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Anun
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ţuri
ţ

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Editorial Dan Popoviciu Hoţii no ă ziuaştri, cei de toat
Iată că, cu ajutorul Satanei, dragii noştri de aleşi şi-au

votat o lege prin care nici măcar liderul lor suprem, dracul,
nu-i mai poate trage la răspundere pentru nemerniciile ce
le pun în practică. Am putea spune că au dat cât colo cu
tămâia ce i-ar fi putut deranja pe la nările sensibilizate de
miile sau milioanele de euro subtilizate şi transferate în
bunăstarea familiilor personale. Pentru a evita discuţii sau
trageri de urechi gen „ce, ţi-e ciudă că oamenii s-au
realizat” sau „eşti frustrat că tu nu ai reuşit” îmi voi expune
câteva puncte de vedere, spun eu pertinente, faţă de cum
s-au putut şi se pot face averi în România.

La început, oricât ar vrea să o dea la întors feseniştii,
pesediştii dar, mai ales ţărăniştii, a fost FPS-ul. Cu marele
stăpânitor, Sîrbu şi nu mai ştiu cum. Parcă Radu. Se
vindeau atunci, celor care trebuie, aleşilor, oamenilor lor,
zeci de spaţii comerciale, uzine cu totul, de toate alegându-

se praful. Vă spune ceva ARO, CSR etc? Toate pe doi lei
sau un euro, cum venea viteazul premier de atunci să ne
spună că, decât să producă pierderi, mai bine le vindem pe
un euro. Şi le-am vândut pe un euro, iar beneficiarii le-au
tăiat şi vândut la fier vechi pe milioane de euro. Oare, statul
nu avea suficiente fierăstraie electrice pentru a trimite la
fier vechi toate cele vândute pe un euro? Altă afacere.
Ceva mai mică, de nivel judeţean. Se cumpără toate
spaţiile fostei firme comuniste de zarzavaturi. Pe numele
ei, CLF. Spaţiile se numeau aprozare. Vine cine trebuie,
câştigă licitaţia olandeză, adică, pe înţelesul tuturor se
vinde totul cu cel mai mic preţ. După adjudecare, din
vânzarea unui singur spaţiu, se scoate întreaga cheltuială.
Chiar suntem cu toţii tâmpiţi? Acum, individul ajuns mare
om de afaceri vine şi ţine lecţii despre cum se face
bussines performant.

Exemplele pot continua cu nemiluita. Desigur că hoţii
vor sări ca arşi şi vor reclama legile, actele, procedurile prin
care sunt acoperiţi legal pentru devalizarea ţării. Nu au
nicio ruşine, au tupeu şi sunt făţarnici până la a pretinde că
se trag din seva lui Rockefeler. Şi, să închei. Cum dracului
se face că, odată ce au ajuns parlamentari, în ciuda
strigătelor de neputinţă financiară, gen „nu am bani de
chirie, nu-mi ajung banii să-mi plătesc oamenii de la
cabinet” etc, îi vezi cum prosperă mai ceva ca Făt Frumos?
Îşi cresc averile într-un an, ca altul în şapte. Vai şi-amar de
ţara asta de hoţi ajunşi pe scaune de decizie, vai şi-amar
de cei ce continuă să înghită voma expectorată de jigodiile
ce au avut grijă să se pună deasupra codului penal.

Poate domnii nu au timp sau ignoră mesajele din ce în
ce mai virulente de pe site-urile de socializare. Românii par
a se trezi din somnolenţă. Şi, grijă mare: e proşti, dar mulţi!

Începând cu 1 ianuarie 2011,
Regia Na

.

-

-
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ţional

ţiei Parcului Naţional
Domogled - Valea Cernei

ţiei Parcului Naţional
C

ţat
din fonduri europene prin Programul Sud-Est European (SEE).

reprezint
ţare pentru sectorul de mediu

ţ

ţia public
ţi este

de 9, ace
ţegovina, Muntenegru, Slovacia

ţar
ţele

intercomunitare montane (Mountain Network).
Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei a fost ales în cadrul

acestui proiect ca un etalon semnificativ al posibilităţilor privind
dezvoltarea durabilă zonală, generatoare de resurse financiare
sustenabile pentru comunităţile locale.

, la un
atelier de lucru intitulat „Mainstreaming workshops:” la care vor

participa reprezentanţi ai diverselor categorii de factori locali interesaţi:
societăţi comerciale, organizaţii non-guvernamentale, instituţii de
învăţământ de diferite nivele, operatori de turism, primării, oameni de
presă, localnici, administratori de fond forestier s.a. Tema sub care se
va desfăşura atelierul este

Scopul acestui workshop este acela de a informa participanţii,
mass media, publicul cât mai larg din zona Parcului, dar mai ales
politicienii şi factorii de decizie responsabili cu gestionarea zonelor
montane, asupra rezultatelor concrete ce se aşteaptă de pe urma
implementării unui model comun de management durabil, adoptat la
nivelul regiunilor celor 9 parteneri din proiect. Pornind de la necesităţile
concrete de dezvoltare identificate în rândul comunităţilor montane,
trecute prin filtrul raţional al gestionării durabile a resurselor şi al con
servării identităţii culturale şi tradiţiilor, activităţile înscrise în planurile
de management montan vor trebui să devină obiective asumate de
către factorii decizionali şi politici în măsura în care doresc să obţină
susţinerea publică în zonă. În acest fel, se poate previziona o accepta
re moratorie a bunelor practici de management al teritoriilor montane,
cu armonizarea aspectelor relativ antagonice referitoare la latura
economică şi cea de conservare şi sustenabilitate a activităţilor locale.

Workshop-ul este structurat în sensul evidenţierii avantajelor
prezenţei Parcului Naţional Domogled Valea-Cernei pentru
comunităţile locale :

1. Identificarea intereselor de dezvoltare pe categorii de factori
interesaţi

2. Identificarea intereselor comune între factorii interesaţi
convergente cu strategia de management a Administraţiei Parcului
Naţional Domogled Valea-Cernei

3. Elaborarea unui plan de lucru pentru managementul participativ
3.a. Participarea - elemente generale
3.b. Managementul forestier participativ
3.c Managementul vizitatorilor
3.d. Managementul participativ al valorilor de mediu şi socio-

culturale

ă a Pădurilor -
Romsi lva, cu par t ic iparea
Administra

ălimani, este partener în implementarea proiectului

, cod: SEE/B/0012/2.3/X, proiect finan

ă unul dintre cele
mai importante surse de finan

ă simultan în diferite ări ale Europei de Sud-Est.
Programul cuprinde 4 Axe Prioritare, dintre care Axa 2 - este destinată

. Proiectul a fost
propus de Administra ă locală a provinciei Macerata din Italia -
în calitate de lider de proiect. Numărul total al partenerilor coopta

ă a
proiectului a avut loc în luna mai 2011 în Italia, la Macerata, iar durata
de implementare este de 36 de luni.

Ca rezultate ale proiectului, s-a avut în vedere realizarea unui
model comun de management integrat al dezvoltării durabile, prin
conceperea unui număr de 9 planuri de management pentru fiecare

ă parteneră din cadrul proiectului, a unei platforme online destinate
informării ării, precum

şi a
Administra

şi se
implementeaz

ştia provenind din: Austria, Ungaria, Bulgaria, Bosnia-
Her şi Grecia. Lansarea oficial

şi comunic şi constituirea unei re

„GREEN-
MOUNTAIN”

protec ătă ător

- A sustainable development model for Green
Mountain Areas within the South East Europe Transnational
Cooperation Programme

Programului Sud-Est European (SEE)

ţiei ţirii mediului înconjur

Vă invităm în data de 13 decembrie a.c., începând cu ora 10.00,
la Băile Herculane, în sala de conferinţe a Hotelului Afrodita

„Parcul Naţional Domogled-Valea
Cernei-vector al dezvoltării zonelor montane”

şi îmbun

Parcul Na]ional Domogled Valea-Cernei pentru comunit@]ile locale
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Serviciul Public „Direcţia de Asistenţ ţa distribuie
începând cu data de

ţie comunitare, în cadrul „Planului a
nual de furnizare a produselor alimentare pentru cele mai defavorizate
persoane din România - PEAD 2013”. Categoriile de beneficiari sunt

familiile şi persoanele singure care au dreptul la un venit minim
garantat, acordat în baza Legii nr. 416/2001;

şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002;
persoanele ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz,

din pensii cumulate, se situează sub 400 de lei/lună;
persoanele cu handicap grav şi accentuat neinstituţionalizate

(adulţi şi copii);
persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind

acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor
de război precum şi alte categorii.

Vor fi distribuite ajutoare alimentare constând în
conserve cu carne de porc (3 bucăţi/beneficiar)
paste făinoase (1 pungă/beneficiar). Beneficiarii se pot prezenta la

depozitul situat în Reşiţa, pe Calea Timişoarei nr. 34, zona Câlnic, în
apropierea depozitului societăţii SPOREA COM, de luni până vineri, în
intervalul orar 8:00-16:00.

Platoul Secu, în suprafaţ

ţia de a reabilita
ţiei este de 1

milion de euro. Potrivit planului de investiţii, în primul an va fi investit

Prim ţa prin “Direcţia de Asistenţ
ţ

ţiile pe proprie r
ţei cu gaze naturale, combustibili solizi, petrolieri sau

energie electric
ţiile pe proprie r

ţiei de înc
ţa S.R.L (al Liliacului, Microraion I, cartier Lunca Bârzavei

ţiilor de locatari.
Familiile ţa, al c

ţiei de Asistenţ ţii nr. 18-22) cererile
ţiile pe proprie r

ţei, însoţite de acte doveditoare care atest
ţa familiei
ţi administrativ-teritoriale. Programul de lucru este de luni

pân

ţii pe proprie r ţiilor
de înc ţei. Reprezentanţii Direcţiei deAsistenţ

ă Socială” Re
9 decembrie, o nouă serie de ajutoare alimentare

provenite din stocurile de interven

ă de 45.498 de mp, a fost concesionat, în
urma procedurii de negociere directă din data de 14 noiembrie 2013.

Concesionarul are obliga
ă a investi

ă
suma de 100.000 de euro iar în următorii 6 ani aceasta va fi e ă
în mod egal. Lucrările vor fi demarate începând din luna mai 2014.

ăria Municipiului Re ă Socială”
anun ă că, până în data de 20 decembrie 2013, vor fi preluate cererile

ăspundere pentru acordarea ajutorului de
încălzire a locuin

ă, pentru perioada 1 decembrie 2013-31 martie 2014.
Cererile ăspundere pentru acordarea sub

ven ălzire cu energie termică se depun la casieriile S.C. CET
2010 Re

ăror venit mediu lunar
pe membru de familie nu depă

ă Socială” (strada Libertă
ăspundere pentru acordarea ajutorului de

încălzire a locuin ă
componen

ă
ă joi, între orele 8:00-16:00

ăspundere pentru acordarea subven
ălzire a locuin ă Socială au

efectuat în această perioadă 102 anchete sociale.

şi

şi amenaja zona de
agrement pe parcursul a 7 ani. Valoarea total

şalonat

şi
şi

declara

şi declara

şi şi
strada Fântânilor nr. 5) sau la administratoriiAsocia

şi persoanele singure din Reşi
şeşte 615 lei, pot depune la ghişeele

“Direc şi
declara

şi veniturile realizate de membrii acesteia, inclusiv
în alte unit

şi vineri, în intervalul orar 8:00-13:30. În
perioada 28 octombrie - 20 noiembrie 2013 au fost înregistrate 2293 de
cereri şi declara

-

-

.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa
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În perioada decembrie 2013 - ianuarie 2014,
lucr şi
Substan

şur
şi juridice.

Controalele vizeaz

şi zonele pie

şurate cu ocazia
s

ştii au efectuat 53 de
controale, fiind identificate 26 de persoane şi
constatate 28 de infrac

şi 2.
În cursul anului 2012 şi nici anul acesta, nu au

fost înregistrate evenimente negative constând în
r

ătorii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi

ă
ă ării opera

ătre persoanele fizice
ă atât societă

ă au achizi
ă indicii că se

comercializează astfel de articole.
În urma ac ă

ărbătorilor de iarnă din anul 2012 (până la data de
28 decembrie a.c.) poli

ă în vederea
confiscării cantitatea de 75,3 kg articole pirotehnice
din categoria 1

ăniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri,
cauzate de folosirea necorespunzătoare a
obiectelor pirotehnice.

