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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Editorial Dan Popoviciu Ja sam rumun!

Asociaţia producătorilor
agricoli austrieci oferă 7000
de euro persoanelor care
furnizează detalii
suficiente pentru
recuperarea tractoarelor
furate din Austria ce sunt
aduse şi folosite în
judeţul Caraş-Severin!

7.000 de euro
recompensă publică!

Sunaţi acum la
0784 686 538

Preg@tim anul de voluntariat 2014!
Grupul Eco log ic de Colaborare Nera, organiza

ă, apolitică
ă în fiecare an, în

perioada aprilie - noiembrie, proiectul de interes public „Voluntariat
pentru protejarea lumii mirifice din sudul Banatului” destinat realizării
unor activită ă îmbunătă ării factorilor de mediu

ă
Đjerdap,

Deliblatska Peš
ă

Dunăre - Nera - Cara
ă

ă
ă ă patrimoniul natural, informarea

popula ă
ă

ă din interiorul parcurilor

ă în sudul Banatului, pe care GEC Nera o va
realiza în perioada februarie - mai 2014,

ă.
În perioada decembrie 2013 - martie 2014 candida

ă
ă ării

activită ă la 15 aprilie 2014, în func
ă fie valida ă li se încheie

un contract de voluntariat pentru perioada aprilie - noiembrie 2014 care
include prestarea unui număr de minim 20 de ore voluntariat/lună în
cadrul centrului transfrontalier de voluntariat al GEC Nera.

Detalii privind oferta de voluntariat a GEC Nera pentru anul 2014
pot fi găsite pe www.slideshare.net/gecnera/ofert-pentru-voluntariat-
la-gec-nera-n/

Institu ă ământ, ONG-urile

ă se implice în anul 2014 în activită
ă în

data de 5 decembrie 2013.

ţ ie
nonguvernamental

ţi ce vizeaz ţirea st
ţii în zona parcurilor naturale ţionale Porţile de Fier,

Cheile Nerei - Beu ţa, Semenic Cheile - Cara
ţii

Vâr ţului) situate în microregiunea de colaborare transfrontalier

ţile proiectului constau în colectarea de informaţii privind
starea mediului ţilor în combaterea
activit ţilor ilegale care agreseaz

ţiei ţile care se pot realiza în
interiorul parcurilor naturale, igienizarea zonelor de protecţie strict

ţat din donaţii colectate prin campania 2%
pentru dezvoltare durabil

ţare
extern

ţii pentru
activit ţile de voluntariat vor realiza un curs de agent ecologic voluntar
destinat dobândirii cuno ţelor ţilor necesare prest

ţilor de voluntariat, urmând ca pân ţie
de rezultatele obţinute la curs, voluntarii s ţi

ţiile de înv ţ
ţi ţi de

universitate) care doresc s ţile
centrului de voluntariat al GEC Nera pot contacta organizaţia pân

şi nonprofit (detalii pe www.gecnera.ro,
www.facebook.com/GECNERA) implementeaz

şi a
biodiversit şi na

şni şului,
şi Vrša

şe
ş de pe teritoriul României şi Serbiei.

Activit
şi nivelul de implicare a autorit

şi grupurilor de turişti privind activit
şi

integral şi promovarea ecoturismului.
Proiectul este finan

şi din proiecte cu finan

ştin şi abilit

şi s

şi persoanele fizice (elevi de
liceu, tineri inactivi care au absolvit liceul, studen şi tineri absolven

čara (Dunele Deliblata) čke Planine (Mun

Ac]iuni comune, valori comune - Re}i]a }i
Kikinda împreun@ pentru viitor

Municipiul Re

-

şi şul Kikinda (Republica
Serbia), implementeaz

şi şi Kikinda împreun

ţa, în parteneriat cu Ora

ţiuni comune, valori comune - Re ţa

ă proiectul „Common actions, common values -
Resita and Kikinda together for the future”, MIS ETC Code 1268
(Ac ă pentru
viitor), în valoare totală de 425.911,00 Euro, derulat în cadrul Progra-
mului IPAde Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unei dezvoltări
socio-economice durabile şi echilibrate a Municipiului Reşiţa şi a
oraşului Kikinda, pe baza unei dezvoltări comune a turismului trans
frontalier, creşterea numărului de turişti prin promovarea potenţialului
turistic al celor două oraşe. Promovarea în comun şi exploatarea
potenţialului turistic (obiective de patrimoniu, obiective naturale,
evenimente culturale de amploare din cele două localităţi), dezvoltarea
unor programe de turism, strategii şi studii de fezabilitate sunt parte a
unui plan comun care are ca scop final creşterea numărului de turişti şi,
implicit, îmbunătăţirea situaţiei economice a celor două oraşe.

În cadrul proiectului mai-sus amintit una dintre activităţi o reprezintă
crearea unei oferte turistice a Municipiului Reşiţa (destinaţii turistice,
obiective naturale şi de patrimoniu, hoteluri, pensiuni, restaurante,
manifestări culturale, folclor local, specific culinar etc.).

În acest sens, în perioada 9-10 noiembrie 2013, a avut loc în
Municipiul Reşiţa Reşiţa, un workshop pe tema realizării/promovării
ofertei turistice comune a celor două oraşe partenere, la care au fost
invitaţi pe lângă reprezentanţi din sectorul public şi privat care
activează în domeniul turismului din Municipiul Reşiţa şi omologi ai
acestora din oraşul partener, Kikinda (Republica Serbia).

În cadrul acestui schimb de experienţă au avut loc vizite la
principalele obiective turistice din municipiul de pe Bârzava (Muzeul de
Locomotive, Grădina Zoologică Prof. „Ioan Crişan”, Palatul Cultural,
Fântâna Cinetică, Bazinul de înot „Ioan Schuster”) dar şi un seminar de
discuţii în urma căruia reprezentaţii oraşului Kikinda au putut afla
informaţii despre Municipiul Reşiţa şi despre potenţialul turistic al
acestuia.

Scriu din nou despre naţionalism, patriotism, românism
sau cum le mai spune dicţionarele de sinonime. Titlul
acestor rânduri este de fapt, un citat din cele spuse de un
bun prieten, fost coleg pe meterezele incipientei
televiziuni, TerraSat din Reşiţa. Ognean Vuletici se
cheamă şi, când ajungeam să batem câmpii, inevitabil,
declama: „Ja sam rumun”. Râdeam şi ne vedeam mai
departe de cafele, sucuri, beri sau alte licori cu ceva mai
mult alcool. Mi-am adus aminte de acestea urmărind
epopea Roşia Montană. Nu ne vindem aurul, nu ne
distrugem patrimoniul naţional etc. Toate, făcături evidente
chiar pentru novici, ca urmare a unor jocuri de putere şi de
interese energetice transnaţionale. Este atât de trist să
constat că nu putem să ne punem pe picioare, noi ca naţie.
SUAs-au clădit pe exterminarea sau izolarea a milioane de
băştinaşi indieni. Americanii sunt acum profesori ai

democraţiei mondiale şi, mai ales, ai drepturilor omului.
Cum ar fi românul, care are dreptul de a munci pe câţiva
cenţi în slujba companiilor transnaţionale.

Când vine românul patriot şi spune ceva despre o
ipotetică civilizaţie europeană care ar fi fost născută în
arealul carpato-danubian, vin unii şi declară că este vorba
despre protocronism. Mai pe româneşte, un fel de a-ţi
umfla penele, pe ceva ce nu există şi nu poate fi
demonstrat ştiinţific. Dar, dacă ne lepădăm de teoriile
comuniste şi încercăm să judecăm la rece, un argument
destul de solid mi se pare cel al imposibilităţii ca în nici
două sute de ani să înrădăcinezi o limbă latină pe un
teritoriu de cel puţin două ori mai mare decât cel pe care l-ai
ocupat prin forţa armelor. N-o fi fost invers? În fine, istoricii
se pare că au de lucru serios pe această temă.

Revin la titlu. De ce să nu pot spune în gura mare că

sunt român? Că ne fac de râs prin Europa ţiganii infractori
ce au cetăţenie română? Sunt convins că toată Europa
politică şi administrativă este informată şi ştie să facă
diferenţa dintre români şi ţigani. Din păcate, politicienii
noştri nu ştiu să facă diferenţa dintre patriotism şi parveni-
tism şi, mai ales, nu sunt în stare să explice diferenţa
cancelariilor occidentale unde sunt acreditaţi. Ai lor, cei ai
„popoarelor civilizate” nu au niciun interes în a recunoaşte
şi a admite că avem şi noi, românii, un cuvânt de spus.

Ceea ce mi se pare cel mai josnic este comportamentul
multora dintre românii din diaspora. Nu contenesc în a-şi
înjura originile. Cred că este o blasfemie. Nu-ţi alegi ţara în
care te naşti, aşa cum nu-ţi alegi mama care te naşte. Dar,
un om normal le iubeşte necondiţionat pe amândouă.

Aproape 20 de naţionalităţi se simt români în
Caraş-Severin.

P.S.
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%nfiin]are de birouri de reprezentan]@ ^n
Rom$nia de c@tre societ@]ile str@ine

De cele mai multe ori, societatile straine au interesul de a-si stabili
reprezentante pe teritoriul tarii noastre pentru prospectarea pietei locale,
atat in scopul promovarii si introducerii de produse pe aceasta piata, cat si
in scopul urmaririi contractelor incheiate cu partenerii comerciali din
Romania.

Ce activitati poate desfasura reprezentanta unei societati straine in
Romania?

Avand in vedere statutul sau de totala dependenta si subordonare fata
de societatea straina care „i-a dat viata”, reprezentanta nu poate desfasura
pe teritoriul Romaniei activitati in nume propriu (adica, nu poate produce
marfuri, nu poate presta servicii si nu poate executa lucrari), ci poate avea
aici doar activitati-suport pentru societatea-mama, cum sunt activitatile de
reclama (marketing, promovare si publicitate) ori furnizarea catre
societatea-mama de informatii pentru cercetari stiintifice sau pentru
activitati similare care au un caracter preparator sau auxiliar pentru
societatea straina.

De multe ori, reprezentanta are rolul unui intermediar intre societatea-
mama din strainatate si partenerii de afaceri din Romania ai acesteia,
actionand ca un mandatar al societatii-mama (adica, in numele si pe
seama acesteia) sau ca un comisionar (in nume propriu, dar pe seama
societatii-mama).

Etapele si documentatia necesara infiintarii unei reprezentante in
Romania. entru a-si infiinta o reprezentanta in Romania, societatea
straina trebuie sa parcurga in fata Ministerului Economiei o procedura de
autorizare a reprezentantei.

Pe scurt, etapele autorizarii reprezentantei sunt urmatoarele:

Cererea de autorizare a reprezentantei se depune la Directia Politici
Comerciale din cadrul Ministerului Economiei si trebuie sa contina
urmatoarele elemente: (i) sediul social al societatii-mama; obiectul de
activitate al reprezentantei in concordanta cu obiectul societatii-mama si cu
prevederile legale referitoare la activitatile permise unei reprezentante; (iii)
durata de functionare a reprezentantei; (iv) numarul si functiile persoanelor
propuse pentru a fi angajate in cadrul reprezentantei.

Daca persoanele care vor fi angajate in cadrul reprezentantei sunt
cetateni straini, in cererea de autorizare se vor mentiona si: numele,
prenumele si domiciliul lor in strainatate, functia pe care o detin la
societatea straina si functia in cadrul reprezentantei.

Persoanele de cetatenie romana care sunt angajate in cadrul
reprezentantei nu au voie sa detina o alta functie intr-o unitate de stat cu
sediul in Romania pe perioada contractului lor cu reprezentanta.

