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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Procedurile de prevenire
a insolvenţei

ţ
şi

de insolven ă

Vând la Târnova casă, anexe, cu
grădină intravilan cca 4.000 mp
drept, front stradal 100 m

ă. Pre

ă cu etaj, 4 camere, 2
băi, bucătărie + demisol locuibil,
centrală pe gaz, curte cu acces
auto, termopane noi, izolat termic, în
Luncă, zona Îndesire. Pre

ă
proprie, 2 balcoane, 2 debarale. Tel.
0747-096075, 0355-411785.

Închiriez apartament cu o
cameră. Tel. 0742-942748.

Vând teren intravilan 2800 mp la
km 1 în Re

ădină în Boc
ă cu intravilan, pretabilă la

orice fel de construc
ă capete, intabulat, 1 €/mp neg.

Tel. 0743-738531.
Vând în Re ă

reziden ă, 3 €/mp. Tel. 0255-
210535. (RR)

Vând în Boc
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, 25.000 € neg; în spatele
casei un teren de 7130 mp, 3 €/mp.
Tel. 0355-422897, 0771-218601 (rr)

Vând în Re

ătărie, baie, balcon,
etaj 4, 41 mp, are pod, acoperit cu
plăci de azbociment, 16.300 € neg.
Tel. 0355-805059. (RR)

Vând în Re

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

ă
compusă din cameră, bucătărie,
baie, coridor, debara, 11.000 € neg.
Tel. 0748-406496. (RR)

Vând în Liebling, Timi
ă pentru

casă, acte, proiect, 6000 € neg. Tel.
0764-948832. (RR)

Vând în Boc ă casă
formată din 2 clădiri, curte, anexe,
fântână, grădină mare de 1000 mp,
pomi fructiferi ă de vie, 35.000 €
neg. Tel. 0761-646468. (RR)

Vând la O ă,
8.000 €. Tel. 0727-305699. (RR)

Vând în O

şi 40 m,
fântân

şi

şi şu-
lui, pre

şa
II limitrof

şi

şa Vasiova, str.
Bocşa Nou

şi gr

şi
şului, apartament 2

camere, buc

şi
şului, apartament

confort 1, etaj 3, 3 camere,
decomandat, gresie, faian

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

Vând în Reşi

ş, teren
1600 mp, cu funda

şa Montan

şi vi

şu garsonier

şu apartament
2 camere, situat în centrul oraşului,
dotat cu tot ce este necesar, plus
garaj, 23.000 € neg. Tel. 0720-
836617. (RR)

ţ 24.000 € neg. Tel.
0049-1629652869.

Vând cas

ţ 76.000 €.
Tel. 0745-481773.

Vând apartament 2 camere în
Centru Re ţa, 63 mp, central

ţa, Calea Caransebe
ţ 8 €/mp. Tel. 0741-532961.

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 €/lunar. Tel. 0728-568448.

Vând 2856 mp gr

ţii, acces la
dou

ţa teren în zon
ţial

ţ
ţ

ţa, pe Calea
Caransebe

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţa garsonier

ţie turnat

ţ

ţelu Ro

ţelu Ro

Vând în Folea, Timiş, cas

şi

şi

şi

şi
ş, curent electric,

pivni

şi

ş, la
şosea, izvor de ap

şoara garsonier

ş, 18.000 €.
Tel. 0734-955233. (RR)

Vând în B

şoara. Tel. 0733-
716647. (RR)

Proprietar vând apartament 2
camere, confort 2, etaj 2/4, central

ş

şi

şi

şa
Montan

şi

şova. Tel. 0761-
277046.

Vând urgent apartament 3
camere, conf. 1, semidecomandat,
îmbun

ă 3
camere, grădină, curte 1434 mp,
11.000 € neg. Tel. 0757-335421,
0785-807289. (RR)

Vând în Re

ătă

ătă

ă, zona
Poli

ătă

ăla
ă, la 300 m de drumul

Lupacului. Tel. 0751-754394. (RR)
Doresc să închiriez în Re

ă în Gherteni
ă, din cărămidă

arsă, 1295 mp cu tot cu grădină,
garaj, 23.000 € neg. Tel. 0720-
871634. (RR)

Vând la Timi ă în
Badea Câr

ă la Ezeri

ăile Herculane, pe str.
Trandafirilor, teren intravilan intabu-
lat, 360 mp, 110 €/mp, neg; pădure
2700 mp la Văli

ă,
faian ă, gresie, termopane, podele,
izola ă metalică. 17.990 € neg.
Tel. 0740-520382.