ART. 37
1) Producerea, experimentarea, prelucrarea,

deţinerea, transportul, folosirea sau orice altă
operaţiune cu materii explozive, efectuată fără drept,
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare
de la 6 luni la 5 ani.

2) Când fapta prevăzută în alin. (1) se referă la o
cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil sau când
cantitatea de exploziv este însoţită de materiale de
iniţiere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

3) Orice operaţiune cu articole pirotehnice,
efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

4) Comercializarea articolelor pirotehnice din
categoriile 1 şi P1 (focuri bengale, chibrituri,
beţişoare bengale, pocnitori de Crăciun, jerbe,
granule scânteietoare, chibrituri detonatoare,
pocnitori pentru petreceri, scântei, bobiţe explozive,
articole pirotehnice destinate vehiculelor şi alte
destinaţii) către persoanele cu vârsta sub limita
prevăzută de lege, precum şi comercializarea către
publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi
utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni
şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

5) Tentativa se pedepseşte.
ART. 38
1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se

sancţionează astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 34, cu amendă

de la 3.000 lei la 6.000 lei ;
- art. 34 = (1) Persoanele fizice sau juridice

autorizate pot folosi articolele pirotehnice de
divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare
a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a
mediului.

(2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în
următoarele situaţii :

a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia
perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor
de interes local, naţional sau internaţional, în baza
aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile
de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100
m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile
electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare
şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de
instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de
reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice
şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă
pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de
alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei
rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu
aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.
(3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice

din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile
în care există acordul primăriei, al inspectoratului
pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al
municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului
judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de
Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se
execută jocurile respective.

b) nerespectarea prevederilor art. 31, cu amendă
de la 5.000 lei la 7.500 lei.

- art. 31 = (1)Articolele pirotehnice trebuie să aibă
inscripţionate în limba română categoria din care fac
parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie,
precum şi pericolele care apar la păstrarea,
depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

(2) Persoanele fizice sau juridice autorizate au
obligaţia ca, la solicitarea justificată a autorităţii de
supraveghere a pieţei, să furnizeze acesteia toate
informaţiile şi documentaţia necesară pentru a
demonstra conformitatea produsului cu cerinţele
esenţiale de securitate.

2) Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi
aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor
juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (1) se majorează cu 100%.

ţe Periculoase intensifica acţiunile pe întreg
teritoriul judeţului, pentru verificarea legalit ţii
desf ţiunilor cu obiecte pirotehnice, de
c

ţile comerciale
identificate c ţionat articole pirotehnice,
cât ţelor, acolo unde exist

ţiunilor desf

ţi

ţiuni la regimul materiilor
explozive. De asemenea a fost ridicat

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor
explozive

Materiile explozive în aten]ia poli]i}tilor

Registru electronic al apostilelor
Institu - e

-

ţia Prefectului Judeţul Cara z
ţa apostilei

eliberate de c ţiile prefectului pentru actele oficiale
administrative, cod SMIS 31493, implementat de Ministerul Afacerilor
Interne, prin Direcţia General

ţiei Prefectului.
În cadrul acestui proiect va fi implementat un registru electronic al

apostilelor ce va oferi posibilitatea verific
ţei apostilelor eliberate în România pentru actele

oficiale administrative.
Cet ţenii, autorit ţile, instituţiile publice sau angajatorii vor putea

verifica în timp real apostilarea documentelor române ţinând
astfel garanţia autenticit ţii actelor oficiale administrative emise de
c ţile statului nostru ţenii români
pe teritoriul statelor semnatare ale ConvenţieiApostil

ţei apostilei
ţ

ţia autorit ţilor

ţiei erorilor umane în prelucrarea datelor, pe fondul
cre ţei activit ţilor desf

ţei activit ţii de
eliberare a apostilelor, prin instruirea personalului responsabil de
aceast ţiei informatice,
cât ţiilor de lucru din cadrul instituţiilor
prefectului cu serverele M.A.I.

Proiectul, în valoare total

ţarea nerambursabil
ţional Sectorial Cre

ţii Economice. Astfel, pentru implementarea proiectului,
din bugetul naţional vor fi alocaţi doar 284.587 lei, sum

ţiilor publice ce se vor realiza prin proiect.

ş-Severin,

şi Controlul
Institu

şti, ob

şi prezentate de c

şi a
datelor cuprinse în aceasta se va face cu uşurin

şi a altor persoane interesate a unui mod rapid şi
facil de verificare a acestor date.

Odat şi
posibilitatea apari

şterii eficien şurate în acest domeniu, prin
alocarea de echipamente I.T. dedicate eliber

şte şi creşterea eficien

şte utilizarea aplica
şi prin interconectarea sta

şterea
Competitivit

promov a ă
proiectul Sistem interoperabil centralizat pentru eviden

ătre institu

ă pentru Îndrumarea

ării, de către persoanele
interesate, a existen

ă ă

ă
ătre autorită ătre cetă

ă.
Prin implementarea proiectului, verificarea existen

ă, printr-o procedură
online aflată la îndemâna publicului. Totodată, se va crea premisa
scăderii riscului de folosire a unor apostile falsificate, prin punerea la
dispozi ă

ă cu finalizarea acestui proiect va fi minimalizată

ă ă
ării apostilei.

Totodată, proiectul urmăre ă

ă activitate în ceea ce prive

ă de 2.039.818 lei, urmează a fi finalizat
până în luna noiembrie 2014. Din totalul de peste 1,6 milioane lei -
valoarea totală eligibilă a proiectului, peste 1,36 milioane lei reprezintă
finan ă acordată din Fondul European de Dezvolta
re Regională (FEDR), prin Programul Opera

ă
ă ce reprezintă

valoarea TVAaferentă achizi
Biroul de presă

Miercuri, 11 decembrie a.c, la sediul Inspecto
ratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, a avut
loc evaluarea activităţii inspectoratului pe anul 2013.
La această activitate au participat prefectul judeţului
şi reprezentanţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul
ordinii şi siguranţei publice, iar din partea
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a
participat domnul locotenent colonel dr. Cristian
Mihai, şeful Direcţiei Pază şi Protecţie Instituţională.

Inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Caraş-Severin, domnul colonel Nicolae
Sorin Axenti, a prezentat materialul de bilanţ şi
realizările instituţiei în anul 2013.

A fost analizată activitatea şi misiunile executate
pe linia menţinerii şi asigurării ordinii publice, pe linia
supravegherii şi protecţiei instituţionale, precum şi
aportul inspectoratului la creşterea gradului de
siguranţă publică.

Potrivit bilanţului, în acest an jandarmii cărăşeni
au fost angrenaţi în 5300 misiuni de ordine publică la
care au participat 21312 jandarmi. În perioada de
referinţă efectivele din cadrul structurilor de ordine
publică au executat misiuni de intervenţie pentru un
număr de 749 apeluri prin Serviciul Naţional Unic de
Apeluri de Urgenţă 112, în 5 localităţi.

În anul 2013 au fost organizate şi executate 1559
misiuni de menţinere a ordinii publice prin patrule
mixte, în sistem integrat poliţie - jandarmerie, pe raza
a 4 localităţi urbane şi una rurală, fiind constatate
154 infracţiuni cu 176 autori. De asemenea, în
perioada analizată au mai fost organizate şi
executate un număr de 987 misiuni de menţinere a
ordinii publice prin patrule independente de
jandarmi, fiind constatate 116 infracţiuni cu 128
autori. Media zilnică folosită în misiunile de
menţinere a ordinii publice, a fost de 40 de jandarmi.

Structurile montane din cadrul inspectoratului au
executat 437 de misiuni de menţinere a ordinii publi
ce în zona staţiunilor montane şi pe traseele turistice

Pentru combaterea fenomenului infracţional şi
contravenţional au mai fost executate 48 de acţiuni
punctuale.

În scopul combaterii activităţilor comerciale
ilicite, au fost identificate un număr de 72 persoane
fiind ridicate în vederea confiscării un număr de 8720
ţigarete (436 pachete ţigări). Persoanele în cauză
precum şi întreaga cantitatea de ţigarete au fost

predate la sediul D.J.A.O.V. Caraş-Severin, în
vederea luării măsurilor legale.

Segmentul acestui gen de misiuni a fost
reorientat spre executarea activităţilor cu precădere
prin dispozitive mobile în detrimentul celor statice. În
acest sens când la obiectivele din responsabilitatea
nu sunt activităţi cu publicul, efectivele de jandarmi
au fost organizate în patrule de ordine şi intervenţie,
fiind asigurate în acest timp ordinea publică şi
siguranţa, cât şi securitatea obiectivelor.

Jandarmii cărăşeni şi-au propus pentru anul
2014 continuarea şi consolidarea cooperării şi
colaborării cu celelalte instituţii responsabile cu
aplicarea legii, creşterea eficienţei misiunilor de
menţinere şi asigurare a ordinii publice, creşterea
gradului de siguranţă a cetăţenilor.

Domnul prefect Hurduzeu Silviu a adus mulţumiri
jandarmilor pentru aportul adus la siguranţa şi
liniştea cetăţenilor, pentru profesionalismul de care
au dat dovadă în executarea misiunilor încredinţate,
precum şi pentru buna cooperare cu celelalte
structuri componente ale M.A.I.

La finalul activităţii, domnul locotenent colonel dr.
Cristian Mihai a felicitat personalul unităţii pentru
rezultatele obţinute şi eforturile depuse în
îndeplinirea misiunilor, în pofida tuturor greutăţilor
financiare şi tehnice întâmpinate.

-

-

Misiuni de Ordine Publică

Supraveghere şi Protecţie Instituţională

Bilan] la Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean Cara}-Severin
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Închiriez spa

-
-

-

ţiu comercial. Preţ
100 €/lun

ţ

ţ 11.500
€ neg. Tel. 0770-473621.

Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, cu îmbun ţiri,
parţial mobilat. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0724-761770.

Vând în Re ţa, pe Aleea Dacia,
apartament, 22.000 € neg, cu
mobil

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

Vând în Re ţa, str.

ţa, Govândari,
apartament confort 1, etaj 3, cu 3
camere decomandate, gresie, fa-
ianţ

ţie interioar

ţa garsonier

ţ

ţa. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând garsonier ţa,

Lunc ţa mic
ţit

ţa imobil istoric, vis
a vis de teatrul vechi, cu posibilitate
de transformare în cas

ţa apartament 2
camere, semidecomandat, cu
îmbun ţiri multiple, 25.000 € neg.
Tel. 0722-820910. (RR)

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

Vând în Re ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţ
ţiri, curte

Vând sau schimb apartament 3
camere la cas

ţ

ţe, curte, garaj. Preţ
28.000 € neg. Tel. 0745-027024,
0757-029877.

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

Vând în Caransebe

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

ţ

ă. Tel. 0728-568448.
Vând în Boc ă cu anexe

ădină. Tel. 0740-518765.
Vând apartament la căsu ă,

compus din etaj cu 2 camere

ă sufra
gerie, bucătărie, atelier de lucru,
cămară cu centrală termică, izolat
termic, renovat, termopane noi, cur
te cu acces auto. Tel. 0745-481773.