La depunere, cererea de autorizare a reprezentantei trebuie insotita de
urmatoarele documente

atestat emis de Registrul Comertului (Camera de Comert) din tara in
care isi are sediul societatea-mama care sa confirme existenta legala,
obiectul de activitate si capitalul social al acesteia (original si traducerea
legalizata in limba romana);

certificat de bonitate eliberat de o banca prin care societatea-mama isi
desfasoara principalele operatiuni financiare (original si traducerea
legalizata in limba romana);

statutul (sau alte documente relevante) privind forma de organizare si
modul de functionare al societatii-mama (copie si traducerea legalizata in
limba romana);

imputernicirea data de societatea-mama sefului reprezentantei sa
actioneze in mod valabil pentru operatiunile reprezentantei - autentificata
de notar sau certificata de jurist (original si traducere legalizata in limba
romana);

dovada sediului reprezentantei pe teritoriul Romaniei - contract de
inchiriere, contract de comodat, titlu de proprietate etc. (copie);

dovada achitarii taxei de functionare de 1.200 dolari/an (300
dolari/trimestru) platibila in lei la cursul BNR din ziua platii [certificat eliberat
de Agentia Nationala Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice -
Serviciul Reprezentante Straine si Ambasade (sau, in provincie,
Administratia Financiara Judeteana)].

Odata depusa documentatia de autorizare a reprezentantei, societatea
straina trebuie sa astepte emiterea autorizatiei de functionare de catre
Ministerul Economiei. In masura in care documentatia de autorizare este
completa si conforma cu prevederile legale aplicabile, Ministerul va elibera
entitatii straine autorizatia de functionare a reprezentantei acesteia in
Romania, in termen de 30 de zile.

Autorizatia pentru functionare cuprinde: obiectul de activitate al
reprezentantei; conditiile de exercitare a activitatii; durata de functionare a
reprezentantei; sediul reprezentantei.

Odata autorizata, reprezentanta trebuie inregistrata si la Camera de
Comert si Industrie a Romaniei intr-un interval de cel mult 15 zile de la
eliberarea autorizatiei.

Aceasta inregistrare se va face pe baza prezentarii originalului
autorizatiei de functionare a reprezentantei si a unei copii de pe aceasta.
Originalul autorizatiei va fi vizat de Camera de Comert si Industrie si se va
inapoia reprezentantei, iar copia autorizatiei va ramane la Camera de
Comert si Industrie.

Reprezentanta trebuie sa se inregistreze tot in termen de 15 zile si la
administratia financiara in raza careia isi are sediul cu scopul obtinerii
codului fiscal de platitor de taxe si impozite. Documentatia de inregistrare a
reprezentantei la autoritatile fiscale consta in:

(i) autorizatia de functionare, vizata si de Biroul Reprezentante din
cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar
(original si 2 copii);

(ii) doua (2) formulare IMP privind plata impozitului (unul completat cu
datele reprezentantei din Romania a societatii straine, iar celalalt
completat cu datele societatii din strainatate Reprezentanta poate plati
urmatoarele categorii de taxe/impozite: impozit pentru veniturile obtinute,
impozit pe cladiri, taxa pe mijloacele de transport care ii apartin, TVA
nerambursabil pentru aprovizionari de bunuri si servicii.

Orice societate straina care are o reprezentanta autorizata sa
functioneze in Romania are obligatia de a plati un impozit anual
reprezentand echivalentul in lei al sumei de 4.000 Euro, la cursul de schimb
al pietei valutare comunicat de BNR din ziua precedenta celei in care se
efectueaza plata.

P

(I) Inregistrarea cererii de autorizare

(II) Obtinerea autorizatiei de functionare a reprezentantei

(III) Inregistrarea reprezentantei la Camera de Comert si Industrie
a Romaniei

(IV) Inregistrarea reprezentantei la autoritatile fiscale si obtinerea
codului fiscal

Cabinet de avocat Coltuc www.coltuc.ro
av. Coltuc Marius 0745150894
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Vârsta de pensionare, pentru bărba
ă în 2035 potrivit unui proiect

de lege supus dezbaterii publice de Ministerul
Muncii, Familiei, Protec

ă modificarea

ărba
ă prin cre ă

a vârstelor standard de pensionare, în raport cu data
na

ărba

ă cre ă a
vârstei de pensionare numai pentru femei, de la 60
de ani la 63 de ani, până în anul 2030", se arată în
expunerea de motive privind proiectul de lege.

"Totodată, este reglementată cre ă
a stagiului minim de cotizare la 15 ani, atât pentru
femei, cât ărba

ărba

ărba

ă. În intervalul ianuarie 2011 -
ianuarie 2015, stagiul complet de cotizare pentru
femei va cre

ărba
ă cre ă a stagiului

complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de
ani la 35 de ani, până în anul 2030", se precizează în
documentul citat.

Egalizarea vârstelor de pensionare pentru femei
ărba ărilor de ă ale

Comisiei Europene transmise României, în
contextul unei societă ătrânită,
care afectează sustenabilitatea financiară a
sistemului public de pensii.

La capitolul alte informa

ărilor menite să îmbunătă
ă performan ă a României, Comi

sia Europeană a constatat că, de ă
s-a îmbunătă

ă iar sustenabilitatea
ă riscuri medii pe termen lung".

Potrivit recomandărilor Comisiei, România
trebuie să ia măsuri de îmbunătă ării
impozitelor, să egalizeze vârsta standard de
pensionare între femei ărba ă sus ă
reforma pensiilor promovând încadrarea în muncă a
lucrătorilor în vârstă.

Procesul progresiv de îmbătrânire a popula
ă sporirea ponderii beneficiarilor de pensii

în totalul popula

ărilor sociale de stat. Ca urmare, reforma
sistemului de pensii prin cre

ă pentru restabilirea
încrederii în finan ă pentru
asigurarea unor pensii adecvate

ă pe pia
ă a femeilor ărba

ările de ă ale Comisiei Europene
transmise României, în baza art. 121 din Tratatul
privind func

ă
statul nostru ă o gamă largă de subiecte:
situa

ăsuri pentru crearea de locuri de muncă

ă ământ
ă provocărilor rezultate din

îmbătrânirea popula

ărba

ă. În paralel este necesară atragerea
ă a lucrătorilor

în vârstă, depă
ă cu cre ă

precum
ărăciei persoanelor

de vârstă înaintată.

ţi

ţiei Sociale

ţi

ţilor
va cre

ţi.
Ca urmare, în intervalul ianuarie 2011 - ianuarie

2015, stagiul minim de cotizare va cre
ţi. De

asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la
35 de ani atât pentru femei, cât ţi.
Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o
cre

ţi de la 33 de ani la 35 de ani. La finele acestei
perioade, se continu

ţi se circumscrie Recomand ţar

ţi cu o populaţie îmb

ţii din expunerea de
motive se aminte

-
ţeasc ţa economic -

ţia bugetar
ţit în România, nivelul redus de

respectare a obligaţiilor fiscale constituie o provoca-
re major -

ţire a colect

ţi ţin

ţiei
determin

ţiei, acest fenomen contribuind în
mod semnificativ la majorarea cheltuielilor bugetului
asigur

ţele publice

ţa forţei de
munc ţilor pe parcursul întregii
vieţi.

Recomand ţar

ţionarea Uniunii Europene, sunt
adaptate problemelor specifice cu care se confrunt

ţia finanţelor publice, reforma sistemului de
pensii, m

ţ
ţ

ţiei sistemul de pensii este în
curs de adaptare. Egalizarea vârstelor standard de
pensionare între femei ţi va asigura
viabilitatea pe termen lung a unui sistem adecvat de
protecţie social

ţinerea pe piaţa forţei de munc

ţ ţei de viaţ

şi femei, va
ajunge la 65 de ani pân

şi Persoanelor
Vârstnice.

Proiectul vizeaz şi completarea
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice.

"Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani
pentru b şi 63 de ani pentru femei. Atingerea
acestor vârste se realizeaz şterea gradual

şterii. Ca urmare, în intervalul ianuarie 2011 -
ianuarie 2015, vârsta de pensionare a femeilor va
creşte de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a b

şte de la 64 de ani la 65 de ani. La finele
acestei perioade, se continu şterea gradual

şterea gradual

şi pentru b

şte de la 13 ani
la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru b

şi pentru b

ştere gradual

şte de la 28 de ani la 30 de ani, iar pentru
b

şterea gradual

şi b

şte contextul în care acest act
normativ a devenit necesar:

În cadrul recomand

şi ,"pozi

şi adecvarea sistemu
lui de pensii prezint

şi b şi s

şterea vârstelor de
pensionare este important

şi totodat
şi viabile pe termen

lung prin participarea mai activ
şi b

şi acoper

şi
combaterea şomajului, chestiuni legate de
înv şi inovare etc.

Pentru a face fa

şi b

şi men
şind actualele tipare de pensionare,

în concordan şterea speran
şi examinarea nivelului de adecvare a

pensiilor în vederea prevenirii s

Vârsta de pensionare, pentru b@rba]i }i femei

O societate cu raspundere limitata poate fi admi
nistrata de unul sau mai multi administratori, persoane
fizice şi/sau juridice. Administratorul unei societati este
cel care duce la indeplinire vointa societatii comerciale
exprimata prin hotararile adunarii generale ale
asociatilor sau prin decizia asociatului unic.

În practica, din diverse motive, poate aparea
necesitatea inlocuirii unuia sau mai multora dintre
administratori. Astfel, daca aveti un SRL şi, la un
moment dat, doriti sa inlocuiti unul sau mai multi dintre
administratorii existenti, gasiti în continuare pasii care
trebuie parcursi şi documentele de care aveti nevoie
pentru a realiza aceasta inlocuire.

Pasii de parcurs pentru schimbarea administrato
rului unui S.R.L.

Luarea deciziei de schimbare a administratorului.
Fiind o modificare a actului constitutiv al societatii,
masura schimbarii administratorului unei societati
revine, potrivit legii, organului statutar cu rol de decizie
al societatii. În societatea cu raspundere limitata,
acesta este fie asociatului unic (atunci cand exista un
singur asociat), fie adunarea generala a asociatilor
(cand societatea are cel putin 2 asociati). Luarea
deciziei de inlocuire a administratorului/administrato
rilor unei societati se concretizeaza, astfel, intr-o
decizie a asociatului unic ori intr-o hotarare a adunarii
generale a asociatilor.

Documentul prin care se decide schimbarea
administratorului trebuie sa contina urmatoarele
elemente: antet, numar şi data, semnaturile
persoanelor abilitate, decizia de schimbare a
administratorului şi de numire a unuia nou şi datele
noului administrator modul de convocare AGA (daca
este cazul), indeplinirea conditiilor de validitate a
hotararii, conform dispozitiilor legale/statutare.

Atentie: Etapa convocarii AGA poate fi omisa cu
conditia ca, la luarea hotararii, sa participe toti asociatii
societatii (iar acestia sa fi renuntat la formalitatile de
convocare), indiferent daca, pentru luarea în mod
valabil a hotararii, ar fi suficient votul tuturor sau doar
unora dintre asociati.

Formularea declaratiilor de catre noul/noii
administrator/I desemnat/i prin care acestia: (i) accepta
mandatul de administrator şi (ii) confirma indeplinirea
conditiilor legale pentru preluarea mandatului (vezi aici
care sunt aceste conditii).

Declaratiile noilor administratori pot fi date în fata
unui notar (în forma autentica), în fata unui avocat (în
forma certificata de avocat) sau direct în fata
referentului de la Registrului Comertului.

Acordarea specimenului de semnatura de catre
noul/noii administrator/i

Specimenul de semnatura poate fi dat în fata unui
notar sau direct în fata referentului de la Registrului

Comertului. Specimenul de semnatura nu poate fi
certificat de avocat. În vederea unei economii de timp şi
cheltuieli, cele doua declaratii ale noilor administratori
referitoare la mandatul lor, dar şi specimenul de
semnatura al acestora pot fi cuprinse intr-un singur
document, cu conditia, insa, ca acesta sa fie autentificat
de un notar public.

