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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Programul Rabla 2014
va demara într-o

formul simplificată ă

REPLICĂ LA ARTICOLUL

ă atunci când mi-ai făcut această fotografie, de
mai sus, în urmă cu câ ăzut
actele pe care ătat ă mizerie sunt
capabile aceste persoane. Acum când e ătit de ace

ă pentru tine, adevărul, cinstea

ă,

ărului a

ă apelez iar la justi
ă-mi apăr dreptul câ ă ăruire fa ă de asocia

ţi aduc aminte c
ţiva ani, mi-ai dat dreptate când ai v

ţi le-am ar

iar
ţioase

ce

A fost nevoie s ţie ca
s ţ ţie.

pe el ţii lui

„Procesomanul” Ioan Iliasa mai pierde un proces, la Reşiţa
Ioan Ilias

ap de Cara
în pagina 3 din Prisma.

ă a pierdut procesul în care cerea suspendarea procesului
pe care tot el l-a intentat!
De: MATEI MIRCIOANE

ărut în Argument, ziar online 6 martie 2014ş-Severin, şi

Iliasă Ioan

reprodus

Î

şi te-ai mirat de cât
şti pl ştia, nu mai

conteaz şi omenia.
Textul pe care l-ai semnat este o ruşine.Ai scris ca la dictare şi ţi-

ai dat şi cu părerea. Era normal să-l tratezi ca pe o simplă
consemnare sau, dacă tot ai intervenit, era cazul să mă întrebi şi pe
mine ce am de spus. Cum poţi să scrii asemenea mizerii fără nici un
discernământ? Este clar că sunteţi pe o mână iar persoana mea vă
deranjează foarte mult. De când te-ai înhăitat cu aceşti nemernici,
la Palatul Cultural, duceţi împreună o campanie de denigrare la
adresa mea, ei din umbră prin bârfă şi minciun tu la vedere cu
articole perfide şi tenden , prin care, de fiecare dată, cauţi să-i
bagi în faţă pe aceşti impostori, deşi nu ştiu şi nu au făcut nimic, iar
pe mine, cu tot ceea ce am făcut eu pentru asociaţie, mă trimiţi în
derizoriu şi chiar mai rău.

Deci tu eşti „presa”, care mă pune la punct, aşa cum se laudă ei.
De data aceasta mergeţi prea departe şi vrând-nevrând trebuie

să intrăm în miezul problemei, pe care de altfel tu îl cam cunoşti.
Eşti printre puţinele persoane care au văzut documentele iniţiale,
dar taci pentru că eşti în cârdăşie cu ei. Eu îmi dau seama că nu ai
înţeles prea mult, dar să ştii că Frunzăverde se va supăra pe tine
pentru că nu i-ai spus cel puţin atâta cât ai ştiut şi l-ai lăsat să asculte
de nişte impostori, să stea lângă ei şi să-i mai şi finanţeze.

Eu am multe lucruri de spus şi arătat în legătură cu ce se
întâmplă la Palatul Cultural. Chiar dacă acestea nu sunt
spectaculoase pentru majoritatea persoanelor, eu cred că sunt
totuşi şi persoane care le apreciază, mă înţeleg şi nu iau în seamă
minciunile pe care voi încercaţi să le băgaţi oamenilor în cap: că voi
vreţi să faceţi numai bine, dar eu sunt rău şi nu vă las.

De fapt ei sunt ca nişte hoţi care se laudă cu ce lucruri frumoase
au „obţinut” şi ce bine le stă cu ele, dar este unul care îşi permite să
spună adevărul despre cum le-au „obţinut” şi pentru aceasta
apelează la justiţie. Un astfel de om, ca mine, care nu-i lasă să se
bucure în tihnă de prada însuşită de ei este considerat rău, invidios
şi procesoman.

Revenind concret la articol, trebuie să spun că subtitlul
articolului este o mare minciună, gen alba-neagra, prin care
încercaţi să induceţi în eroare încă de la început opinia publică; nici
nu are rost să comentez această făcătură.

Eu sunt „procesoman”!?
Când am recâştigat, prin proces, pentru asociaţie, dreptul de a fi

proprietari ai Palatului Cultural, atunci tot procesoman am fost?
Atunci singur mi-am asumat iniţiativa şi răspunderea pentru un
astfel de demers. Atunci singur m-am implicat şi am plătit toate
cheltuielile. Doar eu am crezut în actul de justiţie, toţi au crezut că
Palatul Cultural îl putem redobândi doar prin aranjamente cu
autorităţile locale şi cu instituţiile de la Timişoara şi Bucureşti. Mi-au
fost puse piedici, a fost nevoie să mă cert cu toată lumea până am
reuşit să recâştig clădirea şi să o intabulez în favoarea asociaţiei.
Unde au fost cei care acum râd şi comentează? Nu au fost nici
măcar membrii în asociaţie, iar acest Plujar a venit ultimul, cu
miloaga, să-l bag şi pe el în asociaţie. Nu l-am mai văzut apoi decât
peste 3 ani, după ce am câştigat Palatul Cultural. Apoi aceşti
nemernici l-au îndepărtat pe doctorul Petru Iliasă, preşedintele
asociaţiei, prin acte false (proces verbal) la o aşa-zisă adunare
generală şi s-au instalat la conducerea asociaţiei, fapt sesizat de
mine în instanţă.

A şti falsificatori ai adev u mai fost „hărţuiţi” şi de alte
persoane, din afara asociaţiei. Pentru ce crezi? Tot pentru acte
false la o adunare generală de la o cooperaţie din Reşiţa. Oare cum
s-a rezolvat această „reclamaţie”? Dacă îi întrebi, pe cei cu care te
însoţeşti la Palatul Cultural, să-mi spui şi mie. Şi aceşti oameni,

care le-au făcut plângere penală pentru fals (printre altele), sunt tot
„procesomani”?

Un singur proces s-a încheiat definitiv şi irevocabil, cel prin care
le-a fost anulată hotărârea aşa-zisei adunări generale, organizate
tot de maniera alba-neagra, prin care au vrut să mă excludă din
asociaţie fără nici un motiv.

ştigat prin munc şi d
Îmi este tot mai greu să cred în justiţie.
Au ajuns unii judecători, procurori, poliţişti să mintă, să nu

consemneze elementele importante dintr-o cauză, să fie audiată
doar o parte, să accepte documente îndoielnice fără nume şi
funcţie, să nu fiu lăsat să vorbesc şi multe altele, datorită presiunilor
la care sunt supuşi şi manipulărilor făcute. Pe deasupra ei mai
afirmă în instanţă (şi pe lângă) că îi susţine Preşedintele Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, domnul Frunzăverde. Toate acestea le
voi face publice cât de curând. Sper totuşi ca până la urmă să
reuşesc să-i conving, cel puţin pe o parte dintre ei, care este
adevărul. Eu am convingerea că toată această manipulare a fost
făcută, prin bârfă şi minciună, în spatele uşilor închise. Acum vor să
o facă şi la vedere cu ajutorul tău de jurnalist „dezinteresat”. Dacă
eşti atât de cinstit şi vrei să faci o faptă bună, arată-mi statutul
asociaţiei „Centrului Cultural Reşiţa-Română” (unde după câte ştiu
eşti vicepreşedinte iar Vlădulescu preşedinte), pe care o tot bagi în
faţă la fiecare acţiune de a voastră. Eu cer mai de mai mult timp
acest statut să-l văd şi să cunosc ce se face în numele lui. De ce nu
mi se arată? Am acest drept ca membru al asociaţiei şi singura cale
să-l obţin este tot un proces. Ca să nu mai fiu procesoman, spune-
mi şi arată-mi tu ce este cu acest „Centru Cultural”.

În legătură cu „candidaturile” mele trebuie să spun că o fac nu
pentru că mă aştept acum ca cineva să aibă curajul să mă voteze,
dar vreau să arăt celorlalţi care este adevărul. Poate mai încolo îşi
va aduce aminte cineva de spusele mele. Ce fel de om poate să fie
acest protejat al tău, care îşi pune fiul să filmeze o adunare generală
de alegere a consiliului director, iar când se votează îi face semn să
vină în faţă să-i filmeze pe toţi cum votează. Bineînţeles că am
renunţat la candidatură şi am sesizat gestul urât la care apelează ca
să-i aibă la mână pe cei care votează. Mai era acolo o deşteaptă
care spunea că acolo este spaţiul public şi poate să facă fiecare ce
vrea. Ca la proşti… Mai trebuie să spun că am fost ameninţat atât
verbal cât şi agresat fizic de el şi acoliţii lui. Eu nu am ameninţat şi
nici agresat niciodată pe nimeni. Mă sperie atitudinea acestei
persoane şi ceea ce s-ar putea să se întâmple.Aajuns în aşa hal să
creadă în propriile minciuni încât nu se mai opreşte cu mizeriile pe
care le face, iar eu nu fac altceva, decât să încerc, de fiecare dată,
să-l opresc şi acoli .

Acolo la Palatul Cultural trăiţi într-o cloacă şi credeţi că dacă
prostiţi pensionarii, copiii şi câţiva gură-cască, aveţi mari realizări.

Trebuie să vă mai spun că datorită trecutului, pe care eu îl
respect, sunteţi voi acolo şi în numele tradiţiei obţineţi voi banii pe
care-i mâncaţi toţi împreună.

Ar mai fi multe de spus şi arătat, pe care le voi explica cu
răbdare, pentru că eu cred că până la urmă adevărul va ieşi la iveală
şi, cel puţin, opinia publică mă va înţelege şi-mi va da dreptate.

Matei Mircioane, eşti perfid şi penibil!
Spune-mi cu cine te înso şti (la Palatul Cultural) ca s şti!ţe ţi spun cine eă-
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ţiei acest articol nu a
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Având în vedere viitoarea demolare a Pavilonului nr. 2, situat pe
strada Oituz nr. 25, ca urmare a expertizei tehnice, Prim -

-
-

-

,
,

ăria Municipiu
lui Re ării acestui imobil.

În prezent, în această clădire locuiesc, fără forme legale, 7 familii. În
vederea solu ării situa

ă.
De asemenea, aceste familii au posibilitatea de a se muta în

Pavilionul nr. 1 din Re

ăspundere din cadrul primăriei vor avea o întâlnire joi, 13 martie 2014,
de la ora 11, cu crescătorii de animale de pe raza municipiului Re

ă
torilor de animale

ăpezire” demarează lucrările
specifice sezonului de primăvară.

Astfel, vor fi planta ătoarele specii:
cire

ă ările de plantare a diverselor
specii de flori în rondurile amenajate în municipiu cum ar fi: panselu

ă uita” senecio.

şi ştiin

şi

şi

şi şi factori de
r

şi

şi la aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Întâlnirea are loc la sediul administra

şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local-Serviciul de Iluminat public şi Desz

ş japonez - Bulevardul Muncii, Parcul Tricolorului, completare
str. Progresului;

salcâm japonez completare Câlnicel;
corcoduş negru completareA. I. Cuza;
ar

şurare lucr

ţa a în ţat locatarii privind obligaţia evacu

ţion ţiei locative, acestea pot solicita fie
repartizarea unei locuinţe din fondul disponibil al municipiului Re ţa fie
pot opta pentru închirierea unei locuinţe de pe piaţa liber

ţa, str. Oituz nr. 25, cu acordul proprietarului.

Primarul Municipiului Re ţa, Mihai Stepanescu,

ţa.
Vor fi abordate subiecte referitoare la problemele curente ale cresc -

ţiei locale, corp I, Piaţa 1
Decembrie 1918, nr. 1A.

Începând de marţi, 12 martie 2014, muncitorii Serviciului Public-
„Direcţia pentru Întreţinerea

ţi 420 de arbori din urm

ţar japonez drumul Lupacului;
tei - completare Bulevardul Republicii.
De asemenea, sunt în desf

ţe
“Nu m

�

�

�

�

�

Peste 100 de tineri,elevi ai unit ţilor de înv ţ ţa
ţi care au împlinit vârsta de 18 ani în lunile noiembrie-

decembrie 2013, respectiv ianuarie-februarie 2014 au participat la o
întrunire cu primarul municipiului Re ţa, Mihai Stepanescu, pentru a-

ţean major al municipiului.
Împlinirea acestei vârste înseamn

ţenilor cu drepturi depline ai României, iar odat
ţile ţiile.

Dup

ă ă ământ din Re

ă
ă pentru tineri pă

ă ă cu
aceste drepturi vin responsabilită

ă ceremonia festivă de înmânare a diplomelor, tinerii au
dialogat cu primarul Mihai Stepanescu

ă ora

şi şi
absolven

şi şi
primi diplomele de cet

şirea în
categoria cet

şi obliga

şi au venit cu sugestii la unele
probleme cu care se confrunt şul.

Prim@ria Re}i]a ne informeaz@

”Cupa M@r]i}orului” la mânuit arma
Poli ştii c şeni au oferit şi anul acesta doamnelor şi

domnişoarelor din pres şi eviden

şi ce nu trebuie sa fac
şi au

tras, fiecare cum s-a priceput mai bine.
Toate participantele au primit flori de la organizatori, iar

câştig

şi

şi domnii din presa şi-au ar
şi au fost r

s-a situat pe
primul loc

ţi
ţia calit ţile în

folosirea armei la poligonul de tragere, unde Inspectoratul Judeţean de
Poliţie a organizat „Cupa M ţisorului” la tir.

Dup
ţinta în vizor

, de la
Radio Re ţa.

La final,
ţie neoficial ţi cu diplome haioase.

Ziarul Prisma a fost reprezentat de c
.