Persoana fizică cumpăr aparta-
ment în Re

ăi, în Moroasa 1, decomandat, etaj
1, aproape centru, vedere bilaterală,
18.500 €, urgent. Tel. 0766-603190.

Vând apartament 1 cameră
Re

ă Boc
ă, 3 camere, bucătărie, baie,

coridor, terasă, gresie, faian ă, po-
dele laminate, centrală termică gaz,
termopane, anexe, curte, grădină,
acces auto sau schimb cu aparta-
ment în Re

ă pentru îngrijire
bătrână în Cara

ătă
ă ori apartament 2 camere +

diferen ă. Tel. 0355-802548, 0749-
486188.

ţa, pe G.A. Petcu-
lescu bl. 11, apartament 3 camere,
confort 1 decomandat cu multiple
îmbun ţiri, 37.000 € neg. Tel.
0757-400900. (RR)

Vând în Re ţa, zona Piaţa Sud,
apartament 3 camere decomandat,
80 mp, cu îmbun ţiri, 35.000 €
neg. Tel. 0744-843884, 0764-
309560. (RR)

Vând în Re ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, 18.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în Re ţa teren intravilan,
690 mp, cu s

ţ

ţa, pe
termen lung, apartament 2 camere,
de preferat etaj 1 sau 2, exclus bloc
turn. Tel. 0255-227517. (RR)

Vând cas

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

Vând cas

ţ
ţie, u

ţa, 3 camere confort 1.
Tel. 0729-351291.

Vând apartament 2 camere, 2
b

ţa, strada Mociur, foarte spaţios
40 mp, etaj 1, balcon, 8.500 €. Tel.
0766-603190.

Vând sau schimb cas

ţ

ţa confort 1, etaj 1 sau
2, exclus turn. Tel. 0771-449583.

Caut persoan

ţit, sau schimb cu garso-
nier

ţ

Imobiliare

Schimb sau vând apartament 2
camere, tip vagon, etajul 2 din 4,
izolat, termopane, faian ă, centrala,
balcon închis, faian ă, gresie, u ă
metalică. Tel. 0771-533291.

ţ
ţ ş

Persoană fizică cumpăr aparta-
ment în Reşiţa, 2 camere, conf. 1,
etaj 1, în zonele Micro 1, 2 sau 4. tel.
0747-832171.

Închiriez spaţiu comercial parter,
str. F

ţ

Ţerovei, 4.000
mp, parcelat 1000 mp, cu utilit ţi
ap

ţa, 2 camere,
coridor, buc

ţ
15.000 € neg. Tel. 0722-705675.

Vând apartament 2 camere
conf. 2, etaj 4, acoperit, zona Lunc

ţ 16.000 € neg. Tel. 0760-
327540.

Vând în zona Lunc

ţ neg. Tel. 0720-
311810.

ăgăra ă
deschidere în fa ă, 3 camere, izolat
+ climă. Tel. 0726-380420.

Vând teren Valea
ă

ă, gaz, curent. Tel. 0742-486232.
Vând casă în Re

ătărie, baie, centrală
termică, ferestre termopan, maga-
zie alimente în curte, terasă. Pre

ă.
Pre

ă, bloc din
cărămidă, bd.A.I. Cuza, apartament
2 camere decomandat, 59,70 mp,
bl. 32 parter, pre

şului bl. 23, scar

şi
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Vând apartament 3 camere,
conf. 1, Luncă, lângă Poli ă
metalică, izolat termic, parchet,
podele laminate, ferestre termopan,
gresie, faian ă, centrală termică,
bucătărie mobilată. Tel. 0770-
538111, 0745-932492.

ţie, u

ţ

ş

Vând garsonieră izolată interior-
exterior, baie cu vană, laminate, u

ă
metalică + magazie pe scări. Merită
văzută. 11.500 € neg. Tel. 0730-
112490.

şi
interior şi geamuri termopan, uş

Vând casă 2 camere, garaj,
curte, grădină, 18.000 € neg. +
apartament 3 camere, bucătărie,
baie, la casă curte comună. Tel.
0723-896992, 0723-863034.

ări. Tel. 0355-
411785.

ă din cărămidă arsă cu 2
camere, baie, bucătărie, garaj, gră-
dină cu pomi fructiferi

ă, zona
Poli

ătă

Vând apartament 2 camere, 63
mp, 4/8, centru, dot

Vând în Re ţa, zona Munci-
toresc, cas

ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu îm-

bun ţiri, 18.000 € neg. Tel. 0722-
440654, 0770-546568.