Actualizarea actului constitutiv al societatii cu
datele noului/noilor administrator/i. Dosarul de
schimbare a administratorului unui S.R.L. la Registrul
Comertului Schimbarea administratorului unui S.R.L.
se inregistreaza la Registrul Comertului în baza unui
dosar care trebuie sa contina urmatoarele documente

cerere-tip de inregistrare
hotararea organului de decizie al societatii

(hotarareaAGAsau, dupa caz, decizia asociatului unic)
actul constitutiv actualizat al societatii, cuprinzand

datele noului/noilor administrator/i
declaratiile pe proprie raspundere ale noilor

administratori (de acceptare a mandatului şi de
indeplinire a conditiilor legale)

specimenul de semnatura al noilor administratori
actele de identitate ale noilor administratori sau,

dupa caz, ale reprezentantului noului administrator
(daca acesta este persoana juridica)

daca este cazul, actul de inregistrare al persoanei
juridice care va detine calitatea de administrator (în
copie certificata şi original), iar daca aceasta este
persoana juridica straina, actul de inregistrare va fi
insotit de traducerea realizata de un traducator autori
zat a carui semnatura este legalizata de un notar public

daca este cazul, declaratie autentica pe proprie
raspundere a persoanei fizice, cetatean strain, în nume
propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine
care nu este inregistrata fiscal în Romania din care sa
rezulte ca nu are datorii fiscale (original şi, dupa caz,
traducere legalizata)

În cazul administratorilor inregistrati fiscal în
Romania, lipsa datoriilor fiscale va fi dovedita cu
certificatul fiscal; acest document va fi insa solicitat,
eliberat şi transmis în mod direct, în format electronic,
intre ANAF şi ONRC, în baza unui acord semnat intre
cele doua institutii.

imputernicire speciala pentru persoanele desemna
te sa se ocupe de formalitatile inregistrarii la Registrul
Comertului (forma autentica/avocatiala/delegatie)

dovada achitarii taxelor aferente schimbarii admi
nistratorilor (taxa de inregistrare în Registrul Comertului
şi taxa de publicare a hotararii în Monitorul Oficial)

word-count-ul (adica, o anexa care contine
numararea electronica a caracterelor din hotararea
adunarii asociatilor/decizia asociatului unic care se
publica în Monitorul Oficial);

-

-

-

-

-

-

1)

2)

3)

4)

www.online-firme.ro
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Cum se poate schimba admistratorul unei firme
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Vând în Re

ătă
ă, podele laminate, u ă

metalică, mobilat sau nemobilat,
25.000 € neg. Tel. 0756-282768. (rr)

şi

ş

ţa, Micro 1, Aleea
Hunedoara, apartament 2 camere,
confort 1 decomandat, etaj 1 în bloc
turn, îmbun ţit, termopane,
gresie, faianţ

Vând apartament nedecoman-
dat, cu 2 camere, suprafaţ

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

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

Vând apartament 2 camere,
confort 2. Preţ 17.600 €. Tel. 0740-
844081. Închiriez apartament 2
camere, confort 1, decomandat,
zona Lunc

ţa,
pe Calea Caransebe

ţie neterminat
ţi: curent trifazic

ţ
15.000 €, foarte negociabil (motive
întemeiate). Toate actele sunt în
regul

ţ

ţie, central

ţial mobilat, preţ
23.000 € negociabil. Tel. 0725-
408473, 0725-480391.

Vând urgent garsonier

ţ 8.000 € negociabil. Tel.
0765-983271, 0765-526928.

Vând apartament 2 camere, Al.
M

ţa, Al. Tineretului et. 1, 350
lei/lun

ţit,
înc

ţ 45.000 €. Tel. 0728-981708.
Vând cas ţa, 2 camere,

buc

ţ 15.000 €
neg. Tel. 0722-705675.

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

Vând garsonier
ţa.

Tel. 0748-406496.

ă utilă 42
mp, situat în Govândari, pe Calea
Caransebe

ă termică. Se vinde par

ă, mobilat

ă (P+M).
Utilită ă
săpată (cu tuburi), apă foarte bună
de băut, adâncime 23 m. Acces
foarte bun pentru ma ă. Pre

ă, totul este legal. Tel. 0720-
468986.

Vând casă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, gresie, faian ă, podele
laminate, termopane, centrală
termică, anexe, grădină, pomi
fructiferi, curte acces auto. Tel.
0749-3119691.

Vând casă 6 camere, 2 băi,
încălzire centrala gaz, curte, garaj,
anexe, grădină, 540 mp. Tel. 0744-
615904.

Vând apartament 3 camere
semidecomandate, centra lă,
izola ă, u ă metalică,
geamuri termopan, u

ă (hol
intrare, bucătărie, baie, cameră,
balcon) pe aleea Albăstrelelor, 23
mp, etajul 3/4, boiler, izolată în
interior. Pre

ărghita

ă în Moroasa. Tel.
0745-818668.

Ofer spre închiriere garsonieră
în Re

ă. Tel. 0770-370534.
Vând sau închiriez 2 camere

cămin, zona Intim, îmbunătă
ălzire, liber, ocupabil imediat. Tel.

0727-045017.
Vând casă str. Codrului nr. 1.

Pre
ă Re

ătărie, baie, coridor, încălzire
proprie, verandă pe lungimea casei,
ferestre termopan. Pre

ă, cameră
ătărie, baie, coridor, în Re

şului, în zona pie

şi dispune de
central

şi utilat, 150 €
negociabil. Tel. 0728-682869.

Vând teren intravilan în Reşi
şului, km 1-2,

parcelat sau neparcelat. Tel. 0722-
630097.

Vând extrem de urgent şi foarte
ieftin, în zona Km 8, la 300 m de
sosea, cca. 6000 mp teren cu o
construc

şi fântân

şin

şa Montan

ş
şi interioare

termopan, par

ş, bl. 1, sc. 1, ap. 19, semi-
decomandat. Tel. 0726-225083.

Vând cas

şi

şi

şi

şi
buc şi

Închiriez cas ţ
negociabil. Tel. 0734-154545.

Vând apartament la c ţe
lâng

ţ

ţ 120
€/lun ţ 0728-568448.

Vând apartament 2 camere, str.

ţa, pe Bulevardul
Alexandru Ioan Cuza, fostul bloc al
BNR, apartament cu 2 camere,
mobilat, cu îmbun ţiri, 26.000 €.
Tel. 0744-938222. (RR)

Vând în Oravi ţa, pe 13
Decembrie, cas

ţa, Moroasa II,
apartament 2 camere, confort 2
îmbun ţit, 17.000 € neg. Tel.
0255-233865. (RR)

Vând cas

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

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

Vând în Re ţa, str.

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

ţ

ă la

ăsu
ă facultate, compus din etaj cu 2

camere

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

Schimb/vând casă în Dogne-
cea, cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare, hidrofor, teracotă,
gresie, faian ă, u ă metalică, 67 mp
locuibil, 210 mp grădină. Sau
schimb cu garsonieră cu balcon. Tel.
0255-236325.

ă, 80
mp, 30.000 €. Tel. 0746-465530.

Închiriez apartament 2 camere
mobilat

ă. Pre

Vând în Re

ătă

ă cu 750 mp
grădină, 12.000 € neg. Tel. 0766-
455501. (RR)

Vând în Re

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

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

ă, zona Poli
ătă

ătă
ătărie,

baie, balcon, termopane, gresie,
faian ă, podele, etaj 3/4, 20.000 €;
apartament 3 camere confort 1, etaj
1/4, dotat cu tot ce-i nou

Şoceni, pre

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

ş

şi utilat complet. Pre

Ştefan cel Mare et. 1. Tel. 0770-
546592.

şi

şi

ş, la nr.
310, nou

şopru, fântân

şosea, 17.000 € sau
schimb cu garsonier şoara.
Tel. 0730-685975. (RR)

Vând în G

şi

şi

şi Ştefan cel
Mare, apartament. Tel. 0786-
483218, 0355-415185, 0747-
468797. (RR)

Vând la 28 km de Timişoara, în
localitatea Cebza, teren 4200 mp,
front stradal 42 m, 2 €/mp. Tel. 0747-
550915. (RR)

Vând în Reşi

şi modern, buc

şi modern,
28.000 €. Tel. 0770-479181. (RR)

Vând apartament 3 camere
parter, decomandat, central

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

Vând la Ezeri
ţa. Tel. 0723-

430602. (RR)

şi

ş cas
şi

ă sau schimb
cu apartament în Re

Vând în Reşi

ş, mobilat,
geamuri termopan, central

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

Vând în Reşi

şi

şi
ş, apartament 2 camere,

central

şi fâne
ş din c

ş cas

ş de Vermeş şi Berzovia,
28.000 €. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Gârlişte cas

şi 2 corpuri
sunt case, cu baie, ap

şi

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

Vând în Reşi

şor neg sau schimb cu
apartament 3 camere, ofer
diferen

şa Montan
şbuc, 4 camere, antreu,

c

ş, cas

şi

şi

şi

şi curent)
€/lun

ţa, pe Bl. Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperi

ţa, pe Aleea
Alb

ţiri, etaj 2,
11.000 €; garsonier

ţiri, pe Aleea Constructori-
lor, parter, 11.000 € sau se pot
schimba cu un apartament plus
diferenţa. Tel. 0749-973588. (RR)

Vând în Re ţa, Moroasa,
apartament 2 camere, 15.000 € neg.
Tel. 0723-188347. (RR)

Vând în Re ţa, pe Aleea
M

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

Vând apartament 2 camere,
semi-decomandat, cu îmbun ţiri
multiple, etaj 1/10, 25.000 € neg.
Tel. 0722-820910. (RR)

Vând la Teregova p
ţe, cu pomi fructiferi, 9 ha, cu

s

ţiu pentru oi, coteţ g

ţie 190 mp, grajd,
cocini, vie, curent electric contorizat,
la drumul principal care leag

ţ ţi, 2 pivniţe mari,
fântân

ţa, Govândari,
apartament confort 1, 3 camere
decomandate, gresie, faianţ

ţie interioar

ţa, Govândari,
apartament 2 camere complet
renovat, etaj 2/4, central

ţie termic ţ

ţa. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând cas

ţa. Tel. 0735-
881623. (RR)

Vând garsoniera zona Mociur în
Re ţa, etaj 1, balcon, central

ţa,
2 camere, baie, 2 holuri, buc

ţie. info
e-mai l romani idinafaratar i i@
yahoo.com

ă termi-
că, izolat interior

ăstrelelor, garsonieră compusă
din 2 camere, cu îmbunătă

ă 2 camere cu
îmbunătă

ărghita
ă termică, mobilat, cu toate

utilită

ătă

ământ arabil

ăla ărămidă format din came-
ră, bucătărie de vară, beci, grajd,
cocină, spa ăini,
fântână, curent electric, 100.000 lei
neg. Tel. 0735-824125. (RR)

Vând în Verme ă locuibilă, 3
camere, de cărămidă, grădină 5400
mp, construc

ă
Buzia

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

ă curentă,
faian ă, 2 cur

ă, grădină pe teren drept,
aprox. 800 mp, 35.000 € neg. Tel.
0721-858721. (RR)

Vând în Re

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

ă, termopa-
ne, izola ă, faian ă, gresie,
19.900 € u

ă în Boc ă pe
strada Co
ămară, bucătărie 5/4, grădină

foarte mare, curte mare, anexe,
27.000 €. Tel. 0753-493145. (RR)

Vând în Sângeorge, comuna
Birda, Timi ă veche în curs de
renovare, 3 camere, bucătărie, baie,
grădină mare, 3 surse de apă, curte
mare, 15.000 € sau schimb cu
garsonieră în Re

ă apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0355-801206.

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
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112 - apelul de urgenţă
pentru toţi cetăţenii

În primele 10 luni ale anului 2013, la Centrul Operaţional din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cara

ţ
ţine faţ

ţie a sc

ţie a fost sub 10 minute a cunoscut o cre
ţie a poliţiei la sesizari.

Referitor la natura apelurilor, în acest an, a sc

ţine (975 - în 2013).Alte apeluri au vizat accidente rutiere (780, - 13),
loviri (790, - 186), agresiuni (897, - 88), amenin-ţ

ţiuni aplicate urmarea a intervenţiei la solicit
ţeni, ca

ţ
ţii poliţi

ţ
ţionaţi contravenţional

ţional pe
aceast

ş-Severin au fost înregistrate
un num

şi perioad

şi 3296 din mediul rural (- 622). Num

şi 19 secunde la
5 minute şi 38 de secunde, iar ponderea apelurilor la care timpul de in-
terven ştere de la 87,9 % la 93,4
% aspecte ce reflect ştere a vitezei de reac

şi la sesiz

şi 1959 alte genuri de fapte.
Num

şi pondere din totalul apelurilor primite, a
cunoscut o creştere la 38,2 % fa

şterea fermit ştilor.
Apelurile primite de la persoane anonime au cunoscut de ase-

menea un trend descendent, fiind 195 de apeluri primite de la astfel de
persoane (- 44). Cei care au apelat nejustificat num

şi au fost aplicate 546 amenzi.
Ca o concluzie putem afirma c

şi cele stabilite la nivel na
şi 75% din mediul

rural s

ăr de 9041 apeluri pe numărul unic de urgen ă 112 cu 1374 mai
pu ă de aceea ă a anului trecut.

