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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Anun
imobiliare, licita ii

ţuri
ţ

Consiliul de Conducere al Asocia

ă ini ă de Ministerul Dezvoltării Regionale
ăsuri de descentralizare a

unor competen

ă administrativă, ă cu un
impact greu de anticipat asupra vie ă urmeze
unei ample ă parcurgă
procedura legislativă standard. Considerentul urgen

ă vreme procesul
descentralizarii administra ă pe agenda tuturor
partidelor parlamentare de mai mul

ă, cât ă ar fi fost posibile.
Consideram această situa ă, cu cât afectează

atribu

ă asupra
politicii de personal afectează, de fapt, in mod negtiv procesul de
regionalizare pe care Guvernul ăruia au fost
deja organizate dezbateri publice, inclusiv de catre asocia

ă în privin ării au fost supuse dezbaterii aspectele
care presupun modificarea prevederilor constitu

ă pare să se plaseze în afara cadrului
constitu ă să inhibe elaborarea unor politici

na ă parte, câtă vreme guvernul renun ă la
rolul său de coordonatore al politicilor publice

ăm asupra riscului crescut de
politizare

ăsuri” discutate în spatele u
ă să blocheze România. Să nu transformăm

ă a a

ă reamintim totodată că una din promisiunile electorale ale
actualei coali

ă. În ciuda acestui
angajament, Guvernul a adoptat deja aproape 100 de ordonan

ă în condi ă

ă încrederea în democra
ă scade vertiginos.

Vă adresam aceasta scrisoare deschisă pentru a solicita stoparea
demersului de adoptare a Ordonan

ă
ă se finalizeze cu un proiect de lege redactat în

spiritul interesului public, care să răspundă preocupărilor cetă

ţiei Pro Democraţia a luat act cu
surprindere

ţe de Urgenţ ţiat
ţiei Publice privind luarea unor m

ţe exercitate de ministere
ţiei publice centrale. Orice proces de

reform
ţii românilor, ar trebui s

ţei promovat de
Guvern nu ne apare ca un argument valid cât

ţiei publice se afl
ţi ani, timp în care atât dezbaterea

public
ţie cu atât mai grav

ţiile guvernului ţionarea statului de drept, schimbând
raportul de forţe între nivelurile administraţiei publice din România. Mai
mult, cre ţiilor judeţelor in forma propusa de MDRAP -
dincolo de consecinţele perioadei de austeritate bugetar

-
ţa c

ţia noastra.
Dac ţa regionaliz

ţionale, adoptarea
unei OUG care va modifica rolul ţiile Guvernului în raport cu
administraţia judeţean

ţional existent

ţionale eficiente. Pe de alt ţ

ţele precedente, avertiz
ţene. Aceste

„m ţii”
partidelor risc ţara într-o
asociere de „feude”! ţilor „baroni” a
crescut exponenţial în ultimii cinci ani, iar consecinţele pozitive ale
acestor „prefaceri” nu au putut fi observate.

V
ţii guvernamentale a fost chiar aceea de a nu utiliza în

mod excesiv procedura Ordonanţelor de Urgent
ţe de

urgenţ ţiile în care dispune de sprijinul unei majorit ţi
parlamentare consistente. În continuare rolul legislativ al
Parlamentului este eludat, iar în consecinţ ţia
reprezentativ

ţei de Urgentă a Guvernului privind
stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate
de ministere ţiei publice
centrale prin procedura actual ţierea unor dezbateri publice largi

ţenilor

şi îngrijorare de propunerea privind adoptarea unei
Ordonan şi
Administra

şi celelalte organe de
specialitate ale administra

şi cu atât mai mult o modificare legislativ

şi deschise dezbateri publice, iar mai apoi s

şi cea parlamentar

şi func

şterea atribu

şi l-a asumat şi în privin

şi atribu

şi risc

şi luând în considerare
experien

şi clientelizare a structurilor administrative jude
şilor închise între „reprezentan

Şi aşa, puterea real şa numi

şi celelalte organe de specialiate ale administra
şi ini

şi deschise care s
şi

nu doar intereselor clientelei locale a partidelor politice.
Ionuţ Ţaţa
Preşedinte Preşedinte de Onoare

Cristian Pîrvulescu,

Domnului - PreVictor Ponta şedinte, Partidul Social Democrat
Domnului - Preşedinte, Partidul National Liberal
Domnului - Preşedinte, Partidul Conservator
Domnului - Preşedinte, Partidul Democrat Liberal
Domnului - Preşedinte, Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania
Domnului , Preşedinte executiv; Viceprim-ministru, Ministrul Dezvolt şi Administra

Crin Antonescu
Daniel Constantin
Vasile Blaga
Kelemen Hunor
Liviu Dragnea ării Regionale ţiei Publice

Nu împărţiţi România în feude!
Scrisoare deschisă către liderii partidelor parlamentare

Chiar aşa?
Editorial Dan Popoviciu

Este de notorietate, încă de pe
vremurile în care cumpăram gumă
de mestecat

ă tot ce este românesc
este de rahat. Nu mai vorbesc de
cola sau de vegeta fără de care nu
putea fierbe nicio găină în oalele
bănă

ă

ător, î ă
portofelul tău nu a făcut cuno ă
cu moneda unică, euro.

Este clar că încă nu ne putem
apropia de valorile materiale ale
Occidentului. Nici nu avem cum

ă ne-ar lăsa ei, experien

ă onestă din România
tinde spre zero. Dar, ce ne facem cu
spiritul? Îl vom ignora până la a
declara că nu Enescu sau
Porumbescu ne reprezintă, ci un
salam sau o vijelie? Ionescu,
Cioran, primul dintre ei fran

ă nimic?
Un Coandă, un Brâncu

ă lumea? De ce
trebuie eu, cetă ă
înfrunt dispre ă

ă doar din fecioare
ă unde vom ajunge cu

această autoflagelare? În niciun caz
nu consider că un singur popor

ă, cred că a coabita
în limitele unei bunecuviin

ă de lege, ne-ar situa
mult mai aproape

şi blugi de la poporul
frate sârb, c

şuetele cu prietenii
sau paralizia printr-unul dintre
birturile ce, invariabil se închideau la
ora 22. Acum, suntem liberi.
Democra

şa cum ne-o spun de la obraz nu
numai guvernan

şi,
întâmpl şi dau seama c

ştin

şi,
chiar dac

şi, Eliade,
Enescu şi mul

şi din
sfin

şi un
singur neam este ales pentru a fi
lider mondial. Îns

şi, mai ales
cu respectul fa

şi ne-ar da

ţenilor. Noi, românii de rând nu
aveam nimic. Singura distracţie era
cititul, eventual

ţ i , par te a Uniuni i
Europene. Cet ţeni de rang inferior,
a

ţii lor, dar chiar
indivizi ce stau cu tine la o cafea

ţ

ţa

antrepenorial

ţuzit în
Ionesco, nu mai înseamn

ţi alţii, chiar nu mai
trec prin neuronii ambasadorilor ce-i
trimitem prin toat

ţean român s
ţul unei comunit ţi

europene ce nu este nici ea
compus

ţi? Pân

ţe, ale
unui bun simţ elementar

ţ

speran

şit nu au fost doar români.
Aşa cum nici Verdi n-a fost doar
italian sau Bethoven doar german.

Toat
şit

şi s şim
pe cei ce ar merge la Filarmonic

ţele unui trai mai bun.
Interesant cum, prin cultur

ţionaliz
ţe, ne simţim datori s

ţionaţi anterior, prin cele ce le-
au s

ţii mult mai
precare de comunicare decât cele
de acum, tuturor celor ce au dorit s

ă, ne
interna ăm. Nu mai reducem
totul la sentin ă
gândim. Ne obligă universalii
capodoperelor culturale. Cei
men

ăvâr

ă spiritualitatea lumii a fost
împărtă ă, în condi

ă
o cuprindă. Acum, când avem la
îndemână tehnica modernă, parcă
ne îndeamnă ăla cu coarne să
vedem doar răul ă-i vrăjmă

ă
sau la Teatru, cu cei ce ar alege un
stadion sau o sală de gimnastică.
Ce legătură au cele scrise cu fraza
de început?

Muzeul Banatului Montan - Reşiţa
joi 17 octombrie 2013, ora 17

Vernisajul expoziţiei şi lansarea albumului
Petru Comisarschi - Pictura
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{edin]a Comisiei de Dialog Social a Jude]ului Cara}-Severin
Instituţia Prefectului - Judeţul Cara

ţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Cara
ş-Severin organizeaz

şedin ş-
Severin, cu urm

ă joi, 17 octombrie a.c. cu începere de la 10,00,
la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I,

ătoarea tematică:
Informare privind măsurile de executare silită întreprinse de către Administraţia Judeţeană a

Finanţelor Publice Caraş-Severin în vederea recuperării arieratelor bugetare înregistrate de către agenţii
economici la finele trimestrului III 2013.

Informare privind numărul asiguraţilor în sistemul public de pensii, numărul beneficiarilor de prestaţii
sociale, suma veniturilor încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat şi suma cheltuielilor efectuate din
bugetul asigurărilor sociale de stat.

Analizarea problemelor prezentate de către Blocul Naţional Sindical, Filiala Caraş-Severin prin
adresa nr.293/08.10.2013.

Diverse: -Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-
Severin din data de 25.09.2013.

1.

2.

3.

4.
Biroul de presă

Primăria Municipiului Re ă cetă
ă le respecte cu

privire la gestionarea de

Serviciul Public Comunitar de Eviden ă a
Persoanelor a eliberat, în luna septembrie, 818 căr

ăr

ă în plus cu 11 fa ă de luna
august. Pe linie de Stare civilă au fost înregistrate în
luna septembrie

naşteri: 92 cu 8 mai multe decât în luna august;
căsătorii: 53 în scădere cu 25 faţă de luna

precedentă;
divorţuri: 4, cu două mai multe decât în luna

august;
decese: 76 în creştere cu 16 faţă de luna

anterioară.

şi

şeurilor
Pentru depozitarea deşeurilor din plastic (folie de

plastic, sticle de plastic - PET-), hârtie şi carton, se
utilizează containerele tip clopot de culoare verde;

Deşeurile voluminoase (mobilier) se vor depozita
pe platformă numai în ziua de joi a fiecărei
săptămâni pentru a fi ridicate vineri dimineaţa;

Deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (DEEE) se vor colecta de la domiciliu sau
de la puncte fixe în cadrul campaniilor de colectare;

Deşeurile rezultate din curăţirea grădinilor şi
zonelor verzi vor fi depozitate pe platformele de
precolectare. Nu vor fi depozitate pe străzi sau pe
trotuare şi nici în containere!

Se interzice în totalitate depozitarea pe platforme
a deşeurilor generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor

proprietate individuală (moloz, faianţă, gresie,
cărămizi, obiecte sanitare, uşi, geamuri, sticlă, etc.).
Aceste deşeuri nu intră în categoria deşeurilor
menajere, deci nu fac obiectul contractului încheiat
cu operatorul de salubritate. Ridicarea acestora se
va face de operator, respectiv SC. BRANTNER
SERVICII ECOLOGICE SA., în urma unei comenzi
şi achitării contravalorii acestei operaţiuni;

Agenţii economici care desfăşoară activităţi
generatoare de deşeuri de ambalaje au obligaţia de
a încheia un contract cu un operator/reciclator
pentru gestionarea acestor deşeuri. Relaţii
suplimentare asupra celor consemnate mai sus se
pot obţine la: telefon/fax 0255/210 258 sau la adresa
de email - mediu@primariaresita.ro.

