel. 0726-994547.

Vând apartament cu o cameră,
în Re

ă de
44 mp. Este compus din cameră,
bucătărie, baie, hol, balcon. Este
situat la etajul 9 din 9, deasupra este
pod ăcut acoperi ă,
există lift, scară de bloc curată, zonă
reziden ă, locuri de parcare în fa

ă de metal.
De ă, canalizare, curent
electric. Pre

ă, în Re

ă de 34 mp. Este
compusă din cameră, bucătărie,
baie, hol. Este situată la etajul 1 din
10, zona reziden ă, locuri de
parcare în fa

ă recent. Are
u ă de metal, geamuri termopan.
De ă, canalizare, curent
electric, totul este contorizat. Pre

ş, etaj 2, confort 1, baie, gresie,
faian

şi

şi modern, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tuşnad, 20.000 € gol, 21.000
€ plin; apartament 3 camere confort
1, 70 mp, Calea Caransebeşului,
etaj 1, 30.000 € neg. Tel. 0724-
584000. (RR)

Vând în Ticvaniu Mare, la 2 metri
de şoseaua Reşi

şi

şi

şi

şi
diferen

ş aparta-
ment 2 camere, etaj 3, central

şului, str. Alb

şi

şului 35, 34.000 €
negociabil. Tel. 0771-390864.

Vând apartament 1 camer

ş

şi
ş din

ş

ştit

şi

şi este f ş cu

şi spatele blocului. Apartamentul nu
are finisaje. Are uş

şi

şi spatele blocului.
Garsoniera este finisat

ş

Vând apartament la cas
ţ

ţa. Tel. 0255-224185.
Vând 5 ha teren (fâneţe, p

ţa. Tel. 0255-224185.

ţa garsonier

ă (90 mp
+ terasă, pivni ă, pod, curte), ultra-
central, Re

ădure)
lângă Re

Vând în Re ă,
12.000 €. Tel. 0748-406496. (RR)

şi

şi

şi

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

ă
cu balcon Luncă. Tel. 0255-236325.

Vând apartament la căsu
ă Facultate, compus din: etaj,

parter, subsol cu bucătărie, cămară,
centrală termică, termopane noi,
curte pentru parcare auto. Tel. 0745-
481773.

Vând (schimb) apartament 3
camere decomandate, conf. 1, cu
apartament 1 cameră, etaj 1-2 +
diferen ă. Exclus turn. Tel. 0743-
364546.

Închiriez spa

ă în
Govândari, zona Victoria, pre

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

ă la Târnova, cu
grădină, pomi fructiferi, dependin

ă. Tel. 0355-883833,
0766-411829. (RR)

Vând în Re

ă, podele laminate,
termopane, centrală, izola

ă, u

ă la Secă

ădină mare, pivni ă, anexă pentru
animale, 19.000 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând în Re

ătă
ă, termopane, 21.500 €

neg; teren la Caransebe
ă, gaz, curent,

11.000 mp, 7 €/mp; teren străbătut
de pârâu la Crivaia, 3500 mp, 5
€/mp; teren la Cuptoare, la

ăstrelelor respectiv str.
Constructorilor la parter, cu îmbună-
tă

ă, izola ă, 30.000 €
neg. Tel. 0726-994547. (RR)

Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ă
în Caransebe

ă
ătă

ă nouă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, bucătărie, 2
holuri, ă, anexe,
grădină 12 ari, zonă neinundabilă,
17.000 € sau schimb cu garsonieră
în Timi

ţ
ţ

18.000 € sau schimb cu garsonier

ţe,
lâng

ţ

ţiu comercial Piaţa
Re ţa Nord. Tel. 0748-472535.

Vând urgent garsonier
ţ

negociabil. Tel. 0743-221660.
Vând în Re ţa, Calea Caran-

sebe

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

Vând cas
ţe,

12.000 € sau schimb cu apartament
sau garsonier

ţa teren pe Calea
Caransebe

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ
ţie

interioar

ţ

ţa, Micro 1,
apartament 2 camere, confort 1
decomandat, etaj 1, îmbun ţit,
gresie, faianţ

ţa 2 garsoniere, pe
Aleea Alb

ţiri, 12.000 € neg. Tel. 0749-
973588. (RR)

Vând în Re ţa, Moroasa, apar-
tament 3 camere, bine întreţinut,
central ţie termic

ţelu Ro
ţii, apartament 2 camere,

îmbun ţit, etaj 2, 20.000 €. Tel.
0355-417177, 0755-952427. (RR)

Vând în Gherteni

ţa. Tel.
0730-685975. (RR)

ş

şi

şi
şului bloc 15, apartament 2

camere, 15.000 €. Tel. 0771-
550239. (RR)

Vând în G

şi

şi
şului km 1-2, intravilan, 9

€ mp neg. Tel. 0722-630097. (RR)
Vând în Reşi

şului, apartament
confort 1, 3 camere decomandate,
gresie, faian

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

Vând cas şeni, în
centru, cu 3 camere, curte mare,
gr

şi

ş, în zona
Ardealului, drept, ap

şosea,
1500 mp, 1.5 €/mp. Tel. 0756-
282768, 0355-806444. (RR)

Vând în Reşi

şi

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

ş. Tel. 0722-551615.
Vând în O şu pe str.

Libert

ş la nr. 310,
cas

şopru, fântân

şoara, plus diferen

3

,Anunturi ,Anunturi
Închiriez apartament compus

din camer

ţa zona
Intim, etaj 1/4. Tel. 0740-901345.

Vând 1 ha p
ţie cas ţ

2.900 €. Tel. 0743-992233.
Schimb apartament 2 camere

conf. 3, Re ţa, cu c ţ ţa
sau împrejurimi. Tel. 0355-408993.

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

Vând apartament 1 camer

ţa, cu apartament sau
c ţa. Tel. 0762-895785.

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

ţ

ţa. Tel. 0747-832171, 0256-
410590.

Vând cas

ţile, garaj, puţin
ţ 60.000 $. Tel. 0728-

981708.
Vând cas

ţ 10.000 € neg. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Vând apartament 2 camere
complet mobilat, zona Intim. Tel.
0733-594473.

Vând cas
ţe,

gr

ţa. Tel.
0748-406496.

Vând p
ţa

ţa Clocotici. Tel. 0355-
405811, între orele 19-21.

â , cu
toate îmbun ţirile, zona Lunc

ţ neg. Tel. 0770-
538111.

ţ 48.000 € neg. 10 minute de
baraj

ţit,
zon

ţie, zidul de sprijin f

ţ 28.000 € neg. Tel.
0727-478953.

Vând în Re ţa cas
ţ

28.000 € neg. Tel. 0727-478953.
Vând în Re ţa, Moroasa, apar-

tament 3 camere, bine întreţinut,
central ţie termic

ţa, Moroasa,
apartament la cas

ţa, apart. 2 camere,
zona Lunc ţie, cu îmbu-
n ţiri, 19.000 € neg. Tel. 0722-440
654, 0770-546568, 0355-405138.

ă, bucătărie, terasă, curte,
ideal pentru o persoană, disponibil
din 1 noiembrie. Tel. 0740-512979.

Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat, în Re

ădure
ă în Doman. Pre

ăsu ă în Re

ăr săla

ă, str.
Petru Maior, parter înalt, bloc
termoizolat. Tel. 0770-547305.

Vând apartament 3 camere,
parter înalt, Lunca Pomostului. Tel.
0770-547305.

Vând/schimb foarte ieftin casă la
25 km de Re
ămin în Re

ă +
diferen ă. Tel. 0355-803294, 0728-
169912.

Vând casă în Gătaia sau schimb
cu apartament 2-3 camere în
Re

ă în zona Moroasa, str.
Codrului nr. 1, 3 camere, bucătărie,
baie, toate utilită ă
grădină. Pre

ă Dognecea centru, 2
camere, bucătărie, cablu tv, telefon.
Pre

ă în Câlnic, str. Văli-

ădină 504 mp. Tel. 0766-675051.

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

Vând garsonieră în Re

ădure cu teren 7 ha sau
lemne pe picior, în Ar

ătă ă, sc.
gen. nr. 6. Pre

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

Vând apartament 4 camere pe
str. Făgăra ătă

ă foarte bună. Tel. 0736-526005.
Vând teren cu proiect de

construc ăcut, str.
Cimitirului 8. Tel. 0736-526005.

Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, balcon, decoman-
dat, debara intrare, cu mobilă cu tot
în el, locuibil. Pre

ă cu 2 băi, 3
camere, 2 bucătării, grădină. Pre

ă, izola ă, 30.000 €
neg. Tel. 0726-994547. (RR)

Vând în Re
ă, compus din 4

camere. Tel. 0785-923329. (RR)
Vând în Re

ă, lângă Poli
ătă

şi

şi loc pentru
construc

şi şi

ş micu şi

şi
şi

şi

şoara nr. 15, 4 camere, dependin

şi

şi şi
Berzavi

şi teleferic. Tel. 0733-405991.

şului, total îmbun

şi

şi

şi

şi

V nd apartament 3 camere

Vând apartament 2 camere,
parter, Aleea Felix, bl. 4 sc. 3,
modernizat, central

ţ

ţ negociabil 30.000 €. Tel. 0744-
524991.