Din totalul apelurilor, 5745 au fost efectuate din mediul urban (-752)
ărul mediu al apelurilor pe zi a

scăzut de asemenea de la 34,15 în 2012 la 29,74 în 2013.
Timpul mediu de înterven ăzut de la 6 minute

ă o cre
ăzut numărul privind

scandalurile/conflictele cu 288 de sesizări, fiind înregistrate 2887 de
apeluri. Scăderi se înregistrează ările de furturi cu 152 mai
pu

ări (428, -65), incedii
(325, - 311)

ărul de sanc ările
primite de la cetă

ă de 34% în 2012, fapt ce reflectă
cre ă

ărul unic de urgen ă
112 au fost sanc

ă obiectivele asumate prin
programele manageriale locale

ă linie (90 % dintre apelurile din mediul urban
ă fie sub 10 minute) au fost îndeplinite.

Principalele evenimente pentru care cetăţenii pot apela Sistemul
Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 sunt: Omor Atentat Atac
armat Tâlhărie Tulburarea gravă a liniştii şi ordinii publice
Dezertări Evadări Trafic şi consum de droguri Furturi
Accidente de circulaţie soldate cu victime sau cu persoane blocate în
autovehicule Accident de aviaţie Accident feroviar Explozii
Electrocutări Căderi de la înălţime Surpări de teren.

Obiectivul major al serviciului de urgenţă 112 este intervenţia pentru
salvarea vieţii cetăţenilor, a proprietăţii acestora şi a mediului
înconjurător, însă apelarea falsă sau abuzivă constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amenda de la 100 la 1000 de lei.

;
�

� � �

� � � �

� � � �

� �

; ;
; ; ; ;

; ; ; ;
; ;

Primăria Municipiului Re ă, a serviciilor de
proiectare pentru blocul numărul 1 situat pe Aleea Vlădeasa (expertiză tehnică, proiec-
tare lucrări de consolidare ă a clădirii, bran ă

ărilor de interven
ătre Universitatea Politehnică din Timi

ării este de 49.662 de lei iar valoarea lucrărilor de execu ă de
rezisten ă, arhitectură, repara ă la 697.500
de lei. Valoarea totală a proiectării ărilor de execu

ărilor de proiectare este alocată în lista obiectivelor de investi

ării tehnice a imobilului nr. 1 situat pe Aleea Vlădeasa, efectuării studiului de
fezabilitate ă fie suportate din bugetul local, în această
etapă.

În continuare, Primăria Municipiului Re
ării blocului afectat de explozia produsă în data de 1 octombrie 2013.

şi

şi punere în siguran şarea la utilit
şi a documenta

şoara - Facultatea de Construc

şi branşamente) se ridic
şi a lucr

şi întocmirii proiectului tehnic s

şi

ţa a iniţiat achiziţia, în regim de urgenţ

ţ ţi a blocului).
Potrivit expertizei tehnice ţiei de avizare a lucr ţie,

realizate de c ţii,
valoarea proiect ţie (structur

ţ ţii, instalaţii interioare
ţie este de 747.162 de lei.

Valoarea lucr ţii pe anul
2013, finanţate de la bugetul local.

Prin HCL nr. 255/01.10.2013, Consiliul Local a aprobat ca toate cheltuielile necesare
expertiz

ţa face demersuri pentru obţinerea de fonduri
necesare reabilit

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Sancţiuni contravenţionale
Miercuri, 06 octombrie a.c., în urma desfăşurării competiţiei

sportive dintre CSM Metalul Resita si FC “U” Craiova, jandarmii
cărăşeni au sancţionat contravenţional doi membri din galeria gazdă.

În urma incidentului din tribuna arenei sportive, înaintea începerii
meciului de fotbal, forţele de ordine au fost nevoite să intervină pentru
aplanarea conflictului dintre cei doi membrii ai galeriei care s-au
îmbrâncit şi şi-au adresat expresii jignitoare. Numitul M.G. în vârstă de
41 ani, a fost sancţionat contravenţional de jandarmi pentru adresarea
de cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare, iar numitul G.M.S în
vârstă de 42 ani, a fost sancţionat contravenţional cu amendă, pentru
provocare ori participarea efectivă la scandal in incinta arenei sportive.

Celui din urmă i-a fost aplicată şi sancţiunea contravenţională com
plementară cu interzicerea accesului în arenele sportive timp de un an.

-

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "Gl. bg. Vasile Zorzor" Caraş-Severin

C lheltuielile necesare pentru reabilitarea blocului nr. 1 de pe Aleea V ădeasa
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ţelor Publice ţa european
ţiile din ţar ţat

c ţa de guvern de ast

ţiiAsociaţiei Comunelor din România

Operatorii economici din sectorul de stat nu vor putea majora anul viitor num
România va putea exporta carne

Premierul Victor Ponta a anun

Proiectul privind introducerea certificatelor de produc

ărul de personal, decât în cazuri temeinic justificate, conform proiectului Legii
bugetului de stat pe 2014, publicat pe site-ul Ministerului Finan ă
de la 1 ianuarie 2014, de la toate exploata ă, iar veniturile din aceste exporturi ar putea ajunge la un miliard de euro
ă în ăzi, 14 noiembrie, va fi finalizat

ăspunderea să fie prezentată în parlament, în data de 19 noiembrie ători va fi adoptat
săptămâna viitoare în Guvern, a declarat ministrulAgriculturii, la finalul dezbaterii cu reprezentan

şi produse din carne de porc pe pia

şedin şi adoptat proiectul de lege privind descentralizarea, cu propunerea ca legea pentru care executivul
îşi va asuma r

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Ordinul Ministerului Agriculturii

rdinul Ministerului Mediului

Ordinul Ministerului Mediului

ţiile de recunoa ţiilor de
produc

ţiei
Publice - Procedura de control al statului cu privire la

aplicarea unitar ţa
energetic ţia sistemelor de
înc

ţii - Normele metodologice de
evaluare a furnizorilor de asistenţ ţ

ţele publice (M.O. nr. 642
din 18.10.2013)

O.u.G. nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din
Ordonanţa de urgenţ

ţelor bugetare administrate de Agenţia Naţional

ţa (M.O. nr. 645
din 21.10.2013)

H.G. nr. 749/2013 privind aprobarea conţinutului

ţilor din sistemul naţional de înv ţ

ţei distribuţiei, a limitei valorii
zilnice/elev ţia
fructelor ţiei de fructe, a
bugetului aferent acestora, precum ţii de
implementare efectiv

ţiei publice, în cadrul programului de încurajare
a consumului de fructe proaspete în

ţiilor
viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile
2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii

ţa profesional

şi Schimb
şi completarea anexelor

nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului mediului şi schimb

şi Schimb

şi a custodiei ariilor naturale protejate,
aprobat şi schimb

şi Dezvolt
şi completarea Ordinului

ministrului agriculturii şi dezvolt
ştere a organiza

şi a grupurilor de produc
şi legume, precum şi modul de

accesare a sprijinului financiar de c

şi Administra

şi inspec

şi transport sanitar din 09.10.2013 (M.O.
nr. 640bis din 17.10.2013)

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 500/2002 privind finan

şi

şi

formatului actelor de studii care vor fi eliberate
absolven

şi frecven
şi a fondurilor necesare pentru distribu

şi a m
şi a modalit

şi de gestionare la nivelul
administra

şcoli în anul şcolar
2013-2014 (M.O. nr. 652 din 23.10.2013)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvolt

şi dezvolt

ărilor Climatice
nr. 2181/2013 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. 635 din 15.10.2013)

ărilor Climatice
nr. 2438/2013 pentru modificarea Metodologiei de atribuire
a administrării

ă prin Ordinul ministrului mediului ărilor
climatice nr. 1.470/2013 (M.O. nr. 637 din 15.10.2013)

ării Rurale nr.
1002/2013 pentru modificarea

ării rurale nr. 694/2008
privind condi

ători ători recunoscute
preliminar în sectorul fructe

ătre acestea (M.O. nr.
638 din 16.10.2013)

Ministerul Dezvoltării Regionale

ă a prevederilor legale privind performan
ă a clădirilor

ălzire/climatizare - indicativ PCC 001-2013, din
15.10.2013 (M.O. nr. 639 din 16.10.2013)

Ministerul Sănătă
ă medicală de urgen ă

prespitalicească

ă a Guvernului nr. 97/2010 privind
reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale
de sănătate (M.O. nr. 644 din 21.10.2013)

O.u.G. nr. 97/2013 privind preluarea de către
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a
crean ă de
Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la
Societatea Comercială "UCM" - S.A. Re

ă ământ
preuniversitar (M.O. nr. 648 din 22.10.2013)

H.G. nr. 800/2013 privind stabilirea fructelor distribuite,
a perioadei

ăsurilor adiacente distribu
ă

ă

ării Rurale nr.
1122/2013 pentru modificarea Normelor de aplicare a
programelor de restructurare/reconversie a planta

ării rurale nr. 247/2008 (M.O. nr. 653
din 23.10.2013)

Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr.
3/2013 privind eviden ă a psihologilor cu
drept de liberă practică (M.O. nr. 654 din 24.10.2013)

Medicii rezidenţi ar putea primi o burs

ţiatului, a anunţat premierul României. El
a mai spus c

ţi.

ă de
150 de euro lunar pe întreaga perioadă a
reziden

ă sumele sunt prevăzute în proiectul
de buget pe anul viitor ă vor beneficia de
ace

şi c
şti bani peste 14.000 de medici reziden

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

Ministrul delegat pentru Ape, Păduri ă, a
declarat într-o conferin ă de presă, că în urma retrocedărilor
se estimează că România va ajunge la 2,2 milioane hectare
de (6,3 milioane de
hectare în 1990). Suprafa

şi Piscicultur
ţ

ţa fondului forestier din România
este de aproximativ 6,6 milioane de hectare.

pădure proprietate publică a statului

Principala problemă a agriculturii din România o
constituie fărâmi ă ă din 2014 va fi
introdus un sistem de acordare a plă

,
care să încurajeze asocierea producătorilor, a declarat
ministrulAgriculturii, la o întâlnire cu fermierii.

ţarea propriet ţii, astfel c
ţilor directe

diferenţiat în funcţie de mărimea exploatării agricole

| 14 - 20 2013 |Noiembrie PRISMA

Salariile tuturor bugetarilor
Ministerul Finan

-

ţelor Publice dezminte informaţia potrivit c
ţa în 2014. În anul 2014 un num

ţi din sectorul bugetar, reprezentând cca. 30% din
totalul num

ţar

ţii specifice din domeniul asistenţei
sociale, 20.836 sunt funcţii de specialitate medico-sanitar

ţionari publici, 2.621 sunt funcţii
specifice din instituţii de cultur

ţii bugetare;
65.370 cadre didactice din înv ţ

ţ

ţi din unit ţile sanitare publice,
cu salariul brut lunar mai mic de 3.000 lei, vor beneficia de o burs

ăreia
salariile tuturor bugetarilor ar înghe ăr
de 354.155 salaria

ărului de posturi ocupate la nivelul lunii septembrie 2013,
vor beneficia de majorări salariale, astfel:

274.000 vor benefica de majorări salariale ca urmare a majorării
salariului de bază minim brut pe ă garantat în plată la 850 lei
începând cu luna ianuarie 2014

ăr 90.328 sunt func
ă

ă: spectacole, biblioteci, muzee

ă ământul preuniversitar
ă ământ de până la 6 ani, vor

beneficia de o majorare salarială de până la 10%, dar nu mai mult decât
salariul de bază stabilit potrivit Legii-cadru nr. 284/2010;

14.815 medici ă
ă

lunară neimpozabilă de 670 lei (reprezentând 150 euro).
Prin aceste măsuri se asigură majorarea veniturilor pentru catego

riile de personal bugetar cu nivelurile de salarizare cele mai mici.