şi
21 de c

şedin

ţa informeaz ţenii
asupra regulilor pe care trebuie s

ţ
ţi

de identitate cu 72 mai puţine decât în luna august
ţi de identitate provizorii cu 5 mai puţine

decât în luna august. De asemenea, au fost emise
31 de vize de re ţ ţ

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa
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Primăria Municipiului Re ă „Festi
valul Recoltei 2013” vineri, sâmbătă ă, 18,
19

ăstrarea

ă a proiectului este de 325.206,40
de euro din care Municipiului Re

ă contribu

ă finan ă câ ă,
cele 3 municipalită ă pe crearea

ă România - Serbia prin
intermediul culturii.

Iubitorii de muzică folclorică românească, dar
ă sunt a

ă

ăstrarea

ă de alternativele valorice,
asigurarea condi ăturilor
interculturale

ă în comunită
ă

ăm acestui comunicat programul
spectacolului artistic.

Stadionul de atletism din Lunca Bârzavei

17:00 - 17:30 - Nicolae Du
ă Căl

ă a Municipiului Lugoj
18:45 - 19:15 - Mirabela Delia Bârlea
19:15 - 20:00 - Ansamblul “vlastimir Pavlovici

Tarevac” - Veliko Gradi

ă
ătălina Toader

ă condusă
de Rică Vulpe

şi
şi duminic

şi 20 octombrie 2013, prin intermediul proiectului

- P şi promovarea tradi
şi şi Veliko Gradişte (

- Preservation and promotion of cultural
traditions in Resita, Lugoj and Veliko Gradiste).

Valoarea total
şi

şi de la bugetul de stat în timp ce
2% reprezint

şi
ştigat

şi
dezvoltarea unor rela şi durabile în
zona transfrontalier

şi
interna ştepta

şura
pe stadionul de atletism din cartierul Lunca Bârzavei.

Festivalul contribuie la p şi valorificarea
tezaurului folcloric românesc şi sârbesc, conştienti
zarea importan

şi de prietenie, formarea aptitudinilor

de organizare cultural

şti de la standurile special
amenajate pe stadionul de atletism din cartierul
Lunca Bârzavei.

Mai multe informa

şte
20:00 - 20:30 - Gabi Stanciu
20:30 - 21:00 - Narcis Goian
21:00 - 21:45 - Ansamblul de muzic şi dansuri

populare “ Bârzava” - solistele C şi
Camelia Bojin Ceocu

21:45 - 22:00 - Orchestra instrumental

ţa organizeaz -

ţiilor
culturale în Re ţa, Lugoj

ţa îi revin
131.872,80 euro. Grantul este acordat în procent de
98% din fonduri IPA

ţia din bugetul local al
Municipiului Re ţa.

Prin aceast ţare nerambursabil
ţi se concentreaz

ţii sociale stabile

ţional ţi vineri, 18 octombrie, la
ora 17, la un spectacol artistic care se va desf

-
ţei valorilor specifice, promovarea

spiritului de respect faţ
ţiilor de statornicie a leg

ţile locale.
Pe parcursul celor trei zile, cet ţenii vor avea po-

sibilitatea de a achiziţiona produse agroalimentare
tradiţionale române

ţii cu privire la proiect pot fi
obţinute de la d-na Bianca Bulgaru, manager de
proiect, la nr. de tel. 0255/ 215 314 sau la adresa de
e-mail primar@primariaresita.ro.

Anex

ţ
17:30 - 18:00 - Ghiţ ţun Brancu
18:00 - 18:45 - Ansamblul Folcloric “ Lugojana” al

Casei de Cultur

Nestemate ale Tezaurului Folcloric Românesc şi
Sârbesc

ems
f he Romanian nd Serbian Folkloric

Thesaurus

G
o t a

orele
-

PROGRAM FESTIVALUL RECOLTEI

18.10.2013 17:00 - 22:00
Prezentator: Corina Plestici
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�

�

�

�

�
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Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţ ţului Caraă al jude ş-Severin s-a reunit în
şedin

ştin

şeuri Caraş-
Severin ” pentru remedierea situa

şeurilor, dup
şedin

şi alunec

şti, cât şi
pagubele materiale. Ultimul subiect abordat în
cadrul şedin

şte semnarea
contractelor cu firmele de desz

şova licita

şi cea pentru drumurile aflate în adminis-
trarea Sec ş. De
asemenea, au fost finalizate procedurile pentru
achizi

ţ în data de

ţa membrilor comitetului a
planului de m ţia de Dezvol-
tare Intercomunitar

ţiei de gestionare a
de

ţe anterioare. Ca umare a intensific
ţii seismice în unele zone

ale ţ ţii Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţ ţie
necesitatea actualiz

ţiile

abilitate vor pune la punct un set de m

ţi omene

ţei s-a referit la stadiul preg

ţia Drumuri Naţionale Or ţia este
încheiat

ţiei Drumuri Naţionale Caransebe

ţionarea de materiale antiderapante, primele
cantit ţi de sare urmând s

ă 15 octombrie 2013, la sediul
Palatului Administrativ. Primul punct pe ordinea de zi
a fost aducerea la cuno

ăsuri elaborat de Asocia
ă „Intercom De

ă cum s-a stabilit în cadrul unei
ării din

ultima perioadă a activită
ării, reprezentan

ă „Semenic” au adus în discu
ării planului de apărare în cazul

producerii de cutremure ări de teren. Prin
urmare, în perioada imediat următoare, institu

ăsuri necesare
pentru a interveni cu operativitate în cazul unui
eventual seism, astfel încât să poată fi limitate pe cât
posibil atât pierderile de vie

ătirilor pentru
sezonul de iarnă. În ceea ce prive

ăpezire, pentru
Sec

ă, iar în prima decadă a lunii noiembrie va fi
finalizată

ă ă fie livrate în cursul zilei
de astăzi.

In perioada 8 - 16 octombrie, 3 voluntari ai Centrului de Voluntariat
Resita participa la cursul international VIPS in Action! desfasurat in
Bulgaria si organizat de Pro European Network in cadrul unui proiect
despre incluziunea si capacitarea tinerilor cu oportunitati reduse in
vederea integrarii acestora pe piata muncii. Proiectul este finantat de
Comisia Europeana prin programul Tineret in Actiune, Centrul de
Voluntariat Resita fiind partenerul care reprezinta Romania.

In cadrul proiectului, pe parcursul anului 2013 am desfasurat o serie
de activitati la nivel local in care am implicat peste 250 de tineri. Dintre
cei mai activi au fost selectati 3: Alexandra Purcel, Andreea Iancu si
Roxana Afrasiloaia sunt cele trei resitence care vor invata despre
educatia de la egal la egal (peer-to-peer), urmand ca in perioada
noiembrie 2013 - martie 2014 sa organizeze la randul lor activitati
pentru tinerii din orasul nostru. Pe parcursul trainingului ele vor
parcurge urmatoarele etape:

Vor invata ce inseamna educatia nonformala, care sunt caracteris
ticile si avantajele ei in implicarea tinerilor cu oportunitati reduse

Se vor familiariza cu metode de educatie nonformala care s-au
dovedit a functiona in atragerea si implicarea tinerilor cu oportunitati
reduse si vor avea ocazia sa faca schimb de experienta cu ceilalti
participanti cu privire la activitatile locale realizate pana acum

Vor invata cum sa organizeze activitati la nivel local pentru tineri cu
oportunitati reduse

Vor realiza un plan de actiune pentru activitatea lor la nivel local
Vor deveni mai increzatoare in capacitatea lor de a organiza activi

tiati pentru tineri pentru a facilita integrarea acestora pe piata muncii

Proiectul implica cate 3 tineri din 6 tari: Spania, Italia, Polonia,
Slovenia, Bulgaria si Romania, tineri care vor forma o retea de peer-to-
peer education si care se vor reintalni in martie 2014 cand vor organiza
in Spania un schimb de tineri pentru peste 40 de participanti, tineri cu
oportunitati reduse.

-

-

Sorina Nihta, Preşedinte / Coordonator proiect

�

�

�

�

�

" î ţ "Tineret n Ac iune

17 oct., ora 17, Casa de Cultură Maghiară:
Masă rotundă ă a

Banatului
Biserica Măria Zăpezii:

Concert de muzică de cameră sus

�

�

�

şi expoziţie documente Istoria industrial

ţinut de Barokk Trio
Cantina Colegiului Tehnic:

Balul Strugurilor cu participarea eurodeputatului UDMR,
Winkler Gyula

18 oct., ora 18,

19 oct., ora 19,

Primăria şiţa ne informeazăRe

Festivalul Recoltei 2013



Imobiliare
Vând 2 terenuri pretabile pentru

heleştee, ap
şosea na

Vând cas

ş aparta-
ment 2 camere, etaj 3, central

şa, str. Mircea cel
B

şu cu

şi

ş

ş,
în zona Ardealului, drept, ap

şosea, 1500 mp. Tel.
0756-282768. (RR)

Vând parcele în Civaia-V
şi 26

€/mp negociabil. Vând parcele în
Reşi

şi

ă curgătoare prin
mijlocul lor, zonă la ă,
3 €/mp neg. Tel. 0727-245233,
0771-387519. (RR)

ă la Borlova în centru,
3 camere, bucătărie, baie, spa

ă,
par

ătrân, la nr. 38, casă cu 3 camere,
2 dormitoare, living mare, baie,
bucătărie, construită în 2009, cons-
truc ă nouă pe casă,
termopane, grădină 1200 mp, gaz,
apă, curent electric cu ceas, 30.000
€ neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Re

ătă
ă, podele laminate, u ă

metalică, mobilat sau nemobilat,
22.000 € neg; teren la Caransebe

ă, gaz,
curent, 10.000 mp; teren străbătut
de pârâu la Crivaia, 3500 mp; teren
la Cuptoare, la

ăliug în
zonă deosebită, la 11 €/mp

ăi, decomandat, Moroasa 1, parter
înalt, fără probleme, bilateral, bloc
turn. 17.500 €. Tel. 0766-603190.

Vând garsonieră spa ă în
Re

ădină pe Dealul Ciorii.
Tel. 0770-599801.

ţional

ţiu
comercial, 28.000 € neg. Tel. 0355-
401982. (RR)

Vând în Caransebe

ţial mobilat, izolaţie, 21.000 €
neg. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând la Boc

ţia la ro ţigl

ţa, Micro 1, aparta-
ment 2 camere, confort 1 decoman-
dat, etaj 1, îmbun ţit, termopane,
gresie, faianţ

ţa la 26 €/mp negociabil. Tel.
0722-631009.

Vând apartament 2 camere cu 2
b

ţioas
ţa Mociur, 40 mp, balcon, etaj 1,

urgent. 9500 €. Tel. 0766-603190.
Vând apartament 2 camere,

Moroasa, bloc 4 etaje. Tel. 0770-
599801.

Vând gr

Vând apartament la cas
ţ

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

ţa. Tel. 0255-224185.

ţa, zon

ţa, str.

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

ădure)
lângă Re

Se caută de închiriat garaj în
Re ă centrală. Tel. 0745-
627325. (RR)

Vând în Re

şi

şi

şi

şi Ştefan cel
Mare, apartament decomandat,
20.000 € neg. Tel. 0770-546592. (rr)

Vând apartament la căsu
ă facultate, compus din etaj cu 2

camere

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

ă 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.

ă cu balcon
Luncă. Tel. 0255-236325.

ă schimbată, balcon
închis, 22.500 € neg. Tel. 0724-
761770.