ără
ă posibilitatea de a- ă

ăr
ă o scurtă instruire despre ce trebuie ă în

poligon, doamnele si-au luat pistoalele în mâini si

ătoarele, cupe si diplome. ă locuri au fost ocupate de

ătat măiestria la mânuit arma,
într-o competi ă, ăsplăti

ătre Ioan Iliasă care

Primele dou
jurnalistele Mirabela Afronie locul I ţşi Adina Ni ă locul al II-lea

Locul a treilea a fost ocupat de jurnalista Mădălina Cotoc,
de la televiziunea locală Banat TV,

Daruri dulci de ”Ziua Femeii”
Anca Gaiţ ţin ţa, poveste

ţine cofet
ţ

ţi ani la rând

ţie cu pr
ţie

devenit ţie, cadoul ideal
pentru orice femeie. Vedeta acestei
expoziţii a fost pr

ă, de ătoarea unei cofetării din Re
ă ă culinară, arta pregătirii

prăjiturilor. De ăria de 20 de ani ă aducă
pe pia ă prăjituri delicioase cu forme

ător. Înainte de a deveni
proprietara ”prăvăliei dulci”, a fost ă de cofetărie mai mul

ă artă a
rămas până în prezent.

ăjituri
diverse

ă tradi

ăjitura ”din
dragoste”, realizată special pentru
acest eveniment.

şi şte cu
mândrie despre cea mai frumoas şi dulce art

şi mereu a încercat s
şi culori variate şi care ar putea

ademeni şi pe cel mai nepofticios trec
şef

şi pasiunea pentru aceast
Şi anul

acesta a organizat cu ocazia ”Zilei
Femeii” o expozi

şi delicioase, expozi

Debitor SC 3XDeratizare SRL cu sediul în municipiul Reşi
ş-Severin, nr. de înmatriculare la ORC Caraş-Severin J11/170/2007, CUI 21107981, prin lichidator

, 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 17.04.2014, ora 12,00 având ca ordine de zi: prezentarea situa

şoara,Aleea Ionel Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din se citeaz

şi
ş-Severin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 055831, emis de Reşi şterii:

31.08.1970 în loc. Bozovici, jud. Caraş-Severin, CNP 2700831110439, în calitate de asociat şi administrator.
BOERIU TRANDAFIR, cet şi

ş-Severin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 246186, emis de Reşi
şterii: 10.09.1948, în loc. Mitnicu Mare, jud. Caraş-Severin, CNP 1480910113674, în

calitate de asociat.
Cererea de admitere a crean

Ş-SEVERIN la dosar 5191/115/2013, fiind timbrat

ţa, str. G.A. Petculescu, bl. 5, sc. 2, et. 1, ap. 4,
judeţul 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 17.04.2014, ora 11,30 la
sediul lichidatorului din Timi

ţean român, domiciliat ţa, str.Ateneului, nr. 1, sc. 2, ap. 2, judeţul
Cara ţa la data de 11.09.2001, data na

ţean român, domiciliat în municipiul Re ţa, str. A.G. Petculescu, nr. 5, sc. 2,
et. 1, ap. 4, judeţul Cara ţa la data de
11.01.2007, data na

ţei însoţit

SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

11.04.2014

15.05.2014

1.

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

ă:
ZAMELAELENA, cetă ă în municipiul Re

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:

1.

ţ ţi creditorii societ ţii în insolvenţ

31.03.2014

28.04.2014
15.05.2014

SC Nino De Martiis SRL, societatea în insolvenţ
ţie public

.

ă, in insolvency, en procedure collective, prin lichidator
, scoate la vânzare prin licita ă cu strigare următoarele bunuri:

Preţ pornire licitaţie 2.900 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 100 EURO

(motostivuitor Linde - 2.500 euro, compresor - 112 euro, aparat sudura - 246 euro, abkant
- 246 euro, rastel - 135 euro, maşină de spălat pensiune - 400 euro, rafturi - 134 euro, schelet raft - 134 euro,
aparat tăiere plasmă - 1.342 euro, laptop netebook - 83 euro, telefon mobil - 45 euro). Preţurile nu conţin TVA.

Pasul de licitaţie 50 EURO
Taxa participare 50 EURO/bun

(cupe, dinţi, siguranţe, susţinătoare), -

Participanţii la licitaţie pentru bunuri sunt obligaţi să depună o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul
, nr. RO93 RZBR 0000 0600 1554 7722, deschis la Raiffeisen Bank Sucursala

Timişoara.

Licitaţia va avea loc în data de 21.03.2014 ora 10, ora 11,00 la sediul lichidatorului din Timişoara,Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş, în condiţiile prezentate mai sus.

În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri la ora 11,00 la sediul lichidatorului în aceleaşi
condiţii. Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.

Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului judiciar www.relicons.ro, la sediul lichidatorului
judiciar şi la telefon 0256-242823 zilnic între orele 13-14.

SCP Miriana Mircov Relicon SPRL
1. Autoutilitară Fiat Doblo an fabricaţie 2007

2. Bunuri mobile

3. Stocuri de piese de schimb pentru utilaje terasiere evaluate la
4.140 EURO+TVA

S.C. Nino de Martiis S.R.L.

Bunurile sunt scoase la licitaţie publică la preţul din evaluarea tehnică.

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

Cererea intocmita de creditor in materia somatiei
de plata trebuie sa indeplineasca toate conditiile
impuse de Codul de procedura civila pentru cererea
de chemare in judecata. La cerere se ataseaza ins-
crisurile pe care creditorul isi intemeiaza actiunea.

Pe langa conditiile generale pe care trebuie sa le
indeplineasca orice cerere de judecata, pentru
promovarea unei somatii de plata, mai exista si
unele conditiile speciale.

Iata conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca
orice cerere de judecata, in vederea promovarii unei
somatii de plata:

creanta sa constea intr-o suma de bani,
creanta sa fie certa, lichida si exigibila,
creanta sa fie constatata printr-un inscris asumat

de parti.

Este evident faptul ca din reglementare este clar
ca nu se pot cere pe calea somatiei de plata obligatii
de a face sau a nu face.

Nu este important izvorul obligatiei de plata sau
natura raporturilor ce stau la baza ei, respectiv civile
sau intre profesionisti.

Caracterul cert se apreciaza in raport de preve-
derile art. 379 alin. (3) din C.proc.civ. “Creanta certa
este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul
de creanta sau/si din alte acte, chiar neautentice,
emanate de la debitor sau recunoscute de dansul.”

Creditorul este cel care trebuie, in momentul
cand depune actiunea, sa dovedeasca certitudinea
creantei, adica existenta sa neindoielnica.

Invocarea de catre debitor a exceptiei de
neexecutare a contractului, exceptie care
indeplineste conditiile legale, duce la respingerea
cererii prin pierderea caracterului cert al creantei si
prin faptul ca exceptia de neexecutare a contractului
este o exceptie de fond, iar judecatorul nu poate
deduce judecatii prin procedura urgenta a somatiei
de plata a fondului raporturilor juridice dintre parti.

Mai mult, cererea va fi respinsa in situatia in care
debitorul invoca stingerea obligatiei de plata printr-
unul din modurile prevazute de lege.

Caracterul lichid: Creanta este lichida atunci
cand catimea ei este determinata prin insusi actul de
creanta sau cand este determinabila cu ajutorul
actului de creanta sau, si al altor acte neautentice, fie
emanand de la debitor, fie recunoscute de dansul, fie
opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a
stipulatiilor continute in actul de creanta, chiar daca
prin aceasta determinare ar fi nevoie de o deosebita
socoteala. Avand in vedere ca, creanta trebuie sa
constea intr-o suma de bani, atunci aceasta trebuie
sa fie precis cuantificata.

Din prevederile de mai sus stipulate de art. 379
alin. (4) din C.proc.civ. rezulta ca prin somatia de
plata se pot acorda si penalitati, actualizari si alte
dobanzi.

Pentru a fi acordate penalitatile trebuie sa fie
cuantificate exact prin clauza penala existenta in
contractul incheiat intre parti.

Interventia instantei in modificarea penalitatilor
prevazute de clauza penala se face potrivit
reglementarilor din Noul Cod civil pe care le-am
precizat la reglementarea clauzei penale.

Actualizarea creantei trebuie ceruta de creditor
prin actiunea principala, pentru ca desi exista
posibilitatea acordarii acestor actualizari in chiar
enuntul Ordonantei de Urgenta nr. 5/2001, instanta
neputand sa o dispuna din oficiu.

Caracterul exigibil: Creanta este exigibila de la
data scadentei, iar scadenta reprezinta termenul la
care trebuie platita creanta. Detaliile privind scaden-
ta sunt tratate in capitolul I privind obligatia de plata.

Cererea care e introdusa inainte de exigibilitatea
creantei va fi respinsa ca prematura. In cazul in care
creanta este scadenta partial si cererea in somatie
de plata va fi admisa tot in parte.

Inscrisul asumat de parti poate sa fie un contract,
un statut sau regulament, un inscris sub semnatura
privata, pot fi registre, facturi acceptate de parti, acte
autentice in masura in care nu constituie titluri
executorii, corespondenta electronica coroborata cu
alte mijloace de proba permise de procedura
speciala, etc.

1. Creanta trebuie sa constea intr-o suma de
bani.

2. Creanta trebuie sa fie certa, lichida si
exigibila.

3. Creanta trebuie sa fie constatata printr-un
inscris asumat de parti

�

�

�
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Preşedintele Consiliului de Administra
ş-Severin SA, inginer Zamfirescu Mihai

ş-
Severin SA cu sediul în Reşi ş-
Severin, înregistrat ş-Severin sub num

şte cvorumul necesar), la sediul societ

ţie al
SC. COMAT Cara

ţionarilor ai SC COMAT Cara
ţa, str. MONIOM, NR. 113, Cara

ţii, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţ

anul

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Ac

ă la ORC Cara ărul
J11/17/1991, având CIF RO16060620, pentru data de 15.04.2014,
ora 11:00, respectiv 16.04.2014, ora 10:00 (pentru cazul în care nu
se întrune ă

ă
05.04.2014, cu următoarea ordine de zi:

Prezentarea şi dezbaterea raportului de activitate al Consiliului
deAdministraţie privind activitatea desfăşurată în 2013;

Prezentarea şi dezbaterea raportului auditorului financiar
aferent exerciţiului financiar 2013;

Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare la
31.12.2013, în baza materialelor prezentate de Consiliul de
Administraţie şi auditor;

Pronunţare asupra gestiunii administratorilor pentru exerciţiul
financiar 2013;

Analiza şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2014;

Aprobarea listei de investiţii pentru anul 2014;
Aprobarea datei de 02.05. 2014 ca dată de înregistrare;

Acţionarii, reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din
capitalul social, au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea
convocatorului în Monitorul Oficial al României, de a introduce
puncte pe ordinea de zi şi de a prezenta proiectele de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse a fi incluse în ordinea de zi. Acţionarii
îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, trimise prin servicii de
curierat/mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până pe data de
11.04.2014.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi,
buletinele de vot prin corespondenţă, procuri speciale, proiectele de
hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul societăţii, începând
cu data convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală şi
îşi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin
corespondenţă.

Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane
decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri
speciale care se vor depune în original la sediul societăţii până la
data de 12.04.2014.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

ING. ZAMFIRESCU MIHAI

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
ţie public

ţa, nr. cadastral 33003 în
suprafaţ ţa, str. Clo

ţie public

ţa, nr.
cadastral 33574 în suprafaţ ţa, str. Zona
G

ţa, nr.
cadastral 33541 în suprafaţ ţa, str. Zona
G

ţa, str. Zona G
ţa, nr. cadastral 33552, CF nr. 33570 Oraviţa, nr.

cadastral 33570, CF nr. 33573 Oraviţa, nr. cadastral 33573
ţa, nr. cadastral 33571, conform HCLnr. 21/28.02.2014;

concesionare teren extravilan înscris în CF nr. 33515 Oraviţa, nr.
cadastral 33515 în suprafaţ ţa-Dealul
Rapii, conform HCLnr. 25/28.02.2014;

concesionare teren extravilan înscris în CF nr. 33597 Oraviţa, nr.
cadastral 33597 în suprafaţ ţa-Dealul
Rapii, conform HCLnr. 22/28.02.2014;

concesionare teren extravilan înscris în CF nr. 33678 Oraviţa, nr.
cadastral 33678 în suprafaţ ţa-Dealul
Mic, conform HCLM 24/28.02.2014;

concesionare trei loturi de teren extravilan înscrise în CF nr.
33658 Oraviţa, nr. cadastral 33658, CF nr. 33660 Oraviţa, nr.
cadastral 33660, CF nr. 33659 Oraviţa, nr. cadastral 33659 în
suprafaţ ţa - Str. Prim

ţa, nr. cadastral 33694 ţa,
nr. cadastral 33695 în suprafaţ ţa,
conform HCLnr. 18/28.02.2014;

Documentaţia de atribuire pentru licitaţie se poate procura de la
biroul de urbanism - camera 7, zilnic între orele 9-15, începând cu
data de 17.03.2014.

Licitaţia va avea loc în data de 03.04.2014, ora 10, cu repetare în
fiecare joi pân

ţa.