ţa 2 garsoniere, pe
Aleea Alb

ţiri,
12.000 € neg. Tel. 0749-973588. (rr)

ă termică,
termopane, gresie, faian ă, izolat
termic (este bun

ăstrelelor respectiv str.
Constructorilor, cu îmbunătă

şi pt. privatizare).
Pre

Vând în Reşi

Vând apartament 3 camere 88
mp, zona centru, 160.000. lei. Tel.
0744-420926.

Debitoarea: SC Aio - Calisto SRL

SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL

În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm
toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:

13:00

, cu sediul social în oraş Oţelu
Roşu, str. Decebal, nr. 1C, jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la
registrul comerţului Caraş-Severin J11/491/2009, număr de înregis
trare fiscală 26127890, prin lichidator

, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7
ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publică următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitoarei, este 28.10.2013.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar este 08.11.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.

Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
25.11.2013.

Termen de continuarea procedurii la data de 21.11.2013
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 14.11.2013, ora având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului
creditorilor; confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul
lichidatorului, alte menţiuni.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele
justificative, în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-
Severin la dosar 4559/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

-

Notificare

Debitoarea: SC Construct Paviges SRL

SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL

În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm
toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:

1.

, cu sediul social în sat
Mehadia, com Mehadia, FS, nr. 352, jud. Caraş-Severin, nr. de înma
triculare la registrul comerţului Caraş-Severin J11/732/2006, număr de
înregistrare fiscală 18994425, prin lichidator

, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7
ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publică următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitoarei, este 28.10.2013.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului preliminar este 08.11.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.

Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
25.11.2013.

Termen de continuarea procedurii la data de 21.11.2013.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 14.11.2013, ora 12:30 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului
creditorilor; confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul
lichidatorului, alte menţiuni.

Pentru termenul din 21.11.2013 se citează:

Radu Gigi - Ştefan, cetăţean român, născut la data de
11.05.1974, com Zăvoi, jud. Caraş-Severin, se identifică cu CI seria
CS nr. 102287, emis de oraş Băile Herculane, la data de 30.01.2003,
domiciliul actual în comuna Mehadia, FS, nr. 352, jud. Caraş-Seve
rin, CNP 1740511113281, în calitate de asociat unic administrator;

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele
justificative, în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-
Severin la dosar 3602/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

. -

,

.

-

Notificare

Debitoarea SC Banatica Group SRL

Pentru termenul de 23.01.2014 se citează:
DOGARU ION

BANCIU GHEORGHE

, sediul social în sat
Dezeşti, com. Fârliug, nr. 8, cam. 1, jud. Caraş-Severin, Cod de iden
tificare fiscală 18207085, număr de ordine în Registrul Comerţului
J11/1078/2005, prin lichidator judiciar SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara,Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap.
3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publica următoarea:

În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi
creditorii societăţii în insolvenţă că:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor născute în cursul procedurii, este de 28.10.2013.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului suplimentar este 28.11.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva creanţelor născute în cursul procedurii este 19.12.2013.

Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor este 30.12.2013.

Termen de continuarea procedurii la data de 23.01.2014.

, cetăţean român, domiciliat în municipiul
Mangalia, str. 1 Mai, nr. 34, jud. Constanţa, data naşterii 05.02.1968
în loc. Medgidia, jud. Constanţa, act de identitate tip CI seria KT, nr.
721171, emis de SPCLEP Mangalia, la data de 26.06.2008, CNP
1680205135299, în calitate de asociat.

, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti,
str. Vâlsăneşti, nr.1, bl. P+4, ap.17, sector 3, data naşterii 07 12.1968
în loc. Olteniţa, jud. Călăraşi, act de identitate tip CI seria RT, nr.
651980, emis de SPCLEP S3 biroul nr. 5, la data de 26.08.2009, CNP
1681207511697, în calitate de asociat/administrator.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele
justificative, în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-
Severin în dosar nr. 1343/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

-

.

Notificare
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ă în Spania pentru a acorda asisten ă românilor care doresc să înceapă o afacere
ătit pentru gazele naturale va cre

ă sesizată, a aprobat proiectul de lege privind acordarea de premii în valoare de 3.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a ob
ă de 20-64 ani a fost de 64,4%, la o distan ă de 5,6 puncte procentuale fa ă de

ă de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020, informează Institutul Na ă
ă de perioada similară din 2012, când exporturile au totalizat 711.605 tone

Camera de Comer De la 1
octombrie, pre Senatul,
prima camer

În trimestrul al doilea, rata de ocupare a popula
România a exportat, în primul semestru din acest an, 1,151

milioane de tone de grâu, în cre

ţ ţ ţ
ţul pl

ţinut media 10 la examenul
de bacalaureat 2013 ţiei în vârst ţ ţ ţinta
naţional ţional de Statistic

ţ

şi Industrie a României va deschide o reprezentan
şte cu 1% pentru consumatorii casnici, iar pentru industrie va creşte cu 2%, a declarat preşedinteleANRE

ştere de 1,6 ori fa

� L

Agen

egea nr. 229/2013 pentru completarea art. 13 din Legea
nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauz

şi local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (M.O.
nr. 438 din 18.07.2013)

Ministerul Economiei - Procedura de implementare a
Programului na

şi mijlocii din 02.07.2013 (M.O. nr. 438bis
din 18.07.2013)

şoar

şi 35 la Ordinul ministrului educa
şi sportului nr. 6.560/2012 privind

aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din înv
şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (M.O. nr.
440 din 18.07.2013)

Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor m

şi siguran

şi Schimb
şi a custodiei ariilor naturale

protejate din 12.06.2013 (M.O. nr. 441 din 19.07.2013)
Ordinul Ministerului Mediului şi Schimb

şi schimb

şterea lui Bogdan
Petriceicu Hasdeu (M.O. nr. 448 din 22.07.2013)

Legea nr. 372/2005 privind performan

şi completarea
Regulamentului de aplicare a O.

şel şi
publicitatea comparativ

şi completarea
Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuin

şi inunda

şi
repararea prejudiciului asupra mediului (M.O. nr. 456 din
24.07.2013)

Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur şomaj şi
stimularea ocup şi pentru modificarea Legii
nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginaliz

şi al
senatorilor (M.O. nr. 459 din 25.07.2013)

Ordinul Autorit
şi con

şi calific

şcolar 2013-2014
(M.O. nr. 467 din 29.07.2013)

Ministerul Afacerilor Interne - Instruc

şi
controlul destina

şi de divertisment, precum şi procedura
de solicitare şi comunicare a op

ştenitorilor acestora, aprobate prin
Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finan

şi Schimb
şi completarea anexelor nr. 1-

6 la Ordinul ministrului mediului şi schimb

ă de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes na

ă de Administrare Fiscală - Procedura de
înregistrare fiscală a contribuabililor nereziden

ă ă activitate în România prin unul sau mai multe sedii
permanente din 09.07.2013 (M.O. nr. 439 din 18.07.2013)

Ordinul Ministerului Educa

ării, tineretului

ă ământul superior

ăsuri în
domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveni

ărare, ordine publică ă na ă
(M.O. nr. 441 din 19.07.2013)

Ministerul Mediului ărilor Climatice - Metodolo-
gia de atribuire a administrării

ărilor Climatice nr.

1.778/2013 pentru completarea Ghidului de finan

ărilor
climatice nr. 1.239/2013 (M.O. nr. 442 din 19.07.2013)

Circulara Băncii Na

ării a 175 de ani de la na

ă a
clădirilor (M.O. nr. 451 din 23.07.2013)

H.G. nr. 480/2013 pentru modificarea
G. nr. 195/2002 privind

circula G. nr.
1.391/2006 (M.O. nr. 454 din 24.07.2013)

Legea nr. 158(r1)/2008, privind publicitatea în ătoare
ă (M.O. nr. 454 din 24.07.2013)

Legea nr. 243/2013 pentru modificarea

ărilor de teren

G. nr. 68/2007
privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea

ărilor pentru
ării for ă

ării
sociale (M.O. nr. 457 din 24.07.2013)

Legea nr. 96(r2)/2006, privind Statutul deputa

ă

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

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

ăspunderea materială a personalului pentru pagubele
produse Ministerului Afacerilor Interne (M.O. nr. 469 din
29.07.2013)

Ordinul Ministerului Finan

ă caz, ale mo

ărilor Climatice nr.
1.770/2013 pentru modificarea

ărilor climatice nr.
1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru
speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este
permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai
2014 (M.O. nr. 474 din 31.07.2013)

ţional,
judeţean

ţional multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul
întreprinderilor mici

ţia Naţional
ţi care

desf

ţiei Naţionale nr. 4.204/2013
pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 33, 34 ţiei,
cercet

ţ

ţi din
sistemul de ap ţ ţional

ţare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului

ţionale a României nr. 19/2013 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
aur dedicate anivers

ţa energetic

u.
ţia pe drumurile publice, aprobat prin H.

ţelor
împotriva cutremurelor, alunec ţiilor
(M.O. nr. 456 din 24.07.2013)

Legea nr. 249/2013 pentru modificarea O.u.

ţei de munc

ţilor

ţii Naţionale pentru Turism nr. 107/2013
privind aprobarea modelului ţinutului legitimaţiilor de
control(M.O. nr. 460 din 25.07.2013)

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4.215/2013
privind acordarea acredit ţ

ţilor de
înv ţ

ţiunile nr. 114/2013
privind r

ţelor Publice nr. 2.348/1.023/
2013 pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodolo-
gice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa

ţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului
literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor
plastice, al arhitecturii

ţiunilor titularilor de drepturi de
autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor
ori, dup

ţelor
publice nr. 2.823/1.566/2003 (M.O. nr. 471 din 30.07.2013)

Ordinul Ministerului Mediului

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Deficitul României în comerţul cu
produse agroalimentare s-a majorat cu
aproape 11 procente în primul semestru din
acest an, totalizând 450,5 milioane de euro,
faţă de 406,67 milioane de euro, cât s-a
înregistrat în perioada similară din 2012.