ătă ălzire în podea, Al.
Crizantemei, Micro 1. Pre

ă, lângă Poli
ătă

ă compusă din 2
corpuri, 5 camere, 2 holuri,
mobilată, aranjată, aproape de

ă în curte,
grădină, 16.000 € neg. Tel. 0726-
983165, 0745-714573. (RR)

Vând în O
ă
ătă

ă în Gherteni
ă, din cărămidă arsă,

compusă din 3 camere, bucătărie, 2
holuri, ă, anexe,
grădină 12 ari, zonă neinundabilă,
300 m de

ă în Timi

ă, podele laminate,
termopane, centrală, izola

ă, u

ă, 33.000 €.
Tel. 0255-234153, 0766-204042 (rr)

Vând în Re

ă ă nouă, centrală,
geamuri termopan la camere

ă modernizare,
25.000 €. Tel. 0749-844808. (RR)

Vând casă în Boc ă pe
strada Co ă
4x4, loc lini ădină foarte mare,
curte mare, anexe, 27.000 €. Tel.
0753-493145. (RR)

Schimb în Re

ă plus
diferen

ă de bloc
cu toaletă, etaj 2, ultracentral, 9.000
€ neg. Tel. 0725-414031. (RR)

Vând în Re

ă termi-
că, izolat interior

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

ţe
lâng

Schimb/vând cas

ţ
au

schimb cu garsonier

Vând apartament 2 camere, etaj
1, parchet, u

ţit, înc
ţ 25.000 €.

Tel. 0255-232985.
ţa, apartament 2

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

Vând în sat Izgar, comuna
Verme

ţa, 10 km
de Buzia

ţelu Ro
ţii, apartament 2 camere,

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

Vând cas

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ
ţie

interioar

ţa, str. Sportului,
apartament la etaj 2, cu 2 camere,
balcon, pus la punct, instalaţie
electric

ţa apartament 2
camere, complet renovat, situat în
Moroasa, cu apartament 3 camere
în Moroasa sau Lunc

ţa. Tel. 0720-677852. (RR)
Vând în Buzia

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

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

ş

ş

şi

ş, cas

şoseaua Timişoara-Reşi
ş, anexe, fântân

şu pe str.
Libert

ş, la nr.
310, nou

şopru, fântân

şosea, 17.000 € sau
schimb cu garsonier şoara.
Tel. 0730-685975. (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 la Clocotici cas

şi

şi sanitar
şi

balcon, uşi schimbate, parchet, nu
este locuit dup

şa Montan
şbuc, 2 camere la strad
ştit, gr

şi

ş 1 camer

şi

ş, mobilat,
geamuri termopan, central

şi exterior, 25.000 €
neg. Tel. 0726-818134. (RR)

Vând în B

şi utilat, parter, 50.000 €
neg. Tel. 0722-551615. (RR)

S

Vând apartament 2 camere
îmbun

Vând în Re

3

,Anunturi ,Anunturi
Vând teren intravilan în localita-

tea Ezeri

ă,
în Re

ă de
44 mp, 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 fata

ă de metal.
De ă, canalizare, curent
electric. Tel. 0724-070200.

Vând sau schimb apartament 2
camere, etaj 2/4, centrală, faian ă,
gresie, podele, termopane, parcare
etc., schimb cu 3 camere, ofer
diferen ă cash. Tel. 0728-813340.

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

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

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

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

ă + 2 luni avans garan

ă închiriez garsonieră
în Re

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

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

ş, Caraş-Severin, 1850
mp, pre

şi

şi este f ş cu

şi spatele blocului. Apartamentul nu
are finisaje. Are uş

şa Montan

şi

şi

şi curent) €/lu-
n

şi
şi

ţ 8000 € negociabil. Tel.
0760-981201.

Vând apartament cu o camer
ţa, strada Ion Corvin, zona

centru Lidl-Finanţe, în suprafaţ

ţigl

ţial

ţine gaz, ap

ţ

ţ

ţ

ţa, etaj 1, balcon, central

ţa,
2 camere, baie, 2 holuri, buc

ţie info e-mail
romaniidinafaratarii@yahoo.com

Doresc s
ţa. Tel. 0731-257735.

Vând cas ţa, 6 camere, 2
b

Vând teren la Bratova acte la zi,
număr de casă, drum de acces,
curent electric. Tel. 0725-763784.
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S.C. RISTOMAGIC S.R.L. societatea în insolven

1.

ţă, în
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar
S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continua vânzare prin
licitaţie publică cu strigare a următoarelor bunuri:

IMOBILE:

2. OBIECTE DE INVENTAR:

3. ECHIPAMENTE DE PRODUCŢIE:

1 Teren în suprafaţă de 662 mp înscrisă în CF 30089 Oţelul
Roşu, nr. top 362

2 Grădină în suprafaţă de 535 mp înscris în CF 30694 Ohaba
Bistra nr. top 363/1

3) Construcţie tip P, casă amenajată în fabrică de produse
congelate, în suprafaţă construită de 597,59 mp

Imobilele sunt situate în Oţelul Roşu str. A.I. Cuza nr. 15, judeţul
Caraş-Severin. Imobilele descrise mai sus se vinde ca un întreg, nu
pe bucăţi.

Preţ pornire licitaţie 100.470 EURO
Pas de licitaţie 500 EURO
Taxă participare licitaţie 500 EURO

Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună
o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. RISTOMAGIC
S.R.L. nr. RO57 RZBR 0000 0600 1428 9989 deschis la Raiffeisen
Bank Sucursala Timişoara.

- rafturi metalice, masă inox,
uscător, balanţă inox şi hotă sunt scoase la vânzare prin licitaţie
publică cu strigare la cel mai bun preţ oferit.

Pas de licitaţie 10 EURO
Taxă participare licitaţie 5 EURO/bun

- vitrină frigorifică, frigider
cu trei incinte, pasteurizator lapte, maşină de întins aluat, maşină de
împachetat cu folie retractabilă Minipack, maşină aluat, cuptor
patiserie, oală pentru sosuri cu malaxor pe gaz, maşină fabricat
ravioli.

Preţ pornire licitaţie 2.200 EURO+TVA
Pas de licitaţie 10 EURO
Taxă participare licitaţie 15 EURO/bun

Preţul de pornire la licitaţie pentru echipamentele de producţie a
fost diminuat cu un procent de 50% din valoarea stabilită prin
evaluarea tehnică.

Licitaţia va avea loc în data de 25.10.2013, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3,
judeţul Timiş.

În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la
ora 10, la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.

Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabilă.

Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la

telefon, 0256-242823.

)

)

Cauţiunea şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de
ziua de licitaţie.

www.relicons.ro

S.C. GOSTRANS S.A. ANINA

-

societatea în insolvenţă, în
insolvency, en procedure colective, prin lichidator S.C.P. Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L. scoate la vânzarea prin licitaţie publică cu
strigare a următoarelor bunuri:

Autospecializată basculantă Roman 8135 FK, an fabricaţie 1980,
preţ pornire licitaţie

Ifron 204 D (încărcător frontal), preţ pornire licitaţie

Autospecială CAB 2 uşi + vidanjă Roman, an fabricaţie 1991, preţ
pornire licitaţie

Autoutilitară Dacia Pick-up 1.9 D, an fabricaţie 2004, preţ pornire
licitaţie

Autoturism Dacia Logan , an fabricaţie 2007, preţ pornire licitaţie

Autoturism Dacia 1310, an fabricaţie 1991, preţ pornire licitaţie

Autoutilitara Roman 8135 F, an fabricaţie 1992, preţ pornire
licitaţie

(electrocompresor, strung, rezervor 2000 l, polizor
PB 30, circular tivit, maşină universală tâmplărie, cântar balanta,
dulap metalic fotolii, calculator etc.) - bunuri evaluate la suma de
3.183 EURO +TVA

Pasul de licitaţie 5 EURO Taxa participare 10 EURO/bun pentru
bunuri cu preţul de pornire la licitaţie sub 100 EURO Taxa de
participare 50 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de pornire la licitaţie
peste 100 EURO

Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune de 10%
din preţul de pornire la licitaţie în contul

pe numele debitoarei.

Licitaţia va avea loc în data de 01.11.2013, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr.7, ap.3,
judeţul Timiş. În caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea
loc săptămânal, vineri, la ora 10, la sediul lichidatorului în aceleaşi
condiţii.

Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabilă.

Informaţii suplimentare la sediul şi pe site-ul lichidatorului judiciar
, şi zilnic între orele 13-14 la număr de telefon 0256-

242823.

Mijloace de transport:

2.200 EURO+TVA
1.600

EURO+TVA

5.400 EURO+TVA

800 EURO+TVA

1.600 EURO+TVA

1.350 EURO+TVA

2.000 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO/bun
Taxa participare 100 EURO/bun
- Mijloace fixe

RO37 RZBR 0000 0600 1518
9151 deschis la Raiffeisen Bank Timişoara

�

�

�

�

�

�

�

Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi
înainte de data stabilită pentru licitaţie.

Listele de preturi privind bunurile mobile (mijloace fixe)
pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar, din Timişoara, Aleea
Ionel Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

www.relicons.ro

S.C. BAMBUS TRANS FOREST S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie
public

ţ

ţ pornire la licitaţie 23.040 EURO
Pas licitaţie 500 EURO
Tax ţie 500 EURO

Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil a fost diminuat cu
un procent de 20% .

Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi s
ţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. BAMBUS

TRANS FOREST SRL nr. RO97 RZBR 0000 0600 1428 7717
deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Timi

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 01.11.2013
ora 11, în caz de neadjudecare ţele de licitaţie vor avea loc
s ţiile prezentate mai sus.
Licitaţiile se ţin la sediul lichidatorului judiciar din Timi

ţiei) nr. 7, ap. 3.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului ,

şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256-
242823.

ă,
în insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita

ă cu strigare a bunului imobil:
apartament cu două camere, bucătărie, hol, baie, balcon, arie

utilă 45,63 mp înscris în CF nr. 6518 nr. Top III/2/D/2 situat în
localitatea Caransebe ă, bl. A2, sc. D, parter, ap. 2, jud.
Cara

ă participare licita

ă depună
o cau

ăptămânal, vineri, la ora 12 în condi

�

ş, str. Racovi
ş-Severin.

Pre

şoara.

Şedin
şedin

şoara, Aleea
Ionel Perlea (fostaAleea Crea

Cau şi taxa
de participare la licita

ţiunea
ţie se depune cu o zi înainte de ziua de

licitaţie.

www.relicons.ro

Vând urgent apartament 3
camere lângă Tribunal, în spatele
pie

Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat, et. 1/4, situat în
Re
ă

ă, str. A.I. Cuza,
multiple îmbunătă

ă. Tel. 0770-539168.
Vând apartament 3 camere

decomandat, confort 1, zona
Govândari. Tel.0729-137654, 0255-
222550.

Vând apartament 3 camere,
confort 1 cu toate îmbunătă

ă; în incinta

ăsu ă
în Re

ţei. Preţ negociabil. Tel. 0721-
289477.

ţa, zona Intim, izolaţie exterioa-
r

ţiri, plecare din
ţar

ţirile
podele, gresie, faianţ

ţ negociabil.
Tel.0770-553811.

Schimb apartament 2 camere,
confort 3, situat în Re ţa cu c ţ

ţa sau împrejurimi. Tel. 0355-
408990.

şi
şi geamuri termopan. Tel. 0740-

901345.
Vând garsonier

Şc.
Generale VI, pre

şi
şi

Ofer sau închiriez spaţiu auto-
rizat pentru birouri, Al. Tineretului,
bl. 5, ap. 6 (lângă C.E.C.) Tel. 0770-
370534.

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

ăr sălaş micu şi

Vând garsonier
ţa.