PRIMAR,
Jr. URSU DUMITRU

ă
licita ă deschisă cu strigare pentru vânzarea terenului
intravilan înscris în C.F. nr. 33003 Oravi

ă de 271 mp, situat administrativ în Oravi
ă

deschisă pentru
concesionare teren intravilan înscris în CF nr. 33574 Oravi

ă de 56 mp, situat în Oravi
ării, conform HCLnr. 20/28.02.2014;

concesionare teren intravilan înscris în CF nr. 33541 Oravi
ă de 90 mp, situat în Oravi

ării, conform HCLnr. 19/28.02.2014;
concesionare patru loturi de teren intravilan cu S=18 mp, în

vederea construirii de garaje în Oravi ării înscrise în CF
nr. 33552 Oravi

ă de 929 mp, situat în Oravi

ă de 4597 mp, situat în Oravi

ă de 32. 391 mp, situat în Oravi

ă totala de 11.510 mp, situate în Oravi ăverii FN,
conform HCLnr. 23/28.02.2014;

concesionare două loturi de teren extravilan-neproductiv înscrise
în CF nr. 33694 Oravi

ă de 63.020 mp, situat în UAT Oravi

ă la adjudecare.
Ofertele se depun până în data de 02. 04. 2014, ora 16, la

secretariatul primăriei ora

şca,
nr. 29A2, conform H.C.L. nr. 26/28.02.2014 şi licita

şi CF. nr.
33571 Oravi

şi CF nr. 33695 Oravi

şului Oravi

:
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„Procesomanul” Ioan Ilias@ mai pierde un proces, la Re}i]a
Ioan Iliasă a pierdut procesul în care cerea suspendarea

procesului pe care tot el l-a intentat!
De: MATEI MIRCIOANE,

Ioan Ilias

-

ă a pierdut procesul cuAsocia ă Re ă
privind suspendarea procesului în care contesta alegerile din aprilie
2013, alegeri în care Adunarea Generală a asocia

ătoria Re
ă pe motiv că este nefondată, ne-a

informat pre

ă, proprietara Palatului Cultural din Re
ă,

ne hăr ă alegeri, contestă pre
ă ac ă solu

ă orice se întâmplă în jurul asocia ă este
vorba de o adunare generală, de dansuri populare sau muzică de cor.
Probabil că este procesoman sau reclamagiu. Noi, de fapt, nici nu

ăre
ă

stau să socotesc, cred că s-au adunat cinci procese în care asocia
ă de Ioan Iliasă. El a pierdut toate procesele, cu excep

ă de activitatea distructivă a acestui om, a
votat să-l dea afară din rândul membrilor ei. Intr-adevăr, instan

ărât anularea hotărârii Adunării Generale prin care s-a stabilit
excluderea lui Ioan Iliasă, a ă el este în continuare membru al
Asocia ă. În anul 2013 Ioan Iliasă a candidat
la alegeri pentru func

ăcar el nu s-a votat pe sine! Nu ă mai facem. Suportăm
hăr

ă
ătre poli ăiesc. Dar, procesele

intentate, sau mai degarabă inventate, de Ioan Iliasă continuă”, ne-a
declarat pre

ă, Nicolae Plujar.
Ca idee, precizăm că Ioan Iliasă sus ă tatăl său, decedat între

timp, a fost înlăturat abuziv de la conducerea asocia
ă, au avut loc două rânduri de alegeri, la care

ă, a participat. Într-un rând a ă nu l-a votat nimeni la
conducerea asocia ă Ioan
Iliasă este desprins de realitate ăie ă trăie

ă deosebită, însă, problema este că dore
ă

ă întorsătură decât ar fi dorit el. Membrii asocia
ă la Palatul Cultural din Re ă, au

salutat cu ova ă Ioan Iliasă a
pierdut cel mai recent proces. Probabil că nu

ţia Cultural ţa Român

ţiei l-a ales
pre ţa a respins, ieri,
solicitarea reclamantului Ioan Ilias

ţiei Nicolae Plujar.
În fapt, este o victorie de moral a Asociaţiei Culturale Re ţa Româ

n ţa, deoarece seria proceselor
nu se încheie aici. „Începând din 2006, membrul asociaţiei, Ioan Ilias

ţuie ţi,
contest ţiuni ale asociaţiei, contest ţii ale instanţelor.

El contest ţiei, indiferent dac

ţia a
fost pârât ţia celui
în care asociaţia, exasperat

ţa a
hot

ţiei Culturale Re ţa Român
ţia de pre ţinut niciun vot. Nici

m
ţuielile în justiţie ale acestui om, în care sunt târâţi pentru audieri

oameni în vârst ţi dintre cei care au fost chemaţi de-a
lungul anilor la audieri de c ţie nici nu mai tr

ţiu al Asociaţiei Culturale Re ţa
Român

ţine c
ţiei, în anul 2005.

De atunci, îns

ţiei. Mai mulţi membri ai asociaţiei susţin c

ţiei, adunaţi
asear ţa pentru o manifestare cultural

ţii anunţul pre

şi

şedinte pe Nicolae Plujar. Judec şi

şedintele asocia
şi

şi

şte cu procese în care contest şedin

ştim
ce este el şi ce urm şte. Acum, el a pierdut un proces în care cerea
suspendarea unui proces pe care tot el l-a intentat. E o nebunie! Dac

şa c
şi

şedinte, dar nu a ob
ştiu ce s

şi bolnavi. Mul

şedintele în exerci şi

şi el, Ioan
Ilias şi candidat, îns

şi tr şte în trecut. C şte în trecut
nu ar fi o problem şte
întoarcerea timpului în acel trecut, când desf şurarea evnimentelor a
luat o alt

şi
şedintelui Nicolae Plujar c

şi ultimul.

Replica la acest articol apărut pe internet, este articolul de pe prima
pagină, Matei Mircioane, eşti perfid şi penibil!

a ărut înArgument, ziar online 6 martie 2014p de Caraş-Severin,

Imobiliare
Vând garsonier

1

ă îmbunătă ă,
(centrală, geamuri termopan, u

ă,
laminate, izolată interior-exterior,
situată pe mijloc, foarte călduroasă
+ magazie pe casa scării, merită
văzută, 11.500 €, negociabil. Tel.
0770-473621.

Vâna apartament la casă, zona
Îndesire, lângă Facultate, compus
din etaj cu două camere

ă camere
ă

sufragerie, bucătărie, cămară,
centrală termică, curte cu acces
auto, termopane noi ă

ă. Tel. 0728-568448.
Schimb garsonieră (Moroasa II),

cu apartament 2 camere + diferen ă,
Moroasa sau Luncă. Tel. 0721-
595618.

Vând apartament, 2 camere,
îmbunătă

ătă
ă, u ă metalică.

Pre
ă

complet mobilată ă,
ocupabilă imediat. Tel. 0729-
449230, 0732-903870.

Vând două parcele de teren în
zona Vama Naidă

ă lângă Poli

ă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, grădină mare cu
60 de pomi fructiferi pe rod în jur de
700 mp, betonieră, circular, cazan
de ă, moară de măcinat cereale,
ocupabilă imediat, 15.000 € neg sau
schimb cu garsonieră în Timi

ăstrelelor, garsonieră tip cămin,
cu îmbunătă ă, etaj 2,
pregătită la cheie pentru vânzare,
10.000 € neg; garsonieră tip cămin
cu îmbunătă

ădină, 10.000 €
neg; ambele fără datorii - sau le
schimb cu apartament 2 camere.
Tel. 0749-973588. (RR)

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

ăpru
ă formată din 2

corpuri a câte 2 camere fiecare, cu
baie, coridoare, terasă, grajd,
mobilată, grădină 12.685 mp,
16.500 €. Tel. 0749-259175. (RR)

Vând în Re
ă recent renovată, 3

camere, baie, bucătărie mare,
centrală pe gaz, pivni ă cu multiple
îmbunătă ădină la 300
mp, acces în curte cu ma

ă pentru vizitare între 07-
19.00, 50.000 € neg. Tel. 0770-
750742, 0742-250762. (RR)

Vând la Timi ă în
Badea Câr

ă nr.7, casă compusă din
3 camere, bucătărie, baie, holuri,
pivni ă, garaj în curte, apă, gaz,
curte ădină, suprafa ă totală
644 mp, în spatele grădinii un lan

ământ arabil, 25.000 € neg. Tel.
0355-422897, 0771-218601. (RR)

Vând în Re

ătă

ţit

ţi.
Tel. 0745-481773.

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 €/lun

ţ

ţit, Govândari. Tel. 0743-
092858.

Vând apartament, 2 camere,
confort , semidecomandat, parţial
mobilat, Moroasa II, etaj 4/4, bloc
acoperit, cu îmbun ţiri: termo-
pane, gresie, faianţ

ţ negociabil. Tel. 0355-411615.
Ofer spre închiriere garsonier

ţie, Bd.
A.I. Cuza, nr. 36, 26.000 €. Tel.
0355-427838.

Vând la Rusova Veche cas
ţate

plus gresie, mobilat

ţuic

ţa, pe Aleea
Alb

ţiri, renovat

ţiri, pe Aleea Construc-
torilor, parter, cu gr

ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, 18.200 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în localitatea C ţa din
judeţul Arad, cas

ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţ
ţiri, curte

ţan, 22.500 € neg. Tel.
0722-129295. (RR)

Vând în Boc

ţ
ţ

ţ
de p

ţa apartament 3
camere confort 1, decomandat, cu
multiple îmbun ţiri, 37.000 € neg.
Tel. 0757-400900. (RR)

şi
interior termopan, baie cu van

şi baie, hol,
intrare pod, parter cu dou
şi baie, hol, subsol cu camer

şi alte utilit

ş

şi ut i lat

ş, la şosea. Tel.
0743-092858.

Vând apartament, 3 camere,
etaj 2/4, în Lunc

şi buc

şoara.
Tel. 0731-306659, 0721-157588 (rr)

Vând în Reşi

şi

şi

şi gr
şina,

disponibil

şoara garsonier

şa Vasiova, str.
Bocşa Nou

şi gr

şi

Vând în Reşiţa garsonieră
compusă din cameră, bucătărie,
baie, coridor, debara, 11.000 € neg.
Tel. 0748-406496. (RR)

Debitoarea SC Sego Service SRL, sediul social în loc. Oţelu
Ro ŢIE CFU-MODUL III,
jud. Cara

ţului J11/103/2009, prin administrator
judiciar , cu sediul în
Timi

ţelor asupra averii debitorului este .
Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţelor este .
Termenul pentru întocmirea

ţelor este .
Termenul de continuarea a procedurii este .
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul

administratorului judiciar din Timi

ţiei debitorului; desemnarea
Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea administratorului
judiciar, stabilirea onorariului; alte menţiuni.

Administratorul judiciar 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 administratorul judiciar din
Timi

ţean român, domiciliat în loc. Oţelu
Ro

ţelu Ro
ţelu Ro

ţean român, domiciliat în loc. Oţelu Ro

ţelu Ro

ţean român, domiciliat în loc. Oţelu-Ro

ţelu Ro
ţelu-Ro

ţei însoţit

şu, str. Mihai Eminescu, nr. 10, INCINTASTA
ş-Severin, Cod de identificare fiscal

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

şarea
şi comunicarea tabelului preliminar al crean

şi afişarea tabelului definitiv al
crean

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

şoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş. Pentru
termenul din 15.05.2014 se citeaz

şu, str. Trandafirilor, nr. 23, jud. Caraş-Severin, data naşterii
26.03.1962, în loc. O şu, jud. Caraş-Severin, act de identitate
tip CI seria KS, nr. 256445, emis de O şu, la data de
02.04.20074, CNP 1620326113280, în calitate de asociat;

Anculia Jian, cet şu, str.
Constructorilor, nr. 4, sc. 1, ap. 3, jud. Caraş-Severin, data naşterii
28.04.1950, în sat Teregova, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip
CI seria KS, nr. 215264, emis de SPCLEP O şu, la data de
08.12.2005, CNP 1500428113295, în calitate de asociat;

Corobae Sorin, cet şu, str.
Constructorilor, nr. 4, sc. 1, ap. 5, jud. Caraş-Severin, data naşterii
01.03.1963, în loc. O şu, jud. Caraş-Severin, act de identitate
tip CI seria KS, nr. 229135, emis de O şu, la data de
08.06.2006, CNP 1630301113284, în calitate de asociat şi
administrator.

Cererea de admitere a crean
ş-

Severin la dosar nr. 444/115/2014 fiind timbrat

ă 25166565, număr de
ordine în Registrul Comer

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
crean

ă pentru verificarea crean

ă Adunarea Generală a Ac

ă
Petchescu Olimpiu, cetă

ă

ă

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

ă corespunzător.

SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL

ţ ţi creditorii societ ţii în insolvenţ

07.04.2014

28.04.2014

14.05.2014
15.05.2014

05.05.2014 12,00

NOTIFICARE
În baza art. 61 alin (1)

ăm to ă ă că:
şi art. 62 alin. (1) din Legea 85/2006,

anun

05.05.2014 12,30

:
�

�

�

(continuare )în pagina 7
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H.G. nr. 51/2014 privind acordarea prestaţiilor sub
forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin
sistemul organizat ţional

Ordinul Casei Naţionale a Asigur

ţa medical
ţionale cu prevederi în

domeniul s ţii la care România este parte, aprobate
prin Ordinul pre ţionale de Asigur

Autoritatea Naţional

ţa Alimentelor - Procedura privind decontarea
acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul
acţiunilor de supraveghere, prevenire

ţia animalelor ţia mediului, de identificare

Circulara B ţionale a României nr. 7/2014
privind nivelul ratei dobânzii de referinţ ţionale
a României (M.O. nr. 90 din 05.02.2014)

Ordinul Ministerului Economiei nr. 2506/2013 privind
instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile
din Programul de promovare a exportului (M.O. nr. 94 din

06.02.2014)
Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de

înc ţuire social

Ministerul Educaţiei Naţionale - Condiţiile de
organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor

ţi de timp liber în sistemul de înv ţ

Comitetul de Iniţiativ ţiativele
legislative ale cet ţenilor potrivit Legii nr. 189/1999 -
Expunere de motive la proiectul de lege privind revizuirea
Constituţiei României - iniţiativ ţeneasc

şi administrat de Casa Na

şi completarea Normelor
metodologice privind rambursarea şi recuperarea
cheltuielilor reprezentând asisten

şedintelui Casei Na

şi pt

Siguran

şi control al bolilor la
animale, al celor transmisibile de la animale la om,
protec şi protec şi
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor din 21.01.2014 (M.O. nr. 89 din 05.02.2014)

şi
liniştii publice (M.O. nr. 96 din 07.02.2014)

şi a altor
activit

ă de
Pensii Publice (M.O. nr. 84 din 03.02.2014)

ărilor de Sănătate nr.
36/2014 pentru modificarea

ă acordată în
baza documentelor interna

ănătă
ări de

Sănătate nr. 729/2009 (M.O. nr. 88 din 04.02.2014)
ă Sanitară Veterinară

ăncii Na
ă a Băncii Na

ălcare a unor norme de convie ă, a ordinii

ă ă ământ
preuniversitar din 03.02.2014 (M.O. nr. 99 din 07.02.2014)

ă Legislativă - Ini
ă

ă legislativă cetă ă,
10 decembrie 2013 (M.O. nr. 100 din 10.02.2014)

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

Salariul mediu net în va depă
ă în 2017 să crească cu încă

200 de lei, conform estimărilor Comisiei Na
ă, iar rata ădea de la 7 % până la 6,6%

în 2017. Se mai estimează un curs mediu stabil al leului în
raport cu euro ă medie a infla ădere de la 3,4%.