şi

şi vie, 25.000
€ neg. Tel. 0737-274332.

Vând în Reşi

Sub îndemnul poetic

„Veniţi, privighetoarea

cânt

ţa v

ţia

a doamnei

Eva Elvira Comisarschi,

deschis

ă

ă Agora din

Re ă invită la

expozi

ă în perioada

7-24 aprilie 2014.

şi liliacul e-nflorit”,

Galeria de art

şi

„textile”

Sărbători
fericite!



Seria activită
ă ă

ă
ă nr. 2

din Re ă care sunt
pericolele pe care le presupune utilizarea internetului

ăsuri simple de contracarare a
acestora.

Fiind vorba despre o dezbatere, elevii au fost
încuraja ă descopere câteva pericole cărora se
expun atunci când folosesc internetul, dar

ă

ării pe
internet a unor fotografii proprii sau de familie care pot
fi utilizate fără acceptul lor de către persoane rău
inten ă pe re

ă accepte solicitările de prietenie
doar din partea unor persoane cunoscute.

Elevilor le-a fost prezentat site-ul de raportare a
abuzurilor pe internet safernet.ro, precum ă
pot raporta pe acest site orice fel de situa

ăr

ă date de contact pentru sesizarea
con ăunătoare pentru copii.

Prezentarea pericolelor pe care le presupune
utilizarea internetului a fost întărită cu ajutorul unor
materiale multimedia, dar

ăutat ăsit pe o re

ăruite

ţilor cu caracter informativ-preventiv
desf ţi ţile

ţului Cara
ţer din cadrul Inspectoratului de

Poliţie Judeţean Cara
ţii, a fost invitatul

elevilor clasei a VI-a B de la
ţa pentru a deslu

ţi s

ţi de autoprotecţie, cum ar fi secretul parolei
pentru conturile de e-mail, utilizarea filtrelor de protec-
ţie pe reţelele de socializare, securizarea sistemelor
informatice cu ajutorul parolei, evitarea post

ţionate, dar, mai ales, faptul c ţelele de
socializare trebuie s

ţii care pot
duce la victimizarea lor (tentative de h ţuire sau inti-

midare, ţinut ilegal pentru copii etc.)

ţinuturilor ilegale sau d

ţea de socializare
un cont neprotejat, elevii putând vedea pe viu care
sunt informaţiile care îi privesc

şurate de poli şti în unit şcolare de pe raza
jude ş-Severin a continuat şi joi, 10 aprilie
2014. Astfel, un ofi

ş-Severin - Compartimentul
Analiza şi Prevenirea Criminalit

Şcoala Gimnazial
şi şi împreun

şi care sunt câteva m

şi
modalit

şi faptul c

şantaj, con şi le-
au fost oferite minicard-uri realizate de IPJ Caraş-Se-
verin pe care se afl

şi de un experiment ad-hoc
în care a fost c şi g

şi la care poate avea
acces un necunoscut.

În final, elevilor le-au fost d şi semne de carte
cuprinzând sfaturi preventive.

Site: www.safernet.ro
E-mail: raportare@safernet.ro
Telefon: 021-31.03.116
Call-center:

zilele lucrătoare, 8.00-22.00
în afara zilelor lucrătoare:

mesaj sau site/e-mail
Scrisoare:

la adresa: Str. Biserica
Amzei nr. 29, etaj 3, Bucureşti

prin fax: 021-31.27.116
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În data de 1 aprilie 2014, reprezentan

Având în vedere c

ţi ai Prim
ţa au verificat lucr

ţia pentru obţinerea
certificatului de urbanism, conform planului de investiţii prognozate a fi
realizate în primul an.

În paralel, se desf
ţia gardului

ţii, în primul an, sunt prev

ţii
ţelenire l

ţionarea ţii de epurare
racordarea utilit ţilor
amenajarea aleilor pietonale
reamenajarea scenei existente
reparaţia acoperi

ţa organizeaz ţei ţean
ţi produc

ţii cu Publicul
ţeni din cadrul prim ţa 1 Decembrie

1918, între orele 08:30 - 16:00.

În data de 10 aprilie 2014, în Parcul Tricolorului din municipiu,
poliţi ţi de cire ţi în
aceast

ţul Cara
ţilor de pe Bulevardul Muncii,

Progresului
ţionat

ţional cu o amend

ţi de cire
ţi în cursul zilei de 14 aprilie.