Vând garsonieră 2 camere, baie
cu vană, u ă metalică, u

ă proprie, izolată interior-
exterior. Merită văzută. Pre

ătă

ă nouă sau fără. Tel. 0724-
761770. (RR)

Vând în Re

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

ă,
12.000 € neg. Tel. 0748-406496. (rr)

Vând casă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faian ă, anexe, grădină, 25.000 €
sau schimb cu apartament în
Re

ă în Re
ă, lângă pia ă, la parter,

îmbunătă ă, termopan, laminate,
u

ă de locuit,
7500 € neg. Tel. 0255-575832,
0740-980519. (RR)

Vând apartament 2 camere,
confort 1 semidecomandat, 23.000
€. Tel. 0722-820910. (RR)

Vând în Re

ătă

ă 3 camere, baie, bucătărie
mare 4x4, centrală pe gaz, pivni ă
cu multiple îmbunătă ă-
dină la 300 mp, 55.000 € neg. Tel.
0355-425649, 0742-250763. (RR)

ă cu apartament 2
camere Govândari + diferen ă. 2
camere 5,5/3,5 m ă 4/3,5
m, dependin

Vând în Mini ă Arad,
castel, 100.000 € neg. Tel. 0255-
561105, 0749-023221. (RR)

Vând în Re
ă, zona Poli

ătă

ărmii, apartament 3 camere, etaj
4, 36.000 € neg. Tel. 0742-138458,
0740-204828. (RR)

Vând în Re
ătă

ătărie,
baie, balcon, termopane, gresie,
faian ă, podele, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tu

şa cas şi
gr

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

ş şi interior
termopan, geamuri termopan,
central

şi

şi

şi Ştefan cel
Mare, apartament. Tel. 0770-
546592, 0769-212428. (RR)

Vând în Reşi

şile
schimbate, renovat recent, 33.000 €
neg. Tel. 0729-137654, 0255-
222550. (RR)

Vând în Reşi

şi
şi

şi schimbate, 6000 € neg. Tel.
0748-362533. (RR)

Vând în Oravi

şi

şi

şi

şi gr

şi o camer

ş, lâng

şi

ş, zona
caz

şi

şi modern, buc

şnad, 20.000 € neg; apar-
tament 3 camere confort 1, Calea
Caransebeşului, etaj 1/4, dotat cu
tot ce-i nou şi modern, 30.000 € neg.
Tel. 0760-479181. (RR)
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Vând teren intravilan cu cas

şi

şte
deosebit

ă cu
suprafa

ă în Re
ă, cu gaz-curent-apă-

canal, vecini buni, pre

ă
Crivaia-Văliug parcelă pentru
construit casă, la 26 €/mp, cu acces
bun, apă, curent, pr ivel i

ă. Tel. 0722-631009.

ţa de 584 mp situat pe
Dealul Mare nr. 18 cu 15.000 €
negociabil. Tel. 0756-651419.

Vând 2 parcele de 700 mp
pentru construit cas ţa, str.
Nera, pietruit

ţ 26 €/mp
negociabil. Tel. 0722-631009.

Vând în satul de vacanţ

Închiriez garsonier
şi

ă mobilată în
Re

ă. Tel. 0756-852473.
ţa, Al. Tineretului, preţ 270

lei/lun

Vând în satul de vacan ă Crivaia
Văliug peste 6000 mp în zona de
construc ă, curent în a
propiere, 11 €/mp. Tel. 0722-631009

ă cumpăr aparta
ment 3 camere, conf. 1. Tel. 0729-
351291.

ţ

ţii, acces, ap

ţ 8000 € negociabil. Tel.
0760-981201.

Persoana fizic

-

-

-

Vând teren intravilan în localita
tea Ezeriş, Caraş-Severin, 1850
mp, pre

Schimb în Re ă cu
apartament 2 camere conf. 1 +
diferen ă. Tel. 0745-818668.

Ofer spre închiriere garsonieră,
etaj 1, mobilată, Al. Tineretului. Pre

ă. Tel. 0770-370534.

şiţa cas

ţ

ţ
300 lei/lun

Vând în Re ţa apartament 2
camere,Al. M ţ neg. Tel.
0726-225083.

şi
ş. Preărghita

Vând apartament 3 camere în
Luncă lângă Flora, decomandat,
conf 1, centrală, termopane la bal
con, la toate cele 3 camere, pere

ăvi
ă, u ă metalică Mako, u

ăi
ătărie, o terasă care poate fi

amenajată pe viitor, etajul 1 din 4,
vecini cu care te po

Vând casă Moroasa, 3 camere,
bucătărie, baie, anexe, renovată
interior. Tel. 0745-818668.

. -

-
ţi

îndreptaţi ţi, gresie, faian
ţ

ţi înţelege.
33.000 €. Tel. 0727-708217.

şi zugr
ş şi moderne,

noi, la toate cele 3 camere, 2 b şi
buc

Vând cas

Vând apartament cu 3 camere
situat în Re ţa zona Intim, et. 1/4,
izolaţie exterioar

ţ negociabil. Tel.
0740-901345.

ă Moniom nr. 99. Tel.
0761-900597.

ă
şi

şi geamuri
termopan, pre

Vând sau închiriez 2 camere de
cămin, zona Intim, îmbunătă

ălzire etc.
Liber, ocupabil imediat. Tel. 0727-
045017.

Vând apartament o cameră,
balcon, baie, bucătărie, gaz, strada
Făgăra ă Birta GSM), etaj
1. Pre

ţit,
ferestre termopan, înc

ţ 12.500 € neg. Tel. 0740-
555262.

şului (lâng

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Debitor S.C. NET GENERATION S.R.L., cu sediul în Municipiul
Reşi ş-
Severin, înmatriculat ş-Severin sub nr. J11/324/2001,
CUI14264045, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS
SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon:
0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este .

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

şoara,Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
, ora având ca ordine de zi: prezentarea situa

şoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

Pentru termenul din
şi

ş-Severin, act
de identitate tip CI, seria KS nr.011547, emis de Reşi

şterii 12.12.1965 în loc. Oravi ş-Severin,
CNP 1651212113673, în calitate de asociat unic şi administrator.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar 5189/115/2013, fiind timbrat

ţa, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 28, scara 1, ap. 39, judeţ Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este .

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data public

ţelor este
.

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

Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.

Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoac
ţionarilor/asociaţilor debitorului pentru

desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
, ora la sediul lichidatorului din Timi

ţean român, domiciliat în localitatea Re ţa,
P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, sc. 1, ap. 39, judeţul Cara

ţa la data de
10.04.2000, data na ţa, jud. Cara

ţei însoţit

ă la ORC Cara

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru afi

ă
Adunarea Generală a Ac

Opris Sorin Gigi, cetă

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusa la grefa Tribunalului CARA

ă corespunzător.

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) ăm to

ă ă că:

ă:
1.

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

24.01.2014

30.01.2014 12,15

30.01.2014 se citeaz

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

13.01.2014

10.02.2014
13.02.2014

30.01.2014 11,30

Debitor S.C. Otelu Meca-Precis S.R.L., cu sediul în loc. Oţelu
Ro

ţelor
asupra averii debitoarei, este .

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data public

ţelor este
.

Termen de continuarea procedurii la data de 13.02.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din

Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.

Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoac
ţionarilor/asociaţilor debitorului pentru

desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
, ora la sediul lichidatorului din Timi

ţean francez, domiciliat în Franţa,
Laroche St. Cydroine, str. Croix St. L. Chailleuse, nr. 8, pa

ţile Franceze la data de 17.06.2005, data na
ţa, în calitate de asociat

ţean francez, domiciliat în
Franţa, Saint Die, str. Kemberg, nr. 11, Carte de identitate
000/388300016 emis ţile Franceze la data de 02.03.2000,
data na ţa, în calitate de asociat

ţei însoţit

şu, str. Mihai Eminescu, nr. 10A, ap. BIROU 6, jud. Caraş-Severin,
înmatriculat ş-Severin sub nr. J11/856/2007, CUI
22480732, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu
sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este .

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

şoara,Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
ora având ca ordine de zi: prezentarea situa

şoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

Pentru termenul din

şaport emis de
Autorit şterii 17.11.1952 în
loc. Laroche St. Cydroine, Fran şi administrator;

, cet

şterii 02.03.1965 în loc. Saint Die, Fran şi
administrator.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar 4652/115/2013, fiind timbrat

ă la ORC Cara

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru afi

ă
Adunarea Generală a Ac

, cetă

ă

ă

ă de Autorită

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARA

ă corespunzător.

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) ăm to

ă ă că:

ă
CHAT GERARD RAOUL

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

17.01.2014

23.01.2014 12,15

13.02.2014 se citeaz

VILLAUME ERIC JEAN JAQUES

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

06.01.2014

03.02.2014

23.01.2014 11,00

:
�

�

Debitor S.C. Soccer S.R.L. cu sediul în municipiul Reşi
ş-Severin, înmatriculat

ş-Severin sub nr. J11/50/2002, CUI 14451086, prin lichidator SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea
Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este .

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

şoara,Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
, ora având ca ordine de zi: prezentarea situa

şoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

Pentru termenul din

şi ş-Severin, act
de identitate tip CI, seria KS nr. 127584, emis de Reşi

şterii 07.05.1953 în Reşi ş-Severin, CNP
2530507113697, în calitate de asociat şi administrator.

MOT PUIU, cet şi
ş-Severin, act de

identitate tip CI, seria KS nr.185399, emis de Reşi
şterii 09.02.1962 în loc. Ilovat, jud. Mehedin

şi administrator.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar 4654/115/2013, fiind timbrat

ţa, B-dul
Republicii, nr. 25, sc. 2, ap. 20, jud. Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este .

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data public

ţelor este
.

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

Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.

Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoac
ţionarilor/asociaţilor debitorului pentru

desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
30.01.2014, ora 12,00 la sediul lichidatorului din Timi

ţean român, domiciliat în municipiul
Re ţa, b-dul Republicii, nr. 25, sc. 2, ap. 20, judeţul Cara

ţa la data de
25.07.2003, data na ţa, jud. Cara

ţean român, domiciliat în municipiul Re ţa, str.
Constructorilor, nr. 2, bl. 1, ap. 28, judeţul Cara

ţa la data de
06.12.2004, data na ţi, CNP
1620209112506, în calitate de asociat

ţei însoţit

ă la ORC
Cara

ă
următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru afi

ă
Adunarea Generală a Ac

CRUCERU ELENA, cetă

ă

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARA

ă corespunzător.

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) ăm to

ă ă că:

ă:
1.

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

24.01.2014

30.01.2014 12,30

13.02.2014 se citeaz

2.

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

13.01.2014

10.02.2014
13.02.2014

Debitor S.C. Barbulescu S.R.L., cu sediul în loc. Moldova Nou , str.
Eftimie Murgu, nr.1, jud. Cara

ă
ă la ORC Cara

ă
următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru afi

ă
Adunarea Generala a Ac

, cetă
ă, Sos. Nicolae Titulescu, bl. 27, ap. 8, jude

ă la data de 05.11.2002, data na

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARA

ă corespunzător.

ş-Severin, înmatriculat ş-
Severin sub nr. J11/804/2003, CUI 15920130, prin lichidator SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea
Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este .

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

şoara,Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
ora având ca ordine de zi: prezentarea situa

şoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

Pentru termenul din

ş-
Severin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 094942, emis de Pol.
Moldova Nou şterii 12.07.1974 în loc.
Reşi ş-Severin, CNP 2740712111124, în calitate de asociat
unic şi administrator.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar 4653/115/2013, fiind timbrat

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) ăm

to ă ă că:

ă:
BARBULESCU ALINA

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun
şi creditorii societ

17.01.2014

23.01.2014 12,30

13.02.2014 se citeaz

ţ
ţii în insolvenţ

06.01.2014

03.02.2014
13.02.2014

23.01.2014 12,00

ţelor
asupra averii debitoarei, este .

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data public

ţelor este
.

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

Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea
lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.

Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoac
ţionarilor/asociaţilor debitorului pentru

desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
, ora la sediul lichidatorului din Timi

ţean român, domiciliat în localitatea
Moldova Nou ţul Cara

ţa, jud. Cara

ţei însoţit

�
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ţi doar acciza la benzin

ţ ţi electronice de identitate, care vor conţine mai multe elemente de particularizare, vor
fi puse în circulaţie începând cu 1 aprilie 2014, potrivit unui proiect de Hot ţi din benzina comercializat

G

Legea privind bugetul asigur Guvernul ia în calcul amânarea introducerii accizei la
motorin

Consumul final de energie electric
Noile c

Cota de biocarburan
uvernul a aprobat normele metodologice pentru aplicarea legii privind

programul de gestionare a câinilor f

ărilor sociale de stat a fost promulgată de pre ăsescu
ă cu 3 luni, de la 1 ianuarie 2014, ar urma să crească cu 7 eurocen ă

ă s-a cifrat la 41,2 miliarde KWh în primele 10 luni din 2013, cu
6,3% mai mic fa ă de perioada corespunzătoare a anului 2012 ăr

ărâre de Guvern ă în România va
scădea anul viitor de la 5% la 4,5%, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern

ără stăpân

şedintele Traian B
În trimestrul III 2013, costul orar al for

România este decis

ţei de munc
ţ ţ

ă în formă
ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de cre ă de trimestrul precedent ă de acela

ă INS ă să adere la zona euro iar cel mai realist termen pentru aderare este 2018, a declarat premierul Victor Ponta,
într-un interviu acordat postului de televiziune Euronews

ştere de 1,97% fa şi de 4,18% fa şi trimestru al anului
anterior, informeaz

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4932/2013
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercet

ţinute la examene cu
recunoa ţional
ţelor lingvistice în limbi str

ţelor digitale
cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o
limb ţie internaţional

ţ
ţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat (M.O.
nr. 680 din 05.11.2013)

H.G. nr. 848/2013 pentru modificarea

ţiile realizate de
întreprinderile mici

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

ţia

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

ţiilor din
România - nivel de ocupaţie (

ţiei sociale
ţional de Statistic

Ordinul Ministerului Ap ţionale nr. M.110/2013
pentru abrogarea Ordinului ministrului ap ţionale
nr. M. 102/2006 pentru aprobarea "I.M. - 3/19, Metodo
logia-cadru de organizare

ţiile militare de
înv ţ ţiei personalului pentru participarea

la cursuri de carier ţar
Legea nr. 287/2013 privind aprobarea OUG 10/2013

pentru plata e
ţiilor Legii 9/1998 privind acordarea de compensaţii

cet ţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea
statului bulgar în urma aplic

ţii cet ţenilor români pentru bunurile proprietate
a acestora, sechestrate, reţinute sau r

Ţinutul Herţa, ca urmare a st

ţii cet ţenilor români pentru bunurile trecute în
proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor

ţiei dintre România ţilor
ţilor situate în zona

de frontier

Ministerul Mediului
ţare a Programului vizând educaţia

ţia mediului din
01.11.2013 (M.O. nr. 694 din 13.11.2013)

Ordinul Ministerului Tineretului

Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de
organizare ţional de
definitivare în înv ţ

Legea nr. 296/2013 pentru modificarea

Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr.
142/1998 privind acordarea tichetelor de mas

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 155/2013
privind procedurile de primire a suporterilor faţ

ţ
ţii

ţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontier

O.u.G. nr. 102/2013 pentru modificarea

H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baz
ţar

O.u.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului
pl

Ordinul Ministerului Mediului

ţare a Programului privind cre ţiei de
energie din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului

Guvernul României - Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia
la locul de munc

ă-
rii, tineretului

ă pentru certificarea competen-
ăine

ă pentru certificarea competen

ă de circula ă studiată pe parcursul
învă ământului liceal, respectiv de evaluare a competen

ărârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea
ajutoarelor de minimis pentru investi

ării ocupa
ă

prin Ordinul ministrului muncii, familiei
ă nr.

1.832/856/2011 (M.O. nr. 692 din 13.11.2013)
ărării Na

ărării na

ă

ă ământ sau a selec

ă în ă" (M.O. nr. 692 din 13.11.2013)

ă a despăgubirilor stabilite potrivit
dispozi

ă
ării Tratatului dintre România

ăgubiri sau
compensa ă

ămase în Basarabia,
Bucovina de Nord ării de
război ării Tratatului de Pace între România

ă

ării Protocolului privitor la câteva insule
de pe Dunăre

ă la regimul proprietă
ă, semnată la Belgrad la 05.074.1924, precum

ărilor Climatice - Ghidul
de finan

ă
ă ământ în anul

ă (M.O. nr.
699 din 14.11.2013)

ă (M.O. nr.
701 din 15.11.2013)

ă de care s-a
dispus măsura de siguran ă a interzicerii accesului la
competi ă la sediul
poli ă (M.O. nr. 701
din 15.11.2013)

ăsuri financiar-fiscale (M.O. nr. 703 din 15.11.2013)
ă

minim brut pe ă garantat în plată (M.O. nr. 703 din
15.11.2013)

ătit din fonduri publice în anul 2014, precum ăsuri
în domeniul cheltuielilor publice (M.O. nr. 703 din
15.11.2013)

ărilor Climatice
nr. 2631/2013 pentru modificarea

ădurilor nr. 714/2010 (M.O. nr. 703
din 15.11.2013)

ă din 06.11.2013 (M.O. nr. 705 din
18.11.2013)

şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaş-
terea şi echivalarea rezultatelor ob

ştere interna
şi la examene cu recunoaş-

tere european

şi completarea
Hot

şi mijlocii (M.O. nr. 689 din 11.11.2013)
şi

Persoanelor Vârstnice - Procedura de aplicare a
prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind
protec şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice din
30.10.2013 (M.O. nr. 691 din 12.11.2013)

şi Persoanelor Vârstnice nr. 2176/931/2013 privind
modificarea şi completarea Clasific

şase caractere), aprobat
şi protec

şi al preşedintelui Institutului Na

şi desf şurare a probelor de
evaluare din cadrul admiterii în institu

şalonat

şi
Bulgaria, semnat la Craiova la 07.09.1940, ale Legii
290/2003 privind acordarea de desp

şi
şi a aplic şi

Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10.02.1947,
precum şi ale Legii 393/2006 privind acordarea de
compensa

şi Slove
nilor, în urma aplic

şi la un schimb de comune între România şi
Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24.11.1923, şi a
Conven şi Regatul Sârbilor, Croa şi
Slovenilor, relativ

şi
pentru modificarea şi completarea Legiilor 9/1998,
290/2003 şi 393/2006 (M.O. nr. 693 din 13.11.2013)

şi Schimb
şi

conştientizarea publicului privind protec

şi Sportului nr.
1271/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului tineretului şi sportului nr. 511/2013 pentru
aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din
domeniul public al statului, aflate în administrarea
Ministerului Tineretului şi Sportului, şi pentru aprobarea
contractului-cadru de închiriere (M.O. nr. 695 din
13.11.2013)

şi desf şurare a examenului na
şcolar 2013-2014, din

16.10.2013 (M.O. nr. 698 din 14.11.2013)
şi completarea

Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciar

şi jocuri sportive care se prezint

şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea
unor m

şi alte m

şi Schimb
şi completarea Ghidului

de finan şterea produc

şi p

-

-

-

Curtea Constituţional
ţiei de Independenţ

ţiei, potrivit c

ă a a
decis că textul Declara ă a
Republicii Moldova care prevede că limba de stat
este cea română prevalează asupra prevederilor
Constitu ăreia limba de stat este cea
"moldovenească".

Republicii Moldova

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

Ministerele şi al
şi în acest an

prev

ţi ordonatori principali de credite vor
putea dep

ţii restante, altele decât salariile în bani, potrivit
unui proiect de ordonanţ

ţelor Publice.

ă
ăzute în bugetele aprobate, pentru plata unor

obliga
ă publicat pe site-ul Ministerului

Finan

cheltuielile de personal

În }edin]a de Guvern din 11 decembrie s-a adoptat:

Senatorii au adoptat proiectul de lege privind
unele măsuri de reglementare a vânzării-
cumpărării

de către persoane fizice
ă

terenurilor agricole situate în
extravilan şi de înfiin

şi Reglementarea
Pie

ţare a
Autorit ţii pentru Administrarea

ţei Funciare.

| 12 - 18 Decembrie 2013 | PRISMA

Acordarea grada]iei de merit în
înv@]@mântul preuniversitar

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 744
din data de 2 decembrie 2013 a fost publicat Ordinul
ministrului educa

ă ământul
preuniversitar.

De grada ă personalul
didactic calificat care desfă ă activită

ărul maxim de grada
ă astfel: din numărul

stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor
didactice existente la nivelul inspectoratului

ărul de grada
ă, având în vedere că grada

ă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi
luate în calcul perioadele de suspendare a contractului
individual de muncă din motive neimputabile
angajatului sau de exercitare a unei func

ă efectivă
de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2014.

Personalul didactic din învă ământ care a
beneficiat de grada ă la 31 august 2014
poate participa la un nou concurs.

Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază
de grada

ă pe perioadă nedeterminată în
vederea pensionării.

Personalul didactic titular men
ă, peste vârsta de pensionare,

raportată la data de 1 septembrie 2014, beneficiază de
grada

ă ământul preuniversitar, până la încheierea
perioadei de acordare a grada

înscrierea la concursul pentru acordarea grada

ţiei naţionale nr. 5455/2013 pentru
aprobarea Metodologiei

ţiei de merit în înv ţ

ţie de merit beneficiaz
ţi didactice de

predare.
Potrivit metodologiei, num ţii

care pot fi acordate se calculeaz

ţii acordate personalului
didactic, aflate în plat ţia de
merit se acord

ţii publice.
Gradaţia de merit se atribuie pe o perioad

ţ
ţie de merit pân

ţie de merit de la încetarea contractului
individual de munc

ţinut în activitate, în
funcţia didactic

ţie de merit, pe perioada menţinerii ca titular în
înv ţ

ţiei de merit.

ţiei
de merit;

criterii pentru acordarea gradaţiei de merit;
procedura de acordare a gradaţiei de merit.

şi a criteriilor privind
acordarea grada

şoar

şcolar se
scade num

Metodologia detaliază aspecte privind

3 decembrie 2013

:
�

�

�

juridice.ro,

Proiectul de Lege pentru stabilirea unor m
ţei produselor din sectorul agricol

Proiectul de Lege privind economia social

Proiectul de Lege privind administrarea creanţelor
bugetare reprezentând comisionul datorat de angajatori
inspectoratelor teritoriale de munc

ţii deosebite, cu
modific

ţii a cet ţenilor români în
str

ţional electronic de plat

ăsuri de
reglementare a pie

ă

ă

Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de
încadrare a locurilor de muncă în condi

ările ările ulterioare

Hotărârea pentru modificarea

ă
ăinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.

94/2006

Hotărârea privind modificarea
ărârii de Guvern nr. 1235/2010 privind aprobarea

realizării Sistemului na ă online a
taxelor

Proiectul de Lege reglementeaz
ţilor economice, de valorificare de c

ţului cu aceste produse în unele zone
publice. Actul normativ legifereaz ţinere a
atestatului de produc

ţinute în gospo-
d

ţilor organizate independent
de sectorul public al c

ţi

ţinând grupului vulnerabil;
Stabilirea principiilor care stau la baza economiei sociale;
Definirea unor termeni semnificativi în domeniul

economiei sociale;
Stabilirea mecanismelor de sprijinire

ţarea la nivel naţional a Registrului unic de evidenţ

ţele reprezentând
comisionul datorat pân

ţ

ţii deosebite, de la 31 decembrie 2013 la 31
decembrie 2014.

ţii care în prezent nu
mai corespund realit ţii juridice

ţii prezent
ţi la momentul depunerii

cererilor pentru eliberarea pa
ţii de a ridica

pa
ţii, în funcţie de opţiunea

solicitanţilor, de expediere a pa

ţie ap
ţiune a Sistemului naţional electronic

de plat

ţ
ţiei publice, deoarece acesta

din urm

ă modul de desfă
ă ătre producătorii

agricoli persoane fizice a produselor agricole proprii

ă procedura de ob
ător, care se eliberează la cerere produ-

cătorilor agricoli persoane fizice de către primării, cu avizul
structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din
agricultură. De asemenea, actul normativ reglementează pro-
cedura de înregistrare a structurilor asociative profesionale/
patronale/sindicale din agricultură. O altă măsură vizează
Regimul de întocmire

ănuntul a produselor din sectorul agricol ob
ăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane

fizice se face pe baza documentului de identitate

Principalele reglementări din Proiectul de lege vizează
Definirea termenului de economie socială, care

reprezentând ansamblul activită
ăror scop este să servească interesul

general, interesele unei colectivită

ării întreprinderilor sociale;
Înfiin ă al

întreprinderilor sociale

Potrivit actului normativ, crean
ă la data de 31 decembrie 2010 de

angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă pentru

păstrarea ă
ă la data intrării în vigoare a prezentei legi, se fac venit la

bugetul de stat ă bugetară.