România şi anul acesta cu
pu

şomajului va sc

şi o rat

ţin 1650 de lei, urmând ca pân
ţionale de

Prognoz

ţiei în sc

Preţurile de consum au crescut
în februarie faţ

-

ă de luna precedentă,
dar

ăr
furile alimentare

şi comparativ cu februarie anul
trecut. Cel mai mult s-au scumpit
serviciile - cu 0,5% - urmate de m

şi nealimentare.

Departamentul pentru IMM-uri, mediul de afaceri şi turism a deschis
luni, 10 martie, sesiunea de înscrieri online pentru ,"Programul pentru
stimularea înfiin şi dezvolt

şi pentru "Programul na

", conform site-ului institu

ţ
ţional multianual

pentru
ţiei.

ării ării microîntreprinderilor de către
", precumîntreprinzătorii tineri

dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager
din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

� �

�

� �

�

�

�

Guvernul
Registrul Auto Român inten

Judec
Înalta Curte de Casa

Produc

şi-a angajat mar şi Senatului pentru programul de ac şi
jum şinilor din parcul auto intern

şi Justi

ştere cu 17,2% (3.244 tone) fa şi perioad

ţi, 11 martie, r ţilor ţiuni pe urm
ţioneaz ţeze în aproximativ doi ani o baz

ţii Constituţionale au respins sesizarea depus
ţia ca inadmisibil ţie ţie (ÎCCJ) a respins ca nefondat ţia depus

ţei Electoral ţia de lapte de consum s-a cifrat la 22.063 tone în ianuarie
2014, în cre ţ

ăspunderea în plenul comun al Camerei Deputa ătorii doi ani
ătate ă să înfiin ă de date care să cuprindă istoricul tuturor ma

ătorii Cur ă de PDL privind validarea în Parlament a Cabinetului Ponta 3. Votul a fost de 8 la 1, iar judecătorii au
considerat contesta ă ă contesta ă de PNL prin care solicita anularea hotărârii
Biroului Electoral Central de înregistrare a Alian ă PSD-UNPR-PC, decizia fiind definitivă

ă de aceea ă a anului precedent

ţi se aplic ţelor, Ioana Petrescu
ţie, motivând c ţa care i-a susţinut candidatura, nu

mai exist

Acciza la carburan Că de la 1 aprilie, potrivit noului ministru al Finan ălin Popescu Tăriceanu este noul pre
ămas vacant după ce liderul PNL, Crin Antonescu, a demisionat din această func ă USL, alian

ă

şedinte al Senatului. Postul de
preşedinte al Senatului a r

Programul Rabla 2014 va demara într-o
formul@ simplificat@

Începând de Miercuri, 5 Martie 2014, Ministerul Mediului
ărilor Climatice, împreună cu Administra

ărilor Climatice, Rovana Plumb, pentru aprobarea Ghidului de
finan

ă postat pe site-urile institu

ă, tichetele nu vor mai fi acordate fizic beneficiarilor
În program vor fi intra ă cu 8

ani
Vor fi disponibile 20.000 de tichete, cu un buget total de 140 milioane lei
În urma analizei făcute cu privire la desfă

ări majore în desfă
ă beneficieze de un

tichet electronic se vor adresa direct producătorilor/dealerilor valida

ă cu 8 ani de la
anul fabrica

ăr de 20.000
tichete, bugetul total fiind de 140 milioane lei. Pentru prima dată tichetele
nu vor mai fi acordate fizic beneficiarilor, urmând să fie alocate electronic în
sistemul informatic al AFM. De asemenea, se va utiliza un singur tichet
electronic pentru achizi

ării autovehiculelor cât mai prietenoase cu
mediul, se va oferi posibilitatea acordării, pe lângă prima de casare, a unui
eco-bonus în valoare de 500 lei pentru:

achizi
ărui motor generează o

cantitate de emisii ce CO mai mică de 100g/km;
achizi

ărul autovehiculelor uzate aflat în eviden

ărui jude
ătorilor valida ă.

Pentru persoanele fizice, sesiunea de finan ă în patru
etape, fiecare etapă având o durată de câte 60 zile.

În prima etapă, toate tichetele alocate destinate persoanelor fizice vor fi
repartizate pe fiecare jude ărul autovehiculelor uzate
aflat în eviden

ă, tichetele aferente fiecărui jude ămase neutilizate,
precum

ătorilor
valida ă.

În a treia etapă, tichetele rămase se împart, în mod egal, între punctele
de lucru ale producătorilor valida ă etapă,
orice producător validat poate ceda tichetele alocate în favoarea unui alt
producător validat, cu obliga

ă, tichetele rămase se vor împăr
ătorii valida

ămâne tichete neutilizate,
acestea vor fi anulate.

Calendarul Programului Rabla din acest an va fi comunicat ulterior pe
site-urile MMSC

ărilor Climatice, prin
Administra

şi
Schimb

şi
Schimb

şi www.afm.ro.

Pentru prima dat
şi maşini cu o vechime mai mare sau egal

şurarea programului Rabla în
ultimii ani, pentru 2014 au fost aduse modific şurarea lui.
Astfel, în acest an, persoanele fizice care doresc s

şi juridice, precum şi institu

şi Înmatriculare a Vehiculelor. La
nivelul fiec

şi situate în respectiva unitate teritorial

şi cele alocate pentru care s-au anulat notele de înscriere, vor fi
redistribuite în mod egal între punctele de lucru apar

şitul ultimei etape vor r

şiAFM.
Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto, cunoscut în special

sub numele “Programul Rabla”, este un program guvernamental sus
şi Schimb

şi
înlocuirea lor cu altele noi, mai pu

ţia Fondului pentru Mediu
supun dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului Mediului

ţare a Programului de Stimulare a Înnoirii ParculuiAuto Naţional.
Proiectul se afl ţiilor, la adresele

www.mmediu.ro

ţi în
program.

De asemenea, persoanele fizice ţiile publice
care deţin autovehicule cu o vechime mai mare sau egal

ţiei se pot înscrie în program.
Administraţia Fondului pentru Mediu va aloca un num

ţionarea unui autovehicul nou, valoarea acestuia
este de 6.500 lei.

Pentru stimularea achiziţion

ţionarea unui autovehicul nou, încadrat în norma de poluare uro 6
achiziţionarea unui autovehicul nou, al c

ţionarea unui autovehicul nou, cu sistem de propulsie hibrid.

Tichetele alocate pentru persoanele fizice vor fi distribuite pe fiecare
judeţ, în raport cu num ţele
Direcţiei Regim Permise de Conducere

ţ, vor fi repartizate în mod egal între punctele de lucru
aparţinând produc ţi

ţare va fi organizat

ţ, în raport cu num
ţele DRPCIV.

În a doua etap ţ r

ţinând produc
ţi din respectiva unitate teritorial

ţi din judeţul respectiv. În aceast

ţia de a informa, în prealabil, Administraţia
Fondului pentru Mediu.

În ultima etap ţi în mod egal, între
punctele de lucru. Pot participa doar produc ţi care, în etapa a
treia, au consumat toate tichetele alocate.

În cazul în care la sfâr

ţinut
din fonduri alocate de Ministerul Mediului

ţia Fondului pentru Mediu.
Scopul acestuia este eliminarea din trafic a autovehiculelor vechi

ţin poluante.

Ce este nou în Programul Rabla 2014?
�

�

�

�

�

�
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Distribuirea tichetelor

MMSC şi AFM

Departamentul pentru IMM-uri,
Mediul de Afaceri si Turism anunta
deschiderea inscrierilor on-line pentru
programele nationale 2014 dupa cum
urmeaza:

10.03.2014 - Programul na

.

�

�

�

�

�

ţional
multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femeilor
manager din sectorul întreprinderilor mici
şi mijlocii. Conform procedurii aplicatia
va fi deschisa pentru inscriere:
10.03.2014- 16.03.2014

10.03.2014 - Programul pentru
stimularea infiintarii si dezvoltarii
m i c r o i n t r e p r i n d e r i l o r d e c a t r e
intreprinzatorii tineri. Aplicatia va fi
deschisa pentru inscriere incepand cu
10.03.2014, pana la epuizarea bugetului

17.03.2014 - Programul national
m u l t i a n u a l p e n t r u s u s t i n e r e a
mestesugurilor si artizanatului. Conform
procedurii aplicatia va fi deschisa pentru
inscriere incepand cu 17.03.2014 si se va
inchide cu 3 zile inainte de desfasurarea
ultimului targ regional.

17.03.2014 - Programul pentru
dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in
randul tinerilor si facilitarea accesului
acestora la finantare START. Conform
procedurii aplicatia va fi deschisa pentru
inscriere: 17.03.2014- 26.03.2014

24.04.2014 - Programul de
dezvoltare si modernizare a activitatilor
de comercializare a produselor si
serviciilor de piata. Conform procedurii
aplicatia va fi deschisa pentru inscriere:
24.04.2014- 03.05.2014

“Ambasadorii Turismului Românesc”
Ministrul afacerilor externe, Titus Corlă

ă

ă de
excep

ă prin Valori”, fostul ministru delegat
pentru IMM-uri, mediul de afaceri

ătoarelor personalită
ăneci, Ilie Năstase, Helmuth Duckadam,

Ovidiu Lipan ăndărică, Oana Pellea, Maia Morgenstern,
Dumitru Prunariu, Dan Puric, Dinu Săraru, Nicolae Voicule

ă.

ă prin Valori”.
Proiectul a fost lansat cu ocazia galei “Ambasadori ai

Turismului Românesc” organizată în data de 19 august
2013 ă o nouă formă de promovare a României,
care î ă completeze campaniile de imagine
aflate în derulare.

Primii “ambasadori” desemna
ă fiecare imaginea unui domeniu

turistic
Grigore Le

ă - turismul balnear
Ilie Năstase - turismul de tip city break
Ivan Patzaichin - ecoturismul

ă
Gheorghe Zamfir - circuitele istorice
“Ambasadori” desemna

ă fiecare imaginea unui domeniu
turistic:

Dinu Săraru -Turismul de tip rural
Nicolae Voicule

ă
Octavian Bellu - Turismul activ si de aventură
Helmut Duckadam - Turismul activ si de aventură
Nadia Comăneci - Turismul de tip City Break
Ovidiu Lipan ăndărică - Turismul de tip City Break
Până acum au mai fost eliberate pa

ă ăinătate cu modificările
ările ulterioare, ministrul afacerilor externe a

aprobat eliberarea de pa
ă ărora le-a fost decernat titlul de

„ambasadori ai turismului românesc”, documente de
călătorie emise de MAE în scopul facilitării reprezentării de
către ace
ălătoresc în străinătate în misiuni oficiale.

Fiecare dintre persoanele desemnate vor îndeplini
misiuni oficiale în străinătate, în vederea participării la
diverse campanii de promovare a României, care vor fi
mediatizate pe plan intern

ţean, a înmânat
joi, 6 martie 2014, în cadrul unei ceremonii organizate la
sediul MAE, pa ţi
marcante ale vieţii diplomatice, culturale

ţie, la promovarea României în lume.
Evenimentul a avut loc în prezenţa iniţiatoarei proiectului

“România Promovat

ţi publice: Constantin
Chiriac, Nadia Com

Ţ
ţ,

Elisabeta Lip

La iniţiativa Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de
Afaceri

ţi în cadrul evenimentului
sus-menţionat reprezint

ţi în cadrul Galei “Ambasadorii
Turismului Românesc“, ediţia a II-a, a avut loc în data de 30
ianuarie 2014, reprezint

ţ -Turismul de tip rural
Dan Puric - Circuitele istorice
Dumitru Prunariu - Circuitele istorice
Maia Morgenstern - Circuitele culturale
Oana Pellea - Circuitele culturale
Constantin Chiriac - Circuitele culturale
Mariana Bitang - Turismul activ si de aventur

Ţ

ţii a
cet ţenilor români în str

ţilor c

ţional.

şapoarte diplomatice unor personalit
şi sportive care au

contribuit şi contribuie prin activitatea lor profesional

şi turism, Maria Grapini, şi
a ministrului tineretului şi sportului, Gabriela Szabo.

Ministrul afacerilor externe a înmânat paşapoarte
diplomatice urm

şi Turism a fost demarat proiectul “România
Promovat

şi reprezint
şi propune s

şe - turismul rural
Elisabeta Lip

Ştefan Popa Popas - turismul cultural
Iolanda Balaş Soter - turismul montan
Gabriela Szabo - turismul activ şi de aventur

şapoarte diplomatice
“ambasadorilor turismului” Grigore Leşe, Ivan Patzaichin,
Iolanda Balaş Soter, Gabriela Szabo, Gheorghe Zamfir.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin.1, lit. u), din
Legea nr. 248/2005, privind regimul liberei circula

şi
complet

şapoarte diplomatice electronice
personalit

ştia a intereselor statului român, atunci când
c

şi interna

Informaţii suplimentare:

:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Comunicat de pres ,ă - MA E 06.03.2014

A.N.R.P. a publicat
raportul activit@]ii pe luna

februarie
În aceast

ţional

ţilor învestite de lege pentru
acordarea de m

ţii au r
ţii, au primit în audienţ

ţia a formulat
peste 2.200 de acte procedurale
(recursuri, întâmpin ţii la
executare).