Acţ ionar i i companie i amer icane
Smithfield Foods (prezent

ţionat fostul combinat
ă

ătre firma chineză
Shuanghui International Holdings Ltd.

şi în România din
anul 2004 când a achizi

) au aprobat
preluarea companiei de c
Comtim din Timişoara

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

Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI) a Parlamentului European a
votat în favoarea propunerii Comisiei Europene de extindere cu un an a
termenului pentru alocate României

ă fie confirmat de Plenul PE, în luna octombrie.

dezangajarea fondurilor europene şi
Slovaciei - respectiv, extinderea aşa-numitei reguli "N+3". Cu alte cuvinte,
România a obţinut un an suplimentar pentru utilizarea fondurilor alocate de UE.
Votul din Comisia REGI trebuie s

| 26 Septembrie - 2 Octombrie 2013 | PRISMA

Informare privind }edin]a
C.N.C.I.

Din 23 septembrie 2013 94 de dosare
analizate: 22 decizii de compensare prin
puncte, 4 titluri de desp

ţa din data de 23 septembrie,
Comisia Naţional

-

-
-
-

ţie de data înregistr
ţional

ţiile asupra unor dosare
aprobate în ţe anterioare ale Comisiei
Centrale pentru Stabilirea Desp

.
ţ

ţional -

-

ţii învestite de lege
prin care se propunea acordarea de m

ţional -

ţite
ţilor competente. Comisia a mai

decis ca patru dosare s

ţ ţiona-
le pentru Compensarea Imobilelor se va
desf

ăgubire în numerar.
În

ă pentru Compensarea
Imobilelor a analizat 94 de dosare, constitui
te în baza Legii nr. 10/2001

ărât emiterea a 22
de decizii de compensare prin puncte, atât
în dosare în care existau hotărâri judecăto
re

ă pentru Stabilirea Despăgubi
rilor fusese obligată să emită decizia de
despăgubire, dar

ării lor laA.N.R.P.
De asemenea, Comisia Na ă a

continuat discu

ăgubirilor
(C.C.S.D.) ă în
prezent titlul de despăgubire. În consecin ă,
Comisia Na ă a luat act că trebuie e
mise patru titluri de despăgubire în numerar.

Lista dosarelor pentru care s-au acordat
decizii de compensare sau titluri de despă
gubire este disponibilă pe site-ulA.N.R.P. În
cazul unui dosar, în temeiul articolului 17
alin. (1) din Legea nr. 165/2013, Comisia a
invalidat decizia autorită

ăsuri
compensatorii.

În alte 60 de dosare constituite în baza
Legii nr. 10/2001, Comisia Na ă a con
siderat necesar să fie solicitate documente
clarificatoare persoanelor îndreptă

ă
ă fie analizate potrivit

prevederilor noii legi a restituirilor, Legea nr.
165/2013, ă alte trei dosare
au rămas fără obiect.

Următoarea ă a Comisiei Na

ă

şedin

şi în baza legilor
fondului funciar. S-a hot

şti definitive şi irevocabile prin care Comi
sia Central

şi în dosare analizate în
func

şedin

şi pt care nu s-a emis pân

şi
autorit

şi a constatat c

şedin

şura în data de 3 octombrie 2013.

Cooperare Transfrontalier@
România - Republica Serbia

Comunicate de pres MDRT să , miercuri, 25 eptembrie 2013

Ziua Cooperării Europene sărbătorită inedit in zona de
grani ă româno-sârbă Echipa Programului IPA de Cooperare
Transfrontalieră România - Republica Serbia s-a alăturat

ărbătorire a Zilei Cooperării
Europene, prin organizarea a două concerte inedite. În data
de 20 septembrie 2013, pe scena din centrul ora

ărbătorit
alături de forma ărea Colibri

ături de copiii din Vâr
ărbători buna cooperare din cadrul

proiectelor transfrontaliere româno-sârbe.
Sărbătorirea Zilei Cooperării Europene a debutat în data

de 19 septembrie, la Timi

ă pentru
călătorii trenului care une

ărbătorim Ziua Cooperării Europene? Deoarece
implementarea proiectelor în cadrul programelor de
cooperare teritorială europeană ne ajută atât să gestionăm
eficient problemele stringente care ne afectează, cât ă
aducem popoarele Europei mai aproape unele de celelalte.
Toate aceste ini ă au
contribuit la îmbunătă

ă România -
Republica Serbia este unul dintre zecile de programe de
cooperare teritorială europeană care s-a alăturat sărbătoririi
Zilei Cooperării Europene

ă a zonei de grani ă româno-sârbe, unind oameni
ă ă.

ţ .

ţ,
în Republica Serbia, peste 7.500 de participanţi au s

ţiile Pas
ţ

ţine un concert extraordinar, constituind o surpriz
ţ.

De ce s

ţiative finanţate de Uniunea European
ţirea vieţii oamenilor de-a lungul multor

frontiere din Europa

ţ
ţi aflate în zona transfrontalier

şi în
acest an campaniei de s

şului Vârşe

şi Frajle, şi au dansat
al şe şi echipa BRCTTimişoara, în cadrul
unui flash-mob, pentru a s

şoara, când echipa BRCT Timişoara
a invitat instrumentişti din cadrul Filarmonicii Banatul pentru a
sus

şte Timişoara de Vârşe

şi s

şi mai departe.
Programul IPA de Cooperare Transfrontalier

şi contribuie la dezvoltarea socio-
economic şi
comunit

Preşedintele Traian B

şapte la 14 zile lucr

şederii lor în
ad

ăsescu a promul
gat legea privind câinii fără stăpân, după ce
Curtea Constitu ă a stabilit că aceasta
respectă Constitu

ătoare a termenului în
care un câine din adăpost poate fi revendicat
sau adoptat, gratuit. După cele 14 zile, au
toritatea locală poate decide eutanasierea
câinilor sau prelungirea

ăpost, cu condi ă aibă resurse
financiare pentru între

-

ţional
ţia.

Actul normativ prevede prelungirea de la

-

ţia s
ţinerea padocurilor.

Organizarea }i desf@}urarea referendumului
Curtea Constituţională a României discută în 23 octombrie

sesizarea preşedintelui Traian Băsescu privind neconstituţionalitatea
Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Preşedintele afirmă, în motivele sesizării, că pragul de participare la
referendum de 30% din alegătorii înscrişi în liste contravine principiilor
constituţionale, deoarece manifestarea democratică a suveranităţii
poporului se asigură doar prin participarea majorităţii cetăţenilor la o
consultare populară, adică 50% plus unu.

Legea privind organizarea -

-

şi desfăşurarea referendumului, adopta
tă de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, în data de
29 mai, a fost contestată la Curtea Constituţională în data de 4 iunie.

Curtea Constituţională a constatat că prevederile legii "sunt
constituţionale în măsura în care nu se aplică referendumurilor
organizate în decurs de un an de la data intrării în vigoare a legii".

La data de 16 iulie, preşedintele Traian Băsescu a solicitat
Parlamentului reexaminarea acestei legi, în sensul respingerii acesteia
de către Parlament întrucât noua variantă de reglementare a
cvorumului de participare la referendum, aleasă de legiuitor, nu asigură
o reprezentativitate suficientă de natură a conferi deciziei adoptate
forţa care să reflecte voinţa şi suveranitatea poporului.

În urma reexaminării, la data de 10 septembrie, Camera Deputa
ţilor, în calitate de Cameră decizională, a respins argumentele invocate
în cererea de reexaminare şi a adoptat Legea pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului, pe care, în data de 12 septembrie, Parlamentul a
retransmis-o preşedintelui României, în vederea promulgării.

Burse }i cooperare interinstitu]ional@ în
domeniul înv@]@mântului superior

A fost lansat oficial în România programul "Burse şi cooperare
interinstituţională în domeniul învăţământului superior”, informează
Ministerul Educaţiei.

Scopul programului de „Burse şi cooperare interinstituţională în
domeniul învăţământului superior" îl reprezintă sprijinirea studenţilor
din orice ciclu de studiu şi a personalului din universităţile româneşti
pentru a realiza mobilităţi transnaţionale în Norvegia, Liechtenstein şi
Islanda. De asemenea, vor fi finanţate şi mobilităţile în România ale
studenţilor şi ale personalului din instituţiile de învăţământ superior din
cele trei ţări, dar şi proiecte de cooperare între universităţile din
România şi statele donatoare în vederea întăririi relaţiilor de cooperare
academică dintre ţări.

Principalii beneficiari instituţionali ai vizitelor pregătitoare,
proiectelor de mobilitate pentru studenţi şi personal din universităţi,
respectiv proiectelor de cooperare interinstituţională sunt universităţile
din România care dispun de o Cartă Erasmus aprobată de Comisia
Europeană, având ca parteneri instituţii similare sau organizaţii de
stagiu din statele donatoare. În proiectele de cooperare
interinstituţională se mai pot asocia ca parteneri universităţi, institute
de cercetare, companii şi ONG-uri, atât din statele membre, cât şi din
celelalte ţări beneficiare ale Mecanismului SEE.