şi 900 lei începând cu luna iulie 2014;
din acest num

şi auxiliar
sanitar, 11.748 sunt cadre didactice şi didactice auxiliare, 106.931
personal contractual, 32.829 func

şi 8.707
alte categorii de func

şi
universitar de stat, cu vechime înv

şi farmacişti reziden

Ministerul Finantelor Publice - DGTI

�

�

�

Informare MS cu privire la campania de
vaccinare antigripala

Conform analizelor efectuate de specialiştii INSP, campania de
vaccinare antigripal

şat

şitul lunii decembrie.

ă nu a fost demarată întrucât activitatea virozelor
respiratorii a fost una de intensitate joasă, fără răspândire geografică,
fără a se înregistra probe pozitive de virusuri gripale, popula

ă.
În momentul în care va fi declan ă campania de vaccinare, MS va

pune la dispozi
ă în

negociere, restul de 400.000 de doze urmând a fi asigurate de Institutul
Cantacuzino până la sfâr

ţia nefiind
afectat

ţia medicilor de familie aproximativ 600.000 de doze,
achiziţionate de la furnizorii autorizaţi din România, cu care se afl

Preţul gazelor naturale

ţul energiei electrice

din producţia
intern

ţional

ţul gazelor pentru
consumatorii casnici, iar pân

ţile
române au în vedere m

ţului electricit ţii
ţia intern

va cre

ţie

ţ

ă va fi liberalizat treptat, până când
va atinge nivelul celor din import -
precizează un comunicat al guvernului.
Potrivit acordurilor pe care România le-a
încheiat cu Fondul Monetar Interna

ă, până la sfâr

ă la finele lui
2014, pentru consumatorii industriali. În
document se mai arată că autorită

ăsuri de sprijin
pentru consumatorii industriali care ar
implica decalarea pentru sfâr

ării pre ă
ă.

ă ministrul
delegat pentru energie.

În schimb, a adăugat ministrul la o
conferin ă de specialitate, taxa de
cogenerare va scădea cu 10% de la 1
ianuarie

ăderea facturilor.
Taxa de cogenerare este încasată de
companiile care produc simultan energie
electrică ă ătită de orice
consumator.

şi Banca Mondial şitul lui
2018 va fi liberalizat pre

şitul anului
2015 a liberaliz şi
al gazelor din produc

şte,
de la 1 ianuarie anul viitor, cu un procent
pentru popula şi cu 2% pentru
consumatorii industriali, afirm

şi cu 30% de la 1 iulie anul viitor,
ceea ce va duce la sc

şi termic şi este pl

Pre

Banca Naţional

Apicultorii români

ă

ăruia
estimează acum că infla

ătă ă a prognozei
de infla ă,
conform guvernatorului băncii centrale,
produc

ăderii TVA de la 24 la 9% în sectorul
panifica

şi-a modificat în
sens pozitiv prognozele de infla

şi
la 3% pentru sfârşitul anului 2014.
Îmbun

şi alte alimente şi
sc

ţie atât
pentru acest an, la finalul c

ţia va fi de 1,8%

ţirea semnificativ
ţie pentru 2013 se datoreaz

ţiei agricole bune, preţurilor relativ
reduse la legume, fructe

ţiei.

vor beneficia, în
perioada 2014 - 2016, de peste 20 de
milioane de euro din fonduri europene,
prin Programul Naţional Apicol, alte 89 de
milioane de lei urmând să fie alocate de la
bugetul de stat, potrivit proiectului de
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea
Programului Naţional Apicol pentru
perioada 2014 - 2016.

Modificarea Legii privind transparen]a
decizional@ în administra]ia public@
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 679 din data

de 5 noiembrie 2013 a fost publicată Legea nr. 281/2013
pentru modificarea

ă.
Principalele modificări aduse Legii nr. 52/2003 privind

transparenta decizionala în administra ă:
Se precizează că anun

ătoare înainte de supunerea spre
avizare de către autorită

ării, o notă de fundamentare,
o expunere de motive, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de
impact ă caz, textul complet al
proiectului actului respectiv, precum

ă

ă

ă că autoritatea publica
responsabila va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul
propriu ături de documentele
prevăzute de lege

ărilor, modalitatea de înscriere
ării cuvântului

ă ă dreptul
la libera exprimare al oricărui cetă

ă se va încheia în momentul în care to
ările cu

referire concreta doar la proiectul de act normativ în discu
ă vor participa obligatoriu ini

ă

ării actului
normativ propus, a studiului de impact

ă caz,

ă ătoarele
documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise
colectate, versiunile îmbunătă

ării, rapoartele de avizare,
precum ă adoptată a actului normativ.

Documentele vor fi păstrate pe site-ul autorită
ă transparen

ările în site vor men
ării.

şi completarea Legii nr. 52/2003 privind
transparenta decizionala în administra

ştin

ş

şi/sau de fezabilitate, dup
şi termenul-limita, locul şi

modalitatea în care cei interesa

şi datele
de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau
recomandarea.

Se introduc reguli referitoare la modul de desf şurare a
dezbaterilor publice.

În acest sens, se men

şi va afişa la sediul propriu, al
şi modalitatea de colectare a

recomand şi luare a cuvântului,
timpul alocat lu şi orice alte detalii de
desf şurare a dezbaterii publice prin care se asigur

şi la cuvânt şi-au exprimat recomand

ştii care au participat la
elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a
referatului de aprobare privind necesitatea adopt

şi/sau de fezabilitate,
dup şi a proiectului de act normativ.

În termen de 10 zile calendaristice de la încheierea
dezbaterii publice se asigura accesul public, pe site-ul şi la
sediul autorit

şi versiunea final

ş

ţia public

ţia public
ţul referitor la elaborarea unui

proiect de act normativ va fi adus la cuno ţa publicului, cu
cel puţin 30 de zile lucr

ţile publice.
Anunţul va cuprinde: data afi

ţi pot trimite în scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de
act normativ.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de
act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna într-
un registru, menţionându-se data primirii, persoan

ţioneaz

ţean interesat.
Dezbaterea public ţi

solicitanţii înscri
ţie.

La dezbaterea public ţiatorii
proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorit ţii
publice locale, experţii sau speciali

ţii publice responsabile, la urm

ţite ale proiectului de act
normativ în diverse etape ale elabor

ţii publice
responsabile intro secţiune dedicat ţei
decizionale. Toate actualiz ţiona
obligatoriu data afi

7 noiembrie 2013juridice.ro,

Prelungirea unor termene în cadrul
Programului Rabla

Se prelunge ă termenul limită de utilizare a tichetelor
valorice din cadrul programului Rabla pentru persoanele fizice, după
ce anterior a prelungit ă de utilizare a tichetelor pentru
persoanele juridice.

Astfel, se stabile ă utilizarea tichetului se face în termen de cel
mult 45 de zile lucrătoare de la eliberarea să de către colectorul validat,
fără a se depă ă data de 20 decembrie a anului în care se
desfă ă programul.

Ultima cerere de decontare se poate depune, cel mai târziu, la data
de 23 decembrie 2013, iar decontarea se efectuează până la data de
31 decembrie 2013, inclusiv.

Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 de
zile lucrătoare de la emitere, fără a se depă ă data de 23
decembrie 2013.

şte cu o lun

şi termenul limit

şte c

şi îns
şoar

şi îns
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Pre
ău

rus, Vladimir Putin, în timpul unei scurte
vizite de lucru la , sâmbătă, 9
noiembrie. A fost a treia întâlnire a celor
doi pre ăptămâni.

şedintele ucrainean Viktor
Ianukovici s-a întâlnit cu omologul s

şedin

Moscova

ţi în ultimele 2 s

� �

�

�

�

�

�

Excedentul comercial al Germaniei a ajuns,
în septembrie, la 20.4 miliarde de euro, de la 13.3 miliarde de euro în august

Banca Central European
Cel pu

Ministrul de Interne din Egipt a indicat c

Ş

şteapt şti sunt, în
prezent, da şi starea de urgen

ţiei în zona euro s ţin 30 de jurnali
ţi disp ţi în timp ce acopereau r ţ

ă a decis să reducă dobânda de bază la un nivel record,
0,25%, deoarece se a ă ca rata infla ă rămână la un nivel scăzut pentru o perioadă lungă de timp

ăru ăzboiului civil din Siria ă starea de asediu ă, în vigoare
după lovitura de stat militară din 3 iulie, expiră astăzi (14 noiembrie), după cum a fost programat

Preşedin şi Benjamin Netanyahu se vor întâlni la Moscova în 20 noiembrieţia rus
oferii care încalcă regulile de circulaţie în alte ţări din Uniunea Europeană vor

primi amenda acasă, în termen de 60 de zile - potrivit unei directive europene

ă a comunicat că Vladimir Putin

Secretarul de stat american a spus reporterilor că marile
puteri au avut un plan comun privind un

, în timpul discu
ă-l accepte. El a mai spus criticilor planului

că ar trebui să fie re ă când se ajunge la o
în

acord nuclear cu
Iranul ţiilor din week-end, de la Geneva, dar
iranienii nu au putut s

ţinuţi în comentarii pân
ţelegere. Negociatorii vor reveni la Geneva în 20 noiembrie.

Rusia şi inten

şi Republica Srpska, în cadrul Federa şi
Her

Serbia ţioneaz
ţat biroul de pres

ţiei Bosnia
ţegovina, a fost, de asemenea, discutat

ă să construiască o ramură a
conductei South Stream în Kosovo, a anun ă al
guvernului sârb după întâlnirea premierului sârb cu directorul
executiv Gazprom. Construirea de ramuri South Stream în
Macedonia

ă.
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Previziunile economice pentru UE:
redresare treptat@, riscuri externe

Economia europeană a reînceput să crească în al
doilea trimestru al acestui an. În ultimele luni, au existat
semne încurajatoare că redresarea economică va
continua.

Se estimează că în UE, în a doua jumătate a anului
2013, cre

ă a anului 2012. De asemenea, se preconizea
ză că PIB-ul va rămâne neschimbat în UE ădea
cu 0,4 % în zona euro în 2013. În viitor însă, cre

ă la 1,4 % în UE

ă însă diferen
ă de la un stat membru la altul.

Cererea internă ar urma să devină treptat principalul
motor al cre

ă emergente.

ă se
manifestă, de regulă, după cel pu ătate de an de
la cre

ă ă se traducă doar treptat prin
crearea de locuri de muncă. În acest an, rata

ămas foarte ridicată în unele ări, iar nivelul de
ocupare a for ă a continuat să scadă. Cu
toate acestea, în ultimele luni, condi

ă se stabilizeze.
Previziunile indică o reducere modestă a

ă în 2015.
Diferen ă la alta rămân foarte mari, cu rate
ale

ă un nivel relativ modest al infla

ă la 1,5 %
atât în 2013, cât ă ca
aceasta să fie de 1,7 %

ă că deficitul bugetar va scădea la
3,5 % din PIB în UE

şterea va fi de 0,5 % comparativ cu aceeaşi
perioad

şi va sc
şterea

se va accelera treptat, ajungând pân şi
la 1,1 % în zona euro, în 2014 (1,9 % şi 1,7 % în 2015).

Cifrele agregate mascheaz

şterii economice în Europa. Acest lucru se
va întâmpla pe fondul unei perspective mai sumbre
pentru economiile de pia

Deoarece evolu

şterea PIB-ului, este de aşteptat ca redresarea
activit

şomajului
a r

şomajului,
la 10,7 % în UE şi la 11,8 % în zona euro, pân

şomajului cuprinse anul acesta între aproximativ 5
% şi 27 %.

şi în 2014. În UE, se aşteapt
şi, respectiv, 1,6 %.

şi la 3,1 % în zona euro. În
conformitate cu previziunile pentru deficit şi creştere,
ponderea datoriei în PIB va atinge nivelul maxim în
2014, când va fi de aproximativ 90 % în UE şi aproape
96 % în zona euro.

-

ţele
substanţiale care exist

ţ

ţiile de pe piaţa forţei de munc
ţin o jum

ţii economice s

ţ
ţei de munc

ţiile de pe piaţa
muncii au început s

ţele de la o ţar

Se preconizeaz ţiei
preţurilor de consum pe tot parcursul perioadei de
prognozare. În zona euro inflaţia este estimat

Reducerea deficitelor publice generale va continua.
În 2013, se estimeaz

Şomajul

Infla

Finan

ţia

ţele publice

Comisia, Economie şi politici economice - 05/11/2013

O propunere legislativă care ar trebui să scadă atractivitatea produselor
din tutun pentru tineri a fost adoptată de PE mar

ănătate de pe toate pachetele trebuie să acopere 65% din suprafa

ările electronice ar trebui reglementate, dar ca produse medicale doar
dacă afirmă că au proprietă

Conform prevederilor actuale, avertismentele de sănătate acoperă cel
pu ă mărească
suprafa ă apară în partea de jos pachetului.