Reamintim c ţi de Popa Nicoleta, cu domiciliul în
localitatea Ezeri ţionat

ţional de poliţi

ăriei Municipiului
Re ările efectuate la platoul Secu de către SC
Tesseract Arh SRL, conform contractului de concesiune din data de 22
noiembrie 2013.

Concesionarul a depus documenta

ă ă lucrări de igienizare a pontonului, tăieri de
lăstări ătirea mobilierului de grădină, ce
urmează a fi montat.

Potrivit planului de investi ăzute
următoarele lucrări:

reamenajarea parcării existente
împrejmuirea terenului
repara

ăstări

ă

ă de 49 de ani.

ă, în perioada 28-30 iunie 2013, Primăria
Municipiului Re ă “Zilele Re ănă ă”,
invităm to ătorii de bere ăuturi răcoritoare să depună
solicitări în vederea participării la acest eveniment.

Solicitările pot fi depuse la Compartimentul Rela
ă ăriei, corp I, Pia

ă 17 puie
ă primăvară, au fost distru

ă
contraven ă în valoare de 1500 de lei.

Cei 17 puie

ă ace
ă

contraven ă în valoare de 1500 de lei
ă de trei ori valoarea lucrărilor, aproximativ 24.000 de lei.

Femeia a mai comis două fapte similare în zona Bulevardului
Muncii

şi

şoar
ş, repara şi preg

şi construire pontoane
des ş
achizi şi montarea unei minista

şului şi igienizarea toaletelor existente.
Platoul Secu a fost concesionat pe o perioad

şi şi şi Ruga B
şi b

şi
Informare Cet

ştii locali au constatat c ş japonez, planta
şi.

A fost identificat şi autorul în persoana unei femei cu domiciliul în
localitatea Ezeriş, jude ş-Severin, care a recunoscut fapta şi
altele similare precum distrugerea puie

şi din zona Complexului comercial Hehn.
Prejudiciul creat este de 13.000 de lei, femeia fiind sanc

ş japonez, care au fost distruşi în Parcul
Tricolorului din municipiu, au fost înlocui

ştia au fost rup
ş, în data de 10 aprilie 2014.Aceasta a fost sanc

ştii locali cu amend şi
i-a fost imputat

şi Progresului, prejudiciul total fiind de 13.000 de lei.
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�

�
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Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la
rubrica Transparenţ

ţii
emiterii de tichete de mas

ţilor
posibilitatea de a utiliza mai facil tichetele de mas

ţ

ţei financiare a
sistemului tichetelor de mas

ţilor a
c

ţilor interesate de a deveni emitenţi de tichete
de mas ţ ţial

ţilor pentru acoperirea costurilor de mas

ţia emitenţilor de tichete de mas
ţia Român ţia de

pl ţi electronice din România, Confederaţia
Naţional ţional
al întreprinderilor private mici

ţia Marilor Reţele Comerciale.
Informaţii suplimentare:
Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr.

142/1998 privind acordarea tichetelor de mas

ţilor tichete de mas

ă decizională, proiectul de
hotărâre pentru modificarea ărârii
Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masă.

Proiectul de Hotărâre de Guvern are drept scop
implementarea modificărilor aduse la Legea
142/1998 privind acordarea tichetelor de masă prin
Legea 291/2013, prin introducerea posibilită

ă
ă modernă la tichetele de masă pe suport

de hârtie.
De asemenea, noile reglementări care vor fi

introduse în proiectul de hotărâre crează angaja
ă.

De pildă, vor fi eliminate prevederile care limitează
utilizarea tichetelor de masă la un număr de 2 tichete
/zi, în concordan ă cu modificările aduse prin Legea
nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998
privind acordarea tichetelor de masă.

Proiectul de act normativ urmăre
ă implementarea reglementărilor

privind acordarea tichetelor de masă pe suport
electronic

ă, asigurarea unui
control mai eficient al utilizării tichetelor de masă,

precum ă ă a principiilor
stabilite prin legea 142/1998 în cazul salaria
ăror durată zilnică a timpului de muncă este mai

mare de 8 ore - în regim de tură.
În cadrul procesului de elaborare a proiectului de

hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii nr. 142/1998, s-a avut în vedere ca
noile prevederi legale, să asigure accesul tuturor
entită

ă pe o pia ă concuren ă, concomitent cu
respectarea caracterului de beneficiu social oferit
angaja ă.