Prin această Hotărâre se prelunge

ă în condi

Hotărârea reevaluează unele dispozi
ă

ări semnalăm
Eliminarea obligativită ării de fotocopii ale

documentelor solicitate de autorită

ă a posibilită

ă

ă o situa ărută ca
urmare a intrării în func

ă a taxelor ă o
discriminare a contribuabilului care plăte

ă de contribuabilul care plăte

ă nu plăte ă, actul normativ
extinde mijloacele electronice de plată online.

şurare a
activit

şi de
exercitare a comer

şi utilizare a carnetului de comercializa-
re a produselor din sectorul agricol. Comercializarea cu
am

şi a
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

şi/sau intereselor
personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare
a persoanelor apar

şi încurajare a
dezvolt

şi completarea carnetelor de munc şi neachitate
pân

şi au regim de crean

şte termenul privind
metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de
munc

şi practice. Dintre noile
reglement

şapoartelor;
Reglementarea expres

şaportul de la orice serviciu public comunitar,
Reglementarea posibilit

şaportului simplu electronic la
domiciliul titularului.

Actul normativ reglementeaz

şi impozitelor, mai precis exist
şte utilizând cardul

prin intermediul SNEP fa şte
utilizând cardul la sediul institu

şte comision. Totodat

şi complet

şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circula

şi completarea
Hot

şi impozitelor utilizând cardul bancar

:
:

�

�

�

�

�

�

�

�
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Adunarea Generală a a ales Iordania ca mem
bru nepermanent, cu mandat de doi ani, în Consiliul de
Securitate, pentru a înlocui Arabia Saudită, care a refuzat
acest loc, într-un act fără precedent în istoria organiza

ă de incapacitatea Consiliului de a
pune capăt conflictelor sirian

ONU -

ţiei,
pentru a protesta faţ

şi israeliano-palestinian.

�

�

� �

� �

�

�

Lumea a pierdut una dintre cele mai mari figuri ale secolului 20, prin moartea lui Nelson Mandela (1918-2013), un gigant în lumea eroilor
pentru libertate Pre Parlamentul Japoniei a
aprobat o lege a secretelor de stat care prevede sanc

Cea mai înalt Bugetul
Bulgariei pentru 2014 include o nou Pre

ău rus, în ora ă de stat în China
ă

astfel de informa ă instan ă din Bulgaria a decis împotriva cererii ex-regelui ării de a men ă
ă taxă de 20% pe energie eoliană ă

şedintele ucrainean s-a întâlnit cu omologul s şul Soci, pe drumul de întoarcere dintr-o vizit
şi pentru jurnaliştii care investigheaz

şi solar şedintele afgan, Hamid Karzai, a vizitat Iranul unde s-a întâlnit cu preşedintele
Hassan Rouhani, cei doi au convenit semnarea unui acord de cooperare şi prietenie

ţiuni dure pentru scurgeri de informaţii din partea oficialilor guvernamentali
ţii ţ ţ ţine una dintre ultimele propriet ţi ale familiei regale

"Economia germană este în formă bună: rata ăzută, ocuparea for ă este în creşomajului este sc ştere iar creşterea salariilor revine la normal", a declarat
preşedintele Bundesbank

ţei de munc

Într-o mişcare surprinz şi dup
şi

înlocuirea acesteia cu o agen

şi societate rus

ătoare chiar ă standardele
ruse, Vladimir Putin a anun

ă numită Rossiya
Segodnya (în engleză Russia Today), care, în cuvintele lui
Putin, "va furniza informa

ă, pentru publicul din străinătate".

ţat închiderea
ţie de pres

ţii cu privire la politica de stat,
viaţa

RIA Novosti
Coreea de Sud a anun

-

ţat extinderea zonei de
patrulare aerian ţiune din Marea Chinei de
Est, de asemenea, revendicat

ţile în aviaţie din Coreea de Sud spun c
ţionale

ă peste o por
ă de China

ă ă extinderea
zonei este în conformitate cu standardele interna

ă în prealabil cu Washingtonul.

şi Japonia.Au
torit

şi a fost discutat

Dup

Organiza

-

ă luni de violen

ă, într-o încercare de a
stopa conflictul.

Violen ă brutală a cuprins
ă, din luna martie,

atunci când primul lider musulman a preluat
puterea după o lovitură de stat. Bande
înarmate de extremi ături de
mercenari din ările vecine, controlează acum
cea mai mare parte din teritoriu. Militan

ăr ă
au fost acuza ă

ă a Comer

ă Bali, ar putea stimula produc
ă globală cu 1000 miliarde dolari.

După rezolvarea unui blocaj legat de
planurile de securitate alimentară din India,
negociatorii s-au confruntat cu opozi

ă, care nu au
acceptat semnarea unui acord care nu prevede
ridicarea embargoului economic impus de SUA
Cubei. Problema a fost rezolvată prin retra
gerea preten

ţe grave, Organizaţia
Naţiunilor Unite a autorizat extinderea
contingentului de trupe franceze

ţa sectar ţara, în
cea mai mare parte cre

ţ
ţii de

ambele p ţi ale liniei de demarcaţie religioas
ţi de comiterea de atrocit ţi,

inclusiv uciderea nediscriminatorie de civili,
distrugerea satelor

ţia Mondial ţului a
convenit asupra primului acord din istoria sa
privind reforma comerţului. Acordul celor 159
de mini

ţia
economic

ţia Cubei

ţiilor reprezentanţilor cubanezi.

şi africane în
Republica Centrafrican

ştin

şti musulmani al

şi viol.
Ţara a trecut prin numeroase lovituri de

stat, revolte şi conflicte, de la independenţa
faţă de Franţa, în 1960. Dar musulmanii şi
comunităţile creştine au coexistat paşnic -
până în prezent, când apare spectrul unui nou
genocid în lume.

ştri care s-au adunat pe insula
indonezian

şi unor state din America Latin

La doar 18 luni de la testul final, ma ătoare Pal-
V One poate fi achizi ă din catalogul Hammacher
Schemmler 2013 sub numele Helicycle, la pre

ă visul unei ma ătoare devine
realitate.

PAL-V ONE (Personal Air and Land Vehicle) este
solu ă de o companie olandeză, PAL-V Europe

NV. Un hibrid între o ma ă cu două locuri

ălătoriile
noastre de zi cu zi intrat oficial în circula

ă în 2001, a prezentat diferite
prototipuri din 2008,

ă
mică, aerodinamică, rotoare pliate

ă mai mult ca un
girocopter care rulează decât o ma ă care zboară.

Potrivit companiei, conducerea hibridului de 680
kilograme pe sol este similară deplasării cu o motocicletă,
din cauza unei sistem patentat care "a ă" automat
vehiculul în func

ă
ă moduri, rulare

ă în aer, zboară sub 1200 m, deci nu
interferează cu traficul aerian comercial. PAL-V este
propulsat de un foarte robust motor certificat pentru zbor.
El rulează pe benzină ă la
180 km/h, atât pe uscat cât ă
pentru decolare (160 metri) ă,
putând practic să aterizeze oriunde. Atunci când nu
utilizează spa ă

depunerea unui plan de zbor. Producătorii afirmă că este
mai silen ă rota

ă ă cu viteză
redusă

ă că acesta poate ateriza în siguran ă, chiar dacă
motorul cedează, deoarece rotorul păstrează auto rota

ă iar
distan ă de deplasare pe sol este de aproximativ
1200 kilometri. Dacă modelele actuale sunt alimentate cu
benzină, modelele viitoare vor folosi

ă
ă, servicii de curierat, chiar

ători".
Fie că este PAL-V ONE, Terrafugia, Trixy Zero sau un

alt vehicul, se pare că tendinţa spre maşini/motociclete
zburătoare este în creştere. Compania PAL-V Europe NV
spune că guvernele din Statele Unite şi Europa se
pregătesc deja pentru un viitor care include trafic aerian
personal, cu proiecte ale unor "autostrăzi digitale" pe care
oricine cu o maşină de zbor să le poată utiliza în condiţii de
siguranţă. Finanţarea iniţială a PAL-V a inclus un împrumut
din partea Ministerului olandez alAfacerilor Economice.

şina zbur

şini zbur

şin şi un giroplan,
PAL-V ONE este relativ uşor de condus şi ar putea fi primul
mijloc de transport terestru-aerian pentru c

şi doar în luna martie a realizat zborul
final din faza de testare cu modelul PAL-V. Cu o cabin

şi aripioare mari în parte
din spate, vehiculul pe trei ro

şin

şeaz
şi unghiul de deplasare.

PAL-V are nevoie totuşi, la fel ca aparatele similare, de
aeroporturi pentru a decola. Un singur rotor şi elicea sunt
desf şurate şi PAL-V ONE este gata de zbor. Comutarea
între cele dou şi zbor, se face în doar 10
minute.

Atunci când se afl

şi poate ajunge la viteze de pân
şi în aer. Distan

şi aterizare este foarte scurt

şi aterizeaz
şi este foarte uşor de controlat. Tehnologia giroplan

înseamn

şi sarcina util

şi biodiesel sau
bioetanol.

Proprietarii vor avea nevoie de un certificat de pilot
sportiv pentru a-l folosi. PAL-V nu este destinat doar
amatorilor. Compania se adreseaz şi profesioniştilor, cum
ar fi poli şi controlul de frontier
şi "medici zbur

ţionat
ţul de

295.000 dolari.
În ultimii ani, mai multe companii fac tot posibilul pentru

a se asigura c

ţia propus

ţie.
Compania, fondat

ţi, arat

ţie de viteza

ţa necesar

ţiul aerian controlat, nu este necesar

ţios decât elicopterele datorit ţiei lente a
rotorului principal. Decoleaz

ţ
ţie.

Cu un rezervor de aproximativ 100 litri (27 galoane),
raza de zbor este între 350 - 500 de kilometri, în funcţie de
tipul de vehicul, condiţiile de vânt

ţa maxim

ţia

Toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat
să pună în aplicare un set de recomandări propuse de Comisia
Europeană pentru a intensifica integrarea economică ă a
comunită ă în
unanimitate de mini

ătre Comisie. Prin
adoptarea acestei recomandări, care este primul instrument juridic
adoptat vreodată de UE pentru integrarea romilor, statele membre se
angajează să ia măsuri specifice pentru a reduce decalajele dintre
romi

ăsurile de integrare
efectivă a romilor în statele membre con ări specifice
pentru a ajuta statele membre să î ă î

ă statelor membre să ia măsuri
specifice pentru a reduce decalajele dintre romi

ă Cadrul UE pentru strategiile na

ări efective a popula ă
din statele membre.

Bazându-se pe rapoartele Comisiei referitoare la situa
ă pe cele patru domenii în

care liderii UE au stabilit obiective comune pentru integrarea romilor
în Cadrul UE pentru strategiile na

ă statelor membre să aloce pentru integrarea romilor nu numai
fonduri ale UE, ci

ă statelor membre orientări privind
politici transversale pentru integrarea romilor, cum ar fi asigurarea
implementării strategiilor la nivel local, asigurarea respectării
normelor împotriva discriminării, aplicarea unei strategii de investi

ă
ărăciei.

De
ă pună în practică măsuri concrete pentru a

îmbunătă ă. Potrivit unui raport
privind progresele înregistrate publicat de Comisie în luna iunie,
statele membre trebuie să îmbunătă ă punerea în aplicare a
strategiilor lor na

ăvara anului 2014, Comisia va elabora un nou raport referitor la
progresele înregistrate de statele membre.

De ă voteze în acest caz, Parlamentul
European a sprijinit, la rândul său, Recomandarea Consiliului, în
urma unui vot exprimat la 5 decembrie în cadrul Comisiei pentru
libertă

ă
ării unor resurse

financiare adecvate pentru politicile de integrare a romilor. Se
preconizează ca rezolu ă fie adoptată în plen de Parlamentul
European la începutul anului 2014.