Tel. 0766-256692.

ţ
300 lei/ lun

ă sau schimb cu
apartament 2 camere + diferen

Ofer sau închiriez garsonieră,
Al. Tineretului, bl.3, et.1, ap. 25. Pre

ă. Tel. 0770-370534.
Închiriez apartament 2 came

re, Micro 3. Tel. 0744-617430.
Vând ieftin în Anina aparta

ment cu 3 camere, mobilat şi utilat,
sau schimb cu garsonier

şi

-

-

ă în
Re ă aibă gaz. Tel. 0748-
301892.

Vând apartament cu 2 camere
situat în centru, cu o curte mare în
spatele blocului + loc de garaj.
Apartamentul este total renovat.
Pre

ţa care s

ţ negociabil. Tel. 0744-549382
Vând casă recent renovată, în

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

şiţa. Str. M. Kog -
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ţiei în luna septembrie (pe ultimele 12 luni) a sc ţional de Statistic
ţiuni mai aspre pentru furtul de lemn

va fi de dou ţi ţi

ţional
ţiei execut ţiunilor de omor

Rata anual Noul Cod Silvic,
ce urmeaz
Pachetul de servicii medicale de baz A fost
deschis Consulatul onorific al României în Patra, al doilea Consulat Onorific deschis în Republica Elen România

Curtea Constitu
Andrei Gerea (PNL) este noul ministru al economiei,

dup

ă a infla ăzut la 1,88%, potrivit datelor publicate de Institutul Na ă
ă să intre în dezbaterea parlamentului, prevede sanc ădurile

ă ar putea intra în vigoare la 1 februarie 2014 ă feluri: pentru cei asigura
ă, după cel din Corfu

ă a amânat pentru 21 noiembrie luarea unei
decizii în cazul sesizării împotriva înlăturării prescrip ării pedepsei în cazul infrac

ă demisia lui Varujan Vosganian

şi stimulente pentru proprietarii care nu îşi taie p
şi şi pentru cei neasigura

şi-a atins deja obiectivul
asumat la nivel european de 24% energie din surse regenerabile, potrivit WWF România

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de organi-
zare

ţile de înv ţ

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4892/2013
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 4.038/2013 privind acordarea acredit

ţ
ţilor de înv ţ

ţiilor aflate în proprietatea privat
ţilor administrativ-teritoriale, destinate

sediilor partidelor politice (M.O. nr. 575 din 10.09.2013)
Ordinul Ministerului pentru Societatea Informaţional

ţie de programe pentru calculator (M.O. nr. 575 din
10.09.2013)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

ţionarea în anul 2014, de la
bugetul de stat, a asociaţiilor ţiilor, în baza Legii nr.
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor

ţiilor române cu personalitate juridic
ţeaz ţi de asistenţ

ţelor Publice nr. 1504/2013
privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu

ţiei fiscale personale (M.O. nr. 578 din 11.09.2013)
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4353/2013

privind aprobarea curriculumului pentru preg

ţ
ţ

ţ

ţiilor de etichetare a materialelor
utilizate la producerea principalelor componente ale
articolelor de înc ţ

u.

ţinerea fermelor de familie
ţare al fermierilor (M.O. nr. 584 din 16.09.2013)

Guvernul României - Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.u.

ţinerea fermelor de familie
ţare al fermierilor din

04.09.2013 (M.O. nr. 584 din 16.09.2013)
H.G. nr. 686/2013 pentru modificarea

ţional de dezvoltare a turismului "Schi în
România" (M.O. nr. 584 din 16.09.2013)

H.G. nr. 693/2013 pentru modificarea H.
ţa juc

ţelor judec

ţelor Publice nr. 1214/1274/
1532/2013 privind aprobarea bugetului de venituri

ŢA - S.A. - filial ţionale
ROMARM - S.A., aflat

ţional multianual pentru susţinerea
me

ţiilor viticole, derulate cu
sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014
(M.O. nr. 591 din 19.09.2013)

şi desf şurare a concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor care se vacanteaz

şcolar în unit

şi calific

şcolar 2013-2014 (M.O. nr. 574 din 10.09.2013)
H.G. nr. 674/2013 privind modificarea şi completarea

Hot

şi Persoanelor Vârstnice nr. 1883/2013 privind aprobarea
liniilor prioritare pentru subven

şi funda
şi

funda
şi administreaz

şi de
venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de veni
turi ce trebuie declarate de persoana fizic

şi stagiu de preg

şi a planului de înv şi
stagiu de preg

şi prelucrarea polimerilor
(M.O. nr. 579 din 11.09.2013)

H.G. nr. 670/2013 pentru modificarea H.

şi
sus şi facilitarea accesului la
finan

şi sus
şi facilitarea accesului la finan

şi completarea
anexei la Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea
Programului na

şi completarea Regulamen-
tului de ordine interioar şti,
aprobat prin Hot

şi
cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercial

ŞI

şteşugurilor şi artizanatului din 06.09.2013 (M.O. nr.
591 din 19.09.2013)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvolt
şi completarea Ordinului

ministrului agriculturii şi dezvolt

ă
ă pe parcursul

anului ă ă ământ preuniversitar de
stat din 02.09.2013 (M.O. nr. 568 din 06.09.2013)

ării pen
tru nivelurile de învă ământ, specializările ările pro
fesionale din cadrul unită ă ământ preuniversitar
de stat evaluate în perioada martie-mai 2013, începând cu
anul

ărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003
privind vânzarea spa ă a
statului sau a unită

ă
nr. 539/225/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de
crea

ă, care
înfiin ă ă unită ă socială

(M.O. nr. 577 din 10.09.2013)

ă supusă verifică
rii situa

ătire practică
ătire practică, din aria curriculară

Tehnologii pentru clasa a XI-a, învă ământ profesional de 2
ani, ă ământ pentru pregătire practică

ătire practică, din aria curriculară Tehnologii
pentru clasa a XI-a, învă ământ profesional de 2 ani,
calificarea operator fabricarea

G. nr. 26/2002
privind stabilirea condi

ăl ăminte destinate vânzării către
consumatori (M.O. nr. 581 din 12.09.2013)

H.G. nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor O. G. nr.
43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea

G. nr. 43/2013 privind unele
măsuri pentru dezvoltarea

G. nr. 74/2011
privind siguran ăriilor (M.O. nr. 588 din 17.09.2013)

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
878/2013 pentru modificarea

ă al instan ătore
ărârea Plenului Consiliului Superior al

Magistraturii nr. 387/2005 (M.O. nr. 589 din 18.09.2013)
Ordinul Ministerului Finan

ă
ARSENAL RE ă a Companiei Na

ă sub autoritatea Ministerului
Economiei (M.O. nr. 589 din 18.09.2013)

Ministerul Economiei - Procedura de implementare a
Programului na

ării Rurale nr.
949/2013 pentru modificarea

ării rurale nr. 247/2008
privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de
restructurare/reconversie a planta

-
-

Ordinul Ministerului Finan

-
-

Ministerul Apărării Na
ăre

ăgubirea morală ă a fostelor cadre
militare active, combatante în rândurile Armatei Regale
Române, care au fost îndepărtate abuziv din armată în
perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961.

ţionale supune
un proiect de lege prin care se urm

dezbaterii
publice şte
desp şi material

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

Producătorii de lapte

ă în data de 15 noiembrie, cererile de plată
aferente anului 2013 pentru ob

şi de carne de
din zonele defavorizate pot depune,

pân

ovine şi
caprine

ţinerea ajutor
specific, de 6,5 euro pe cap de animal, finanţat
din fonduri europene.

Oficialii de la Bruxelles nu au acceptat proiectul pe care
România l-a prezentat cu privire la vânzarea terenurilor
către persoanele fizice, dar au spus că ne vor asista în
elaborarea unui document mai bun în acest sens, a declarat
Achim Irimescu, secretar de stat în cadrul Ministerului
Agriculturii ării Rurale.AGERPRESşi Dezvolt

M@suri de restituire a unor contribu]ii
de asigur@ri sociale de s@n@tate

Casa Na

-

ţional
ţiile O.U.G. nr.17/2012 privind stabilirea unor m

ţii de asigur
ţinute de

la data de 1 ianuarie 2011 pân
ţinute în perioada ianuarie - martie 2011 resti

tuirea s-a realizat în tran
ţinute în perioada aprilie 2011 - aprilie 2012

restituirea s-a realizat conform graficului prev

ţiate distinct la rubrica „ drepturi
restante pentru perioade anterioare - CASS: restituit”

Facem aceste preciz

ă de Pensii Publice reaminte ăi
că prin dispozi ăsuri
de restituire a unor contribu ări sociale de sănătate,
Guvernul a reglementat restituirea e ă a sumelor re

ă la data de 30 aprilie 2012.
Pentru sumele re

ăzut în Hotărârea de
Guvern nr. 850/2012, în perioada septembrie 2012 - septembrie
2013.

În concluzie, ultima lună de achitare a acestor drepturi a fost
luna septembrie 2013. Începând cu drepturile cuvenite lunii
octombrie 2013, pe taloanele de pensie nu vor mai apărea sume de
restituit, sume care au fost eviden

ări pentru a preveni o eventuală
interpretare eronată în sensul că pensiile au fost diminuate.
Pensiile î ăstrează acela ător punctajului
mediu anual ă
dată, elemente înscrise pe talonul de pensie.

şte beneficiarilor s

şalonat

şe egale în perioada iunie - august 2012.
Pentru sumele re

şi p şi cuantum, corespunz
şi valorii punctului de pensie în vigoare la aceast

NPP Biroul de presă 10.10.2013

Informare privind tratamentul cu
marijuana medicinal@

Având în vedere informa ărute în mass-media,
conform cărora „România a devenit a zecea ă din Uniunea
Europeană care a legalizat marijuana ca medicament”,
Ministerul Sănătă ă facă următoarele precizări,
pentru o corectă informare a publicului:

Tratamentul cu marijuana medicinală nu este aprobat în
prezent în România.

Există un produs medicinal din plantă de cannabis aprobat
în 16 state din Uniunea Europeană pentru tratamentul unor
afec

ătorului pentru punerea pe pia

ă, România va respecta legisla
ănătă ătre reprezentan

ă a publicului cu privire
la acest subiect.

ţiile ap
ţar

ţii dore

ţiuni neurologice grave, dar în prezent, nu exista nicio
solicitare din partea produc ţa
din România a acestui medicament.

În momentul în care va exista o astfel de cerere de punere
pe piaţ ţia UE.

Ministerul S ţii face un apel c ţii
mass-media pentru informarea corect

şte s

Ministerul Sănătăţii, 10-10-2013

Anun] important pentru titularii de
dosare aprobate înainte de apari]ia

Legii nr. 165/2013
În luna octombrie 2013, Autoritatea Naţional

ţilor va începe emiterea titlurilor de plat
ţia Legii nr.

165/2013. În ţ

ţii, prin po

ţiţi la desp

ţelor.
Modalitatea concret

ţelor.
A.N.R.P. nu va emite titluri de plat

ţite au executat silit
Autoritatea pân

ă pentru
Restituirea Proprietă ă
pentru dosarele aprobate înainte de apari

ările de plată ă vor fi trimise
începând cu perioada următoare de către A.N.R.P., prin
po ă. Pentru ca aceste documente să ajungă în posesia
titularilor dosarelor, persoanele care

ă transmită Autorită ă,
copii ale actelor de identitate cu noua adresă. De asemenea,
mo ă ăgubiri care nu au trimis
până acum copii ale certificatelor de mo

ă reiasă domiciliul, trebuie să depună cât
mai repede aceste documente.