Pentru mai multe informaţii, raportul de
activitate pentru luna februarie poate fi
consultat pe pagina de internet a instituţiei.

ă perioadă, Comisia
Na ă pentru Compensarea Imobilelor
a analizat 437 de dosare de Legea
10/2001

ăgubire, în cuantum de
472.980.555 lei,

ă, au fost emise 136 de
decizii prin care s-au invalidat propunerile
autorită

ăsuri compensatorii.
Consilierii Autorită ăspuns la

peste 2.700 de peti ă
peste 2.100 de persoane

ă pentru 1.750 de
titulari de dosare.

În acela

ări, contesta

şi de fond funciar, fiind emise 136
titluri de desp

şi 107 decizii de
compensare, în cuantum de 6.332.042
puncte. Totodat

şi au oferit
consiliere telefonic

şi timp, institu
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Numărul străinilor care trăiesc în a
atins un nivel record anul trecut, 7,6 milioane de
persoane dintr-o popula ă de 80,5 milioane
de locuitori, iar românii au înregistrat cea mai mare
cre ă (30,4%), arată cifrele
publicate de Oficiul federal de statistică (Destatis).

Germania

ţie total

ştere procentual

Cu Peninsula Crimeea gata de a organiza
un referendum privind independenţa faţ

ţa militar

ţii "planificate
anterior" cu marina din Bulgaria

ă de
Ucraina, SUA cre ă în
regiune. Distrugătorul USS Truxton a intrat în

pentru exerci

şte prezen

şi România.
Marea Neagră

� �

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

Fostul prim-ministru ucrainean Iulia Timo Banca Central
Egiptul a adoptat legea alegerilor preziden

Arabia Saudit Papa Francisc viziteaz
Delega

Pre
În proiectul de buget pe 2015, Pre

Jocurile Paralimpice
de iarn Pre

La 11 martie, Japonia a
marcat devastatorul cutremur cu magnitudinea de 9.0 care a lovit nordul

şenko a confirmat c
şura,

probabil, în luna aprilie şi dou
şasea edi

şedin şedintele american Barack Obama a criticat
membrii republicani ai Congresului pentru c şedintele Barack
Obama cere pentru cele 16 agen

şedintele Tunisiei, Moncef Marzouki, a
ridicat starea de urgen

ă va candida la alegerile preziden ă
Europeană a decis să men ă dobânda de politică monetară la nivelul record de 0,25% ă

ă a adăugat Fră ă, Hezbollah ă grupuri siriene pe lista organiza ă Coreea
de Sud în august, cu ocazia celei de a

ă nu doresc să crească salariul minim federal la 10.10 dolari pe oră
ără serviciul militar de informa

ă au început în Soci. 547 de sportivi din 45 de ări concurează pentru 72 de medalii de aur pe parcursul a 10 de zile
ă impusă în urmă cu trei ani, în timpul revoltei care a dus la răsturnarea predecesorului său, Zine el-Abidine Ben Ali

ării, provocând un tsunami imens care a cuprins coasta Pacificului de Nord în 2011

ţiale anticipate, planificate pentru 25 mai 2014
ţin ţiale, care se vor desf

ţia Musulman ţiilor teroriste
ţii a Zilei Tineretului din Asia ţii la Congresul Partidului Popular European l-au ales pe fostul prim-ministru al

Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, în calitate de candidat de centru-dreapta pentru pre ţia Comisiei Europene

ţii de informaţii americane, 45.6 miliarde de dolari (f ţii, aflat sub egida Pentagonului)
ţ

ţ
ţ

Cuba salută propunerea transmisă de către Uniunea Europeană
privind deschiderea negocierilor privind liniile directoare pentru un
dialog politic ă zeci de ani de rela

ă păr
ă,

au fost ini

şi un acord de cooperare, dup

şi Republica Ceh

ţii
minime. Havana nu a precizat când dialogul dintre cele dou ţi se va
deschide. Unele naţiuni ale UE, cum ar fi Germania

ţial reticente în a stabili un nou dialog cu insula din Caraibe.

Comisia European@ atinge obiectivele privind
egalitatea de }anse cu 11 luni mai devreme

După trei ani de construc

ă. Instala
ă de către NRG, Google

ă
electricitate pentru a alimenta 140.000

case, în fiecare an. NRG a anun
ă fiecare dintre cele trei unită

ă acum energie electrică
în re

ă solară de acest fel,
reprezentând aproape 30 la sută din
energie solară generată în SUA. Aceasta
utilizează 173.500 de oglinzi controlate de
computer, care urmează traiectoria
soarelui ă lumina către trei turnuri,
fiecare înalte de 114 metri, în vârful cărora
se află cazane de apă ca receptoare ale
căldurii solare. Cazanele de abur
supraîncălzit la temperaturi de până la
550°C pun în mi

ă, cum ar fi
Ivanpah, sunt critice pentru stabilirea rolului
de lider al Americii pe scară largă în
tehnologii curate de energie, care vor
men ă competitivă la
nivel mondial în următoarele decenii",
spune pre

ă o utilitate
solară la scară mare nu este doar posibilă,
dar incredibil de benefică atât pentru
economie cât

ăm energie".
Construc ă de

controverse. La "scară mare" înseamnă că
o mare parte din terenul folosit a fost,
anterior, apanajul florei

ă rapoarte privind
păsări ucise sau arse de oglinzi, când
acestea zburau deasupra centralei.

Comisia pentru Energie din California a
declarat că în timp ce Ivanpah va avea
impact asupra mediului local, beneficiile
sunt mai mari decât dezavantajele.

Oglinzi mari concentrează lumina
soarelui într-o singură linie sau punct.
Căldura creată acolo este folosită pentru a
genera abur. Aburul fierbinte de înaltă
presiune este folosit pentru a alimenta
turbine, ce generează electricitate. În
zonele extrem de însorite, centralele
termoelectrice solare pot garanta
productivită

ţie, Ivanpah
Solar Electric Generating System (ISEGS)
este acum operaţional ţia de 392
MW, finanţat

ţat recent
c ţi ale
centralei furnizeaz

ţeaua din California, SUA.
Construcţia Ivanpah a costat 2.2

miliarde de dolari

ţii în tehnologia curat

ţine economia noastr

ţia Ivanpah nu a fost lipsit

ţii mari de electricitate.

şi
BrightSource Energy, va genera suficient

şi se întinde pe mai mult

de 1.400 hectare. ISEGS este cea mai
mare central

şi reflect

şcare turbine standard,
pentru a genera electricitate.

"Inova

şedintele NRG Solar, Tom Doyle.
"Vedem Ivanpah ca o schimbare a
peisajului energetic, dovedind c

şi pentru modul în care
producem şi consum

şi faunei autohtone.

Mai mult decât atât, exist

Centrale solar-termice

Comisia European
şi-a atins obiectivele privind reprezentarea femeilor

cu 11 luni înainte de termen.
Strategia 2010-2014 privind egalitatea de şanse a stabilit

obiective pentru 31 decembrie 2014 în trei domenii în care femeile
erau subreprezentate: 25 % pentru func

şi 43 %
pentru posturile de administrator neexecutiv.

Cifrele cele mai recente arat

şi 43,2 % din administratorii
neexecutivi. Se estimeaz

şi 23,9 % din administratorii neexecutivi erau femei.
Comisia s-a implicat în mod activ în îmbun

şi b

şi timp o ambi

şi asume responsabilit
şte, de asemenea, c

şi o mai mare responsabilitate din partea
personalului s

şi serviciu trebuie s şi prezinte realiz

şanse. În acest context,
nou

şte egalitatea de şanse, au primit primele etichete privind
un loc de munc

şi Securitate efectueaz

ă a marcat Ziua Interna ă a Femeii
anun ă

ă că toate cele trei obiective au fost
realizate la 1 februarie 2014: femeile reprezintă acum 27,9 % din
personalul de conducere de nivel superior, 30,3 % din personalul
de conducere de nivel mediu

ă că aceste procente vor continua să
crească. Acestea reprezintă o îmbunătă ă în
compara

ătă
ău intern între femei ărba

ă, care a fost adoptată în 2010, în primul an al actualei
Comisii, se bazează pe realizările anterioare, demonstrând în
acela ă. Experien ă a arătat că,
pentru ca obiectivele să fie eficace, o astfel de abordare trebuia
completată cu măsuri legate de locul de muncă. Recenta revizuire
a Statutului func

ă la programele de lucru flexibile. În
prezent, aproape 10 % din personalul Comisiei lucrează la
distan ă, iar aproximativ 40 % din personal dispune de un token
care le permite să lucreze de oriunde, oricând. Dovezile au arătat
că, în special pentru femei, flexibilitatea a fost un factor-cheie care
le-a încurajat să î ă

ă recunoa ă angajamentul
din partea personalului de conducere de nivel superior este
esen

ăsură a
rolului de lider

ău de conducere de nivel superior. Fiecare direc
ă ă î ările în raport cu un

cadru comun de performan ă. Performan
ă

ă direc

ă egalitar (Balanced Workplace Labels). Direc
ă Resurse Umane ă, de asemenea,

o monitorizare trimestrială a obiectivelor legate de reprezentarea
femeilor în raport cu bărba

ţional
ţând c

ţiile de conducere de nivel
superior, 30 % pentru funcţiile de conducere de nivel mediu

ţire semnificativ
ţie cu 1995, când numai 4 % din personalul de conducere

de nivel superior, 10,7 % din personalul de conducere de nivel
mediu

ţirea echilibrului
s ţi începând cu 1988. Strategia
actual

ţie reînnoit ţa trecut

ţionarilor, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2014,
a introdus o trimitere expres

ţ

ţi mai mari.
Strategia actual

ţial pentru obţinerea succesului. Prin urmare, Comisia pune în
aplicare condiţiile pentru asumarea într-o mai mare m

ţie
general

ţ ţele lor sunt evaluate pe
baza calculului unui indice al egalit ţii de

ţii generale, care au depus cele mai mari eforturi în ceea
ce prive

ţia
General

ţii la nivelul direcţiilor generale.
Comisia European - IP/14/226 07/03/2014ă

Evenimentul tinerilor
europeni: participa]i online
Mii de oameni din UE ţ

ţi, organizaţii pentru tineri

ţii în
direct.

La Strasbourg, reuniunile

ţilor o aplicaţie pentru mobil ce
conţine toate informaţiile despre evenimente,
inclusiv programul ţi, cu biografiile tuturor
vorbitorilor.Aplicaţia va fi lansat

ţelele de
socializare ţii
europeni au site web personal

ţele de socializare precum Facebook
sau Twitter. Parlamentul European are aproape
1,3 milioane de fani pe Facebook cea mai mare
comunitate parlamentar

şi din şi
vecine au trimis candidatura pentru a participa la
Evenimentul tinerilor europeni EYE2014. Vin
din şcoli, universit şi
grupuri spontane formate pe platformele sociale
EYE, deoarece candidaturile individuale nu au
fost acceptate.

Evenimentul nu este doar pentru cei care vor
merge la Strasbourg personal. Parlamentul
European va permite oricui s

şi spectacole vor putea fi urm
şi

participa la dezbaterile de la Strasbourg pe
Twitter. Moderatorii atelierelor vor selecta
întreb şi le vor include în discu

şi dezbaterile vor fi
transmise pe ecrane mari în interiorul şi în afara
cl

şi Instagram. Parlamentul
va oferi participan

şi h

şi online. Aproape 70% din deputa
şi peste 60% sunt

activi pe re

ările candidate

ă

ă participe la acest
eveniment online. O parte din ateliere, dezbateri

ărite online.
Online, europenii vor putea pune întrebări

ări puse online

ădirilor Parlamentului, alături de comentariile
transmise pe Twitter

ăr
ă în aprilie.

Parlamentul European a fost dintotdeauna un
pionier în angajarea oamenilor pe re

ă din lume pe Facebook.

-

-

PE, ref. : 20140304STO37519

Parlamentul rus va respecta alegerea Crimeii

Liga Arab

la
referendumul din 16 martie ce propune aleg

-

-

ătorilor să se
pronun ătură cu alipirea peninsulei din sudul
Ucrainei la Rusia, a declarat pre

ă, Crimeea a
apar ă în
1954 Ucrainei, care făcea parte

ă, la ini
ă

căderea URSS, Crimeea a rămas în componen
ă autonomă.

respinge recunoa
ă

ă facă această
concesie, ca parte a eforturilor de a ajunge la un "acord-
cadru" ă solu

ă recunoa
ă pentru pace cu palestinienii.

"Consiliul Ligii Arabe confirmă sprijinul pentru condu
cerea palestiniană în eforturile sale de a pune capăt
ocupa

ă respingerea recunoa
ă într-o declara

ă Beijing nu va permite "război sau instabilitate" în
Peninsula Coreeană.

"Peninsula Coreeană este chiar la u
ăzboi sau instabilitate în

Peninsula Coreeană", a declarat acesta la o conferin ă de
presă în marja sesiunii legislative anuale a Chinei.

China cere SUA ăr

ă Phenianul ar trebui să
demonstreze prin ac

ă cele două
Corei, China, Statele Unite, Japonia

ţe în leg

ţie majoritar rusofon
ţinut mai întâi Rusiei în cadrul URSS, fiind ata

ţiativa secretarului general de atunci al
PCUS, Nikita Hru

ţa
Ucrainei, dar a primit statutul de republic

ţii
Palestiniene, Mahmoud Abbas, s

ţiilor care vizeaz ţionarea
conflictului israeliano-palestinian.