Reglementările cuprinse în proiectul hotărârii de
guvern au fost stabilite în urma consultării cu
Asocia ă din
România,Asocia ă a Băncilor,Asocia

ă
ă Sindicală “Cartel ALFA”, Consiliul na

ă
introduce posibilitatea ca angajatorii să acorde
salaria ă

şi completarea Hot

şi pe suport electronic, ca
o alternativ

şte, de
asemenea, pe lâng

şi alte obiective, precum: creşterea
disciplinei contractuale şi siguran

şi aplicarea unitar şi echitabil

şi mijlocii din România
şiAsocia

şi în format electronic, nu
doar pe suport hârtie, aşa cum este în prezent.

Ministerul Finantelor Publice - 14.04.2014

Urmare a unor informaţii eronate ap

ţilor din sectorul
bugetar, facem urm

ărute în
mass-media, cu privire la acordarea de
stimulente în anul 2013 angaja

ătoarele precizări:
Angaja ă

de stimulente începând cu anul 2011, urmare a
aplicării prevederilor Ordonan

ă fiscală ă a
Guvernului nr.71/2011 pentru modificarea unor acte
normative în vederea eliminării prevederilor
referitoare la acordarea de stimulente pentru
personalul din sectorul bugetar.

Prin urmare, în anul 2013 angaja

ă, a
procedat la publicarea pe site a datelor în format
deschis (Word, Excel etc).

În acest context, a fost publicată pe site-ul MFP
execu ă în format Excel, aferentă
perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2013. Din cauza
faptului că prelucrarea în Excel a execu

ă pe structura unui document mai
vechi, dintr-o eroare tehnică, au fost preluate
comentarii din fi

ă cifrele din comentarii nu sunt aferente
ăsesc în execu ă aferentă

anului 2013.
În virtutea bunei colaborări, vă stăm la dispozi

ă să aducă clarificări
asupra documentelor publicate pe site-ul MFP.

ţii din sectorul bugetar nu mai beneficiaz

ţei Guvernului nr.
29/2011 pentru modificarea

ţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur ţei de Urgenţ

ţii din sectorul
bugetar nu au beneficiat de stimulente.

Începând cu anul 2013, Ministerul Finanţelor
Publice, conform Planului naţional de acţiune pentru

implementarea angajamentelor asumate prin
Parteneriatul pentru o Guvernare Deschis

ţia bugetar

ţiei bugetare
a fost realizat

ţia bugetar

ţie
cu orice informaţii de natur

şi completarea
Ordonan

şi Ordonan
şierele din anii anteriori. Facem

precizarea c
şi nu se reg

MFP, 10.04.2014

Acordarea tichetelor de masă

Preciz@ri privind acordarea de stimulente în anul 2013
angaja]ilor din sectorul bugetar

În cea de-a patra zi a săptămânii „ ă ă
fii mai bun” la Colegiul Tehnic din Re

ă - o problemă a societă
ărei scop a fost acela de a identifica, într-un cadru

inter-institu ă

ă ă
Educa ă Cara ă

ă.
În cursul dezbaterilor, participan

ării inter-institu

ă ă ă atât de
către profesori, la orele de dirigen

ă publică.
De asemenea a fost subliniat rolul părin

ă contribuie la depă ătre tineri a unor situa
ă juvenilă.

ŞcoalaAltfel: S ştii mai multe, s
şi

şi un poli
şi

Şcolar Jude ş-Severin, Inspectoratului de
Poli ş-Severin - Compartimentul Analiza şi
Prevenirea Criminalit şi Asisten

ş-Severin, unit şcolare organizatoare, elevi,
mass-media local

şi necesitatea cooper
şi importan

şurate în şcoal
şi consiliere, cât şi în colaborare cu

reprezentan şi siguran

şi rolul psihopedagogilor care pot, prin interven
şirea de c

ţa a avut loc un seminar sub
genericul „Delincvenţa juvenil ţii
contemporane” al c

ţional, modalit ţi de contracarare a fenomenului
delincvenţei juvenile.