Sus]inerea fermelor de familie

:
�

�

�

�

�

În şedin

şi sus
şi facilitarea accesului la finan

şi respect

şi reconstruirea Fondului de
microcreditare, definit în proiect ca totalul sumelor alocate de
MADR în scopul acord

şte condi

ţa Guvernului României din 4 septembrie a fost
adoptat

ţei de urgenţ
ţinerea

fermelor de familie ţare al
fermierilor. Hot

ţionarea instrumentelor financiare puse la dispoziţia
beneficiarilor definiţi la art. 2, lit. e) din OUG 43/2013.

Detaliaz ţiilor
reglementate prin cap. II al OUG 43/2013 privind sursele de
constituire a plafonului de garantare.

Cuprinde prevederi asupra execut ţiilor acordate
în situaţia în care beneficiarii nu- ţiile
contractuale.

Conduce la constituirea

ţiile de acordare a microcreditelor.

ă o Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodolo-
gice de aplicare a Ordonan ă a Guvernului nr.
43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea

ărârea aprobată de Guvern
Reglementează aspectele de ordin tehnic necesare pen-

tru func

ă modalitatea de acordare a garan

ării garan
ă obliga

ării de microcredite.
Stabile
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Siria a transmis informa ă la
termenul convenit, 21 septembrie, potrivit unui comunicat al Organiza

ă necesară
în procesul care ar trebui să conducă la distrugerea armelor pe care Siria le are,
estimate la aproximativ 1.000 de tone de toxine. Procesul urmează propunerii
ruso-americane menite a preveni un atac militar american în această ă.

ţii cu privire la programul de arme chimice pân
ţiei pentru

InterzicereaArmelor Chimice. Divulgarea acestor informaţii este o etap

ţar

� �

�

� �

�

�

Secretarul de stat
american John Kerry a semnat Tratatul ONU privind comer ratat ce necesit Canada este de acord s

Pentru a treia oar
Rezerva Federal

ţul cu arme, t
ţie a votat cu o majoritate covâr ţinerea serviciului militar obligatoriu

ţin ţional acordat pentru relansarea economiei americane

ă ratificarea de către Senat ă exporte gaze de
ă în aproape un sfert de secol, neutra Elve

ă (Fed), Banca centrală a SUA, a decis să men ă sprijinul excep

şist
în Japonia şitoare pentru men

Aproximativ 200 de lideri din întreaga lume s-au reunit în aceast

Pakistanul l-a eliberat
peAbdul Ghani Baradar, al doilea în lan

ă săptămână la New York pentru cea de-a 68-aAdunare Generală a ONU

ă al talibanilor la momentul arestării, în 2010, într-un efort menit să aducă pacea înAfganistanţul de comand

Cuba şi au ajuns la un
acord preliminar privind colaborarea mai
strâns şi
maritim, potrivit ziarului Granma, preluat de
agen

Statele Unite

ă în domeniul de salvare aerian

ă. Acordul provizoriu trebuie
să fie aprobat de către guvernele fiecărei ări.

ţiile de pres
ţ

Premierul ungar Orban a acuzat de
multe ori firmele străine din domeniul
energiei ă
ă fac profituri excesive în detrimentul

popula ă
reducă profiturile acestor firme.

şi furnizorii de servicii de utilit

şi s-a angajat s

ţi
c

ţiei maghiare,

O echipă de la Universitatea Boulder din Colorado, USA, a
dezvoltat o tehnică radical nouă, care folose

ă largă a
hidrogenului ca un combustibil curat, verde.

Echipa CU-Boulder a conceput un sistem solar-termic în
care lumina soarelui ar putea fi concentrată de o gamă largă
de oglinzi într-un singur punct situat în vârful unui turn central.
Turnul va aduna căldura generată de sistemul de oglinzi până
la aproximativ 1.350 de grade Celsius, apoi o va transfera
într-un reactor care con

ălze ă atomi de
oxigen, modificându-i astfel compozi ă, provocând
noul compus format să caute noi atomi de oxigen. Echipa
implicată în proiect a arătat că adăugarea de abur în sistem -
abur care ar putea fi produs din apă fiartă în reactor cu ajutorul
căldurii degajate de lumina soarelui concentrată pe turn - ar
determina oxigenul din moleculele de apă să adere la
suprafa

ă de gaz de hidrogen.
"Am proiectat aici ceva care este foarte diferit de alte

metode ă ar fi
posibil", a declarat profesorul Alan Weimer, liderul grupului de
cercetare. "Separarea apei în hidrogen

ă

de hidrogen".
Una dintre diferen ă metodă

ă reac
ă. Teoria conven ă sus ă

producerea hidrogenului prin procesul de oxidare metalică
necesită încălzirea reactorului la o temperatură ridicată pentru
a elimina oxigenul, apoi răcirea la o temperatură scăzută
înainte de injectare de abur pentru a re-oxida compusul

ă nu există o schimbare a
temperaturii.

"La fel ca folosirea unei lupe pentru ini
ă atinge temperaturi

mari ăm pentru a conduce aceste reac
ălzi u

ă la mai mult de 1.350 de grade Celsius, vrem ca reactorul
să se încălzească la cea mai mică temperatură posibilă pentru
ca aceste reac ă apară. Temperaturile prea ridicate
pot duce la dilatare termică rapidă

ă, cantitatea de hidrogen produsă pentru
depozitare este în întregime dependentă de cantitatea de oxid
metalic, care este alcătuit dintr-o combina

ă în sistem.
Unul dintre proiectele propuse de echipă este de a construi
tuburi reactoare de aproximativ 0.3 metri în diametru

ă de gaz de hidrogen ar necesita o serie
de turnuri înalte pentru a aduna lumina soarelui concentrată
pe mai multe hectare de oglinzi din jurul fiecărui turn.

În ciuda acestei descoperiri, comercializarea unui astfel
de reactor solar-termic este încă departe. "Cu pre

ăzut, nu există nici un stimulent pentru a
arde energie curată", a declarat Weimer.

Fotografia: University of Colorado Boulder

şte puterea
luminii soarelui pentru a separa eficient apa în hidrogen şi
oxigen, deschizând calea pentru utilizarea la scar

şi chimici cunoscu

şte elibereaz

şi, sincer, ceva la care nimeni nu s-a gândit c

şi oxigen cu ajutorul
luminii soarelui este Sfântul Graal al unei economii sus

şi
altele este capacitatea de a efectua dou

şi temperatur

şi
pentru a elibera hidrogen gazos. Una dintre cele mai mari
inova

şi o utiliz
şi putem înc şor

pân

şi contrac
şi reactoarelor".

Cu noua metod

şi oxigen, şi cantitatea de abur introdus

şi câ

şi aşeza
rea lor unul peste altul. Un sistem de lucru pentru a produce o
cantitate semnificativ

-

ţine compu ţi sub
numele de oxizi metalici.

Când un oxid metalic se înc
ţia material

ţa de oxid de metal, eliberând moleculele care pot fi
colectate sub form

ţinut

ţele esenţiale dintre aceast
ţii chimice la

aceea ţional ţine c

ţii în noul sistem este c

ţierea unui foc, noi
putem concentra lumina soarelui pân

ţii chimice", a
spus un alt participant la proiect. "De

ţii chimice s
ţie, cea ce poate

provoca daune atât materialelor chimice cât

ţie de fier, cobalt,
aluminiu

ţiva

metri lungime, umplute cu materialul metalic oxidat

ţul gazelor
naturale atât de sc

Nouă tehnică de disociere a apei pentru producerea hidrogenului
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Luna pieţei unice
-schimb de idei on-line pentru a schimba Europa-

Între 23 septembrie

ţeni s
ţei unice.

Luna pieţei unice este organizat

ţi s ţi un loc de munc
ţi o afacere sau s ţineţi recunoa

ţie social ţei unice,
pensii, asistenţ

ţia c

ţ electronic (14 - 16 octombrie): vânzarea
ţar

ţia datelor cu caracter personal pe site-
urile de socializare.

Luna pieţei unice le ofer ţenilor europeni
ţi politicile

ţii vor putea
interacţiona cu responsabilii politici

propunând idei menite s ţa unic
ţii

ţi ai UE, cu parlamentari
europeni ţi de la Bruxelles prin
intermediul videochat-ului.

Pentru a propune idei, aveţi la dispoziţie platforma
on-line. Pân ţile interesate

ţenii au propus deja peste 300 de idei; introducerea
unui card de mobilitate profesional ţii
medicali ţelor financiare ale
tinerilor sunt doar dou

ţi deja s ţi pentru ideile care v
ţi la dezbaterile s

ţi vor face rezumatul dezbaterilor, iar
acesta va fi publicat într-un raport final menit s

ţiei europene de mâine.

şi 23 octombrie, UE
organizeaz

şurat

şterea
calific

şterea
Comer şi

cump

şansa unic şi îmbun
şi strategiile Comisiei. Participan

şi comentând pe
marginea lor

discutând cu exper
şi cu alte personalit

şi
cet

şi ameliorarea cunoştin

şi s

ă o amplă dezbatere on-line, în toată
Europa, invitându-i pe cetă ă propună idei care ar
putea schimba viitorul pie

ă on-line, în 24 de
limbi, pe durata a patru săptămâni consecutive. În
această perioadă, vor fi abordate, pe rând, următoarele
patru teme

Locuri de muncă (desfă ă în perioada 23 - 25
septembrie): cum pute ă găsi ă, să
începe ă ob

ărilor profesionale în Europa
Drepturi sociale (30 septembrie - 2 octombrie):

drepturi de protec ă în cadrul pie
ă medicală, servicii publice.