Plata despăgubirilor pentru dosarele aprobate înainte de
adoptarea Legii nr. 165/2013 se va face începând cu 1
ianuarie 2014, în termen de 5 ani. Titlul de plată emis de
A.N.R.P. se plăte ătre Ministerul Finan

ă privind intrarea în posesia primei tran
ă a fi stabilită de Ministerul Finan

ă pentru
dosarele în care persoanele îndreptă

ă când nu va exista o hotărâre judecătorească
definitivă ă în cazul acestor dosare de executare.

ştiin şi titlurile de plat

şt
şi-au schimbat domiciliul

în ultimii ani sunt rugate s şt

ştenitorii celor îndrept
ştenitor şi acte de

identitate din care s

şte de c
şe

urmeaz

şi irevocabil

IMPORTANT:

Autoritatea Naţional ţiloră pentru Restituirea Proprietă

Decizii de desp@gubire
Informare privind ţa C.N.C.I. din 10 octombrie 2013şedin

92 de dosare analizate: 5 decizii de compensare prin puncte, 10
titluri de desp

ţa din data de 10 octombrie, Comisia Naţional

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

ţ
ţional

ţional
ţite ţilor competente.

ăgubire în numerar
În ă pentru

Compensarea Imobilelor a analizat 92 de dosare, constituite în
baza Legii nr. 10/2001. S-a hotărât emiterea a cinci decizii de
compensare prin puncte în dosare în care existau hotărâri
judecătore ă
pentru Stabilirea Despăgubirilor fusese obligată să emită decizia
de despăgubire.

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 emise 10 titluri de despăgubire în
numerar.

Lista dosarelor pentru care s-au acordat decizii de compensare
sau titluri de despăgubire este disponibilă pe site-ulA.N.R.P.

De asemenea, Comisia a decis ca patru dosare să fie analizate
potrivit prevederilor noii legi a restituirilor, Legea nr. 165/2013. În
alte 73 de dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001, Comisia
Na ă a considerat necesar să fie solicitate documente
clarificatoare persoanelor îndreptă ă

şedin

şti definitive şi irevocabile prin care Comisia Central

şedin
şi pentru care nu s-a

emis pân

şi autorit
Şedinţa C.N.C.I. din 10 octombrie 2013
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Ajutoarele pentru încălzirea

Bugetul de stat pentru 2014

România

cu lemne vor
fi acordate o singură dată, pentru toată iarna, în
luna decembrie, a anun

ă la 20 noiembrie, iar evaluarea se va
face printr-un sistem pe bază de puncte.

ără stăpân, lansat
în dezbatere publică, câinii comunitari din
adăposturile municipalită

ă" de persoane fizice sau juridice din
ă sau din străinătate care doresc să

plătească pentru între
ă nu fie eutanasiate.

va fi gata până
la sfâr

ăncii
Mondiale

ăptămână a lunii noiembrie,
a declarat recent, premierul Victor Ponta.

ar putea participa la la proiectul de
transport feroviar Viking, proiect destinat
transporturilor de mărfuri între Marea Baltică

ă, între porturile Klapeida
(Lituania) si Odessa/ Kicevsk (Ucraina), potrivit
unui comunicat al Ministerului Transporturilor.

ţat ministrul muncii.
Persoanele cu venituri mici pot depune

cerere pân

pentru
aplicarea legii privind câinii f

ţii vor putea fi adoptaţi
"la distanţ
ţar

ţinerea lor, pentru ca
animalele s

ţiile cu delegaţii Comisiei Europene, B
ţional,

urmând a fi adoptat de guvern

Potrivit proiectului de norme

şitul acestei luni, când vor fi finalizate
discu

şi Fondului Monetar Interna
şi trimis parla

mentului în prima s

şi
Marea Neagr

-

În

În

Autoritatea de Supraveghere Financiar

şedin

şedin

ţa de guvern din 16 octombrie

ţa de guvern din 16 octombrie

s-a
stabilit ca, în vederea aprob

ţa, creanţa
ANAF s

a
fost adoptat Proiectul de Lege pentru
modificarea ţei de
urgenţ

ţia pe drumurile publice. Actul normativ a
fost trimis spre Senat în procedur ţ

ţii de plat

ţa de
asigurare obligatorie pentru locuinţe.

ării planului de
reorganizare al SC UCM SA Re

ă fie preluată deAAAS.

ă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circula

ă de urgen ă.

ia în calcul introducerea unei obliga ă
ării

unuia din riscurile acoperite de poli

şi

şi completarea Ordonan

şi
din partea asiguratului în cazul materializ

ă
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Comisia Europeană trebuie să se asigure că guvernele
locale, regionale ărâte să facă func

ă dezbatere din plen. Majoritatea vorbitorilor au
fost de acord că libertatea de mi ă ca o
scuză pentru a evita să se vorbească de incluziunea romilor.

şi na

şcare nu trebuie utilizat

ţionale sunt hot ţionale
, au spus deputaţii europeni

într-o recent
strategiile de integrare a romilor

�

�

�

�

�

�

� �

Premierul rus, Dmitri Medvedev, va efectua s
Secretarul de stat american John Kerry

Dup
În SUA, Foreign Intelligence Surveillance Court a aprobat din nou colectarea în mas -

Aproximativ 1.38 milioane de oameni, din 118 de

ăptămâna viitoare o vizită oficială de două zile în
China, la invita ău chinez

ă sângerosul război din Ose
ă de metadate de la companiile de tele

fonie americane ări, s-au deplasat înArabia Saudită pentru pelerinajul anual la Mecca, potrivit Ministerului de Interne

ţia omologului s
ţia de Sud, 2008, Rusia construie ţei,

în interiorul teritoriului disputat cu Georgia
ţ

şi şeful politicii externe a Uniunii Europene au discutat, la Londra, despre Iran, Siria,
Egipt, procesul de pace din Orientul Mijlociu şi alte probleme şte acum unui gard de-a lungul grani

O uniune bancar

Procurorii din Ungaria au acuzat, pentru prima dat

ă este vitală pentru func ă a zonei euro ăncilor cu probleme ar trebui să intre în
vigoare până în 2015, a declarat pre ăncii Central Europene

ă, un fost oficial al Partidului Comunist de crime de război în timpul suprimării unei revolte anti-sovietice din 1956

ţionarea adecvat şi mecanismul care se va ocupa de închiderea b
şedintele B

Extracţia gazului de şist a devenit o afacere
uriaş

şi siguran
ă în întreaga lume, inclusiv în Europa. Conse

cin ă
trebuie examinate cu grijă înaintea aprobării
opera

-
ţele potenţiale pentru mediu ţa public

ţiunilor de extracţie, a spus Parlamentul
European, adoptând o propunere a Comisiei.

Partidul verzilor german a stopat negocierile privind
formarea unei coaliţii cu CDU. Liderii partidului ecologist au
declarat c

ţie pentru c

ţi.

ă nu există nici o bază solidă pentru a intra în
coali ă nu pot găsi puncte comune în planul de
guvernare. Joi, 17 octombrie, are loc a treia rundă de
negocieri între partidul doamnei Merkel şi social democra

China va trimite primul s

-

-

-

ău Rover pe
Lună până la sfâr

ă misiune lunară, până acum.
Zhao Xiaojin, director al departamen

tului aerospa ă
spa ă

ă Chang'e 3, numită du
pă zei ă,
va avea loc în decembrie, atunci când un
vehicul spa

ă, pe un corp ceresc.
Sonda Chang'e 3 este formată din două

module: modulul de serviciu
ă totală de 3.800 kg.

Când va ajunge pe orbita Lunii la bordul
unei nave purtătoare, vehiculul de
aselenizare va coborî pe o orbită eliptică
înclinată la 45 de grade. Când va atinge 15
km de perigeu, vehiculul va aprinde
propulsoarele variabile pentru a reduce
viteza, astfel încât acesta să coboare încet
la 100 metri deasupra suprafe

ă altitudine, deplasându-se
pe orizontală pentru a evita obstacolele

ădere liberă pe suprafa

ă spa ă chinezească cu propulsie
nucleară, necesară pentru a sprijini opera

ă totală de 1200 kg ă de
func ă de 12 luni lunare.
Odată aterizarea efectuată cu succes, el va
elibera un rover lunar cu

ă, pentru a
explora zonele înconjurătoare. Are o via ă
proiectată de 90 de zile lunare

ă de 3 km pătra
ă de deplasare fiind de 10 km. Cu o

masă totală de 120 kg, poate transporta
până la 20 kg sarcină utilă.

Vehiculul robotizat se poate "odihni",
intrând în mod automat într-o stare latentă
pentru reîncărcarea bateriilor,

ă un
timp. Poate suporta vidul, radia

ăsură radar. El

se va deplasa pe satelitul natural al
Pământului aproximativ trei luni.

Sonda lunară a încheiat perioada de
cercetare

ătoare,
Chang'e 3, a trecut

ă spa ă
Chang'e 4, care include vehiculul purtător

ă
pentru a servi ca rezervă.

Ambi

ă a colectat un volum mare
de date ă completă a
Lunii. A doua misiune a sporit foarte mult
rezolu ăr

ă defini
ă bazaltică, considerată de

observatorii lunari a fi una dintre zonele
cele mai frumoase ale satelitului

ă. Sonda
Chang'e 3 face parte din a doua etapă a
misiunii lunare în trei etape a Chinei,
orbitare, aterizare

ă roverul lunar, următorul pas în
programul privind Luna, va fi lansarea unei
sonde care poate reveni cu mostre de pe
Lună pe Pământ. Această misiune dus-
întors este a ă înainte de 2020, sub
numele de Chang'e 5.

şitul acestui an, în cea mai
ambi

Ştiin
şi Tehnologie din China, descrie

roverul lunar ca pe un robot extrem de
eficiente şi integrat.

Misiunea lunar

şi vehiculul de
aselenizare, cu o mas

şi
va coborî încet la 4 metri deasupra solului,
moment în care motorul se va opri pentru o
c

şi o durat

şase ro

şi poate
studia o suprafa

şi se
întoarce, tot automat, la activitate dup

şi
temperaturi extreme. Temperaturile pe
suprafa

şi sisteme de culegere a
informa

şi aparate de m

şi de produc şi a intrat oficial în
faza de lansare. Racheta purt

şi ea de primul test iar
rampa de lansare şi sisteme de control sunt
gata pentru misiune. O nav

şi
Roverul, a fost, de asemenea, construit

şi Chang'e 2, care
au fost lansa

şi a construit o hart

şi a generat o
imagine de înalt

şi locul
unde va coborî misiunea actual

şi analiza solului lunar.
Dup

şteptat

ţioas

ţial de la Centrul pentru ţ
ţial

ţa Lunii (Chang'e) în tradiţia chinez

ţial chinezesc va ateriza, pentru

prima dat

ţei Lunii. Va

oscila la aceast

ţa Lunii.
Vehiculul de aselenizare este prima

nav ţial

ţiunile sale în timpul lungilor nopţi lunare.
Are o mas

ţionare proiectat

ţi,
propulsat de energie electric

ţ

ţ ţi, distanţa
maxim

ţii intense

ţa Lunii pot varia de la minus 180 la
plus 150 de grade Celsius.