Israelul spune c
ţie prealabil

ţiei israeliene asupra teritoriilor palestiniene

ţie a mini

ţ

ţi interesate reluarea
convorbirilor pentru denuclearizare cu Coreea de Nord,
dar Washingtonul a insistat c

ţiuni sinceritatea angajamentului
spre dezarmare. Dialogul în

şedintele Dumei.
Regiune cu popula

şat
şi ea din Uniunea

Sovietic
şciov, de origine ucrainean. Dup

şterea Israelului ca stat
Evreu. Statele Unite doresc ca Preşedintele Autorit

şi extinderea discu

şterea sa ca stat Evreu este
o condi

şi spri
jin şterii Israelului ca 'stat Evreu' "
se arat ştrilor de externe arabi.

a avertizat Coreea de
Nord c

şa Chinei.Avem o
linie roşie, nu vom permite r

şi altor p

şase, care implic
şi Rusia, a fost

suspendat la sfârşitul anului 2008.

ă

Ministrul de externe al Chinei

Guvernul sârb şi-a exprimat "îngrijorarea fa
şi un minister al ap

şi de securitate în Kosovo".
"Ac şa-numitei For

şi constituie o înc

şi a
ad

ţ ţilor provizorii din Kosovo, de a forma
forţele armate ale Kosovo

ţelor internaţionale din cadrul KFOR au mandatul de a acoperi toate
aspectele militare

ţiunile Pristinei pentru transformarea a ţe de Securitate a Kosovo într-o forţ
ţiei Consiliului de Securitate al

ONU 1244" a declarat guvernul.
Referindu-se la informaţiile cu privire la formarea forţelor armate din Kosovo, purt

ţiei 1244, forţele de securitate internaţionale menţin ordinea în acest spaţiu.

ă de decizia autorită
ărării".

Guvernul a subliniat că "doar for

ă militară
tipică sunt inacceptabile pentru Serbia ălcare a Rezolu

ătorul de cuvânt al
ONU, Farhan Haqa, a confirmat că biroul Secretarului General al ONU "a luat act de acest lucru"

ăugat că, în temeiul Rezolu
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Cea mai mare central@ solar-termic@ din lume



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând vil

ţ

ţa. Preţ 85.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând apartament compus din 2
camere, decomandat, situat în
Re ţa, b-dul Timi

ţ i r i . Preţ 15.000 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Vând spaţiu comercial, 70 mp,
situat în Re ţa, b-dul Republicii.
Preţ 40.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Vând teren 10.000 mp
ţa pe Bd.

Timi ţ 800.000 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Vând spaţiu comercial, situat în
Re ţa pe b-dul Republicii, 140 mp.
Preţ 44.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Vând vil

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

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

Vând 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 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.

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.

Închiriez apartament, 2 camere,
mobilat

ţ 120 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Închiriez depozit, 1000 mp, situat
în Re ţa, Bd. Timi ţ 15.000
€/lun

ţiu de
producţie ţiu de
depozitare. Preţ 3 €/mp negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat -

ţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lun 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.

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 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, 270 mp, nouă, teren
de 10.000 mp, hală 300 mp,
hele ă de 800
mp, sau schimb cu apartament 2
camere plus diferen

ără
îmbunătă

ă
2000 mp, situate în Re

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

ăi proprii. Pre

ătă

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

ătă

ă. Pre

ă agrement, în Re

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Închiriez 4 000 mp spa

ă.

ăgăra ă) utilat

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

şteu peşte suprafa

şi şoarei, parter, f

şi

şi hal
şi

şoarei . Pre

şi

şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu b

şi

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

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi utilat, etaj 2, situat în Lunca
Pomostului. Pre

şi şoarei, pre

şi 2000 mp spa

şi utilat complet, decoman
dat, Reşi

şi
şului (zona central şi

mobilat complet. Pre

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi

-
-

a

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Vând pui de carne vaccina

ă, 1m
diametru, folosit 2 ore. Pre

ă de copiat
chei, marca Zimmerman, copiază
orice fel de chei, la pre

ă de găurit fixă,
aparat de sudură făcut, rastel-armă,
dulap+vitrină, canapea fixă. Tel.
0748-929527.

Vând 10 oi tinere, cu miei. Tel.
0734-979379.

Vând telefon Samsung GT-
S7580 nou în cutie, cu garan

ăuni maturi crescu

ă ă de la 0,50
m, la 2 m, 59 lei. Tel. 0740-520382.

ă.
Tel. 0741-633690, 0737-575779,
0355-807491.

Vând storcător de fructe electric
Elta, radio cu ceas Kosmodisk, fier
de călcat Mure

ămpi de radio. Tel.
0737-575779, 0741-633690.

Vând fier de călcat cu aburi
Tefal, încărcătoare telefoane Nokia,
dubluradiocasetofon Osaka, casete
audio ă video TDK de 180
min . Tel. 0737-575779, 0741-
633690

Vând 2 perechi de role pentru
copii, jaloane ă de protec

ăsurat
glicemia, în stare foarte bună. Vând
tv color Philips cu diagonala de 71
cm, cu telecomandă. Vând tv color
Beko stereo, diagonala 51 cm, cu
telecomandă. Tel. 0737-575779,
0741-633690.

ă veche. Tel. 0747-
096075, 0355-411785.

ă, 38-40 kg/balot; baloturi paie
ăcinătură pentru animale,

ăz de semănat, 15 lei măsura;
scroafă vietnameză, 80 kg, 200 €
neg; porci 110-170 kg, 9 lei/kg; porci
60-80 kg, 10 lei/kg; două scrofi

ă, 70-75 kg, cu
ă dublă pe spate, 850 lei neg.

Tel. 0740-770047. (RR)
Vând orzoaică de primăvară, 1

leu/kg. Tel. 0722-958990. (RR)
Vând în Re ă sufrage

rie culoare neagră, 800 lei; ma ă
de cusut Singer, manuală, în stare
perfectă de func

ă electrică de cusut cu dulap
încorporat, în perfectă stare, 100 €;
saltele în perfectă stare, 100 lei/buc;
pătu ăn, cu tot
cu saltea, 150 lei; măsu ă de sufra
gerie cu placă de marmură, 400 lei;
masă de bucătărie extensibilă cu 6
scaune, 600 lei; dulap de dormitor,
cu 5 u ă, 800 lei; t
argintiu diag 57 cm, 150 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

ţi, 5.5
lei/buc. Tel. 0759-031041. (RR)

Vând tv LG, plasm
ţ 300 €.

Tel. 0769-332731.

Vând urgent ma

ţ de 300 €,
negociabil. Tel. 0743-779631.

Vând ma

ţie. Preţ
500 lei. Tel. 0723-788000.

Vând 10 oi cu 10 miei. Miei au
între 15-20 kg. Oile sunt tinere. Tel.
0746-016899.

Vând p ţi în
libertate. Tel. 0722-630097.

Vând grilaj raft metalic, înalt de
2,40 cm, l ţime reglabil

ţi, 4
ohmi, ambele în stare foarte bun

ţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.

Vând aparat de m

Vând mobil

ţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.

Vând la Boc -

ţe
montate de 1 lun

ţa mobil -

ţionare, 250 lei;
ma

ţ pentru copii tip leag
ţ -

şin

şin

ş cu suport. Vând mai
multe telecomenzi t , calculatoare
de satelit şi l

şi caset

şi casc

şa baloturi de lucer
n şi
fân; m şrot
de floarea soarelui, sorg şi triticale;
ov

şunc

şi
şin

şin

şi, oglinzi pe uş

Vând 2 boxe stereo de 16 wa

v

de
ute

.

Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 pu

v
.

Vând la Re ţa ciobşi ănesc
mioritic de 6 luni, carnet de sănătate
cu toate vaccinurile la zi, 150 € neg.
Tel. 0722-129295. (RR)

Vând mobilă tineret, două fotolii
piele neagră, pe role

ă, bej, de bucătărie, un
tensiometru, 1 costum karate. Vând
ieftin două u

ăi, 3 geamuri mari
făcute la comandă, lăcuite, cu sticle

ără tocuri), 300 de lei
toate. Tel. 0721-155683.

Vând în Timi

ătar. Tel.
0730-552734. (RR)

Vând la Teregova iapă neagră
de 6 ani, 3500 lei neg. Tel. 0735-
824125. (RR)

Vând în Re
ătoare pentru cort, 110 lei neg;

bicicletă pentru copii, 150 lei neg.
Tel. 0761-601959. (RR)

Vând în Re
ă, 300

lei ambele; imprimantă

ă, mărimea 39, noi, 150 lei;
motor trifazic de 2.2 KW, 1800
rota

Vând în Re
ăldură, omologa-

te, cu tiraj natural, pentru case, stare
foarte bună, garan

ăldură,
omologate, cu tiraj for

ă, diferite mo-
dele, garan

ă 220 V, tv, dvd, sen-
zori, microfoane, boxe încorporate,
profesional, aproape nou, 150 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Boc ă,
38-40 kg/balot; balo

ăcinătură pentru animale,

ăz de semănat, 15 lei măsura;
orzoaică de primăvară; scroafă
vietnameză, 80 kg, 200 € neg; porci
130-160 kg, 9 lei/kg; porci 60-80 kg,
10 lei/kg; două scrofi

ă pe 2 pale
ă Yamaha, 250 € neg. Tel.

0735-038603. (RR)
Vând în Cărbunari mânz de 11

luni, semi-muran, culoare ro
ă de 9 ani,

gestantă de 7 luni, 2800 lei. Tel.
0740-145324. (RR)

Vând în Re ă,
100 l, cu toate dotările, 350 €. Tel.
0255-221075. (RR)

Vând în Re ă sufra-
gerie culoare neagră, 800 lei;
ma ă de cusut Singer, manuală, în
stare perfectă de func

ă electrică de cusut cu
dulap încorporat, în perfectă stare,
400 lei; saltele în perfectă stare, 100
lei/buc; pătu ăn,
cu tot cu saltea, 150 lei; măsu ă de
sufragerie cu placă de marmură,
400 lei; masă de bucătărie
extensibilă cu 6 scaune, 500 lei;
dulap de dormitor, cu 5 u

ă, 800 lei; televizor argintiu cu
diagonala 57 cm, 150 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând la Deze
ără miei, 350 lei neg.

Tel. 0733-972055. (RR)
Vând la Valcani 2 iepe semi-

murane, 2000 € sau schimb pe un
tractor. Tel. 0767-164180. (RR)

şi 2 fotolii
scoic

şi duble pentru
balcoane şi b

şi clan

ş grâu şi porumb.
Tel. 0768-228976. (RR)

Vând în Reşi

şile, gr

şi

şi

şi scaner,
150 lei; pereche ghete sport Reebok
de dam

şi

şi GPL
Lampart LB80 pentru c

şiri, surs

şa balo
şi fân;

m şrot de
floarea soarelui, sorg şi triticale;
ov

şie
murg, 2500 lei; vac

şi

şi

şin

şin

şi, oglinzi
pe uş

şti 45 de oi cu miei,
500 lei neg; 18 f

ţe (f

ţa 2 teracote
demontate, 450 lei/buc fix, ofer în
preţ cot pentru fum, u

ţa butelie cu 2
arz

ţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bun

ţii/minut, 250 lei. Tel. 0745-
134127. (RR)

ţa convectoare pe
gaz LB80 pentru c

ţie la montaj, 400
lei/buc; convectoare pe gaz

ţat, pentru
bloc, stare foarte bun

ţie la montaj, începând
de la 400 lei/buc; subwoofer 100 W,
10 ie

ţi de lucern
ţi paie

ţe gestante,
850 lei/buc neg. Tel. 0740-770047.

Vând moar ţi, 150 €
neg; org

ţa cazan de ţuic

ţa mobil

ţionare, 300
lei; ma

ţ pentru copii tip leag
ţ
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intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

Auto-Moto-Velo
Vând în Timi -

,
.

ş despuietoare po
rumb. Cump

şi, an 1994,
numere roşii, se mai pot scoate o
singur

şi

şa Volkswagen Polo
alb pe benzin

şitoare pe 4 rânduri pentru
tractor Fiat 445, 400 € neg; maşin

ştiat azotat, 150 € neg. Tel.
0744-381141. (RR)

Vând în Reşi

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

şi sistemul de frânare,
merge şi arat

şi nerecuperat

şi

şi 2.0 l, BMW seria 5, Volkswa-
gen Touareg an 2000, 130 lei/set.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Reşi şi
diferite piese de Dacia, pre

şi

şi Tuareg, cu
cauciucuri iarn

şi Passat pe 17; jante aluminiu
de Golf pe 13 şi 14 cu cauciucuri
iarn

şi

şor neg; jante
aluminiu 14, 15, 16

şi 14, 50 lei/buc;
cauciucuri de iarn şi var

ăr remorcă de 3 5 tone
pt tractor. Tel. 0768-228976. (RR)

Vând la Mehadia Peugeot 407
Break, an 2005, motor de 1.6 diesel,
5000 € neg; remorcă monoaxă
înscrisă, 1000 €; scuter Peugeot 50
cmc, 400 € neg. Tel. 0731-076847.