Bănci (7 - 9 octombrie): protejarea depozitelor,
prevenirea crizelor financiare, garan ă băncile
investesc în economia reală pentru a stimula cre

ărarea de produse on-line, livrarea lor în altă ă
din UE, protec

ă cetă
ă de a discuta, critica ătă

ă amelioreze pia ă
votând ideile prezentate de al

ă

ă în acest moment, păr
ă

ă pentru asisten

ă dintre ele.
Pute ă vota ă plac ă

participa ăptămânale. Moderatori
independen

ă
contribuie la elaborarea legisla

:

:

�

�

�

�

�

�

�

Cei care îşi cump
şi

riscurile creditului ipotecar, vor fi par

şterea ratelor şi vor
fi mai bine proteja

şi pe terenuri construibile. Unele
dintre prevederi vor fi adaptate la
diferen

şi pia

şi format în toate statele Uniunii.

Oricine semneaz

şi s
şi consecin

şi s
şi posibilele momente

de sc

şi dreptul
celui care ofer

şte sau
poate avea posibilitatea de a modifica
moneda împrumutului, respectând
anumite condi şi rata de schimb
stabilit

şi cel care l-a accesat
au agreat asupra acestui lucru în mod
explicit în contract.

Dac

şi facilitarea repl

şi s

şadar
în toat

ără o casă vor fi
mai bine informa

ă
care determină cre

ă nu mai pot
rambursa creditul, conform noilor
reguli aprobate provizoriu de PE. Însă
înainte de a finaliza aceste reguli,
deputa ă le detalieze pentru a se
asigura că vor putea fi aplicate corect
în întreaga Uniune.

Legisla ă la creditele
ipotecare pe proprietă

ă

ă, însă informa
ărătorilor trebuie prezentate în

acela

ă un contract
pentru un credit ipotecar în UE trebuie
să primească informa

ă poată fi
comparate ă în ă costul total

ării creditului. Termenii
de creditare oferi

ă f ie în
conformitate cu situa ă
la acel moment ă aibă în vedere
perspectivele lor

ădere a capacită ă.
Mai mult, cumpărătorii vor avea

dreptul la o perioadă obligatorie de
reflec

ă de 7
zile în care să se poată retrage, după
semnare.

Deputa

ă de a plăti creditul anticipat,
posibile condi

ă împrumutul de a fi
compensat corect pentru o rambursa
re anticipată. Cu toate acestea, va fi
interzisă obligativitatea de a plăti pe
nalită ă.

Conform noilor reguli pentru
împrumuturile într-o monedă străină,
cel care împrumută trebuie să fie
avertizat înainte de semnarea
contractului că ratele pot cre

ă în contractul de împrumut.

Deputa ă regulă
care stipulează că returnarea
garan

ă pentru rambursarea
împrumutului, cu condi

ă creditul nu mai este
rambursat, legisla ă includă
cerin ă

ă

ă fie proteja ă nu
devină supraîndatora

ăugat deputa

Deputa ă
a textului, însă, înainte de a aproba
regulile în ansamblu, Parlamentul vrea
ca statele membre să ia măsuri prin
care să se asigure că aceste reguli vor
fi aplicate corect pe teritoriul lor, a

ă Uniunea.

ţi despre costurile
ţial

protejaţi împotriva fluctuaţiilor de piaţ

ţi dac

ţii vor s

ţia se refer
ţi rezidenţiale,

propriet ţi rezidenţiale cu spaţiu de
birou

ţele dintre statele membre
privind ipotecile naţionale ţa
imobiliar ţiile adresate
cump

ţii privind
produsele disponibile care s

ţeleag
ţele financiare pe termen

lung ale acces
ţi celor care iau

împrumutul t rebuie s
ţia lor financiar

ţii de plat

ţie de 7 zile înainte de a semna
pentru împrumut sau la o perioad

ţii au inclus reguli mai

flexibile, inclusiv dreptul celui care
împrumut

ţii putând fi decise de
statele membre, precum

ţi pentru o rambursare anticipat

ţii

ţii au inclus o nou

ţiei, cum ar fi chiar proprietatea,
este suficient

ţia ca cel care a
oferit împrumutul

ţia trebuie s
ţe privind vânzarea propriet ţii la

preţul "cel mai bun" ţii
dator iei restante, astfel încât
consumatorii s ţi

ţi pe termen lung,
au mai ad ţii.

ţii au adoptat varianta final

Î n a i n t e d e s e m n a r e a
contractului

Pe durata creditului

Protec ă
ă

ă

-

-

ţie împotriva incapacit ţii
de plat

Ce urmeaz

Parlament REF. : 20130906IPR18832

Parlamentul stabile}te reguli pentru
limitarea riscului la cump@rarea casei

Un tribunal egiptean

Recent, lideri din Africa

Ministerul pentru femei din Tunisia

a interzis Fr

-
-

, a
declarat c

ă
ă

ării. Curtea nu a
făcut publice motivele acestei decizii iar
verdictul poate fi atacat cu recurs.

Amenin ările la adresa activită
ă

ă pe serviciile sale,
variind de la sprijin alimentar

ă la evenimente sportive.
Din momentul în care fostul preşedinte,

Mohamed Morsi, a fost înlăturat printr-o
lovitură de stat militară în iulie, Frăţia şi o
parte din comunitatea musulmană din Egipt
s-au confruntat cu un val fără precedent de
represiune, susţinută de un larg segment al
populaţiei.

ă în luna ianuarie

ări miniere de uraniu,
extragere de petrol ătre compa
nii franceze în Sahel, perspectivele de ex
plorare de petrol în nordul Mali, la protejarea
intereselor politice dinAfrica de Vest.

ă va prezenta un plan pentru a
contracara numărul tot mai mare de femei
care călătoresc în Siria pentru a

ă reconforteze militan

ă Na ă, că femeile tunisiene
au plecat în Siria unde "au avut rela

ă legăturile sexuale avute acolo, în
numele Jihad al-Nikah (război sexual sfânt,
în arabă), vin acasă gravide", a declarat el
parlamentarilor.

Jihad al-Nikah, care permite rela

ă legitimă de război sfânt.
Rapoartele mass-media arată că sute

de femei tunisiene au plecat în Siria în acest
scop, în plus fa ă de sutele de tunisieni
jihadi ă împotriva regimului
pre

ţia
Musulman

ţ ţilor
Fr ţiei

ţionate pân

au
participat la inaugurarea pre

ţiune militar

ţa are interese strategice în fosta
colonie, de la exploat

ţii.
Ministrul de Interne a spus, în Adunarea

Constituant ţional
ţii

sexuale cu 20, 30, 100" de militanţi.
"Dup

ţii
sexuale extraconjugale cu mai mulţi
parteneri, este considerat de unii sunniţi
salafiţi ca o form

ţ

şi filialele sale şi a dispus
confiscarea bunurilor mişc

şi grupurilor sale afiliate ar putea
avea un efect grav asupra milioanelor de
egipteni care se bazeaz

şi spitale
subven

şedintelui din
Mali.

Un loc de onoare a fost rezervat pentru
preşedintele Francois Hollande, care a
lansat o ac şi a
învins grupurile armate care au ocupat
nordul statului Mali, anul trecut.

Fran

şi gaze de c

şa numitul
"sex jihad" menit s

şti care lupt
şedintelui Bashar al-Assad.
Este dificilă trecerea la măsuri concrete,

Tunisia aflându-se, de ceva timp, într-o criză
politică gravă.

şi Franţa

Angela Merkel va prelua pentru a treia oară
consecutiv func

ă ă, 22 septembrie,
în Germania, în cadrul cărora Uniunea CDU/CSU
a câ ă categorică.

Uniunea Cre ă (CDU)
ă bavareză Uniunea Cre ă

(CSU), au ob

ă, are 598 de

membri nominali, ale
ătate direct, jumătate pe liste de partid.