Pachetele de mai pu ări ar trebui interzise. Pe de altă parte,
deputa ărilor slim.

ările electronice ar trebui reglementate, dar nu ca produse
medicinale, dacă nu sunt prezentate ca având proprietă

ă că au astfel de proprietă ă con ă
maximum 30mg/ml nicotină, trebuie să fie înso
ănătatea ătre minori sub 18 ani. Producătorii

ă depună la autorită
ă a ingredientelor pe care acestea le con ările electronice ar trebui,

de asemenea, să facă obiectul acelora

ării aditivilor
ă le facă mai atractive datorită unui gust caracteristic. Aditivii

esen ărul, ar putea fi autoriza

ătorii ar putea fi obliga ă
facă o cerere la Comisia Europeană.

ărul produselor de tutun ilegale de pe pia ă, statele
membre ar trebui să garanteze că pachetele individuale

ărirea lor, spun
deputa

ă ce directiva anuală a intrat în vigoare, fumatul
rămâne principala cauză de deces care ar putea fi prevenită, aproximativ
700 000 de decese fiind înregistrate anual. De-a lungul anilor, măsurile luate
pentru a descuraja fumatul au ajutat la diminuarea propor ă

ă de la 40% în UE 15 în 2002 la 28% în UE 27 în 2012.

Raportorul McAvan a primit un mandat de negociere pentru un acord în
primă lectură cu mini

ă ce legisla ă de Consiliu

ă, de la data intrării în vigoare, trei ani pentru prevederile privind
aditivii

ă directiva vor fi tolerate pe pia ă 2 ani, iar ările electronice 3 ani.

ţi, 8 octombrie. Avertizarea
de s ţa lor.
Aromele de fructe
ţig

ţi curative sau preventive, se spune în textul
adoptat.

ţin 30% din faţa pachetului ţii vor s
ţa la 65%. Numele ar trebui s

ţin de 20 de ţig
ţii au respins cererile de interzicere a ţig

Ţig
ţi curative sau

preventive. Cele care nu afirm ţi trebuie s ţin
ţite de avertismente privind

s
ţile competente o

list ţin. Ţig
ţii privind reclamele ca

Deputaţii se opun utiliz

ţiali pentru a produce tutunul, cum ar fi zah ţi, ca
de altfel ţe enumerate explicit, în concentraţiile menţionate.
Pentru a obţine autorizaţia pentru un aditiv, produc ţi s

Pentru a reduce num ţ

ţii.

Doisprezece ani dup

ţiei de cet ţeni UE
care fumeaz

ţineri.
Odat ţia este aprobat

ţie 18 luni pentru a transpune directiva în legislaţia
naţional

ţ ţig

şi mentol, precum şi pachetele mici ar trebui interzise, iar

şi 40% din verso. Deputa

şi nu trebuie comercializate c şi
importatorii ar trebui, de asemenea, s

şi restric şi
produsele din tutun.

şi aromelor în produsele din tutun
care ar putea s

şi alte substan

şi ambalajul de
transport sunt identificate cu un semn care permite urm

ştri UE. Acest mandat a fost aprobat cu 630 de voturi la
43 şi 14 ab

şi de Parlament, statele
membre au la dispozi

şi opt ani pentru prevederile privind mentolul. Produsele din tutun care
nu respect

Avertiz ţ

Ţig

ţi, aromele interzise

ţului ilicit

700 000 de morţi pe an în UE

ările privind sănătatea: două treimi din pachet, fa ă-verso

ările electronice

Combaterea comer

Ce urmează?

Aditivii enumera

Parlament, REF. : 20131004IPR21539

[ig@rile, avertismente mai mari Tribunalul Uniunii Europene

Unele grupuri locale kurde

a emis
o hot

din Siria
au anun

ărâre potrivit căreia Comisia a nu dat
curs unei cereri referitoare la cultivarea
OMG-urilor, transmisă în urmă cu 12 ani,
în 2001.

Ca urmare a respectivei hotărâri,
Comisia a trimis Consiliului de Mini

ă adopta o pozi
ă, cu privire la această

cerere.
În paralel, Comisia a solicitat o nouă

dezbatere în cadrul Consiliului de Mini

ă restric
ă interzică cultivarea OMG-urilor pe

teritoriul lor din alte motive decât riscurile
pentru sănătate

ării, după victoriile
din ultimele săptămâni împotriva
jihadi

ă declara
ă ini

ără un stat al lor. Ei trăiesc, în
prezent, în teritoriile vecine din Siria,
Turcia, Iran

ători printre kurzi, iar ările cu largă
popula ă încearcă de ani de zile să
se opună separatismului.

ă lege
care acordă reziden ă permanentă

ă ă investitorilor importan

ă,
dar aceasta nu ar trebui să vină în dauna
securită

ă este o condi
ă pentru dobândirea cetă

ălătorii liber
ă,

a men

ştri
cererea referitoare la cultivare. Acum este
rândul miniştrilor s

ştri
privind aşanumita "propunere referitoare
la cultivare", cu privire la care Parlamentul
European a adoptat deja un aviz, care ar
permite statelor membre s

şi pentru mediu.

ştilor. Mai multe fac

şi Iraq. Ideea de a construi un
stat kurd independent are numeroşi
sus

a trimis înapoi în
parlament, pentru revizuire, o nou

şi
cet

şa pentru a
c şi, începând cu anul 2014,
de a lucra oriunde în Uniunea European

ţie, prin
majoritate calificat

ţioneze
sau s

ţat formarea unui guvern interimar
autonom în nord-estul ţ

ţiuni majore ale
kurzilor nu au semnat înc ţia,
care a fost introdus ţial în iulie.

Kurzii sunt cel mai mare grup etnic din
lume, f

ţin ţ
ţie kurd

ţ
ţenia bulgar ţi,

invocând motive de securitate. Atragerea
investitorilor a fost o "prioritate naţional

ţii", a declarat Plevneliev, cerând
includerea în lege de garanţii împotriva
fraudei.

Rezidenta permanent ţie
prealabil ţeniei
bulgare, care deschide u

ţionat el.

Preşedintele bulgar

reprezentând un eco sistem diferit. Potrivit
lui Pauley, toate sistemele de sus

şi alte resurse vor fi asigurate de inovativul
sistem de control al presiunii atmosferice
variabile care apare la adâncime.

Pauley a dezvoltat acest concept de
habitat subacvatic din 1998. El sper

şi sprijin la
nivel global pentru a stabili o echip

şi de construc

ţinere a
vieţii adic ţii

ţie.

ă aer, apă, alimente, electricitate
ă să

genereze suficiente investi
ă care ar

putea duce proiectul SBS2 prin fazele de
cercetare, de testare

Phil Pauley, un designer cu sediul la
Londra, a prezentat viziunea sa pentru
Sub-Biosfera 2, un habitat subacvatic auto-
sustenabil, conceput pentru aquanauţi,
turism ţa solului, inclusiv o p

ţiu
pentru viaţ

ţine alimentarea

şi cercet
şi g

şi animalelor. Dac
şti

şi deşert, viziunea lui Pauley se
concentreaz

şi controlul
a opt biomuri interactive, fiecare

ări oceanografice, precum
ăzduirea pe termen lung a oamenilor,

plantelor ă acest lucru
sună ca un concept familiar, este pentru că
sistemul lui Pauley se bazează pe succesul
proiectului Biosfera 2, un sistem ecologic
închis, construit de om în Arizona, care a
fost folosit de către cercetători pentru a

explora posibilitatea de a trăi îndelungat
într-un mediu închis, monitorizat.

Spre deosebire de Biosfera 2, care este
alcătuită din biomuri construite pe
suprafa ădure
tropicală, un ocean cu recif de corali, paji

ă pe dezvoltarea de spa
ă auto-sustenabilă sub apă.

Sub-Biosfera 2 (SBS2) va avea un biom
central care sus

Biosfera 2 a fost construit

ţiului. Întins pe o
suprafaţ

ţel

ţele
P ţinut

ă între 1987

ătătoare, care ar putea fi eventual utilizată
pentru colonizarea spa

ă de peste un hectar, a fost un
mediu complet sigilat, acoperit de o

ă, mediu care a cuprins oameni, plante,
animale ăi o
perioadă îndelungată. Din 2011, Biosfera 2
este o unitate de cercetare în

ământului, de ă de Universitatea din
Arizona (USA), deschisă publicului.

şi
1991 pentru a dezvolta tehnologie de sine
st

şi

sticl
şi bacterii necesare pentru a tr

ştiin

Sub-Biosfera 2Sub-Biosfera 2

Proiectul Biosfera 2Proiectul Biosfera 2



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament cu o camer

-
-

Vând 13.000 mp teren plus hal

a

€/

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

ă
situat în Re

ătă
ă. Pre

ătă

ă de 140 mp. Pre

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

ă betonată 1000 mp. Pre

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

ă. Pre

.
ă de vacan ă situată în

Moceri
ărămidă arsă,

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

ă, birouri etc.
Pre

ătă

ă. Pre

ă agrement, în Re

ă
1000 mp situate în Timi

ăcălaz. Pre

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1 0 0 0 m p , s p a

ă cu trafic auto intens
circulat. Pre

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

şi Ştefan cel
Mare, 41 mp, cu îmbun

şi

şi

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

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şi

şoara, zona
S

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi mobilat par
şi

şi racordat

şi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşi

şi
utilat complet. Pre

şi

ţa, pe strada
ţiri, parter

înalt cu teras ţ 12.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

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

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

Vând fabric
ţie complet

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

Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonat

-
ţie, 850 mp spaţii administrative,

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

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

Vând cas ţ

ţie c

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

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

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

Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostulu i , cu îmbun ţ i r i
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Închiriez apartament 2 camere
utilat ţial, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Blocul 800. Preţ
130 € lunar. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Închiriez hal
ţi, curte

b e t o n a t ţ i i
administrative 200 mp cu mobilier,
pentru birouri. Preţ 700 € lunar. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

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

ţa, zon
ţ 650 € lunar. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.

ţ 150 €/lun

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

Vând la Re

ă de tine
ret, 700 lei. Tel. 0768-850491. (RR)

Vând în Timi ă 3 ani, semi-
murană, 850 kg, 300 €; iapă 6 ani cu
mânz 4 luni, murană, 800 kg, 7000
lei; cumpăr 20 oi. Tel. 0742-785772.