Roverul este echipat cu numeroase
detectoare

ţiilor, un aparat de fotografiat
panoramic

ţie

ţial

ţiile lunare ale Chinei au început cu
sateliţii orbitali Chang'e 1

ţi în 2007 respectiv 2010.
Prima sond

ţia h ţii anterioare
ţie a Sinus Iridium, o

câmpie de lav

Protejarea cet
şi sociale, mai ales pe timpul crizei

economice, circula şi protejarea mediului - iat

şi britanici.
Raportul 2012, adoptat cu 446 de voturi pentru, 35

împotriv şi 43 de ab

şi criza economic şi social

şi ale persoanelor cu dizabilit
şi via

şi libera circula
şi schemele de protec

şomajul şi modul în care
b

şeurilor, posibile pericole generate de energia nuclear
şi evaluarea impactului asupra mediului au

fost teme recurente, ceea ce demonstreaz
şuat în mod repetat s

şi ecosistemele”, se arat

şi care îl afecteaz

şi România.
Germanii sunt cei mai activi peti

şi britanici.

ă ării, apărarea
drepturilor lor civile

ă ă
îngrijorările principale primite de Comisia de peti

ă în raportul de activitate
2012, aprobat recent. Parlamentul a primit 1986 de peti

ă

ă ă un rezumat al activită

ă ă au fost subiectele cel
mai adesea ridicate de peti

ă

ă
ă să fie o îngrijorare majoră a Parlamentului.

Drepturile copiilor ă
ă, dreptul la proprietate,

accesul la justi
ă în alte state UE)

reprezintă o mare parte din activitatea de anul trecut a
comisiei.

Criza economică a generat multe peti

ăncile se comportă cu cei care au conturi de economii.
Multe dintre plângerile primite de Parlament de la

cetă
ă ă arii

speciale de conservare a naturii). Problemele legate de
neimplementarea directivelor UE privind gestionarea
de ă,
păsări, habitate

ă că ”autorită
ă prezerve biodiversitatea

ă în raport.

ă
ă depună o peti

ă care se află în aria de competen ă a
UE ă direct.

Parlamentul a primit 1986 de peti ă de
1414 în 2011. 1406 au fost declarate ”acceptabile” (adică s-
au aflat în sfera de competen ăr
de peti ă
pe locul doi, urmată de Germania, Italia

ă

ţenilor împotriva discrimin

ţia liber
ţii a

Parlamentului European, se arat
ţii în

2012, mai ales de la cet ţeni germani, spanioli, italieni,
români

ţineri, ofer ţii
Comisiei de petiţii. Anul trecut, drepturile fundamentale,
mediul

ţionari, spun deputaţii,
subliniind rolul comisiei în identificarea soluţiilor nejuridice
pentru cet ţeni.

Protejarea drepturilor fundamentale ale cet ţenilor UE
continu

ţi,
libertatea de expresie ţa privat

ţie ţie (accesul corect pe piaţa
muncii ţie social

ţii despre
probleme sociale, cum ar fi casele,

ţeni în 2012 au fost despre teme de mediu (de
exemplu, autorit ţi naţionale care nu protejeaz

ţile
publice au e

Orice cet ţean sau rezident UE poate, individual sau în
asociere cu alţii, s ţie la Parlamentul
European pe o tem ţ

ţii în 2012, faţ

ţe a UE). Cel mai mare num
ţii s-a concentrat pe UE în ansamblu, Spania se afl

ţionari într-un clasament pe
naţionalit ţi, urmaţi de spanioli, italieni, români

Drepturi fundamentale, probleme sociale, mediul

ţii suplimentareInforma

REF. : 20131004IPR21521

Europenii au nevoie de mai multe
competen]e

Potrivit rezultatelor unui studiu recent, un sfert din
adulţii europeni nu au competenţele de baz

ţ

ţele de baz
ţe verbale

ţar

ţe mai bune decât absolvenţii
universitari din alte ţ

ţiei
ţit peste tot în UE.

Cet ţenii care deţin mai multe competenţe se bucur
ţii. Pe lâng

ţii
profesionale

ţe
insuficiente vor ajunge în situaţia de a nu mai g

ţele necesare
pentru a reintra în câmpul muncii.

Studiul arat ţelor
reduse afecteaz ţie: cei cu nivelul
educaţional cel mai sc

ţiei.

UE a lansat o serie de iniţiative prin care s
ţeni s ţe. De

exemplu, iniţiativa „Deschiderea educaţiei” î
ţeasc ţelor informatice, în timp

ce programul Erasmus+ va sprijini proiectele menite s
ţele numerice

ţionare a problemelor în mediul IT în
rândul adulţilor.

Vom lansa în curând un instrument on-line cu ajutorul
c ţele

ţioneze mai
eficient sumele obţinute prin Fondul social european, care
finanţeaz ţire a
competenţelor.

ă necesare
într-o economie modernă, bazată pe cunoa

ări europene
arată că un european de vârstă adultă din patru nu are
cuno ă necesare pentru a utiliza un
calculator, iar un adult din cinci are competen

ă mult de la o ă la alta. Astfel,
tinerii finlandezi

ări europene.
Concluzia finală este că nivelul educa ării

profesionale trebuie îmbunătă

ă ă,
în general, de o calitate mai bună a vie ă faptul că
au acces la cariere care aduc mai multe satisfac

ănăto ători în viitor.
Există temeri că persoanele cu competen

ăsi un loc de
muncă ără cursuri de
formare, acestea nu pot dobândi competen

ă că această capcană a competen
ă deja o parte din popula

ăzut sunt de două ori mai expu

ă-i ajute pe
cetă ă dobândească mai multe competen

ă
îmbunătă ă nivelul cuno

ă
amelioreze rata de alfabetizare, competen

ăruia utilizatorii î

ă-

ă proiecte de formare ătă

ştere.
Sondajul realizat de UE şi OCDE în 23 de

ştin
şi

numerice insuficiente.
Rezultatele variaz

şi olandezi care de-abia au terminat liceul
au deseori cunoştin

şi form

şi financiare, aceştia sunt de obicei mai
s şi şi mai încrez

şi de a nu-şi putea continua studiile. F

şi
riscului de şomaj decât majoritatea popula

şi propune s
ştin

şi
aptitudinile de solu

şi vor putea testa competen şi le vor
putea compara cu rezultatele studiului. Cu ajutorul acestui
studiu, statele membre vor putea s şi direc

şi îmbun

Perspective de viitor

Ce face UE în acest sens?

Cultură, educa 10/10/2013ţie şi tineret,

Comisia de peti]ii a Parlamentului
European - raportul de activitate 2012
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Secretarul de stat american a declarat că s-a ajuns
la o în ă cu Afganistanul pe tema unui
acord de securitate, după discu

ămâne încă nerezolvată.
Karzai a spus că va pune problema jurisdic

ă
2014 în adunarea na ă consultativă a în

ă fie doar sub jurisdic
ă Parlamentului afgan.

Kerry a subliniat că, în cazul în care problema
jurisdic ă potrivit dolean

ă va
opri furnizarea de sisteme militare ă în
numerar pentru guvern Egiptului până la "progrese
credibile spre un guvern ales în mod democratic, prin
intermediul unor alegeri libere

ării" ajutorului american pentru Egipt.
În replică, purtătorul de cuvânt al Ministerului

Afacerilor Externe din Egipt a spus că decizia de a stopa
anumite păr

ă" în con

ţelegere parţial
ţii cu pre

ţiei pentru forţele
americane r

ţiei pentru
crimele comise de forţele americane în Afganistan dup

ţional ţelepţilor
triburilor, sau Loya Jirga. Opinia lor cu privire la
aprobarea sau respingerea cererii americane ca forţele
sale s ţia instanţelor militare
americane va fi apoi trimis

ţiei nu este rezolvat ţelor SUA, nu
va fi nici un acord.

a anunţat c
ţ

ţi ale ajutorului Statelor Unite în Egipt "nu
este o decizie corect ţinut

şedintele Hamid
Karzai, dar problema jurisdic

şi asisten

şi corecte". Decizia vine
ca parte a "recalibr

şi momentul ales.

Departamentul de Stat american

O Curte de Apel din Malaezia a decis că numai
musulmanii pot folosi cuvântul "Allah" pentru a se referi la
Dumnezeu, sus ă de
folosire a cuvântului într-o publica ă.

"Constatarea noastră este că utilizarea lui Allah nu este
o parte integrantă a credin ăsim
nici o justificare pentru utilizarea numelui sau cuvântul în
publica ă în rezumatul motivării
redactată pe 100 de pagini.

"Allah" în arabă pentru "Dumnezeu", este utilizat în
rugăciuni

ătre musulmani ă.
Cre ă arabă folosesc, de asemenea,
cuvântul. Acesta a fost introdus în Asia de Sud-Est de către
comercian

ătre converti ă, care nu aveau
conceptul sau un cuvânt, pentru o singură zeitate.

Cuvântul Allah a fost folosit de către cre

ă cre

ă
folosească cuvântul "Allah", iar Biserica a contestat decizia
în instan ă.

ţinând o interdicţie guvernamental
ţie catolic

ţei cre

ţiile lor [cre

ţii musulmani în jurul secolului al 12-lea
ţi locali la credinţ

ţionat faptul c

ţiei catolice The Herald s

ţ

ştine, astfel încât nu g

ştine]", se arat

şi ritualuri, precum şi în vorbirea de zi cu zi în limba
Malay, de c şi non-musulmani deopotriv

ştinii vorbitori de limb

şi a fost
adoptat de c

ştinii arabi de
peste 2000 de ani, chiar şi în Coran (Surat Al-Ankabut
versetul 46) a fost men ştinii şi evreii cred
în acelaşi Dumnezeu.

Controversa a început în 2008, când guvernul din
Malaezia a interzis publica

Primul Rover lunar
chinezesc



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 în Re ţa drujb

ţuic

ţa porci 100-150
kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0762-454250.

Vând în Re ţa schiuri în stare
foarte bun

ţelan, 12 piese, 6
mari, 6 mici; pereche de cizme piele
m

ţurile sunt neg. Tel.
0786-483218, 0355-415185, 0747-
468797. (RR)

Vând în Re ţa mobil

ţelu Ro

ţar, 600
lei; m ţ

ţurile neg. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând la Boc ţi de paie;
scroaf

ţa colţar sufragerie
extensibil, 1000 lei; mobil

ţe, bocanci de schi,
50-100 lei perechea; plac

ţa ţevi din fier,
corniere, bare din fier rotund, 2 u

ţ

şi

ş şi de nuc;

Şopotu Vechi un taur,
cânt şte 580 kg, 3800 lei neg. Tel.
0748-699561. (RR)

Vând la Oravi

şi

şi hârtie
igienic

ş

şi

şu maşin

ş col

şa balo

şi

şi ABS, 250
lei; schiuri, be

şi
din fier; tabl

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

Vând s

şi machete maşini info şi
o f e r t e c u f o t o p e e - m a i l
romaniidinafaratarii@yahoo.com

ă Husqvar-
na 45, 700 lei. Tel. 0730-552734. (rr)

Vând la Borloveni 3 ha de
pădure de lemn, 3000 €; 4-5 cmc
material de cire ă de
prune de toamnă, 10 lei/l. Tel. 0762-
378703. (RR)

Vând la
ăre

ă, 80 lei; oglindă pentru
hol 1.30/0.35, 50 lei; oglindă pentru
baie, 30 lei; covor rotund persan, 45
lei; încărcătoare telefon, 5-8 lei/buc;
aparate defecte pentru piese: radio
casetofon, aspirator, prăjitor pâine;
suport inox pentru perie

ă la baie; baterie nouă din
inox pt. chiuvetă, 70 lei; u ă pliantă,
70 lei; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; 4 tablouri mici; set pt.
condimente din por

ărimea 38, damă, 50 lei; canapea
în stare foarte bună, aproape nouă,
600 lei; unele pre

ă combina-
tă. Tel. 0770-546592. (RR)

Vând la O ă de
spălat vase, 800 lei; frigider cu ser-
tare, 500 lei. Tel. 0355-401982. (rr)

Vând în Caransebe
ăsu ă, 100 lei; cărucior de

copii, 300 lei; radio casetofon cu cd,
100 lei; pre

ă vietnameză, 15 lei/kg neg;
scroafă Duroc, 9 lei/kg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând în Re
ă dormitor

completă, 1600 lei; masă de sufra-
gerie cu placă de marmură, 400 lei;
cărucior de copii modern, cu toate
dotările inclusiv climă

ă de
zăpadă, 150 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Vând la Văliug un taur de 2 ani,
400 kg, 3500 lei neg. Tel. 0729-
066326. (RR)

Vând la Soceni armăsar de 4.5
ani, 4000 lei. Tel. 0255-521015,
0737-052036. (RR)

Vând la Oravi

ă cutată. Tel. 0726-
839207. (RR)

Vând în Măureni grâu

ăniu ă nouă, 95 lei, blugi
damă noi 79 lei, antenă parabolică
oală 35 lei, două boxe 30/50w made
Germany 35 lei/buc. Tel. 0740-
520382.