Acest sistem mix propor
ărului de locuri. Astfel, în

urma alegerilor din 2009, numărul total de
parlamentari a fost 622 iar noua legislatură va
avea 630 de ale

ă arată
CDU/CSU cu 311 locuri, 5 mai pu

ă

ţia de cancelar, în urma alegerilor
legislative desf

ţinut 41.5% din voturi; Social
Democraţii (SDP), 25.7%; partidul de stânga Die
Linke, 8.6%

ţional poate duce la
suplimentarea num

ţia locurilor în Camera inferioar
ţin decât cele

necesare unei majorit ţi absolute, SPD cu 192
locuri, Die Linke, 64 locuri

şurate duminic

ştigat de o manier
ştin-Democrat şi sora

mai mic ştin-Social

şi Verzii, 8.4%.
Bundestagul, Camera Inferioar

şi pentru un mandat de patru
ani, jum

şi.
Distribu

şi Verzii, 63 locuri.

locuri



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând spaţiu comercial 150 mp
situat în Re ţa, b-dul Republicii.
Preţ 57.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Vând hal ţie 600 mp,
200 mp, spaţii administrative, 1000
mp curte betonat ţa,
cartier Moniom. Preţ 120.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonat

-
ţie, 850 mp spaţii administrative,

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

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

Vând vil ţa, lâng
ţ
-
ţ

100.000 €. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Vând cas ţ

ţie c

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

ţiu 60 mp situat în
Re ţa, B-dul Revoluţ ia din
Decembrie, pretabil birouri, sediu
firm ţ. Preţ 21.000 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

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

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

Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostulu i , cu îmbun ţ i r i

multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Re ţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Var ţ 40.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând hal ţiu
administrativ 200 mp, curte
betonat

ţ 200.000 € negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

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

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

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

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

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

ţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

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

ţ 150 €/lun

Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Re ţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

şi

şi

şi
Şcoala de Beton, 200 mp suprafa

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

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şi

şi utilat

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi
utilat complet. Pre

şi

ă de produc

ă, situate în Re

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

ă. Pre

ă situată în Re ă
ă

construită, demisol, parter, mansar
dă, garaj, curte 380 mp. Pre

ă de vacan ă situată în
Moceri

ărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată ă
complet, apă curentă ă
încălzită prin energie solară. Pre

ă, comer

ă, birouri etc.
Pre

ătă

ă. Pre

ă 600 mp, spa

ă 1000 mp, dotată ă
complet. Pre

ă agrement, în Re

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

Vând spa

a

€/

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

Vând la Secă ă 5 ani, 600
kg, 1300 € neg. Tel. 0733-756380.

Vând în Caransebe
ăsu ă, 100 lei; cărucior de

copii, 300 lei; rochie de mireasă, 500
lei neg. Tel. 0756-040911. (RR)

şeni iap

ş colţar, 600
lei; m ţ

Vând în Bocşa ceas italian de
100 de ani, 200 lei; 25 familii de
albine, 500 lei/buc; 2 mc material
(tei) pentru rame, 1000 lei; 10 l

şin

şi argint, 500 lei. Tel. 0755-
042152. (RR)

Vând în Mehadica o pereche de
cai, arm şi iap

şa pentru c

ş capre, 250 lei/buc;

şului, C-S,
iap

şi şin

şi cuier,
150 lei; pentru dining room mobil

şi 2
corpuri cu sertare, 500 lei. Tel. 0726-
608578. (RR)

Vând la B

şi

şoara telefon Nokia
C2, 220 lei neg; iap

şi

şini de tocat carne nr. 8, 30
lei/buc; dulap 2 uşi, 300 lei;
c şamot

şamot

şi

ăzi
Dadant, 50 lei/buc; cazan ă,
1800 lei; masă circular, 200 lei; 500
rame noi, 500 lei; ma ă de cusut
Singer, 200 lei; scrumieră cu pietre,
sticlă

ăsar ă, 12.000 lei. Tel.
0785-888582. (RR)

Din Borlovenii Noi caut o antenă,
să recep

ă de prună de vară, 40
grade, 15 lei/l. Tel. 0762-378703 ( )

Vând la Secu hamuri pentru 2
cai, 350 €; ălărit, 150 €;
frâie noi, 200 €; pre

ă neagră 8 ani, 2300 lei. Tel.
0744-227067. (RR)

Vând în Re ă de cusut
electrică Sanda, aproape nefolosită,
100 lei; dulap hol cu oglindă

ă
din lemn de brad cu sculptură,
formată din col ă, 2
scaune, 7 corpuri suspendate

ărbosu vacă de 3 ani,
gestantă în 2 luni, 3000 lei; vacă de
6 ani, gestantă în 7 luni, 3000 lei;
vi

ă, 1600 lei neg.
Tel. 0741-571238. (RR)

Vând în Re ă de
calculator făcută la comandă, 100
lei; ma

ărămidă de ă mare, 1
leu/buc; cărămidă mică de ă,
0.60 lei/buc; diferite chei, fixe,
inelare, cotite. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)

Vând în Re ă veche, pe
bază de aer, stare perfectă, 300 €
neg; bicicletă de damă veche
Gazelle, 200 lei; sursă de calculator
Dell, 150 lei neg; telefon hello kitty,
300 lei neg; telefoane Nokia simple,
50 lei/buc neg; telefon Samsung
simplu, dual sim, 150 lei neg; tabletă
mică, 300 lei; pick-up vechi cu 30 de
discuri, 100 lei neg. Tel. 0748-
362533, 0744-360060. (RR)

ţuic

ţioneze maxim 5-6 canale.
Vând ţuic

. rr

ţurile neg. Tel.
0255-233804, 0729-838170. (RR)

Vând în Timi
ţap, 200 lei. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând în Valea Timi

ţa ma

ţar plus mas

ţea de 3 luni, 1300 lei; viţea de 7
luni, 1500 lei; preţuri negociabile.
Tel. 0755-164842. (RR)

Vând în Re ţa motor trifazic de
4 kw, 400 lei. Tel. 0745-134127 (RR)

Vând la Timi

ţa mas

ţa org

Vând convector, stare foarte
bun

ţa 3 canapele 400
lei/buc.; 3 covoare 2,5/3,5 m; fotolii;
mobil

ţ informativ 800 lei negociabil.
Tel. 0748-162288.

Vând casete audio cu muzic

ţe pentru pomul de iarn

ţin folosit,
culoare maro, 300 lei. Tel. 0726-
948474. (RR)

Vând în Re ţa cuier de hol
mare, 150 lei; mobil

ţar buc

ţa p

ţu Mare porc 150
kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0255-232849.

Vând în Re ţa instant pe gaz
pentru ap

ţa materiale de
construcţii

ţii metalice. Tel. 0786-
844776. (RR)

Vând la Or

ţimi, 10 lei/m;
drujb

ţie, cu discuri
bonus, 150 lei; ma

ţi de mecanic

ţel 3600 lei neg f

ţ

ă. Tel. 0355-410523.
Vând în Re

ă sufragerie furnir nuc, 1400
lei; cuptor microunde mare, 130 lei;
video Show 200 lei; tablouri; tv
Royal 200 lei; lustre; dulap haine
100 lei. Tel. 0770-604891.

Vând dormitor TM compus din
pat dublu, ladă pat, dulap 4 u

ă
populară, u ă, o casetă video,
becule ă. Tel.
0355-807491, 0770-515588.

Vând ieftin 2 fotolii
ă copii. Tel. 0721-155683.

Cumpăr baterie telefon Digi
RDS. Tel. 0727-377355.

Vând aragaz pu

ă de bucătărie
mare plus col ătărie, 500 lei;
dulap pentru haine, dulap cu vitrină,
canapea de 1 persoană, masă cu 2
scaune, 260 lei; dulap haine, 150 lei;
aragaz, 100 lei; frigider, 100 lei. Tel.
0771-550239. (RR)

Vând la Lugoj compresor, 1200
lei; 2 drujbe, 300-400 lei/buc; 2
betoniere, 500 lei/buc; frigider, 300
lei; ladă frigorifică, 400 lei. Tel. 0356-
882080. (RR)

Vând la Lupac vacă, 2500 lei.
Tel. 0764-654307. (RR)

Cumpăr la Jebel 3 u ă
din lemn, la mâna a doua. Tel. 0720-
282940. (RR)

Vând în Re ăuni maturi

ă Lirica cu placă de bronz, 8
octave, 1000 € neg. Tel. 0722-
630097. (RR)

Vând la Zorlen

ă caldă, 350 lei neg. Tel.
0748-406496. (RR)

Vând la Oravi

ă gestantă
rasa Holstein, 1100 € neg. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând la Anina 2 coco

ă nou 220/380 V, 750 lei neg;
ferodou diferite lă

ă electrică nouă cu lama 40
cm, 600 lei neg; radio Traviata cu
pick-up, de colec

ă de cusut cu
pedale, Veronica, nouă, 180 lei;
strung pentru cozi de mătură, 180
lei; incubator de ouă pentru pui de
găină, capacitate 60 de ouă, 180 lei
neg; vând căr ă auto,
50 lei/buc. Tel. 0255-240157, 0761-
457617. (RR)

Vând la Moniom vacă 4 ani,
culoarea ro ătată de 3 luni, cu
vi ără, 2600 lei neg.
Tel. 0255-232913. (RR)

Vând la Doma ăru ă

Schimb, la Boc ă
vietnameză contra unui porc de tăiat
până în 120 kg. Cumpăr în Boc

şi

şi
suprapozabil, 2 noptiere, 2 etajere,
pre

şoar

şi birou
şcoal

şi

şi de camer

şi şi
pui, femele şi masculi; tablou
Gaidos, peisaj toamna, 150 €;
pianin

şi

şi materiale pentru
construc

şova vac

şi pentru
fum de 125, 50 lei/buc; aparat
sudur

şin

şie, f

şnea, C-S, c
şi comote pentru cai, 2000 lei neg.
Tel. 0722-551615. (RR)

şa scroaf

şa
porumb vechi, ofer 1 leu/kg. Tel.
0740-770047. (RR)
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Agentii imobiliare,

6

Vând în Boc ă frumoasă cu
mânz de 5 luni, 2500 lei. Tel. 0771-
251305. (RR)

şa iap

Vând în Caransebe
ă, magazii mici

pe 10 rame, presă de faguri Dadant,
ma ă de stors pe 3 rame, tavă de
descăpăcit, roini

ă pentru stupărit; că ă Pudel
2 ani, albă; că

ă mică

ă ora 20.00. (RR)
Vând la Teregova armăsar

galben breaz de 3 ani, 2800 lei. Tel.
0729-663950. (RR)

Cumpăr la Boc ă
pentru colec

ă
ăliug,

Crivaia. Tel. 0722-631009.
Vând rozmarin mare. Tel. 0770-

389533.
Vând Nokia 5800 xpressmusic

stare foarte bună, touchscreen, w-
lan, gps, 3G, liber de re

ărcător, cablu de date, pre

ărcător,
cablu tv ă hdmi,
curea de gât, geantă foto originală,
cd, căr

ă ca nou
pre

ă foto digitală LG
nouă, folie pe ea, la cutie complet,
pre

ătu
ă, pu

ăsu ă de înfă ă. Tel.
0722-271625.