şi

ş iap

ţa boiler pe gaz
Ariston, instant, 400 lei; convector
mare pe gaz, 400 lei; mobil -

Vând la Cornea teracot

-

-
-

ţa mobil
. rr

ţi de paie;

-

ţa ma

ţ

ţuic
ţuic

ţioase ro
ţel

f

ţa ţ
ţa

deta
;

biciclet ţi, adus
-

ţ

ţa 2 betoniere, una
nou

ţuri neg. Tel.
0256-311321. (RR)

Vând la Fârliug porumb, 0.80
lei/kg; grâu, 0.90 lei; pentru cantit ţi
mari transportul este inclus în preţ.
Tel. 0764-388335. (RR)

Vând scroaf

Vând în Caransebe

ţelu
ţel Bichon Havanez de 3 ani, alb;

preţuri neg. Tel. 0755-940848. (RR)
Cump

ă nouă
demontată, completă, cu grătare,
u ă, plăcile întregi, cărămizile origi
nale, 650 lei. Tel. 0747-239755 (RR)

Vând în Caransebe

ă, pe arcuri, 2.00/0.90,
50 lei/buc; fotoliu pat din piele maro,
200 lei; 2 cuptoare de microunde în
stare foarte bună, 130 lei/buc. Tel.
0761-131883, 0724-488224. (RR)

Vând în Balint, Timi

ă; armonică italiană profesio
nală, 4 scaune, 9+3 registre, stare
impecabilă. Tel. 0723-970540. (RR)

Vând în Măureni grâu, porumb
boabe

Caut să cumpăr în Re ă
de bucătărie. Tel. 0743-795061 ( )

Vând la Boc

ăcinătură pentru anima
le; scroafă vietnameză, culoare
neagră, a doua fătare, 1000 lei neg;
porci 120-180 kg, 9 lei/kg; porci 35-
60 kg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Re ă tuns
iarbă cu fir plus prelungitor de 25 m
cu fi ă, 120 lei neg. Tel. 0355-
807321, 0731-168987. (RR)

Vând la Câlnic fân, în cantitate
mare, aprox. 5 tone. Tel. 0255-
210535. (RR)

Vând în Boc
ărănesc, 100 lei; ceas italian de
masă de 100 ani, 100 lei; cazan

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

ă
ăcută box, neagră, 450 lei; 2
aparate foto Agfa, 100 lei/buc;
clasor cu aproximativ 20 de piese
Germania veche 1843-1890, 300 €.
Tel. 0755-042152. (RR)

Vând în Re săniu ă nouă, 90
lei; casetofon auto Daewoo cu fa

ă, 35 lei; pereche de blugi
damă, noi, mărime mai mare, 75 lei

ă pentru adul ă din
Germania, cadru aluminiu, suspen
sie pe fa ă, stare impecabilă, 450 lei
neg. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând în Re
ă

ă de 120 mm, 500
lei; menghină nou de 120 mm, 100
lei. Tel. 0355-425973. (RR)

Vând în satul Folea, Timi

ă

ă 2 ani, 250 kg, 8
lei/kg neg. Tel. 0735-328855. (RR)

ă
calup pentru apicultori; presă de
făcut faguri de ceară; storcător de
miere; că ă Pudel 2 ani, albă;
că

ăr la Doma

ăura

ş

ş covor
persan 3.50/2.50, 200 lei; 2 saltele
de o persoan

ş, acordeon
Weltmeister profesional, 120 başi, 4
scaune, 11+3 registre, stare impe
cabil

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

şi

şa balo
şrot de floarea soarelui; sorg pentru
animale; m

şi şin

ş

şa ceas de perete

şii, albastre, verzi,
sticl şi argint, 500 lei; piele de vi

şi

şabil

şi
şi una veche, 300 lei cea

veche; dulap de haine nou cu 2 uşi,
250 lei; televizoare color, 200 lei;
banc de scule metalic, echipat cu
polizor şi menghin

ş, 2
porci, 100-170 kg, pre

ş cear

ş

şnea 20 de oi,
ofer 200 lei/buc. Tel. 0745-881895.

Vând la Lupac un t ş, 3000
lei uşor neg. Tel. 0748-326666. (RR)

Vând prese de f

ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

ţat, pentru
bloc, case, stare foarte bun -
ţie la montaj; subwoofer 100 W, 10
ie

ţa dormitor, 600 lei
neg; mobilier vechi, dulap, dormez

ţa colţar sufragerie
extensibil, 800 lei; mas -

ţe, bocanci de schi, placi de
z

ţa televizor lcd de
37, 220 lei neg; televizor diagonala
51, gri metalizat, recent adus din
Austria, 150 lei; televizor diagonala
70, gri metalizat, 200 lei u

ţie încorporat
-

rr

ţel Banat, vac

ţa schiuri în stare
foarte bun

-
-

ţelan, 12
piese; pereche de cizme piele
m

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

ăcut foi de
napolitane, 100 €/buc. Tel. 0734-
154545.

ă, carpetă
persană, birou copii ă, plasă
din bile colorate din plastic (pentru
u

ă combinată ,
canapea, fotolii

Vând în Re
ăldură,

omologate, cu tiraj for
ă, garan

ă 220 V, tv, dvd, senzori,
microfoane, boxe încorporate,
profesional, aproape nou. Cumpăr
laptop sau tabletă performantă. Tel.
0729-824413. (RR)

Vând la Re
ă,

200 lei. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Re

ă de sufra
gerie albastră cu placă de marmură
verde, 100 €; masă de bucătărie
extensibilă cu 4 scaune, se măre

ăpadă, 50-150 lei perechea. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Re

ă, 150 lei neg; dvd-
uri fără telecomandă, 30 lei/buc; lap
top Micro-Star, procesor de 2500,
hdd de 40, RAM 512, 200 lei u

ă, 70 lei; 2 perechi Adidas
mărimea 44, aduse din Italia, 100
lei/perechea. Tel. 0765-577197. ( )

Vând la Timi
ă

ă, 9
ani, în ianuarie fată, 3000 lei neg.
Tel. 0733-370286. (RR)

Vând la Caransebe

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

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

ă, 80 lei; oglindă pentru
hol 1.40/0.35, 50 lei; oglindă pentru
baie, 30 lei; covor rotund persan,
stare foarte bună, 50 lei; încărcătoa
re telefon, 5-8 lei/buc; aparate de
fecte pentru piese: radio casetofon,
aspirator, prăjitor pâine; suport inox
pentru perie ă la baie,
30 lei; baterie nouă din inox pentru
chiuvetă, 80 lei; tablou pictat în ulei,
1980, 80 lei; 4 tablouri mici; set
pentru condimente din por

ărimea 38, damă, 60 lei; canapea
în stare foarte bună, aproape nouă,
600 lei; mobilă combinată; 2
biciclete mici cu acumulator;
canapea; tv color; unele pre

Vând 2 fotolii scoic
şcoal

şi la camere sau balcoane). Tel.
0721-155683.

Vând mobi l
şi dulapuri. Tel.

0770-546592.
şi

şiri, surs

şi

şi

şte
pentru 8 persoane, 600 lei; schiuri,
be

şi

şor neg;
televizor - monitor lcd, 230 lei;
calculator P4 cu monitor lcd, 350 lei;
monitor lcd de 19, 150 lei; laptop P4,
200 lei; dvd Home Cinema 5+1, cu
sta

şor
neg; combine, 50 lei/buc; saltea
gonflabil

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

Vând, în Cornu

ş 200 de
capre, 250 lei/buc. Tel. 0721-
869387. (RR)

Vând la M
şi

500 lei; maşin

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

Vând în Reşi

şi hârtie igienic

Vând vacă 7 ani, 3200 lei; vacă 3
ani, 3200 lei. Tel. 0736-064320 (RR)
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Diverse

Agentii imobiliare,

6

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

Vând la Lupac 2 perechi de
cizme aproape noi şi o pereche de
ghete tot tip cizme, aduse din
Germania, vinj de 7 tone, toate la
250 € neg. Tel. 0255-233634. (RR)

Vând în Reşi
şi 2/33, şi

33/22, 50 lei/buc. Tel. 0742-492021.
Cump şi

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

Vând porci de t

şi avantajos, o
hain

şi şi o s

şi, bluze,
accesorii, sunt din Reşi şi o
s

şi
foarte urgent, dou

şi şi o s

şi 500 lei perechea. Tel.
0722-630097.

Vând porci de la 120 la 180 kg în
Bocşa la 9 lei/kg şi porci de la 35 la
60 kg, o scroaf

ş cu suport; c şti audio Sony;
difuzoare Grundig; radiocasetofon
Osaka. Tel. 0741-633690, 0737-
575779.

Vând unitate central

ţa tablouri sculptate
în lemn de nuc, m

ţul de
10 lei/kg, am 10 buc ţi cu greutate
de la 60 kg pân

ţa locului, în localitatea
Mehadica. Tel. 0764-007606.

Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de ieftin

ţi, sunt din
Re ţa, sunaţi ţi c
ţi foarte mulţumiţi. Tel. 0751-

132460.
Vând foarte urgent, foarte ieftin,

la un preţ deosebit de avantajos,
haine de dam

ţa, sunaţi
ţi c ţi foarte mulţumiţi.

Tel. 0751-132460.
Vând foarte, foarte ieftin,

ţi,
m

ţa, sunaţi ţi c
ţi foarte mulţumiţi. Tel. 0751-

132460. Vând pui de p

Vând gunoi de grajd putred, 2,5
lei sacul de rafie de 20 kg. Tel. 0747-
133278.

Vând aragaz cu 4 ochiuri, cu
cuptor, puţin folosit, 350 lei neg. Tel.
0732-603739, 0355-801410, 0770-
942914.

Vând tv color Everest stereo, cu
telecomand

ţ 50 lei. Tel. 0741-
633690, 0737-575779.

Vând urm

ărimi 50

ăr timbre filatelice

ăiat la pre
ă

ă la 130 kg la alegere
la fa

ă de piele de căprioară, tip
sacou, culoare neagră, nouă,
mărimea 48, pentru bărba

ă vede ă o să
fi

ă, mărimea 48-50, noi,
costume, pantaloni, cămă

ă vede ă o să fi

ă halate din doc,
culoare albastră, pentru bărba

ărimea 52 - 54 - 56, noi, sunt din
Re ă vede ă o să
fi

ăun 300 lei
bucata

ă vietnameză la 15
lei/kg, are în jur de 80 kg. Tel. 0740-
770047.

ă, diagonala 55 cm, în
stare bună. Tel. 0741-633690,
0737-575779.

Vând 2 boxe de 16 W, 4 ohmi, în
stare bună. Pre

ătoarele: fier de călcat
Mure ă

ă Pentium
4, sursă ATX 400 W, DDR 512 MB.
Tel. 0741-633690, 0737-575779.

Vând mobilă compusă din mai
multe corpuri, în stare bună, merită
văzută. Tel. 0741-633690, 0737-
575779.

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap Neuromotorţ
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

3,20

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
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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.

Vând în Re ţa huse cu tije
pentru portbagaj spate la Astra
break model 1992-97; 4 jante tabl

ţoli, 4 prezoane, pentru Ford,
toate cu 150 lei; butuci spate pentru
Astra break; motor ventilator la
radiator ţie mecanic

w

s

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

ţionare, 2500 € neg; dezmem-
brez Renault Twingo, an 2001,
preţuri foarte avantajoase; jante
aluminiu 14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set;
cauciucuri de iarn

şi

şi caset
şi V . Tel. 0729-

824413. (RR)
Schimb în Timiş Audi A6, diesel,

an 2001, cârlig, înmatriculat, şi Jeep
Nis an Terrano, înmatriculat, cu oi.
Tel. 0742-785772. (RR)

Vând la Reşi

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

ă
13

ă direc ă
pentru Opel, Ford

ă în 2015, perfectă stare de
func

ă, diferite
dimensiuni, 50-100 lei/buc; jante de
tablă pentru diferite tipuri de ma

Vând în Reşiţa scuter, 400 €. Tel.
0743-795061. (RR)

Auto-Moto-Velo
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ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online
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Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

REŞIŢA:
BOCŞA:

BĂILE HERCULANE:
CARANSEBEŞ:

ORAVIŢA:

OŢELU ROŞU:
BOZOVICI:

Ţ: 15

asistent medical generalist: 1;
lăcătuş mecanic: 1; muncitor necalificat la asamblarea,

montarea pieselor: 1;
mecanic utilaj: 1;

agent poştal: 2; educator specializat: 2; factor
poştal: 1; lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale: 1;
muncitor necalificat în industria confecţiilor: 1; muncitor necalificat la
ambalarea produselor solide şi semisolide: 1;

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parc: 1;

oficiant poştă telegrame: 1;
lucrător comercial: 1;

TOTAL JUDE

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 13.11.2013

Vând în Reşi

şa Volkswagen
Passat, an 2001, 190.000 km,
scaune înc

şa Volkswagen
Polo, motor de 1.4 pe benzin

şti semi-remorc

şi tractor 55 CP, cabin

şi

şi

şabil

ş motor de Vw Golf
de 1600 pe motorin

şin
ştiat azot, 900 lei neg; 5

cauciucuri Michellin 195x65x15, 70
lei/buc; cositoare pe 4 tamburi mici,
400 € neg. Tel. 0767-791282, 0762-
179725. (RR)

Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzin

şi sistemul de frânare,
merge şi arat

ţa tractor de 40 CP,
în stare foarte bun

ţerie piele, 6
viteze, oglinzi emoliate, faruri de
ceaţ

ţi-
nut

ţa semi-remorc

ţionare, cauciucuri foarte bune,
2700 € neg; sem

ţii de
rezerv

Vând Opel Vectra limuzin

ţa biciclet
ţi, adus

ţ

ţa deta
.