Cumpăr timbre filatelice scrisori
vechi, acte

Vând vacă 7 ani, 3200 lei; vacă 3
ani, 3200 lei. Tel. 0736-064320 (RR)Vând birou copii şcoală, 90 lei.

Carpetă persană, două fotolii
scoică, plasă chinezească din bile
de plastic colorate (pentru uşi la
camere sau balcoane). Tel. 0721-
155683.

Vând canapea fotoliu, preţ 200
lei negociabil şi una plapumă pentru
dureri de spate, 200 lei şi un instant
pe gaz pentru apă caldă, 150 lei. Tel.
0355-808551, 0770-708923.

Vând radio cu baterii Mamaia 4
în stare bună de funcţionare. Radio
cu casetofon Osaka. Tel. 0737-
575779, 0741-633690.

Vând tv color marca Everest
stereo cu diagonala de 54 cm, cu
telecomandă, în stare bună. Tel.
0741-633690, 0737-575779.

ţa subwoofer 100
W, 10 ie

ţat, pentru bloc, case,
stare foarte bun ţie la mon-
taj. Cump

ţel Banat vac

ţa motor trifazic de
4 KW, 400 lei. Tel. 0745-134127. (rr)

Vând la Criciova 100 oi ţurcane,
120 € neg. Tel. 0743-101311. (RR)

Vând la Ezeri

ţuit burlane, 500 lei
neg; 2 matriţe manuale de f

ţari, 150 lei/buc; porc de 150 kg, 9
lei/kg. Tel. 0255-526862, 0732-
344333. (RR)

Vând la Oraviţa grâu, 15-20
tone, 0.80 lei/kg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)

Vând la Moniom o vac

ţa instant pe gaz
pentru ap

ţuic

ţioase, sticl

ţa org

ţ gros de
argint, 45 grame, 150 lei neg; 12
inele de argint, 25-30 lei/buc. Tel.
0748-362533, 0744-360060. (RR)

Vând la Timişoara maşin

şi
şiri, surs

şi

ş acordeon Hohner
la 72 de başi, culoare roşie, 200 €;
şa nou

ş ciocan de lipit
electric pentru tinichigerie plus
dispozitiv de f

şi

şa ceas de perete,
100 lei; ceas italian de mas

şin

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

Vând în Reşi

ă
industrială de surfilat, 150 €. Tel.
0256-240293. (RR)

Vând în Re
ă 220 V, tv, dvd,

senzori, microfoane, boxe încorpo-
rate, profesional, aproape nou;
convectoare pe gaz pentru căldură
cu tiraj for

ă, garan
ăr laptop sau tabletă în

stare bună. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Cornu ă.

Tel. 0733-370286. (RR)
Vând la Brebu junincă de 2 ani

gestantă într-o lună, culoare alb cu
gri, 2000 lei neg. Tel. 0765-064680.

Vând în Re

ă pentru călărit, din piele, 250
€. Tel. 0733-236249. (RR)

Vând la Gherteni

ăl
ăcut

bol

ă pentru
sacrificare. Tel. 0255-232913. (RR)

Vând în Re
ă caldă, 300 lei neg. Tel.

0748-406496. (RR)
Vând la Clocotici mobilă veche

din anii 1950. Tel. 0255-234153,
0766-204042. (RR)

Vând în Boc
ă de 100

ani, 200 lei; 2 mc material (tei)
pentru rame, 1000 lei; cazan ă,
180 lei + TVA; 200 rame noi, 1
leu/buc; ma ă de cusut Singer
veche, 200 lei; scrumieră cu pietre
semi-pre ă

ă veche cu
pedale, pe bază de aer, stare
perfectă, 1000 lei neg; BlackBerry,
150 lei neg; telefon hello kitty
Alcatel, 300 lei neg; lan

De vânzare pick-up Concert
2030, 1 buc; boxe RFT 2 buc;
calculator unitate

Vând convector pe gaz, stare
foarte bun

şi monitor lcd tft
17” Samsung Sync Master 720N;
birou pentru calculator; boiler 30 litri
Italia; chiuvetă baie; bibelouri
(diverse). Tel. 0753-094761.

ă. Tel. 0355-410523.

,Anunturi ,Anunturi
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

Caut la Cărbunari putină din
lemn pentru brânză la 100 l. Tel.
0720-726098. (RR)

Vând telefon Nokia E72 liber
re

şi,
150 lei; recameu lemn, 100 lei; ram

ş, îmbr
şi 4-6 ani. Tel.

0749-486188; 0355-80257-48.

ţea stare perfect

Vând must rampas din struguri
albi naturali netrataţi, 100 litri, 8
lei/litru. Tel. 0743-092858.

ă, 250 lei. Tel.
0737-404841.

Vând instant gaz apă caldă. Tel.
0748-406496, 0255-222550.

Vând dulap din lemn cu 2 u
ă

fotoliu cu rotile, foarte vechi; 2
covoare. Tel. 0771-550239; 0355-
802552.

Vând urgent canapea 1 persoa-
nă, TV color Teletext, diagonala 56
cm, bicicletă copii 6-7 ani, bicicletă
copii 4-5 ani, bicicletă cu acumula-
tori 2 ani, 2 peruci păr natural, radio
casetofon, jucării plu ăcă-
minte copii 2-3 ani

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

3,40
3,42

3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22

lei

4,44
4,42
4,40

4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
4,46

4,38
4,36

16 17 18 19 20 23 24 25 3 4 7 8 9 10 11 14 15 1626 27 30 1 216 17 18 19 20 23 24 25 3 4 7 8 9 10 11 14 15 1626 27 30 1 2

16 Septembrie 16 2013- Octombrie16 Septembrie 16 2013- Octombrie

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

parter, jud. Cara
ţ

ţie public ţinând debitoarei:
Tractor U 650 - an fabricaţie 1980, evaluat la preţul de 308 euro.
Licitaţia publică va avea loc în data de 22.10.2013 orele 11:00 şi

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

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

SINGUR EU SIMI SRL Maru, anun ă scoaterea la vânzare prin
licita ă deschisă, a următorului bun apar
�

.

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut urgent loc de muncă în

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

Îngrijesc copii ce merg la
grădini ă sau ă; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Caut meseria
ă. Tel. 0744-474676,

0726-700008. (RR)
Terapeut atestat ofer: terapie

energetică (reiki), kinetoterapie,
reflexoterapie. Tel. 0746-112665.

Tundem câini, spălat, coafat,
tăiat unghii. Tel. 076597842

Repar, reinstalez, efectuez
back-up date, configurez routere
atât pentru RDS cât

ă canalizare, instala
ări tablouri electrice,

doze, cabluri etc. Tel. 0728-813340.
Executăm găuri pentru hote,

centrale co

ă, centrale termice, de laA
la Z experien ă occidentală. Tel.
0740-520382.

Efectuez tractări, remorcări

ă. Tel. 0741-
631795.

Pensionară, 59 de ani, caut de
lucru în Re

ţ

ţii sanitare-centra-
le termice, calorifere, apometre,
instalaţii ap ţii e-
lectrice, schimb

ţii elec-
trice

ţ

ţa ţele
vecine. Tel. 0741-631795, 0762-
350914.

Transport marf

ţa. Tel. 0355-408990.
Pensionar, 59 de ani, caut de

lucru în Re ţa. Tel. 0769-862016.

şcoal

ş care zideşte
sobe de teracot

şi pentru
ClickNet. Tel. 0740-820377.

Execut instala

şuri fum, instala
şi sanitare, schimbat sifoane

pardoseal

şi
transport utilaje în Reşi şi jude

şi

şi
Transport persoane în Austria,

Italia ţuri de la 50 €.
La 4 c

şi Germania. Pre
ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-

392317.

Chiar doresc sentimente şi
vorbe bune cu o simpl

şi, totuşi singur.
Reşi

ştin

ştin

ă doamnă,
drăgu ă. Eu 48, 1,63, 73 sincer,
serios, descurcăre

ărbat singur, 43 ani doresc
cuno ă cu o doamnă pentru
rela ă. Tel. 0751-399122.

Domn 40 de ani, 1,75 m, 80 de
kg, prezentabil, brunet, ochii verzi,
anti-alcool, anti-fumător doresc
cuno ă cu doamnă pentru
căsătorie. Tel. 0733-235980.

Tânăr, doresc să cunosc o
doamnă pentru o rela ă,
dispus să plătesc. Tel. 0725-835135

ţ
ţ

ţa. Tel. 0770-495533.
B

ţ
ţie serioas

ţ

ţie lejer

Matrimoniale



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.
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Octombrie

REŞI

Ş:

ŞU:

ŢA:

OŢELU RO

Ţ: 65

manipulant m

ţ

ţioner cablaje auto: 45;

ărfuri: 1;

fochist pentru cazane mici de abur: 1;
ă de mare tonaj: 1;

ăcătu
ărfuri: 1; muncitor necalificat la ambalarea produselor

solide
ă ământul liceal, postliceal: 1; vânzător: 1;

confec

ărcător-descărcător: 3; stivuitorist: 4;

formator: 1;

BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

MOLDOVANOUĂ:

BOZOVICI:

TOTAL JUDE

şofer
autocamion/maşin

asistent maternal: 1; croitor: 1; l ş mecanic:
1; manipulant m

şi semisolide: 1; muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 2; profesor în înv

înc

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 16.10.2013

Vând în M

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

Vând la Lugoj 100 de oi ţurcane,
500 lei/buc neg. Tel. 0741-289940.

Vând Ford Escord acte la zi, 500
€ negociabil. Tel. 0784-808518.

Vând biciclet ţi Freemod,
alb

ţie
filtre, ulei schimbat, dovad

ţie recent, km 315.000, 2200
€. Tel. 0743-844829.

Vând biciclet ţe 2-5 ani, preţ
200 lei ţ
80 lei. Tel. 00436648700350, 0758-
907095.

Cump

ţ 900
Euro, informaţii la numerele de tele-
fon 0726-948474; 0753-955307.

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

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

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

ţii pe www.cauciucu
ridirect.ro sau la tel. 0318-110788.

Vând Opel Vectra Voxhal combi,
1800 cmc, 1997 Bulgaria, vi

ţiune z

ăureni tractor marca
Steyr, 20 CP, 2500 € neg,

ă, plug cu 3 brazde,
înmatriculat în România, verificare
până în 2015, 3500 € neg; moped,
800 lei neg. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând Golf 2 diesel, între

ă adul
ă, cadru aluminiu, pedale metal,

cric, cauciucuri noi, suspensie pe
furcă, stare irepro ă, 450 lei. Tel.
0728-813340.