Vând telefon Samsung SGH-
E490. Tel. 0722-271625.

Vând vacă bună, lapte, tânără.
Tel. 0742-434509.

Vând saltea dormitor nouă,
dimensiuni 2000 pe 1800 mm, pre

ă de cusut Monica.
Tel. 0722-630097.

Vând tablou pictat de Gaidos,
peisaj toamna. Tel. 0722-630097.

Vând în Câlnic purcei de 6
săptămâni. Tel. 0766-677491

ă. Pre

ă ă
vibrantă ă sub formă de
cruce. Tel. 0730-091273.

Vând iapă 8 ani cu mânz 2 ani
sau schimb cu vacă sau vi

ă
ă cameră de zi

ă. Pre

ş echipa
ment pentru apicultur

şin

ş

şi mare
de Jimbolia, 0.5 lei/buc. Tel. 0255-
233123, dup

şa flori de min

şi pentru pensiuni turistice
având aspect şi pre

şi calculator, muf

şi
m şat ataşabil

şi
şului, km 1-2.

Tel. 0722-630097.
Vând maşin

şi
0767-277101.

Vând telefon Samsung GT-
S55600i, alb, stare bun

şi matri

şeni. Tel. 0760-810604.
Vând mobil şi

dormitor TM, culoare deschis

-

ţe, bidoane, centri-
fug ţelu

ţel Bichon Havanez de
4 ani, alb. Tel. 0755-940848. (RR)

Vând la Câlnic ţigl

ţia proprie. Tel. 0749-
916148. (RR)

Vând flori de apartament bine
îngrijite filodendron, ficus se
preteaz

ţ bun. V

ţea, card 4
Gb, înc ţ
180 lei. Tel. 0721-410752.

Vând aparat foto Fuji zoom optic
18x, 14 megapixeli, filmare hd,
ecran 3 inchi, card 4 Gb, pachet
complet, 4 acumulatori, înc

ţi, cutie, preţ 420 lei. Tel.
0721-410752.

Vând aparat foto Sony, la cutie
complet, stare foarte bun

ţ 210 lei. Tel. 0721-410752.
Vând ram

ţ 150 lei. Tel. 0721-410752.
Vând 60 oi. Tel. 0785-905234.

Vând p ţ pentru copil, în stare
foarte bun ţin folosit, cu saltea

ţ

ţ
200 lei. Tel. 0746-254661.

Vând teren intravilan, în Re ţa,
pe Calea Caransebe

ţ 150
lei. Tel. 0766-677491.

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

Vând matriţ pavele, mas
ţ

ţea,
Sec

ţ
rezonabil. Tel. 0770-547305.

Vând colţar mare, de catifea,
nou, preţ acceptabil. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2

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

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

Informa ii suplimentare:
tefan S pre edinteAHN-CS

iala . e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ
ţ 0751-486304, 0785-223501,

S teiner, www.ahncs.eu

şi

ş

ă ă
ă ă ă

ă

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei
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intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

Tel./fax: 0255-221 529,. mobil: 0741-039.378, 0745-114.932
office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

Anunţ de licitaţie
Subscrisa SC TUDORACHE COMPANY SRL cu sediul în

Caransebe , str. Calea Severinului, nr. 215, jud. Cara Severin, prin
lichidator judiciar SCP MAGISTER SPRL, cu sediul în Re iţa, str.
Horea, bl. 7A, jud.Cara -Severin, anunţ scoaterea la licitaţie
public a urm toarelor bunuri aflate în patrimoniul debitoarei

Dacia CS02UZD;
Dacia CS02YSR;
Pres hârtie.
Licitaţia publică va avea loc în data de 01.10.2013 ora 12:00,

urmând a se repeta, până la vânzarea bunului, în fiecare zi de marţi la
aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar SCP MAGISTER SPRL
din Reşiţa.

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

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:

Septembrie

Oferte-Cereri

de Serviciu B ţean divorţat, 42/175/70
kg, studii superioare, f ţii,
cu cas

Tân ţ, serios, servici,
f

ţ

ţa. Tel. 0770-
495533.

Pensionar

ănă
ără obliga

ă + auto, caut d-nă 35-43
chiar cu copii, pentru căsătorie, de la
sat sau ora

ăr, drăgu
ără copii, fără vicii, apartament,
doresc să cunosc o fată drăgu ă fără
copii, maxim 35 ani, de la sat sau
ora ăsătorie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-433684.

ărbat de 35 ani, doresc să
cunosc o doamnă pentru căsătorie.
Tel. 0720-564290.

Caut doamnă singură, neajuto-
rată, fără o vorbă bună de undeva,
în jur de 46 ani. Eu serios, 48 - 1,62 -
72, curat în gând. Re

ă, 64 ani, cu aparta-
ment, caut partener pentru
prietenie. Tel. 0721-202985

ş. Tel. 0744-938366.

ş, pentru prietenie-c

şi

B

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo

Vând pui de p ţ
negociabil. Tel. 0722-630097.

ăuni, pre

Vând 2 garnituri macrameu
(albă ă de cusut
Veronica. Tel. 0729-257178.

Vând instant de apă caldă. Tel.
0748-406496.

şi bej) şi maşin

BOC

B

ORAVIŢA:
ŢELU RO

Ţ 78

ŞA:

Ş:

ŞU:

manipulant m

inginer geodez: 1; lucr
şi semisolide: 1; muncitor

necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; şofer autocamion/maşin

şofer autocamion/maşin
agent de securitate: 1; operator calculator electronic şi

re

ărfuri: 1; muncitor necalificat în industria
confec

spălător vehicule: 2; vulcanizator piese din
cauciuc la prese: 2;

ător comercial: 1; muncitor
necalificat la ambalarea produselor solide

ă
de mare tonaj: 1; tehnician aparate electromedicale: 1;

confec
ă de mare tonaj: 2;

ţiilor: 1;

ţioner cablaje auto: 62;

ţele: 1;

ĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

MOLDOVA NOUĂ:

O

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 25.09.2013

Vând în Reşi

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

Vând la Reşi

şi

şi hidraulic

şin

şi
ambreiajul, + cauciucuri de iarn

şov, stare
foarte bun

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

şi informa

ţa cauciucuri de
var

rr
ţa tractor Massey

Ferguson, stare foarte bun

ţie
capital

ţa semiremorc
ţie

electric

ţinut,
plus piese de schimb. Tel. 0740-
068548. (RR)

Vând la F

ţ

ţie, preţ neg la faţa
locului. Tel. 0723-579140. (RR)

Vând Nissan Almera 2001,
108.000 km reali, carte de identitate,
verificare tehnic

ţ. 300 €. Tel. 0355-
804950.

Vând ATV 300 cmc, transmisie
cardan, cauciucuri late, baterie
nou

ţia

ţie capital

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Trans-
port gratuit în toat -

ţii pe www.cauciu
curidirect.ro sau la tel. 0318-110788

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

ă, 2000
€; electromotor de tractor U650, 300
lei; motor de U445, repara

ă, 500 €. Tel. 0767-679777.
Vând în Re ă

pentru tractor, basculantă, instala
ă ă pusă la punct,

1000 € sau schimb sau cumpăr Opel
Astra F sau Volkswagen Passat
break cu motor 1.9 sau 1.7. Tel.
0757-311012. (RR)

Vând Ford Mondeo combi, an
1997, motor 1.9 diesel, înmatriculat,
taxa nerecuperată, asigurare 2013,
verificare până în 2015, 1300 € sau
schimb cu altă ma ă. Tel. 0748-
362533, 0744-360060. (RR)

Vând Golf 2 diesel, între

ăget Renault Clio, an
2002, taxa nerecuperată, 2008
prima înmatriculare în România,
6000 lei; punte de fa ă completă
pentru tractor U650, rezervor,
casetă de direc

ă 2015 stare foarte
bună, 1600 €. Tel. 0747117082

Vând Dacia Break, 1995. Set
motor nou. Pre

ă, 120 km/h. Tel. 0723-279221.
Vând jeep Kia Sportage a.f.

1997, schimbat distribu
ă,

sau schimb cu capre sau oi. Tel.
0723-279221.

Vând la Mârnic Aro 244, radiat,
motor în 4 pistoane de Bra

ă, repara ă, 900
€ neg sau numai motorul, 600 € neg
€; fandromă Stalova Wolla, 10.050 €
neg. Tel. 0762-188929. (RR)

Vindem online cauciucuri noi

ă România. Co
menzi

Caut loc de muncă în Boc
ă

ă ă în
aprovizionare, bursă transport,
licita ă. Tel.
0753-481017.