ţin
folosit

rr
ţa met erbicidat

1200 l, pe 2 roţi, 800 € neg; tractor
Volvo, 45 CP, nelucrat cu el în ţar

ţe, 2000 - 2600 €/buc neg; ma

ţin
circulat

ţie

ă, 3500 € neg. Tel.
0752-817392. (RR)

Vând în Boc

ălzite, tapi

ă, 3600 € neg. Tel. 0749-
921123. (RR)

Vând Golf 2 diesel, bine între
ă, plus multe piese de schimb,

1000 €. Tel. 0740-068548. (RR)
Vând la Boc

ă, totul
perfect, 2200 € neg; piese pentru
presă de balotat pe sârmă. Tel.
0744-381141. (RR)

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

Vând la Deze ă
pe o axă pentru tractor 445, 3000 lei.
Tel. 0728-829946. (RR)

Vând în Măureni tractor 20 CP,
2500 € neg, ă,
plug cu 3 brazde, înmatriculat în
România, verificare până în 2015,
3500 € neg. Tel. 0255-526023. (RR)

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

ănătoare pentru
porumb cu 4 rânduri, bonus sec

ă, 1000 € neg. Tel. 0757-
311013. (RR)

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

Vând în Re ă pentru
adul ă din Germania, cadru
aluminiu, suspensie pe fa ă, stare
impecabilă, 450 lei neg; casetofon
auto Daewoo, cu fa ă, 35
lei Tel. 0728-813340. (RR)

Vând la Ezeri
ă, cutie în 5

trepte, foarte bun, 200 € neg; plug
pentru tractor 650, 250 € neg. Tel.
0720-656532. (RR)

Vând la Lugoj 2 trompe pentru
tractor U650, una nouă, una pu

ă, 100 €/buc neg; cutie de
viteze pentru Vw Passat, an 2000, 5
trepte, 200 €. Tel. 0722-961241. ( )

Vând la Oravi

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

ă, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP vala-
bilă până în 2015, asigurare, pu

ă în România, schimbat tot la
direc

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

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

Vând Matiz din 2004, în stare de
funcţionare, preţ informativ 1000 €
neg. Tel. 0745-818668.

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut loc de munc

ţa, intern
ţional. Tel. 0741-631795.

Am absolvit facultatea ISE Ia

ă în Govân
dari, îngrijesc copii sau bătrâni, fac
menaj la firme. Tel. 0786-483218,
0355-415185, 0747-468797. (RR)

Tractări auto în Re

ă. Am 7 ani
vechime în contabilitate. Doresc să
lucrez într-o firmă serioasă. Tel.
0757-029877.

-

şi şi
interna

şi -
economie general

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

Predau ore de limba germană,
clasele 1-4 ă clasele
5-8. tel. 0355-409789.

ţ şcoal

şi limba român

Domn generos, 36 ani, caut
doamna/domni

ţie
discret

ţii,
doresc cuno ţ ţie
serioas

ţii,
1,75, doresc cuno ţ

ţ

şoar

ştin
şi 40

ani. Rog seriozitate. Tel. 0751-
399122. B

ştin

şaten,
ochi verzi, prezentabil, doresc
cunoştin

ă, inclusiv
doamne mature, pentru o rela

ă. Comunicare pe mail sau
smsclaudioresita@yahoo.ro, tel
0765-981103.

Bărbat, singur, fără obliga
ă pentru rela

ă cu o doamnă între 30

ărbat 50 ani, fără obliga
ă cu femeie

max. 50 ani, pentru prietenie, even
tual căsătorie. Tel. 0725-348218.

Tânăr 39 ani, 1,75/78,

ă cu doamnă pentru
căsătorie. Tel. 0733-285980.

-

Matrimoniale
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ANUNŢ ANGAJARE
S.C.P Miriana Mircov Relicons S.P.R.L - societate specializată

în insolven ă comercială, angajează, consilier juridic, posesor
permis conducere lit. B, pentru punctul de lucru din Re

ătoarea adresă de mail
relicons@yahoo.com până cel târziu data de 22.11.2013.

Pentru interviu cei selecta
ă

ţ
ţa str.

Fântânilor nr. 1, judeţul Cara

ţi se vor prezenta în data de 28.11.2013
ora 14 la punctul de lucru al societ ţii din Re ţa str. Fântânilor nr. 1,
judeţul Cara

şi
ş-Severin.

CV-ul şi o fotografie vor fi trimise pe urm

şi
ş-Severin.

Vând tractoare second hand,
semănători, greble de fân, cositoare
cu discuri mici, mijlocii sau mari,
instala

ă
austriacă. Tel. 0730-804745. (RR)

Vând Dacia papuc 5 locuri acte
la ea în regula pre

ătoare în podea, pe benzină
cu injec

ăr autovehicule avariate
sau neînmatriculate. Plata pe loc.
Tel. 0741-631795.

ă. Tel. 0728-981708.

ţii de erbicidat
ţ

ţ 1000 €, 4x4 cu 2
schimb

ţie calculator. Tel. 0764-
007606.

Cump

Închiriez garaj, zona Moroasa 1.
Preţ 150 lei/lun

şi diverse alte
uti laje agricole, provenien

Vindem online cauciucuri noi

ă România.
C o m e n z i

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

ş i i n f o r m a

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

ţ i i p e
www.cauciucuridirect.ro sau la tel.
0318-110788.

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

Bursa locurilor de munc@ pentru tineri cu
risc de marginalizare social@

Agen

s .

-

ţia Judeţean ţei de Munc

ţa , la sediulAgenţiei Judeţene
pt. Ocuparea Forţei de Munc

-

z

.

ă pentru Ocuparea For ă Cara
ă pentru

tineri cu risc de marginalizare socială la Re
ă ( tr. T. Lalescu nr 17), începând cu ora 9.

În categoria tinerilor cu risc de marginalizare socială intră persoanele
cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistrează la agenţia pen
tru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau,
după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest
sistem;

b) are dizabilităţi;
c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victimă a traficului de persoane.

acompaniament social personalizat in baza unui contract de
solidaritate - activitati de informare si promovare a intereselor tinerilor cu
risc de marginalizare sociala in randul angajatorilor;

subventionarea locului de muncă.
Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala si

care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui
contract de solidaritate, beneficiaza, lunar, pentru fiecare persoana din
aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala
cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua
ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadarii in
munca, pana la expirarea contractului de solidaritate. Durata contractului
de solidaritate poate fi cuprinsa intre 1 si 3 ani.

Agenţii economici care doresc să participe la Bursă şi să ofere o şansă
de angajare tinerilor din categoriile menţionate mai sus, dar să şi
beneficie e de sprijinul financiar oferite de cătreAJOFM Caraş-Severin, îşi
pot depune ofertele de locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str.
Traian Lalescu nr. 17 (tel 0255 212380). Participarea agenţilor economici
la bursă este gratuită.

ş-Severin
va organiza în data de 15 noiembrie 2013, Bursa locurilor de munc

şi

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de
marginalizare sociala, se realizeaza de catre agentiile teritoriale pentru
ocuparea fortei de munca, prin:
�

�

Asociaţia Judeţean ţean
ţi tinerii judeţului care iubesc fotbalul, s

ţi candidaţi, b ţi
ţ

ţa, Bd. Revoluţia din Decembrie nr. 5A sau prin telefon/fax la
Secretariatul General al AJFCS, la num

: Gheorghe Vasie Balaj - tel:
0744796444 ;

;

ţi în arbitraj se desf

ţile unui arbitru bun au fost definite
ţi comunicaţionale bune,

capacitate de concentrare, eleganţ ţ, încredere
ţie.

„Activitatea de arbitru reprezint

ţii, în care preg ţean
ţional sau chiar internaţional. Exemple avem chiar aici

în judeţul nostru. Numai prin munc ţ
ţelului nostru comun: ridicarea fotbalului din

ţara noastr
ţi tinerii talentaţi s

ţ

ţii noastre

ă de Fotbal Cara ă
de Arbitri invită to ă se înscrie la un
nou curs de arbitri.

Cursurile pentru formarea arbitrilor vor fi organizate de CJA, începând
cu data de 15 noiembrie 2013.

Sunt a ăie
ă fo ători de fotbal.

Pentru cursuri nu se percepe nici un fel de taxă de înscriere.
Cererile de înscriere la curs vor fi depuse la sediul AJF Cara

ărul 0255-210807

ătoarele date: Nume

ă).
Persoane de contact:

Constantin Stamatoiu -
0722160365; ărzan Marin - 0745516054 ; Vărzan
Valentin -0745814966.

Campania de a atrage tinerii talenta ă ă sub
logoul: “Vino la arbitraj!Adaugă o ă în plus, carierei tale! ”

Calită
ă în: fiabilitate, abilită

ă, integritate, bun sim

ă o componentă aparte prin care se
formează ălesc adevărate caractere. Este considerată chiar o
adevărată ă a vie ăte

ă titanică ă ne putem ajuta
reciproc în vederea realizării

ă la orice categorie pe trepte cât mai înalte. De aceea, munca de
la bază este foarte importantă ă cale to ă
se practice fotbalul, sportul rege, iar în cazul de fa ă să se îndrepte către
arbitraj. Este o bună oportunitate de a se forma ca oameni pentru viitorul
societă ă îndeletnicire.” Costinel Ristache -
pre ă a ăm cu drag,

ş-Severin, prin Comisia Jude

ştepta şi fete, cu vârsta de minim 14 ani, de
preferin şti sau actuali juc

ş-Severin
din Reşi

şi adresa
intranet: frf-ajf.ro/contact.

Cererea de înscriere va cuprinde urm şi prenume,
data şi locul naşterii şi telefon-e-mail contact, precum şi un scurt istoric
fotbalistic (daca exist

şi Lucian Glogoviceanu - 07455226196
Remus Orleanu - 0743636428, Sorin Costachi - 0746281333

Dan Miholcea: 0744317031 şi Petre Herghelegiu:
0731018876;

V

şoar
şans

şi utilizate constant în
evaluarea arbitrilor şi const

şi
motiva

şi c
şcoal şte viitorul în arbitrajul jude şi

de ce chiar nu?... na
şi perseveren

şi invit pe aceast

şi de alege o frumoas
şedinteAJFCS V ştept

ţa
-

ţelu Ro

Colegiul Re

ă:
Zona O

şi
Zona Caran

sebeş:
Zona Bocşa:

Zona Moldova Nou
şu:

Preşedinte AJFCS Preşedinte CJA
Costinel Ristache Gheorghe Balaj

�

�

�

�

�

Asigur servicii profesionale de e
videnţ ţ

ţ contabil, depunere declara
ţii, servicii de personal pt persoane
juridice

ţ în funcţie de volumul muncii
prestate. Tel. 0760-284642

Pensionar

ţ
ţi. Sunt din Re ţa. Tel.

0355-407164.
Caut îngrijitoare pentru persoa

n

-

-
.

-

.

-

-

ă contabilă, balan ă contabilă

ă plăcută, destul de
cultă, vorbesc germană, maghiară,
înlocuiesc pe termen scurt persoa
ne aflate la lucru în Germania,
cazuri de for ă majoră, sau alte
oportunită

ă cu handicap locomotor. Ofer 700
lei, masă, cazare ă
dacă trebuie. Tel. 0740-619914.

Îngrijesc copil sau bătrân. Tel.
0732-603739, 0355-801410, 0770-
942914.

şi bilan

şi persoane fizice autoriza
te. Pre

şi

şi carte de munc

Transport cu microbuz m

ţelegere. Tel. 0748-351548.

ărime
medie marfă zona Caraş-Severin, la
mica în

Cursuri pentru formarea arbitrilor de fotbal

SC B

Rom nia,

ăleanu Servcom SRL Moldova Nouă, 325550 Moldova
Nouă, Str. F. Grisellini, bl. 43, sc. 2, ap. 1-2, jud. Cara

â ţa, tel. 0355 081
083, fax. 0355 081 010; mail: office@tvb.ro; cod fiscal: RO 5055643;
RC. J11/1233/1993; capital social: 24.460 ron.

Pierdut Certificat Constatator de la punctul de lucru situat pe G.A.
Petculescu nr. 13, localitatea Re ţa ţi.

ş-Severin,
tel. 0355 081 081, fax. 0255 541 404; Oravi

şi şi Certificat Constatator Ter
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