Vând la Mehadia microbuz Ford
Transit 8+1 locuri, motor 1.9 diesel,
neînscris, 1000 € neg; Peugeot 309
diesel, motor 1.9, neînscris, 800 €
neg. Tel. 0721-698600. (RR)

Vând la Mehadia Opel Corsa,
motor 1.4 benzină, 4 u

ă dată, 500 € neg. Tel. 0255-
523128. (RR)

Cumpăr în Re
ă după anul 2000, în

stare foarte bună. Tel. 0766-
675612. (RR)

Vând la Boc
ă, an 2000, motor de

1.4, taxă nerecuperată, 2200 € neg;
pră

ă
de împră

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

ă în România, schimbat tot la
direc

ă impecabil, taxa
plătită ă, 1150 € neg.
Tel. 0752-344323. (RR)

Vând în Re ă
Suzuki GS 500E de garaj, 23.000
km rula

ă completă pentru Mercedes
Vito, 200 lei; portbagaje auto pentru
biciclete, 70 lei/buc; jante tablă pe
13

ăcu ă noi marca Ferodo,
pentru Mercedes Vito, OpelAstra de
1.8

ără ABS pentru Opel Astra model
până în 1995; ventilator pentru
radiator apă pentru Opel, 150 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând Dacia 1310, 300 € neg;
baterie de 65 A, 100 lei neg. Tel.
0735-038603. (RR)

Vând la Bău

ă, acte la zi,
2.350 € neg; ro

ă/vară pe 18; jante
BMW

ă/vară; pre

ă o căru ă
din lemn foarte veche, pentru orna-
mentări rustice în restaurante, 2000
lei neg. Tel. 0768-245945. (RR)

Vând la Clocotici cauciucuri
cramponate de 16 pentru căru ă sau
tractor, 115 € neg. Tel. 0764-
654307. (RR)

Vând la Jamu Mare tractor 445
legumicol, 3 pistoane, cabină, an
1990, 2 manete, 2600 €. Tel. 0742-
943871. (RR)

Vând la Re

ările, 1800 € u

ă pe 13
ă ă, diferite

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

ţa Dacia 1310
break, fabricat

ţa Volkswagen Golf
1, motor 1100 cmc benzinar, înscris,
asigurare, verificare 2016, 500 €;
scuter Piaggio 49 cmc, înscris, 600
lei; scuter Honda Vision, 1000 lei.
Tel. 0730-552734. (RR)

Vând la Boc

ţin
circulat

ţie

ţa motociclet

ţi, acte la zi, 1500 € neg;
roat

ţoli, de Nissan Primera, Opel
Corsa, Renault Twingo, 50 lei/buc;
pl ţe de frân

ţa bare, roţi
ţuri

simbolice. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând în Re ţa butuci roţi spate

f

ţari Mercedes-Benz
Clasa A, an 1999, înmatriculat, full
option, unic proprietar, înmatriculat
recent, taxa nerecuperat

ţi de X5

ţuri 150-400 €. Tel.
0754-577166. (RR)

Vând la Rusova Nou ţ

ţ

ţa Ford Mondeo, an
2002, argintiu metalizat, recent
adus din Germania, euro 4, toate
dot

ţoli, 550 lei/set;
jante tabl

| 13 - 19 Martie 2014 | PRISMA



320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ma r t i e

RE

1

ŞI

BOCŞA:
B

ŢA:

Ţ

casier: 1; osp

ţii: 1; inginer mecanic: 1; l
ţinerea de drumuri,

ătar (chelner): 1;

lucrător sortator de

asfaltator: 1; betonist: 1; electrician în
construc ăcătu

ANINA:

ĂILE HERCULANE:

TOTAL JUDE : 2

şeuri reciclabile: 1;

paznic: 1;

ş mecanic: 1; mecanic
utilaj: 1; muncitor necalificat la între şosele,
poduri, baraje: 1; sudor: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 12.03.2014

Schimb la Jamu Mare Audi A6,
diesel, an 2001, cârlig, înmatriculat,
toate dotările sau schimb pe oi, cai
sau pe un microbuz de marfă. Tel.
0764-948832. (RR)

Vând la Deze

ă de func

ă de
func ă
pentru tractor cu o singură axă,
1500 lei neg. Tel. 0757-311013. (rr)

Vând Matiz din 2004, pre

ă damă, 21 viteze,
cadru aluminiu, furcă telescopică,
schimbătoare Shimano, albă, cric,
stare impecabilă, 399 lei. Tel. 0728-
813340.

Vând Vw Passat 2005, break 1,9
tdi, înmatriculat, distribu

ă,
accept orice test, 5999 € fix. Tel.
0728-813340.

Vând bicicletă copii, vârsta 3-6
ani, este în stare foarte bună, adusă
din Germania. Pre

ă România.
Comenzi

ările, 1800 € u

ă pe 13
ă ă, diferite

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

şti 2 remorci mono-
ax pentru tractor 445, de 3.20 m la
2800 lei şi 2.30 m la 2300 lei. Tel.
0724-596653. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare Dacia
break an 1996, 500 €. Tel. 0726-
293770. (RR)

Vând în Reşi

şi

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

şi informa

şi

şor neg; jante
aluminiu 14, 15, 16

şi 14, 50 lei/buc;
cauciucuri de iarn şi var

ţa tractor Fiat 445 în
stare perfect ţionare, 4500
€ neg. Tel. 0765-856273. (RR)

Vând în Re ţa tractor U445
legumicol, an 1990, în stare bun

ţionare, 2650 €; semiremorc

ţ 800 €,
negociabil. Tel. 0748-929527.

Vând Seat Toledo, an fabricaţie
2004, 1,9 TDI, 110 CP, proprietar,
numere Spania. Preţ 3.300 €. Tel.
0769-332731.

Vând biciclet

ţie, kit am-
breiaj schimbat, stare impecabil

ţ 100 lei
negociabil. Tel. 0722-418565.

Vindem online cauciucuri noi

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

ţii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la telefon
0318-110788.

Vând microbuz persoane 8+1.
Tel. 0723-090853.

Vând la Re ţa Ford Mondeo, an
2002, argintiu metalizat, recent
adus din Germania, euro 4, toate
dot

ţoli, 550 lei/set;
jante tabl

Vând la Anina piese din
dezmembrare Aro 10. Tel. 0731-
153301, 0255-240368. (RR)
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Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
Abonamentele se pot face la factorii po ţ.

ţii suplimentare ţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

lei ............ 6 luni
lei ......... ...
lei ......... ... 1 an

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

Auto-Moto-Velo

Domn, 43 ani, 1,75/85, doresc
cunoştin şoar

şi

şi auto. Tel.
0727-268027

Doamn

şi nefum

ş sau de la

ştin

şi de
viitor din Reşi

ţ
ţa,

pentru prietenie sau c

.
Caut femeie pentru o eventual

ţie bun

ţar

ţ

ţii stabile
ţa. Tel. 0748-897383.

ă domni ă/doamnă,
harnică, curată, suplă, din Re

ăsătorie. Eu
am serviciu stabil la stat

ă
căsătorie. Stau la casă, singur,
situa ă, pensionar. Tel. 0723-
722699.

ă în etate de 49 ani,
doresc să cunosc un domn pentru
prietenie/căsătorie, între 45-50 ani,
antialcoolic ător. Rog
seriozitate! Tel. 0727-413281.

Sunt o doamnă în etate de 57
ani, doresc să cunosc un domn
până la 62 ani, pentru căsătorie.
Rog seriozitate! Tel. 0767-186319.

Bărbat nefumător, nealcoolic, 55
ani, doresc să cunosc o femeie până
în 60 de ani, din ora ă.
Rog seriozitate! Tel. 0743-992792.

Doamnă, 49 ani, caut domn care
să locuiască la mine, 50-55 ani. Rog
seriozitate! Tel. 0746-907129, 0735-
014585.

Domn 55 ani doresc cuno ă
cu d-nă de vârstă potrivită în
vederea unei rela

Domn, 40 ani, prezentabil, ma
nierat,

ăinătate, cu
situa ă bună, doresc
cuno ă cu o doamnă, pentru
căsătorie. Poate avea

-

ţie material
ţ

şaten, ochi verzi, antialcool,
recent venit din str

ştin
şi un copil.

Tel. 0733-235980.

Matrimoniale

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut un b

şi salariu negociabil, în Caraş-
Severin. Tel. 0255-261119, 0786-
766216.

şi bovine, la sac, 8
lei/sac. Ridic moloz din cur şi
gospod şez pomi. Tel. 0743-
092858.

Doamn

şi

şi recuperare prin kineto-
terapie. Tel. 0746-112665.

şi
montaj. Pre

ărbat pentru ajutor în
gospodărie, la sat. Ofer cazare,
masă

ării, defri

ă divor ă, 2 copii mari,
la locul lor, doresc să i-au în
între ătrână cu locuin ă,
eventual să plătesc chirie în Re

ă (sistem Reiki); reflexo-
terapie

ătă. Tel. 0723-090853.

Transport la domiciliu, gunoi de
grajd, de ovine

ţi

ţat

ţinere o b ţ
ţa.

Tel. 0726-537772.
Recuperez taxa auto. Tel. 0727-

505315.
Terapeut atestat ofer: echilibrare

energetic

Transport persoane Austria
Germania, cu plecare în fiecare
sâmb

Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Imobiliare
Închiriez apartament 2 camere,

aleea Dacia pe termen lung. Tel.
0720-026801.

Vând urgent apartament 2
camere în Moroasa 1, preţ 18.000 €
negociabil. Tel. 0720-006988.

Vând parcel
ţa str. Nera

lâng

ţa, str. Minda nr.
23, compus

ţa apartament 1
camer

ţ
ţ 16.500

€. Tel. 0720-001425.

ţa, Govândari.
Tel. 0756-198913, 0255-222550

Vând garsonier

ţa. Tel. 0748-406496.
Vând cas

ţ

ţa, str.
Oţelului, nr. 21, 3 camere, buc

ţ

ţa. Tel. 0733-
596513.

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 €/lun

ţ
ţ negociabil,

AleeaAlb

Vând apartament, 2 camere,
confort 1, semidecomandat, mobi-
lat

ţ

Vând cas

ţ
.

rr

ă 700 mp pentru
construit casă în Re

ă podul pompieri, cu acces din
stradă pavată, cu apă, canal, gaz,
curent 25 €/mp. Tel. 0722-631009,
0766-245845.

ă, Re
ă din 2 camere,

bucătărie, baie, 2 holuri, renovată
ă complet, gaz metan, anexe,

grădină. Tel. 0737-224881.
Vând în Re

ă mobilat
ărămidă, laminate, gresie, faian ă,

centrală, zonă lini ă. Pre

ă 1 cameră,
bucătărie, baie, coridor

ă, 3 camere, baie,
bucătărie, ă, zonă
centrală, 37.000 €, negociabil. Tel.
0721-421618.

Închiriez apartament, 2 camere,
str. Romanilor, ap. 11. Tel. 0741-
158192.

Vând sau închiriez 2 camere
cămin, complet utilate. Tel. 0743-
312701.

Casă de vânzare, în Re
ătărie,

beci, ă, centrală,
laminate, 42.000 €. Sau schimb cu
apartament + diferen

ă. Tel. 0728-568448.
Vând garsonieră, la etaj, cu 1

dormitor, 1 bucătărie, baie, coridor,
recent renovată, cu totul nou,
schimbat u ă metalică la
exterior, ferestre termopan noi, baia
mărită, cu cabină de du ă, wc
nou, chiuvete noi, podele laminate,
schimbate noi, gresie, faian ă,
mobilată ă, pre

ăstrelelor, bl. 3, ap. 21. Tel.
0732-603739, 0770-942914.

Vând apartament cu 2 camere,
4/10, centru. Tel. 0747-096075,
0355-411785.

ă 1 cameră, centrală termică,
gresie, faian ă, u ă metalică, etaj
4/4, bloc acoperit, Moroasa II. Tel.
0355-411615.

ă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faian ă, anexe, grădină, curte 1000
mp, pomi fructiferi, 15.000 € neg
sau schimb cu apartament confort 2.
Tel. 0355-883833, 0766-411829 ( )

şi

Vând cas şi

şi
izolat

şi
şi utilat. bloc de

c
ştit

şi

şi debara,
Reşi

şpais, pivni

şi

şpais, gresie, faian

şi interior, uş

ş nou

şi utilat

ş

Vând apart. 3 camere, confort 1
decomandat, Re

.

Închiriez apartament cu 2
camere în Lunc

Vând în Re ţa, pe Calea
Caransebe

ţa, str. F

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţ

ţ

ţit, etaj 1, bloc c

ţirile, inclusiv bloc
izolat, ferestre termopan, Lunc

Vând apartament, 2 camere,
semidecomandat, parţial mobilat,
Moroasa II, etaj 4/4, bloc acoperit,
cu îmbun ţiri, termopane, centra-
l ţ ţ
negociabil. Tel. 0355-411615.

Vând apartament, 2 camere,
confort 1, etaj 3/4, cu toate
facilit ţile, str. F

ţean, preţ negociabil.
Tel. 0722-895420.

Vând cas

ţit
ţ negociabil, sau schimb, similar,

cu o garsonier ţa. Tel. 0760-
102320.

Schimb, posibil
ţa, cu apartament

sau garsonier ţa. Tel. 0743-
992792.

ă. Tel. 0355-408066,
0732-943380.

ătărie, baie, balcon,
etaj 4, are pod, este acoperit cu plăci
de azbociment, 16.500 € neg. Tel.
0355-805059. (RR)

Vând în Re ăgăra

ăi, 2
balcoane, etaj 4, acoperit, eventual

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

Vând în Voiteg, Timi ă 3
camere, posibilitate de extindere,
25.000 €. Tel. 0751-250877. (RR)

Vând în Boc ă 3 camere,
baie, gresie, faian ă, bucătărie,
cămară alimente, hol mare, baie,
anexe în curte, încă o casă în curte
cu bucătărie, cămară, magazie,
fântână, grădină mare de 1000 mp,
pomi fructiferi ă de vie, 37.000 €
neg. Tel. 0761-606403, 0761-
646468. (RR)

Vând la Moniom teren intravilan,
20 €/mp. Tel. 0255-232922, 0752-
032205. (RR)

Vând apartament, 2 camere,
îmbunătă ărămidă
arsă, zonă foarte bună, proprietar.
Tel. 0747-100744.