În ceea ce o prive ă evalueze, în

propriile rapoarte intermediare din primăvara fiecărui an, progresele
înregistrate. De asemenea, constatările vor reprezenta o contribu

ări
specifice cu privire la aspecte legate de romi unui număr de cinci
state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România,
Slovacia). În aceste recomandări specifice fiecărei ări se solicita
celor cinci state membre să asigure punerea în aplicare a strategiilor
lor na ă integreze măsuri specifice
referitoare la romi în politicile orizontale relevante. Ciclul anual al
semestrului european garantează că integrarea romilor rămâne în
mod ferm

ările bugetare din resurse na

ămâne o pârghie financiară importantă pentru
sprijinirea integrării romilor. Pentru perioada financiară următoare,
Comisia a propus ca integrarea comunită

ără ă devină o prioritate specifică de investi

ă sprijinul UE este inclus într-o strategie cuprinzătoare de
integrare a romilor. Pentru a asigura disponibilitatea resurselor
financiare corespunzătoare, statele membre trebuie să aloce
integrării sociale cel pu

ă, ci este

ă este numeroasă. Romii reprezintă o parte tot mai
importantă ă ă

ă viitoare. Politicile eficiente de activare a for ă

ă un loc de muncă sunt esen
ă să î ă participe activ la via
ă ă.

În raportul din 2013, Comisia Europeană a făcut apel la statele
membre ale UE să pună în aplicare propriile strategii na

ă îmbunătă ă integrarea economică ă a romilor
în Europa. Statele membre au elaborat aceste planuri ca răspuns la
Cadrul UE pentru strategiile na

ă, inclusiv pentru a îmbunătă

ă, locuin ănătatea. În perioada 2007-2013, suma
globală pusă la dispozi ă a fost
de circa 26,5 miliarde EUR. Statele membre sunt responsabile de
gestionarea acestor fonduri, inclusiv de selectarea proiectelor
specifice. O mare parte din fonduri sunt alocate proiectelor care
vizează toate grupurile excluse din punct de vedere social, nefiind
rezervate neapărat pentru comunită

ă înfiin
ă ajute la planificarea utilizării fondurilor destinate romilor în

statele membre, implicând ă

şi social

ştrii reuni
şase luni de la prezentarea propunerii de c

şi restul popula

şi intensifice şi s şi accelereze
eforturile. Aceasta recomand

şi restul popula

şi fonduri na şi din sectorul ter

şi femeilor de etnie rom şi
identificarea de solu

şi recomandarea nu are caracter juridic obligatoriu, statele
membre ar trebui acum s

şi, oficial, nu este obligat s

şi regionale în elaborarea şi punerea în aplicare a
politicilor privind romii, precum şi importan

şte, Comisia va continua s

şi s

şi constant pe agenda UE.
Pentru a ob şi durabile pe teren, începând

din 2014, ar trebui asigurate aloc
şi europene. Fondurile structurale ale UE, în special Fondul social
european, vor r

şi romii, s

şi în
interesul statelor membre, în special al statelor în care minoritatea de
etnie rom

şi mai mare din popula şcolar şi din for
şi

serviciile de sprijin individualizate şi accesibile pentru romii care
caut

şi valorifice capitalul uman şi s
şi social

şi social

şi aprobat de liderii UE în iunie 2011.
Statele membre pot utiliza fondurile structurale ale UE pentru a

finan

şi s

şi mai bine orientate, Comisia a
solicitat statelor membre s

şi autorit şi regionale.

ţilor de romi. Recomandarea Consiliului a fost adoptat
ţi în cadrul Consiliului la mai puţin de

ţiei.
Recomandarea Consiliului cu privire la m

ţine orient

ţiei.
Recomandarea consolideaz ţionale
de integrare a romilor convenit în 2011 de toate statele membre,
stabilind condiţiile unei integr ţiei de etnie rom

ţia romilor
din ultimii ani, recomandarea se axeaz

ţionale de integrare a romilor:

. Pentru realizarea acţiunilor vizate, în recomandare se
solicit

ţionale ţiar – un factor-
cheie identificat de Comisie în evaluarea sa de anul trecut a
strategiilor naţionale ale statelor membre.

În plus, recomandarea ofer

ţii
sociale, asigurarea protecţiei copiilor

ţii pentru reducerea s

ţi situaţia populaţiei de etnie rom

ţeasc
ţionale de integrare a romilor în conformitate cu

Cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor. În
prim

ţi civile (LIBE). Comisia a adoptat un proiect de rezoluţie
referitoare la progresele în materie de punere în aplicare a
strategiilor naţionale de integrare a romilor, în care s-a subliniat rolul
autorit ţilor locale

ţa aloc

ţia s

ţie
la procesul semestrului european pentru coordonarea politicilor
economice. În exerciţiul din mai 2013, pe baza propunerii Comisiei,
în cadrul semestrului european, Consiliul a adresat recomand

ţ

ţionale de integrare a romilor

ţine rezultate tangibile
ţionale

ţilor marginalizate, printre
care se num ţii.
În acest context, au fost propuse condiţii ex ante specifice pentru a
garanta c

ţin 20 % din creditele care le sunt alocate din
Fondul social european.

Integrarea romilor nu este doar o obligaţie moral

ţia de vârst ţa de
munc ţei de munc

ţiale pentru a permite populaţiei de
etnie rom ţa
economic

ţionale
menite s ţeasc

ţionale de integrare a romilor, adoptat
de Comisie la 5 aprilie 2011

ţa proiecte de integrare social ţi
integrarea romilor în domenii precum educaţia, ocuparea forţei de
munc ţele

ţie pentru proiecte de integrare social

ţile de romi. Pentru a asigura
realizarea unor proiecte mai eficace

ţeze puncte de contact naţionale
care s

ţile locale

accesul la educaţie, la locuri de munc
ţe

ă, la servicii de sănătate şi
la locuin

Etapele următoare

Context

Comisia European - IP/13/1226 09/12/2013ă

S-a adoptat primul instrument juridic al UE pentru
integrarea romilor

Partidul conservator al cancelarului Angela
Merkel sprijină acordul pentru formarea unui
guvern cu rivalii de centru-stânga, lăsând la o
parte preocupările fa ă concesiunile făcute în
timpul negocierilor, care includ un salariu minim
la nivel na

ă ab

ăbi

ării celor 470 de mii
de membrii în

ă nu apar obstacole, este de
a ă fie aleasă de parlament
pentru un al treilea mandat de patru ani, la data
de 17 decembrie.

ţ

ţional

ţii la Congres au votat aproape în
unanimitate în favoarea acordului, cu doar
dou ţineri din 180 membrii.

Acordului de coaliţie mai are un obstacol de
trecut: social-democraţii, care au ie ţi din
anterioara "mare coaliţie" cu Merkel, între 2005

ţelegerea. Rezultatul este de
a

şi posibilitatea pentru unele
categorii de a se pensiona mai devreme.

Delega

şit sl

şi 2009, vor supune consult

şteptat în acest week-end.
Presupunând c

şteptat ca Merkel s
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier
ţa, str.

F -
ţiri. Preţ 12.000 € neg. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.
Vând vil

ţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

Vând 55 ha teren agricol
intravilan situat în localitatea C

ţ 2.000 €/ha.
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.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat -

ţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lun Tel. 0741-039378,0745-114932

ţie. Preţ 140 €/lun Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 2 camere
utilat

ţ 140 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 4 camere,
110 mp, situat în Re ţa, str.
F

ţ 300 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez restaurant pe muntele
Semenic, 80 locuri parter

ţionare pentru
sezon iarn

ţ 1500 € lunar. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

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

Închiriez hal
ţi, curte

betonat ţii adminis-
trative 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. 0741-039378.

ă în bloc de
apartamente situat în Re

ăgăra ără îmbună
tă

ă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar

ăi proprii. Pre

ălan
jud. Hunedoara. 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.
Închiriez apartament 2 camere,

decomandat, utilat
ă de spălat), etaj 2/4, zona

Poli ă.

ăgăra ă) utilat

ă, cu parcare 100 locuri.
Pre

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

ă cu trafic auto intens
circulat. Pre

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

şi
şului etaj 2/4, f

şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu b

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, decoman
dat, Reşi

şi mobilat (nu are
maşin

şi mobilat complet, situat în
Lunca Pomostului. Pre

şi
şului (zona central şi

mobilat complet. Pre

şi 80 locuri
etaj, în stare de func

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşi

şi
utilat complet. Pre

şi

-
-

Vând 13.000 mp teren plus hal

a

€/

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

Vând în Re
ă

100 lei; radiocasetofon Stereo
Spatial culoare gri, cu 2 boxe, 50 lei
neg. Tel. 0744-759866. (RR)

Vând la Soceni porc 100 kg, 10
lei/kg. Tel. 0754-571440. (RR)

Vând la Cara ă de
cereale industrială, capacitate 800-
1000 kg/h; centrală termică pe
lemne 20 kw. Tel. 0255-232277,
0740-956663. (RR)

Vând la Re ă bucătă-
rie inox cu masca respectivă, 200
lei. Tel. 0745-258069. (RR)

Vând în Re ă
combinată. Tel. 0770-546592,
0769-212428. (RR)

Vând la

ăi de fân de
calitate superioară, începând de la
200 lei claia. Tel. 0255-210535 (RR)

Vând la
ă

ăptămâni, 500 lei. Tel.
0729-105832, 0255-260300. (RR)

Vând la Borloveni telefon Nokia
c201, în garan

ă; 2 geamuri
cadru din lemn, noi, 2.20x1.52, 600
lei. Tel. 0762-378703. (RR)

Vând în Re
ă veche cu pedale,

pe bază de aer, fran ă, stare
perfectă, 1000 lei neg; mobilă de
sufragerie, stare bună, 600 lei;
telefon Hello Kitty Alcatel, 300 lei
neg. Tel. 0748-362533. (RR)

Vând la Grădinari porc 130 kg, 9
lei/kg. Tel. 0743-508299. (RR)

Vând la Giurgiova că

ă, 180 lei; tv
color sport, gri metalizat, 130 lei;
tricou cu Steaua, 50 lei; scaun de
birou, 70 lei/buc; mixer mare Inkel
300 lei; sta

ăr televizoare color

şi
şi bocanci de schi, împreun

şova moar

şi

şi

Şoşdea porc rasa
Pietrain, 110-120 kg, 10 lei/kg. Tel.
0746-105860. (RR)

Vând la Câlnic 10 cl

Şoşdea vi
şie, bun şi de carne şi de lapte,

2300 lei neg. Tel. 0745-304827 (RR)
Vând la Teregova purcei de

carne 8 s

şi

şi

şi
monitoare lcd în stare de func

ţa schiuri Fischer,
beţe

ţa chiuvet

ţa o mobil

ţea 8 luni,
ro

ţie, 170 lei, bonus un
telefon în reţea italian

ţa binoclu rusesc,
100 lei neg; org

ţuzeasc

ţel de talie
mijlocie, culoare crem, 100 €. Tel.
0255-234516. (RR)

Vând în Re ţa hdd de laptop de
80, 40 lei; pereche bocanci nr. 41,
50 lei; covor nou, 130 lei; dvd, 30 lei;
calculator P4, cu monitor lcd, 300
lei; tv color diagonala 51, gri
metalizat, telecomand

ţie de amplificare Sony,
180 lei. Cump

ţiona
re. Tel. 0765-577197. (RR)

-

Vând palton piele tip pardesiu,
nou, preţ 100 lei. Tel. 0355-408644.

Vând bibliotec
ţ

ţi istorie, sport, medicin
ţi vechi. Tel.

0770-495775.
Vând televizor color Delton,

diagonala 54 cm, culoare gri, cu
telecomand

ţ 20 lei/
bucata; combin

ţie+boxe, 110
lei; Nokia 6300, 110 lei; Nokia color
30 lei, iphone cu 2 cartele, 150 lei.
Tel. 0721-414951, 0721-798604.

Vând fier de c
ţ 80 lei.

Tel. 0741-633690, 0737-575779.
Vând Nokia 6300, card, camer
ţ 110 lei; Nokia 6234, card,

camer ţ 110 lei; Nokia 5310
express music, subţire, preţ 110 lei;
iPhone cu 2 cartele, preţ 160 lei. Tel.
0721-414951.