Din Boc
ărit sau

în domeniul fierului forjat. Tel. 0755-
042152. (RR)

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

Societate comercială cu profil
alimentar angajăm vânzătoare
pentru punct de desfacere în
Govândari. Portretul candidatul
ideal reprezintă o femeie cu vârsta
cuprinsă între 25

şa sau
localit

şi am experien

şa, caut de lucru în
Germania sauAustria în stup

şi Germania. Pre

şi 45 ani, prezenta

ţile limitrofe. Vorbesc fluent
limba englez ţ

ţii, traduceri din/în englez

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

-

Vând un set de 4 roţi, anvelope
de iarn
175/70/13 w

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

ţa. Nu trebuie s

Cump ţelu Ro

ţionare, 1500 € neg.
Tel. 0726-890348. (RR)

Vând în G
rr

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

Vând la Anina pistoane pentru
U550, 200 lei neg; manometre de
bord pentru Fiat 445, 5 lei/buc; set
motor U650, 450 lei neg; diferite
piese de Dacia; braţ superior cu
pivot nou, pentru Dacia 1300, 100
lei; planetar

ţie la Fiat 445, 200 lei.
Tel. 0255-240157, 0761-457617 (rr)

Vând la Boc
ţar

ţelu Ro

ţa motociclet

. -

-
ţoli, 200 lei/set; 4 cauciucuri

iarn
ţoli, începând de la 80 lei/buc; tele-
scoape spate pt.motociclet

ţe
de frân

ă cu jante ă
, pentru V Golf 3, în

perfectă stare. Pre

ă, în Re ă
fie gol, este de ajuns să încapă 2
motociclete. Tel. 0723-139851.

ă, 1200 € neg; 5 biciclete, 150 -
250 lei. Tel. 0356-882080. (RR)

ăr la O ă
de damă, germană, marca
Hercules, cu viteze în torpedo, stare
nouă, sau Fisher cu 3 viteze în
torpedo. Tel. 0720-061782. (RR)

Vând la Măureni Daewoo
Lanos, an 1998, motor 1.4, stare
perfectă de func

ătaia bicicletă, 150 lei.
Tel. 0747-832171, 0256-410590 ( )

Vând la Anina 2 autoturisme
Golf 3, an 1997, motor de 1.6 pe
benzină, culoare verde, unul
înmatriculat în România, unul adus
din Germania cu posibilitate de
numere ro ă un rând, 900 €
ambele. Tel. 0740-145324. (RR)

Vând în Timi ă,
stare bună de func

ă rectificată de Dacia
1300, 100 lei; pompă hidraulică
pentru direc

ă, acte la zi, unul
înscris prin RAR altul prin Primărie,
250-400 €; pompă de spălat ma

ă
Aprilia Custom Classic 125 cmc,
500 € neg; portbagaje auto biciclete,
70 lei/buc; gps Navigon, 300 lei;
roată de rezervă completă pt Mer
cedes Vito, cauciucul foarte bun,
200 lei; 4 jante tablă de Nisan Prime
ra de 13

ă pe 13; cauciucuri pe 14, 16, 17

ă Suzuki,
300 lei/perechea; electromotor nou
pentru Suzuki, 80 €; 4 jante tablă de
Renault Twingo, 200 lei/set; plăcu

ă noi marca Ferodo, pentru
Mercedes Vito, Opel Zafira, Opel
Astra de 1.8

, m rimea

Caut spre închiriere garaj pentru
motociclet

Vând urgent Matiz, an 2004,
1000 €. Tel. 0726-948474. (RR)

Vând la Lugoj Skoda Felicia
break, motor 1600 de Vw Golf, stare
bun

şi

şu biciclet

şii înc

ş Aro camionet

şa 2 scutere de 49,
înscrise în

şini.
Tel. 0743-795061. (RR)

Vând la O şu motor de
teren Yamaha seria IZF 400, an
2002, 1500 € neg. Tel. 0355-
417177, 0755-952427. (RR)

Vând în Reşi

şi 2 litri, 150 lei/set. Tel.
0745-134127. (RR)
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Absolvenţii unei forme de învăţământ care nu şi-
au găsit încă un loc de muncă, dar şi alte categorii de
persoane, au şansa de a intra pe piaţa muncii, la
Bursa locurilor de munca pentru absolvenţi, ce va
avea loc în data de 27 septembrie 2013.

Evenimentul se va desfăşura în toate judeţele
ţării şi în Municipiul Bucureşti. În judeţul nostru ,
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi va fi
organizată la Reşiţa, la Casa de Cultură a
Sindicatelor (foaier), str Libertăţii nr 40 , începând cu
ora 10.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl
constituie creşterea gradului de ocupare pentru
absolvenţi, nefiind excluse alte categorii de
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin
întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de
muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi
transparente, care să permită realizarea unui

echilibru între acestea în timpul cel mai scurt.
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi

reprezintă o oportunitate pentru toţi solicitanţii de
locuri de muncă interesaţi de a cunoaşte mai bine
piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a
putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform
pregătirii lor profesionale, sau , în ultimă instanţă, să
se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu
posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu si
lung..

Agenţii economici care vor participa la
vor avea prilejul

să-şi recruteze personalul direct, fără intermediari,
în funcţie de cerinţele concrete ale locului de muncă
pe care îl oferă, fiind aşteptaţi să-şi depună ofertele
de locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str.
Traian Lalescu nr. 17, informaţii suplimentare putând
fi obţinute la tel 0255/212380.

Bursa
locurilor de muncă pentru absolvenţi

.

Bursa locurilor de munc pentru absolven iă ţ

bil

şi s şi aduc

şi condi

şti. CV-
urile se pot trimite la adresa de mail
office@rintal.ro Tel. 0255-210952.

Si lvanus SRL angajeaz
şi

l

şi
montaj. Pre

şi reflexogen. Tel.
0746-112665.

Pensionar
şi

şi
şi finaliz

şi case, zugr şi vopsit
sc şi
execut şuri. Tel. 0735-
377339

Îngrijesc b

şi b

ă,cu abilită
ă, echilibrată, dispusă să lucreze

în colectiv ă î ă contribu

ă ă.
Persoanele interesate sunt rugate
să trimită cv pe email sau să sune la
nr. telefon 0746-704040.

Silvanus angajează fochi

ă
vopsitor cu experien ă în vopsirea
ăcuirea lemnului. Tel. 0255-210952

Repar, tapi

ă (Reiki), kinetoterapie,
masaj terapeutic

ă 59 ani, caut de lucru
în Re

ăm ăm aparta-
mente ăvit

ări de bloc, recondi ăm
ăm acoperi

ătrâni sau copii. Tel.
0355-801410, 0770-942914.

Caut copii ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.

ţi de comunicare, ener-
gic

ţia
pentru bunul mers al lucrurilor.
Oferim pachet salarial, carte de
munc ţii decente de munc

ţ

ţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Terapeut atestat ofer: terapie
energetic

ţa. Tel. 0355-408993.
Pensionar 58 de ani caut de

lucru în Re ţa. Tel. 0769-862016.
Execut

ţion

.

Doamnă, 38 de ani, economist
fără experien ă în domeniu,
masterand 2011, caut de lucru. Tel.
0770-506809.

ă intern

ţ

Transport de marf
ţional. Tel. 0745-274929.

şi
interna

Revista „Piatra Goznei” vă invită la călătorii prin
spaţiul, timpul şi cultura Banatului Montan.

Anunţ de licitaţie

:
�

�

�

�

Subscrisa SCP MAGISTER SPRL cu sediul în Re ţa, str. Horea
A7 parter, jud. Cara ţ

ţie public ţinând debitoarei
SCAGROPRODUCT CARA

Licitaţia public
ţi

la aceea
ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud. Cara
ţii suplimentare ţine la 0255-

213468.

şi
ş-Severin, anun

Ş-SEVERIN SA

şi or
şi ş-Severin.

Rela şi caietul de sarcini se pot ob

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

ă va avea loc în data de 01.10.2013 ora 10:00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de mar

ă la sediul lichidatorului judiciar SCP MAGISTER SPRL
din Re

Bloc locuinţe P+1E compus din 5 apartamente situat în Vrani, preţ
de evaluare 60.604 lei, exclusiv TVA.

Bloc locuinţe P+1E compus din 11 apartamente situat în Vrani,
preţ de evaluare 121.726 lei, exclusiv TVA.

2 case cu 4 apartamente, preţ de evaluare 30.236 lei/buc,
exclusiv TVA.

Cas ţ de evaluare 22.677 lei, exclusiv
TVA.

ă cu 4 apartamente, pre

Anunţ de licitaţie

:
�

�

�

�

�

�

S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu sediul în Reşi
ş-Severin, in calitate de lichidator judiciar al SC OR

MARMOREX TRANSPORT SRL Rusca Montan

şin rotopercutant

şlefuit marmur

şi
se va repeta în fiecare zi de mar şi or

ţa, str. Horea, bl. A7,
parter, jud. Cara

ţ
ţie public

ţinând debitoarei
Laptop HP - 1 buc. evaluat la preţul de 170 euro;
Disc t ţul de 1 euro;
Borma ţul de

2 euro;
Dispozitiv ţul de 9 euro;
Flex Bosch - 1 buc. evaluat la preţul de 2 euro;
Motofierastr ţul de 1 euro.
Licitaţia public

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

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

ăiat piatră - 1 buc. evaluat la pre
ă ă Hammer - 1 buc. evaluată la pre

ă - 1 buc. evaluat la pre

ău Stihl - 1 buc. evaluat la pre
ă va avea loc în data de 01.10.2013 orele 11:00

ă la sediul societă
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