Vând apartament, 3 camere,
toate îmbunătă

ă
(lângă

ătă
ă, gresie, faian ă, u ă metalică. Pre

ă ăgăra ă
Spitalul Jude

ă în Moniom. Tel. 0761-
900597.

Vând garsonieră în Moldova
Veche, bl. 33, 1-24, neîmbunătă ă,
pre

ă în Re

ă
la 25 km de Re

ă în Re

şi
şului, apartament 2

camere, buc

şi şului
23, apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, izolat, 2 b

şi mobilat, 30.000 € neg. Tel. 0765-
856273. (RR)

Vând în Reşi
şului, apartament

confort 1, etaj 3, cu 3 camere deco
mandate, gresie, faian

şile schimbate,
renovat recent, 32.000 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)

ş, cas

şa cas

şi vi

Şc. Gen. 6). Tel. 0770-
538111, 0745-932492.

ş

şului, lâng

şi

şi vânzare, cas
şi

şi

-

Vând în G

ţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând apartament, 2 camere,
etaj 1, Govândari, Aleea Dacia,
îmbun ţiri, parţial mobilat, 22.500
€, negociabil. Preţ: 0724-761770.

Vând apartament, 3 camere,
parter, Re ţa Sud, bun pentru
privatizare. Tel. 0724-352489,
0721-348960.

Vând cas

ţ 6 €. Tel.
0746-037272.

ţ

ţa Intim. Tel. 0771-449583.
Vând teren extravilan bun

pentru apicultur ţa cartier
Cuptoare. Tel. 0752-303433.

Închiriez garsonier

ţ

ţ
300 lei. Tel. 0722-652018.

Vând teren în Re ţa, pe Calea
Caransebe

ţ

ţ

ţiri majore preţ 18.000
€ negociabil. Tel. 0766-339296.

ătaia casă, 2 camere,
decomandate, bucătărie, baie, hol

ămară de alimente, anexe,
grădină, 1520 mp, sau schimb cu
apartament cu 2 sau 3 camere,
depinde de confort, în Re

ătă

ă, 3 camere, bucătărie,
baie, coridoare, curte, grădină,
renovată interior. Tel. 0748-929527.

Persoană fizică cumpăr aparta-
ment conf. 1, 3 camere. Bani cash.
Tel. 0729-351291. Vând grădină pe
Calea Caransebe

ără
acces auto, cam 900 m, pre

Vând apartament confort 2, 2
camere, bucătărie, baie, balcon
închis interior, gresie, faian ă,
termopane, încălzire, etaj 4/4 cu
acoperi

ă în Re

ă apartament
cu 1 cameră în Moldova Nouă, zonă
centrală, etaj 1, renovat, gresie,
faian ă, geamuri termopan, cameră
izolată termic, mobilată, , parchet,
coridor cu parchet laminat, baie cu
cabină de du ătărie cu
frigider ă caldă. Pre

ă, termopane,
faian ă, gresie, u ă metalică, izolat
termic, podele, 17.500 € fix. Tel.
0740-520382.

Vând sau schimb apartament 2
camere, tip vagon cu apartament 3
camere ofer diferen ă cash Tel.
0728-813340.

Vând apartament 2 camere
semidecomandate în Moroasa 1,
fără îmbunătă

şi
c

şi

şi

şului, vizavi de al
doilea Peco spre Caransebeş, f

ş, termoizolat exterior, Micro
2 pia

şi

ş şi boiler, buc
şi aragaz, ap

şi
şului, km 1-2. Tel. 0722-

630097.
Vând apartament 2 camere, etaj

2/4, Micro 2, central
ş

Vând cas

ţ

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

şa Montan

tv

Vând gr

şi 6000 mp cu 11 €/mp. Tel.
0722-631009, 0766-245845.

ădină, 2500 mp, acces
auto, pre

0749-319691.

Vând în Văliug Crivaia parcelă
1000 mp pentru casă de vacan ă 26
€/mp

ţ convenabil. Tel. 0255-
218004

ţ

.
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Trăim într-o societate efervescentă, o societate a
competi
ă se remarce prin ceea ce fac ă facă, demn

ă dăruire. Există astfel de oameni ă
aprecia

ălii de astăzi, dar am ales unul,
reprezentativ, care se remarcă prin voca ă,
prin dăruire, prin pasiune pentru profesie

ă ământul primar, dascăl de 24 de ani la
ă Nr. 7 din Re ă,

prin propriu-i exemplu, imaginea dascălului zilelor
noastre. Formează în prezent a

ă prin capacitatea adaptării
metodelor de predare la capacitatea copiilor de receptare

ă lumea s-a schimbat, copii s-au
schimbat, iar după cum spunea chiar Cristina Ardeleanu
tenta ă necesitatea
dascălilor de a se schimba ăim,
o lume a calculatorului

ărtează uneori de la metodele tradi
ă-i cuno

ă fi foarte apropiat de ei. În func
ă- ăse ă ajungi la sufletul

lui
ă am emo

ă-i văd nu doar fizic, sunt altfel prin felul de a se
manifesta, de a vorbi, timpul trece peste noi, trece peste
ei, ei vin altfel ă ne schimbăm

ă ajungi unde vrei
ă te adaptezi”.

Mărturise ă încercă să facă din ă ceva
frumos, ceva care să-i determine pe copii să vină cu
plăcere la ă ă că metodele tradi

ă încercăm noi
să-i ă facem
în a ă-i apropiem pe ei de ă, găsind
metodele cele mai potrivite

ă numai ce faci în ă
ă

ă nu fie presiunea caietelor, a
manualelor. Po ă-l înve

ă, muzică, desen sco ă” , spune
Cristina. Copilul nu mai vrea asta, caiete

ălul trebuie să combine cumva
ă ă ă-i

facă să înve ă-i apropie de ă prin alte
metode. Dascălul este puntea copilului spre cunoa

ă, cu atât legătura copilului cu
lumea cunoa ă.

Activită ă pe un proiect
care se nume ălătorii în Banatul Montan" la care

ărin
ă copii la op ăd efectiv pe teren, în afara sălii de

clasă. Există ă cu copii din propria-i
clasă dar în care implică
ă descopere aventura învă ării prin descoperire

ătoare. Copii fac astfel cuno ă cu cele mai
frumoase locuri din Banat. „Învă ăm istorie, învă ăm
geografie, învă ăm despre tradi

ăzut cum se face un drum, au
fost impresiona ă vadă acolo,
ă aveau vestele de drumari pe ei, au văzut ce înseamnă

un ă
ă au văzut ce se întâmplă

ă carieră ă
unde au văzut cum se transformă aceste plăci enorme de
marmură în praf de marmură ă vadă tot
procesul tehnologic, de la carieră până la sacii cu praf de
marmură. Am mers la Teatrul din Oravi

ă „Vulturul Negru”. De acolo, la
cea mai veche gară din ă, tot la Oravi

ă de munte, Oravi
ă în

fiecare an
ălă ăl, nu-i dă pace

ă să continue „aventura” deslu

ă de jazz care a făcut un spectacol extraordinar cu
copii ă cânte jazz. Au
învă ă au fost fascina ă
învă ătoarea, că pare pu ă cânte copii jazz,
dar s-a putut.

„Am făcut
ă n-am

vrut să renun ăm: "dacă am programat-o, doamna, cum să
renun ăm, nu renun ăm!”

ă
suflete ă să străbată cele cinci zone turistice în
care este împăr

ăr ălătorii în
Banatul Montan”.

În urma unui parteneriat cuApele Române au aflat
ă cu acele sisteme de canalizare din mun

ără de Iarnă
de pe Semenic într-o colaborare cu „Prietenii mun

ă există o colaborare cu „Clubul
Montan” din Caransebe ă că, în felul acesta,
aventura cunoa ă an de an, sezon după
sezon, iar cei mai câ ă la urmă,
tot copiii. Toate acestea îi ajută pe copii să se adapteze
unor situa ă fie independen ă se descurce singuri,
să se ajute unii pe al ă socializeze. Prin activitatea de
dascăl, îmbină partea teoretică cu ie ă, iar
rezultatele sunt bune ă.

Cristina Ardeleanu este
ă „Lumea noastră”, care a ajuns la numărul 28,

la care muncesc copii de gimnaziu ă de
ani de zile la nivel jude

ă mai este

ă ă ătoarea coordonează activită
ă ă la nivel jude

ă
ă ământului

ă ă
ă lunar, după cum a

precizat chiar dascălul Cristina Ardeleanu, pentru că
„ ă

ă tocmai prin latura aceasta non-formală care este
pu ă, mai intensă la noi decât la alte

ă o parte din munca unui dascăl care trăie

ă dragostea pentru copii ătii
pentru via ă pe micu

ţiei ţei, în care oamenii buni trebuie
s

ţi ţi ca exemple pentru ceilalţi. Sunt
multe de spus despre dasc

ţie pedagogic

ţ
ţa. Este omul care contureaz

ţie de copii,
din ciclul primar,

ţiile copiilor sunt mari

ţionale de
asimilare a informaţiilor. „În primul rând trebuie s

ţie de fiecare
copil trebuie s ţi g

ţie ţii când preiau o serie
pentru c

ţi atingi scopul muncii tale
trebuie s

ţionale
trebuie foarte mult combinate acum cu ceva nou, inclusiv
cu calculatorul, cu internetul:” Cu toate c

ţinem departe, asta îi atrage

ţie nu
înseamn ţia se face mai
bine scoţând copilul din clas

ţionale, dar s
ţi sa-l înveţi ţi s ţi despre

natur ţând copii din clas

ţile non-formale, cu activit ţile extra
ţe altfel, s

ţile din ultimul timp se bazeaz
ţine

foarte mult, iar opţionalul clasei de anul acesta are acela
ţinut ţilor. Tot ce

învaţ ţional v

ţ

ţ
ţ ţ

ţ ţii, despre comunitate. Am
mers la Caransebe

ţi de ce au putut s

ţa la cariera de marmur

ţa, apoi la cea mai
veche farmacie montanistic

ţar ţa, de unde s-a
pornit cea mai veche cale ferat ţa-Anina.”

ţie pasiunea care
s

ţie în parte.

Amai fost o excursie la Ciclova unde o fundaţie a invitat
o trup

ţat jazz ţi, de
ţ ţin deplasat s

ţ
ţ ţ

ţit Banatul în Ghidul Banatului Montan al
profesorului Gheorghe Popovici, care a ajutat-o în
realizarea p ţii teoretice a opţionalului „C

ţii
Semenic. Apoi au continuat aventura în Tab

ţilor”, iar
pentru taberele de var

ţi ţi sunt, pân

ţii ţi, s
ţii, s

ţean ţional, iar cu rubricile sunt
propuse

ţi. Înv ţ ţile pe
care ţean, inter-judeţean

ţional, activit ţi incluse în calendarele educative
ale Ministerului Înv ţ

ţean. Prin asta se identific ţi
multiple, proiecte care se deruleaz

ţ
ţin mai dezvoltat

ţa de a-i preg
ţ ţii care-i spun, zi de zi, pe drept cuvânt,

„doamna”.

şi a competen
şi ştiu s şi cu

mult şi aceea merit
şi promova

şi dragoste
pentru copii, Cristina Ardeleanu, profesor pentru
înv Şcoala
Gimnazial şi

şasea genera
şi se remarc

şi asimilare, pentru c

şi asta implic
şi adapta la lumea în care tr
şi a internetului, ceea ce îi

îndep
şti

pe copii, s
şti metodele şi s

şi la mintea lui. Copii sunt altfel, sunt la a şasea
genera şi de fiecare dat

şi atunci suntem datori s şi
noi. Ca s şi sa-

şte c şcoal

şcoal şi consider

şi atunci trebuie s
şa fel încât s şcoal

şi cele care merg. Educa
şcoal şi educa

şi punându-l în alte contexte

educa
şi altfel. Po

şi manuale, şi
atunci dasc şcoala cu
activit şcolare, s

şcoal
ştere şi

cu cât puntea este mai sigur
şterii este mai solid

şte "C
şi

nume şi este sus şi derulat cu acordul p

şi tabere la care particip
şi copii din alte clase, copii dornici

s şi prin
însuşirea deprinderilor, prin contactul cu natura şi lumea
înconjur ştin

ş şi au v
şi mai ales

c
şantier. Am fost la Ruschi şi a

fost impresionant pentru c şi cât
de veche este aceast şi apoi am fost şi la o fabric

şi au putut s

Şi aventura nu s-a oprit aici şi nici nu se va opri, pentru c
şi cu fiecare genera

şluieşte în sufletul ei de dasc şi o
îndeamn şirii tainelor
cunoaşterii pentru fiecare genera

şi care i-a determinat pe copii s
şi se pare c şi precizeaz

şi excursie pe ploaie. Erau cu pelerine, cu
cizme de cauciuc şi au plecat în excursie pentru c

Şi ne-am dus!”, a povestit
Cristina. Prin realizarea proiectului în care este implicat

şte, încerc

şi ce
se întâmpl

ş şi iat
şterii continu

ştiga şi încânta

şi s

şirea în natur
şi astfel copii vin cu drag la şcoal

şi coordonatorul unei reviste a
şcolii, numit

şi care este premiat
şi na

şi realizate chiar de copii.
Şi activitatea ei nu se opreşte aici, pentru c şi

consilier educativ, de 7 ani, ceea ce presupune alte şi alte
responsabilit

şcoala le desf şoar
şi chiar na

şi în cele de la nivel
jude Şcoala Nr. 7, prin activit

şcoal şi carte se face în toate şcolile, iar noi ieşim în
eviden

şcoli”.
Aşa arat şte

pentru ceea ce face, pentru profesie, acea profesie în care
i se reflect şi dorin

Elena Franţ

Cristina Ardeleanu, dascălul pentru care ă „altfel”şcoala arat