Cui îi prisosesc paie în gospo-
d

Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.

ţel 140 kg, 3
luni, 10 lei/kg. Tel. 0728-510299,
0255-551125, dup

ţi de fân, paie

ţie
de muls; 2 porci 140-150 kg, 9 lei/kg.
Tel. 0760-272242. (RR)

Vând la Ezeri
ţel 7 luni, 2000 lei neg.

Tel. 0729-113724. (RR)
Vând în Re ţa convectoare pe

gaz Lampart LB80 pentru c
ţat, pentru

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

ţa schiuri, 80 lei
neg; pereche de cizme piele
m

ţelan pentru
condimente, 12 piese; aparate
defecte pentru piese: radio
casetofon, aspirator, pr

ă u ă 9
corpuri, an 1970, măsu ă rotundă
nuc, căr ă,
literatură drept, alte căr

ă. Tel. 0721-155683.
Vând 2 fotolii tip scoică. Tel.

0721-155683.
Vând carpetă persană

ă copii. Tel. 0721-155683.
Vând jocuri originale Play Sta-

tion 3, PSP, PS2, portabil, pre
ă muzicală Philips,

cd, casete, radio, sta

ălcat Tefal cu
aburi, în stare f. bună. Pre

ă,
pre

ă, pre

ărie, pentru adăpostul unor câini,
este rugat să apeleze Tel. 0724-
741994. (RR)

Vând la Boc

ă ora 20.00. (RR)
Vând la Boc

ă;
ă

vietnameză, 80 kg, 1000 lei neg;
grăsuni 50-60 kg, 550 lei/buc neg.
Vând la Berzovia scroafă 200 kg, 9
lei/kg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând la Dognecea 3 vaci de-a
făta, cu lapte, 8500 lei neg; instala

ăldură,
omologate, cu tiraj for

ă, garan-

ă 220 V, tv, dvd, senzori,
microfoane, boxe încorporate,
profesional, aproape nou, 200 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Lupac mulgătoare, 1200
lei. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la Grădinari 8 purcei rasa
Pietrain, în vârstă de 2 luni, 500 lei
perechea. Tel. 0255-575832. (RR)

Vând în Re

ărimea 38, damă, 60 lei mult neg;
oglindă pentru hol, 50 lei; suport
inox pentru perie ă,
30 lei; covor persan rotund, 50 lei
neg; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei neg; canapea în stare
foarte bună, cumpărată din
magazin, nouă, 600 lei neg; baterie
nouă din inox pentru chiuvetă, în
cutie, 80 lei; serviciu por

ăjitor pâine;
încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc;
veioză pentru birou, 15 lei; veioză
pentru noptieră la dormitor, 15 lei.
Tel. 0355-415185, 0786-483218,
0747-468797. (RR)

şoar

şi birou
şcoal

şa vi

şa balo
şi lucern şrot de floarea soarelui;
sorg pentru animale; scroaf

ş porc 90-100 kg,
10 lei/kg; vi

şi

şiri, surs

şi

şi hârtie igienic

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

Agentii imobiliare,

6

Vând la Sacu vacă de 4 ani,
gestantă luna 5-a, 2300 lei; iapă
pentru reformă; 7 purcei, 400 lei
perechea. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la Sacu porc 120-130 kg şi
porc 150 kg, 9 lei/kg. Tel. 0729-
966850. (RR)

Vând la Boc
ţie 2013, 5 lei/kg.

Tel. 0743-303606. (RR)
Vând la Caransebe

ţoli. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând la Re ţa porci, 10 lei/kg.

Cump

ţi de mecanic

ţie, cu
discuri bonus, 180 lei neg; strung
pentru cozi de m

ţa frigider conge-
lator cu 5 sertare, 500 lei neg; 2
teracote, 500 lei/buc, ofer în preţ
u

ţelu Ro ţuic

ţei rasa Shar Pei. Tel. 0355-
401982. (RR)

Vând în Re ţa schiuri, beţe,
bocanci de schi, placi de z

ţime 2.20 m, cu 3
greut ţi, perfect ţio-
nare, 1500 lei; ma

ţ pentru
copii cu saltea, 150 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând la Sacu purcei 8 s

ţelu
ţel Bichon Havanez de 4 ani, alb;

preţuri neg. Tel. 0755-940848. (RR)
Vând la Stamora Moraviţa 4

porci între 70

ţa 100-150
g

şa vin roşu de cas

ş pat de
dormitor cu saltea, nou, nefolosit,
1.60x2.00, 800 lei neg; covor
persan, 2.50/3.50, 200 lei neg. Tel.
0724-488224, 0761-131883. (RR)

Vând la Şopotu Vechi 2 porci,
120-135 kg, 10 lei/kg. Tel. 0748-
146425. (RR)

Vând la Anina comote de 24-25

şi

şi pentru
fum de 125, 50 lei/buc; aparat su-
dur

şi

şile de la focar. Tel. 0730-552734,
0763-707106. (RR)

Vând la O şu
şi anul

acesta, 5 lei/kg; dulap cu 3 uşi şi pat
2 persoane, 400 lei. Ofer gratis 2
c

şi

şin

şin

ş pres

ş

şi 90 kg, 9 lei/kg. Tel.
0762-950193. (RR)

Cump
şii. Tel. 0768-700550. (RR)

Vând la Dezeşti porc de carne
crescut în gospod

ă,
de grădină, produc

ăr dulap haine 2.00x0.80 m.
Tel. 0721-147604. (RR)

Vând la Anina 2 coco

ă 220/380 V, 700 lei neg; drujbă
electrică nouă cu lama 40 cm, 600
lei neg; vând căr ă auto
pt. tractoare, Dacia, Saviem, Raba,
autobuze, de la 50 lei/buc; radio
Traviata cu pick-up, de colec

ătură, 150 lei. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)

Vând în Re

ă din vin,
12 lei/kg; vin de anul trecut

ă

ăpadă,
50-100 lei perechea; ceas pendulă
foarte vechi, înăl

ă ă stare de func
ă electrică de

cusut în perfectă stare, 100 €;
ma ă de cusut Singer, modelul
foarte vechi, 100 €; pătu

ăptă-
mâni, 360 lei perechea; 3 grăsuni,
40 kg bucata, 300 lei/buc sau 600 lei
perechea. Tel. 0757-408689. (RR)

Vând în Caransebe ă
Dadant de făcut faguri de ceară;
storcător de faguri pentru miere pe 3
rame; că ă Pudel 2 1/2 ani, albă;
că

ăr în Oravi
ăini ro

ărie, 130 kg. Tel.
0723-235961. (RR)
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Debitoarea S.C. Caras Imobiliare S.R.L.

ţ ţi
creditorii societ ţilor în insolvenţ

17.03.2014
06.03.2014

06.03.2014 se citează

, sediul social în loc.
Re ţa, b-dul Revoluţia din Decembrie, nr. 33-34, ap. cam. 14, jud.
Cara

ţului J11/1129/2006, prin lichidator judiciar SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timi

ţelor
n

ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva creanţelor n

ţelor
este .

Termen de continuarea procedurii la data de .
Pentru termenul de
PATRU LIVIU, cetăţean român, domiciliat în municipiul Reşiţa, b-dul

Alexandru Ioan Cuza, nr. 26, sc. 4, et. 1, ap. 4, jud. Caraş-Severin, act de
identitate tip CI , seria KS, nr. 379864 emis de SPCLEP Reşiţa la data de
24.06.2011, data naşterii 24.03.1973, în loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin,
CNP 1730324113677, în calitate de asociat unic şi administrator.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusa la grefa Tribunalului Caraş-Severin în dosar
nr. 1560/115/2013 , fiind timbrată corespunzător.

şi
ş-Severin, cod de identificare fiscal

şoara, Aleea
Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului suplimentar este .

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv consolidat al crean

ă 20086546, număr de ordine în
Registrul Comer

ă
următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean
ăscute în cursul procedurii, este de .

Termenul limită pentru verificarea crean

ăscute în cursul procedurii este .
Termenul pentru afi

În baza art. 109 alin. (1) ăm to
ă ă că:

13.01.2014

06.03.2014

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

13.02.2014

�

Notificare

:
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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
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

RE

ANINA:

13

ŞI

Ş:

ŢA: -

B

CARANSEBE

Ţ:

medic rezident: 1;

ĂILE HERCULANE:

TOTAL JUDE

montator subansamble: 2; muncitor
necalificat la între

ăierea materialelor de construc ă
telegrame: 2; operator la robo ă
de mare tonaj: 1; statistician medical: 1;

ţinerea de drumuri,

ţii: 1; oficiant po
ţi industriali: 1;

şosele, poduri, baraje: 1;

brutar: 1; medic rezident: 2; muncitor necalificat la
spargerea şi t şt

şofer autocamion/maşin

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 11.12.2013

Vând motociclet

Vând Renault Clio 1600 cmc,
stare perfect

ă Honda CBR
de 125 cmc, din 2005, 22.000 km.
Tel. 0729-960060

ă, acte la zi, pre

ă
pentru Opel fără ABS; motor de
ventilator pentru radiator apă

ă direc ă pentru
Opel. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Re

ă, 16 valve, aer condi

ăl

ări, 157.100 km, consuma-
bile schimbate, distribu

ă în octombrie
2015, asigurare, 2200 € neg;
bicicletă mountain bike, neagră,
sidefată, 200 lei neg. Tel. 0744-
759866. (RR)

Vând la Cara ă
semănat cartofi; ma ă întors fân;
pră

ă la tractor; plug cu 3

ăr la Mehadia, Renault 11
din 1987 pe benzină, pentru piese
sau Dacia 1310 pe injec

ă trac ă, arată
foarte bine, 5700 € neg. Tel. 0724-
105787. (RR)

Vând la Anina un set de
cauciucuri noi de iarnă, de Nissan X-
Trail, cu jante tablă, 260 € neg. Tel.
0745-260668, 0762-216088. (RR)

Vând în Re ă
basculantă de 3 tone, pentru tractor,
cu o singură axă, 1000 € neg. Tel.
0757-311013. (RR)

ă, 1100 €
neg. Tel. 0748-362533. (RR)

Vând Daewoo Nubira 2, an
2006, 1600 cmc, 3500 € neg. Tel.
0722-820910. (RR)

ţ 1100 €
neg. Tel. 0356-459615.

Vând electromotoare, alterna-
toare, pompe de injecţie Bosch,
cricuri. Tel. 0770-495775.

Vând la Re ţa 2 semiremorci
pentru tractor 445, preţ 3200 lei
respectiv 2700 lei, neg. Tel. 0728-
829946. (RR)

Vând în Re ţa butuci roţi faţ

ţie mecanic

ţa Golf 4, model
Coupe, an 2001, înmatriculat în
România în februarie 2010, motor
1.6 benzin ţio-
nat, geamuri electrice, computer
bord, oglinzi electrice heliomate,
scaune reglabile pe în ţime, radio
cd mp3 cu 4 boxe, volan reglabil,
alte dot

ţia în garan-
ţie, verificare pân

ţie. Tel.
0721-698600. (RR)

Vând la Plugova tractor 445 cu
dubl ţiune, are cabin

ţa semiremorc

Vând în Re ţa Ford Mondeo
Combi, an 1997, motor 1.8 diesel,
înmatriculat în 2010 în România,
acte la zi, taxa nerecuperat

şi

şi

şi
caset

şi

şova maşin
şin

şitoare; tractor; cositoare care se
adapteaz şi 4
brazde. Tel. 0255-232277, 0740-
956663. (RR)

Cump

şi

şi

Vând la Lovrin, Timi
ă,

arată

ş, auto-
turism Rover 75, an 2003, motorin

şi merge foarte bine, 4750 €.
Tel. 0766-420209. (RR)

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

Bărbat pensionar, 70 ani, în
Re

ă, să locuiască la mine.
Tel. 0745-456797.

Domn 40 de ani, prezentabil,

ă cu doamnă, pentru
căsătorie. Am stare materială bună.
Tel. 0733-235980.