Vând Volkswagen Passat 1,9
tdi, break, an 2005, 197.690 km, în-
matriculat, ambreiaj nou, distribu

ă factură
service etc. 6.400 €. Tel. 0740-
520382.

Vând Opel Vectra Caravan B1,
an 1997, înmatriculată, persoană
fizică, itp valabil oct. 2014, motor
1.6, 16V, benzină, geamuri electri-
ce, ABS, climă, cârlig remorcare,
culoare violet metalizat, oglinzi
electrice, cutie 5+1, schimbat
distribu

ă feti

ăr ma

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

Vindem online cauciucuri noi

ă România. Co
menzi

ă
ăpadă. Tel. 0355-082861.

şi tractor
55 CP, cabin

şabil

şi sanie care se strânge, pre

şini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.

Vând Matiz din 2004, pre

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

şi informa

şiniu,
cutie automat/manual, buton sport
pentru dep şiri rapide, cuplaj
trac

, m rimea
w

-
-

Vând în Măureni tractor marca
Steyr, 20 CP, 2500 € neg,

ă, plug cu 3 brazde,
înmatriculat în România, verificare
până în 2015, 3500 € neg; moped,
800 lei neg. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând Ford Mondeo combi, an
1997, motor 1.9 diesel, înmatriculat
în 2010 în România, taxa nerecupe
rată, asigurare până în 2014, verifi
care până în 2015, sau schimb cu
altă ma ă ă; bicicletă de
damă veche Gazelle, 250 lei neg.
Tel. 0748-362533, 0744-360060 ( )

şi tractor
55 CP, cabin

şin şi diferen

-
-

ţ

rr

Vând la Oravi

şin ştiat azot,
1000 lei neg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)

Vând la Lugoj 2 pavilioane
apicole, pline de albine, ambele
compuse din camion plus remorc

şi

şi variante; Opel Vectra C, an
2005, 1.9 diesel, 3900 €. Tel. 0757-
544415. (RR)

Vând în Reşi
şi

func

şi

ş Aro camionet

şi

şi

ş Audi A6, an 2002,
înmatriculat, 4500 € sau schimb cu
oi; camionet

şi

şini, 50 lei/buc; cauciu-
curi de iarn

ş Mercedes
313 CDI, an 2000, de persoane,
16+1 locuri, stare foarte bun

ţa combin

ţi, 800 € neg; tractor
Volvo, 45 CP, 2900 € neg; 2 prese de
balotat pe aţe, 2000 respectiv 2600
€/buc; ma

ţa Opel Vectra C
break, înscris, 1.9 diesel, Full
Option, piele în interior, 5300 €,
accept

ţa Volkswagen Golf
1, motor 1100 cmc benzinar, arat

ţioneaz

ţa semiremorc

ţio-
nare, cauciucuri foarte bune, 2700 €
neg. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând Daewoo Nubira II, an
2006, culoare gri metalizat, 3500 €
neg. Tel. 0744-885428, 0723-
453336. (RR)

Vând în Timi
ţionare, taxe la zi,

1000 € neg. Tel. 0732-508722. (RR)
Vând la Re ţa electromotor de

tractor U650, 300 lei; 2 motoare de
U445, reparaţie capital

ţa microbuz Ford
Transit diesel, 3 locuri, 1500 kg
marf

ţar

ţa de
la finanţe, 2008 prima înmatriculare
în România, 1500 €. Tel. 0723-
579140. (RR)

Vând în Timi

ţ

ţa microbuz
Renault Master, an 2001, perfect

ţionare, 4000 € neg;
dezmembrez Renault Twingo, an
2001, preţuri foarte avantajoase;
Daewoo Cielo, an 2005, actele la zi,
verificarea pân

ţionare, 2500 € neg;
jante aluminiu 15, 16, 17 ţoli, 550
lei/set; jante de tabl

ţionare, 4800 € neg; Aro 10,
4x4, înmatriculat, 4000 lei. Tel.
0721-252861. (RR)

ă de
recoltat porumb sârbească, pe 2
rânduri, 4800 € neg; met erbicidat
1200 l, pe 2 ro

ă de împră

ă.
Tel. 0744-635155. (RR)

Vând în Re

ă
ă impecabil, înscris, 500

€; scuter Honda 49 cmc, înscris, 250
€; scuter Piaggio 49 cmc, înscris,
700 lei neg. Tel. 0730-552734. (RR)

Vând în Re ă
basculantă de 3 tone, pentru tractor
cu o singură axă, 1000 € neg; tractor
U650 în stare perfectă de func

ă,
stare bună de func

ă, 500 €/buc.
Tel. 0767-679777. (RR)

Vând în Re

ă, an 2004, înmatriculat recent,
necirculat în ă, 4800 € neg. Tel.
0727-245233, 0771-387519. (RR)

Vând la Plugova o remorcă de 1
tonă, 1000 €; tichet Rabla, 1500 lei.
Tel. 0741-211338. (RR)

Vând la Făget Renault Clio, an
2002, taxa plătită - ofer chitan

ă Fiat cu ladă de 3 m, 3
locuri în fa ă, înmatriculată, 2200 €
sau schimb cu oi. Tel. 0742-785772.

Vând la Re
ă

stare de func

ă în 2015, perfectă
stare de func

ă pentru diferite
tipuri de ma

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

Vând la Caransebe

ă de
func

Vând la Ezeri ă
după tractor, 400 €; plug cu 3
brazde, 500 €. Tel. 0733-236249,
0720-656532. (RR)

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

Ghidul de finan]are a Programului de
promovare a autovehiculelor nepoluante

}i eficiente energetic
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 629 din data de 10

octombrie 2013 a fost publicat Ordinul ministrului mediului şi
schimb

şi eficiente din punct de vedere energetic.
Ghidul cuprinde informa

şi eficiente
din punct de vedere energetic, şi anume:

sursa de finan şi durata de aplicare a
programului;

cuantumul, modelul ecotichetului, condi
şi modalitatea de utilizare;

categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
modalitatea de finan

şi eficiente din
punct de vedere energetic.

Cuantumul ecotichetului este de 12.000 lei, în conformitate cu
prevederile OUG nr. 9/2013.

Solicitantul beneficiaz
şoar

şoar

şi/sau surse
financiare complementare: credite bancare ori finan

şi doreşte s

şi eficiente din punct de vedere energetic,
ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.

Beneficiaz

şte cumulativ urm

şi a completat o cerere de
alocare ecotichet;

a achizi

ărilor climatic nr. 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de
finan

ăzută

ă finan ă din
Fondul pentru mediu, acordată sub forma ecotichetului, pentru
achizi

ă de un ecotichet la achizi
ă, autospeciala

/autospecializata u ă), cu condi ăzute
în ghid.

Solicitantul poate achizi
ător, de mai multe ecotichete.

Ecotichetul se scade de către producătorul validat din pre

ă de către solicitant din surse financiare proprii

ă achizi

ă de ecotichet solicitantul - persoana fizică, persoana
juridică, unitatea administrativ-teritoriala sau institu ă, ce
îndepline ătoarele condi

ător validat în termenul acordat de la
publicarea pe pagina de internet a AFM

ării de
alocare a ecotichetului, emisă de AFM.

ţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante

ţii esenţiale privind derularea Programului
de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante

ţare, suma prev

ţiile de acordare a
ecotichetului

ţare.
Obiectul programului îl reprezint ţarea nerambursabil

ţionarea autovehiculelor electrice noi, nepoluante

ţionarea unui
autovehicul electric nou (autoturism, autoutilitara u

ţia îndeplinirii cerinţelor prev

ţiona mai multe autovehicule electrice noi,
beneficiind astfel, în mod corespunz

ţul de
comercializare, cu TVA, al autovehiculului electric nou, diferenţa fiind
asigurat

ţare în baza unui
contract de leasing financiar.

În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare
a înnoirii Parcului auto naţional ţioneze un
autovehicul electric nou, prin Programul de promovare a vehiculelor de
transport rutier nepoluante

ţia public
ţii

a obţinut, din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu,
aprobarea dosarului de acceptare;

s-a înscris la un produc

ţionat autovehiculul electric nou în urma confirm

�

�

�

�

�

�

�

:

juridice.ro, 14 octombrie 2013

Un trist omagiu la
mplinirea apteî a ani de la
trecerea în lumea cealalt

ş

Amintirea ei va tr
şnic în sufletul meu.
D u m n e z e u s

ă
a prietenei mele dragi,

ăi
ve

ă o
odihnească în pace!

Dorina Pleşa

Mariana I.

Vând în Reşi

şi, culoare
roşie, consum foarte mic, înmatri-
culat recent în România, acte la zi,
proprietar, stare foarte bun

şi var

şi
caset

şi VW. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo

alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzin

şi sistemul de
frânare, merge şi arat

şii, 1200
€ neg. Tel. 0743-415325. (RR)

Vând în Reşi

şi 2 litri, 150
lei/set; roat

şa
pentru tractor de 45 CP, 400 € neg.
Tel. 0721-151956. (RR)

Vând în Reşi

şin şi
diferen

şi diverse alte utilaje
agricole de provenien

ş plug cu 3 brazde
pentru tractor 650, 350 €. Tel. 0733-
236249. (RR)

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

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

ţie pe lanţ, 5 u

ţoli,
4 prezoane, pentru Ford, toate cu
150 lei; motor ventilator la radiator

ţie mecanic

ţ in circulat
ţie

ţa motociclet

ţoli,
începând de la 80 lei/buc; roţi de
iarn

ţe de frân

ţa Ford Mondeo
Combi, an 1997, motor 1.9 diesel,
înmatriculat în 2010 în România,
taxa nerecuperat

ţ

ţii de
erbicidat

ţ

ţelu Ro

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

ă,
cauciucuri noi de iarnă ă Pirelli,
1900 € neg; huse cu tije pentru
portbagaj spate la Astra break
model 1992-97; 4 jante tablă 13

ă direc ă pentru
Opel

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

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

Vând BMW 316i Coupe,
geamuri electrice, climă, dublu
climatronic, merge bine, nu este
înmatriculată, mai sunt disponibile
două rânduri de numere ro

ă
Aprilia Custom Classic 125 cmc,
500 € neg; portbagaje auto biciclete,
70 lei/buc; GPS Navigon, 200 lei;
jante tablă de Nissan Primera, Opel
Corsa, Renault Twingo, 200 lei/set;
cauciucuri iarnă pe 15, 16, 17

ă complete pe 13, pentru VW
Polo, 600 lei setul; cârlig de remorcă
nou pentru Ford Escort sau Orion,
150 lei; plăcu ă noi marca
Ferodo, pentru Mercedes Vito, Opel
Zafira, OpelAstra de 1.8

ă de rezervă completă pt.
Mercedes Vito, cauciucul foarte
bun, 200 lei. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Goruia plug de Boc

ă, asigurare până
în 2014, verificare până în 2015,
1300 € sau schimb cu altă ma ă

ă; bicicletă de damă veche
Gazelle, 200 lei neg. Tel. 0748-
362533, 0744-360060. (RR)

Vând tractoare, semănători,
greble de fân, cositori, instala

ă austriacă.
Tel. 0730-804745. (RR)

Vând la Ezeri

Vând o pereche de comote
pentru cai, 1000 lei neg. Tel. 0722-
551615. (RR)

Auto-Moto-Velo

Pierdut Certificat Constatator
P.F.A., Tîncu Vasile din Şuşca,
Nr. 6, Comuna Pojojena, Jud.
Caraş-Severin.
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