ştin

şi

şaten, ochii verzi, antialcool, doresc
cunoştin

ţ
ţie serioas

ţa, singur, caut o femeie 60-70
ani, singur

ţ

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

Auto-Moto-Velo

Matrimoniale
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AJOFM Cara}-Severin - Ziua Por]ilor
Deschise

Agenţia Judeţean ţei de Munc

ţiei.
Prima activitate din aceast
ţa, unde, în cadrul „Zilelor Liceului” a avut loc o dezbatere cu tema

„Cum s ţi alegi profesia”, moderat
ţiei , la aceast

ţilor Deschise”, acţiune derulat ţiei între
orele 10-13, a dat posibilitatea persoanelor interesate s

ţa” din Re ţa , care ,
dup ţiei, au participat la o întâlnire cu
conducerea instituţiei, fiindu-le prezentate atât serviciile pe care le
oferim în special tinerilor, cât ţile reale de angajare pe piaţa
muncii.

Acţiunea din aceast ţii
mass-mediei locale, c ţumim pentru colaborarea

ţa muncii.

ă pentru Ocuparea For ă Cara
ărbătorit în data de

ă zi a avut loc la Liceul Traian Vuia din
Re

ă- ă de către un reprezentant al
Agen ă dezbatere participând elevi ai claselor a-XI-a

ă la sediul Agen
ă cunoască

modul în care ne desfă ăm activitatea. În această zi aniversară am
primit vizita elevilor de la Liceul deArte „Sabin Pău

ă ce au vizitat clădirea Agen

ă

ă zi s-a finalizat cu o întâlnire cu reprezentan
ărora le mul

ş-
Severin a 10 decembrie 2013, împlinirea a 15 ani
de activitate a institu

şi

şi a-
XII-a.

„Ziua Por

şur
şi

şi posibilit

şi sprijinul
acordat în aceşti 15 ani de activitate pe pia

s

C@tre Vodafone România
Cetă

ăspuns la următoarele două întrebări:
Ce datorii „istorice” am eu la Vodafone ă intru în

posesia unui telefon performant.
Vă rog să preciza ă ă

cere
ănui să nu-i permite

ăr privat întrucât sunt tot felul de nemernici, care sub acoperirea
anonimatului în ă persoanele naive.

Vă solicit să preciza ă interzice să-i stopa

ă trebuie să intru în detalii ă rog să-mi comunica
ă la adresa O.P. 4 C.P. 258 Re

ţeanul Helera Nicolae cu domiciliul în Re ţa, Al. Trandafirilor
bl. 7, sc. 2, ap. 17 Cara

ţi în scris pretenţiile dumneavoastr
ţi.

Am cerut telefonic, repetat, ca nim ţi accesul
cu num

ţi legea care v ţi pe
nemernici pe telefonul meu.

Nu cred c ţi în
scris poziţia dumneavoastr ţa, Cara

şi
ş-Severin, posesor al C.I. KS nr. 346513, prin

prezenta solicit r
şi mi se interzice s

şi în ce baz

şeal

şi v
şi ş-

Severin. Tel. Contact 0723-092582.

1.

2.

Reşiţa, 08.12.2013

ANUNŢ PUBLIC
MAXIM VASILE, cu domiciliul în localitatea Re ţa B-dul

Revoluţiei din decembrie nr. 11, titular al

ţ

ţinerea avizului de mediu.
Informaţiile privind prevederile planului PUD propus pot fi

consultate la sediul la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Cara ţa, str. Petru Maior, num

ţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cara

ţiei anunţului.

şi

anun
ş

ş-Severin, Reşi
şi vineri între orele 08.00-14.00,

Observa
ş-Severin în termen de 15 zile calendaristice

de la data apari

PLANULUI URBANISTIC
DE DETALIU: construire spaţiu comercial şi depozitare

ă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a PUD,
respectiv depunerea lui în vederea declan ării etapei de încadrare
pentru ob

ărul 73, în zilele de luni-
joi între orele 08.00-16.30

Vând la Bocşa iap

şi fân pentru ele. Tel. 0771-
251305. (RR)

ă 5 ani cu
mânz de 7 luni, 3000 lei, la nevoie
am

Vând video recorder Panasonic
super drive

ă, ff pu

ă). Tel. 0720-
347375.

Vând calculator sistem Accept
Intel Celeron 430 1,8 GHz, memorie
ddr2-2GB 800MHz, hard disc 250
GB, video integrat 64 MB, sunet 6ch
integrat, dvd+\-rw LG 22NS50,
carcasă de lux MT375, atx 450W,
usb. Monitor Philips 192E, webcam,
microfon, boxe, tastatură, mouse,
imprimantă Epson, vechime 3 ani.
Pre

ă turcană
(bal) e din doi face numai câte doi
miei oile montate de el are în jur de
100 kg. Mai vând

ă de 14 luni, are în jur
de 350 kg la pre

ăi, 4 ohmi, Electronica
Industrială, 40VA, stare foarte bună
de func

ă, am
nevoie urgent de bani, la un pre

ă a treia oară. Tel.
0764-007606.

Vând tv lcd Samsung full hd
digital diagonala 81, luat nou în
2011, stare impecabilă, merită
văzut, pre

ă,
cu încărcător, 70 lei. Tel. 0746-
020211, 0355-803014.

Vând masă de sticlă 90/160 cm
cu picioare inox

ătar înalt cu picioare
inox ă. Pre

ă modernă cameră
de zi: dulap 2 corpuri, măsu ă servit
cafea, cuier cu oglindă, comodă tv
din lemn mat, culoare cărămiziu +
crem. Pre

ă orele 17.
ă

la mijloc, 150 lei; cuier cu oglindă
ă pantofi, 120 lei; marmură

pentru soclu casă (20 m lungime).
Pre

şi dvd player Yamada în
stare perfect

şi un taur albastru
belgian în vârst

şi

şii, albastre,
instala şi tot felul de ornamente.
Pre

şin

şi 6 scaune model
deosebit, sp

şi piele maro, ecologic

şi, cu oglind
şi

lad

ţin folosite +
casete pentru ambele aparate preţ
350 lei ambele aparate (ambele au
telecomanda original

ţ 200 € neg. Tel. 0744-627916.
Vând un berbec ras

ţul de 2.800 lei iar
berbecul la preţul de 750 lei. Tel.
0764-007606.

Vând în Re ţa o pereche de
boxe Jazz 3 c

ţionare. Preţ 250 lei. Tel.
0741-770576.

Vând 10 oi rasa ţurcan
ţ de

100 € bucata, fat

ţ neg. Tel. 0727-363779.
Vând brad artificial, 2 m, cu 100

de globuri albe, ro
ţii

ţ 200 lei neg. Tel. 0746-020211,
0355-803014.

Vând telefon Siemens pe

ţ
1550 lei neg. Tel. 0745-027024,
0757-029877.

Vând mobil
ţ

ţ 1150 lei neg. Tel. 0255-
221036 dup

ţ 1300 lei. Tel. 0355-882631,
0255-232955.

Vând canistre, colţar, cuier de
lemn. Tel. 0255-232955.

Vând dulap cu 3 u

Vând la Cara ă ma
ă

ătoare sau plimbat prin
pădure, 1000 € neg ambele. Tel.
0761-362545. (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 la Anina pistoane pentru
U550, 200 lei neg; aparate de bord
pentru Fiat 445, 5 lei/buc; set motor
U650, 400 lei neg; pompă hidraulică
pentru direc

ă
ă impecabil, înscris, 600

€ neg; scuter Honda 49 cmc, înscris,
250 €; scuter Piaggio 49 cmc,
înscris, 700 lei neg. Tel. 0730-
552734, 0763-707106. (RR)

Vând la Re

ă în 2015, asigurare 2015,
perfectă stare de func

ă, diferite mărimi,
50 lei/buc; cauciucuri de iarnă, dife-
rite dimensiuni, 50-100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând la Anina piese de Seat
Leon an 2002. Tel. 0752-647900 (rr)

Vând BMW 320, 1991 cmc,
închidere centralizată, geamuri
electrice, scaun de piele încălzite,
jante aliaj de vară ă, climă,
culoare gri metalizat, an 1998,
înmatriculabilă, 2000 € neg. Tel.
0723-478243. (RR)

Cumpărări autovehicule avaria-
te sau neînmatriculate. Plata pe loc.
Tel. 0741-631795.

Vând Matiz, an fabrica

Vindem online cauciucuri noi

ă România. Co
menzi

ă),
pre

ă. Tel. 0754-914211, 0355-
427853.

şova dou şini
de teren, una func şi una
piese de schimb, marca Lada,
pentru vân

Vând Opel Vectra limuzin

şi
şi

func

şi

şi iarn

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

şi informa

ţional

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

Vând în Re ţa Volkswagen Golf
1, motor 1100 cmc benzinar, arat

ţioneaz

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

ţionare, 2000
€ neg; Ford Mondeo, recent adus
din Germania, euro 4, 1800 €; jante
aluminiu 14, 15, 16, 17 ţoli, 550
lei/set; jante tabl

ţie 2004,
stare de funcţionare, preţ neg. Tel.
0745-818668.

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

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

ţ
negociabil. Tel. 0729-067316.

Vând garaj str. Pinilor (în Lunc
ţ 5000 € sau închiriez cu 35

€/lun

-
-

sau
Vând urgent Vw Polo, pre

Vând la Doma
ă, 200

lei. Tel. 0765-416913. (RR)
ăr la Mehadia, Renault 11

din 1987 pe benzină, GPL, în stare
bună, pentru piese sau Dacia 1310
pe injec

şnea cositoare
Carpatina cu motor de rezerv

Cump

ţie. Tel. 0721-698600. (RR)

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut femeie pentru lango

ă în Govân-
dari, îngrijesc copii sau bătrâni

ă

ădini ă sau ă; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

şerie.
Tel. 0745-205895.

şi fac
cur

şcoal

Transport persoane în Austria
Tel. 0741-095663

ţenie la firme. Tel. 0786-
483218, 0747-468797, 0355-
415185. (RR)

Îngrijesc copii ce merg la
gr ţ

.
.

Caut loc de munc

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

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

392317.

Ai probleme cu maşina de sp

şi
repara ştept

şi

şi

ălat
sau orice obiect electrocasnic, cu
instala ă sau sanitară,
echipă specializată în între

ăm să ne
contactezi. Tel. 0746-213516.

Tractări auto Re

ţia electric
ţinere

ţii te a

ţa. Tel. 0741-
631795. Transport utilaje agricole
Re ţa. Tel. 0741-631795.

Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Asigur servicii profesionale de
eviden ă contabilă, balan ă conta-
bilă

ţ ţ
ţ contabil, depunere

declaraţii, servicii de personal pen-
tru persoane juridice

şi bilan

şi persoane
fizice autorizate. Tel. 0760-284642.
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Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/12 Decembrie /13 Dec /14 /15 Dec mbrieembrie Decembrie e

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 16 Decembrie Mar 17 Decembrie 18 Dec. 19 Decembrie 20 Decembrie 21 Dec. 22 Dec.

C/- C + C/- C C/ C C/ C C/ C C/ C C/- C

+ C/- C + C/- C + C/ C + C/- C C/ C C/ C C/ C

+4º 5º 4º 4º +1º -5º 0º -5º -1º -3º +4º -2º +4º 1º

4º 3º 6º 3º 3º -5º 1º 5º +1º -2º +6º -1º +5º +2º

Reşi

şoara

ţa

Timi

Prognoza meteo

pe urm toarele

11 zile

ă

+5º
2º

C
C-

+7º
2º

C
C-

-7º
3º

C
C-

+6º
-2º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

+5º
3º

C
C-

+8º
3º

C
C-

+5º
4º

C
C-

+6º
-4º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

TimişoaraTimişoaraTimişoaraTimişoara

Car nsebea şCar nsebea şCar nsebea şCar nsebea ş
+ º
4º
3

-
C
C

+2º
3º

C
C-

+3º
-4º

C
C

Reşiţa

Oraviţa +3º
3º

C
C-

+4º
º
C
C-3

+
-
5º
4º

C
C

+
-
4º
4º

C
C

+4º
-3º

C
C

Reşiţa

Oraviţa
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Vineri, 21 decembrie,
este solsti iul de iarnţ ă.

Soarele răsare la ora 8:13
şi apune la ora 16:45