La discuţiile moderate de un cadru didactic ţist de
proximitate de la Poliţia Municipiului Re ţa au participat reprezentanţi
ai Inspectoratului ţean Cara

ţie Judeţean Cara
ţii, Centrului Judeţean de Resurse ţ

ţional ţii

ţii au identificat posibile cauze ale
delincvenţei juvenile, dar ţionale
pentru a stopa acest fenomen, precum ţa pe care o au
activit ţile cu caracter educativ-preventiv desf

ţie
ţii instituţiilor din sistemul de ordine ţ

ţilor în educarea timpurie a
minorilor, dar ţii
punctuale, s ţii
personale care pot duce la delincvenţ

Ministerul Agriculturii şi Dezvolt

ştia s şor investi

şi pe parcursul acesteia.
Beneficiarii priva

şei de plat

ării Rurale
(MADR), prin Autoritatea de Management pentru
Programul Opera

ă deruleze mai u

ă 74/2009 privind gestionarea
fondurilor comunitare nerambursabile, ceea ce va
permite acordarea de avansuri din finan

ă, atât la începutul implementării, cât

ă la 40%

din valoarea finan ării nerambursabile, iar cei publici
de până la 50%. În cazul în care investi

ăti valoarea totală
eligibilă nerambursabilă a tran ă, pe baza
facturilor prezentate, urmând ca beneficiarii să
justifice ulterior virarea sumelor către ter

ă.
Trebuie să facem precizarea că pentru a primi

aceste sume de bani, un beneficiar trebuie să
prezinte o scrisoare de garan ă acopere
110% din valoarea avansului.Aceasta poate fi emisă
de o bancă comercială sau de Fondul de Garantare
a Creditelor pentru IMM.

ţional de Pescuit (AM POP), va
putea acorda avansuri beneficiarilor pentru ca
ace ţiile preconizate.

În acest scop, în data de 15 aprilie 2014,
Parlamentul României a adoptat modificarea
Ordonanţei de Urgenţ

ţarea
nerambursabil

ţi ai POP care nu au început
investiţia vor putea solicita un avans de pân

ţ
ţiile sunt

demarate, AMPOP poate pl

ţi prin Ordin
de Plat

ţie care s

MADR, 16.04.2014

Elevi în siguranţă pe internet

Delincven]a juvenil@ - o problem@ a
societ@]ii contemporane

Beneficiarii POP vor putea primi avansuri
pentru a putea derula mai u}or proiectele
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Debitor SC Banat Structure SRL cu sediul în municipiul Reşi
ş-Severin, nr.

de înmatriculare la ORC Caraş-Severin J11/564/2008, CUI 24163854,
prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în
Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-
599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este .

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

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

şi ş-Severin, CUI
22335570, în calitate de asociat unic.

MARIN FLORICA VASILE, cet
şi ş-Severin,

act de identitate tip CI, seria KS nr. 096473, emis de Reşi
şterii 31.05.1968 în loc. Deva, jud. Hunedoara, CNP

1680531201012, în calitate de administrator.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar 6051/115/2013, fiind timbrat

ţa, P-
ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 5, ap. CAM 504, 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 judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006 convoac

ţilor debitorului pentru desemnarea
administratorului special, care va avea loc în data de 22.05.2014, ora
11:30 la sediul lichidatorului judiciar.

Pentru termenul din se citeaz

ţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. PART, jud. Cara

ţean român, domiciliat în
municipiul Re ţa, str. CAEN, nr. 1, sc. 2, et. 3, ap. 11, jud. Cara

ţa la data de
21.11.2002, data na

ţei însoţit

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 Asocia

ă:
SC BANAT REAL ESTATE SA, cu sediul social 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.

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

16.05.2014

22.05.2014 12,00

2.

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

05.05.2014

02.06.2014
19.06.2014

19.06.2014

Oricine poate cumpara terenuri agricole extravilane in Romania, de astazi, insa tranzactiile ar
putea fi anulate, daca ofertele nu vor fi facute in primul rand preemptorilor, se subliniaza in legea
publicata acum o luna in Monitorul Oficial. In plus, daca preemptorii nu vor dori sa cumpere terenurile,
vanzarea la liber se va putea face doar daca preturile vor fi mai mari decat cele solicitate preemptorilor,
conform acestui act normativ.

Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole
situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce
detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea
Agentiei Domeniilor Statului (ADS) a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din data de 12
martie, dar a intrat in vigoare la 30 de zile de la publicare, respectiv incepand cu 11 aprilie2014.

Potrivit Legii nr. 17/2014, pot cumpara teren agricol extravilan in tara noastra, incepand din 11
aprilie:

cetatenii romani;
cetatenii unui stat din Uniunea Europeana;
cetatenii statelor care fac parte din Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE; cuprinde

Norvegia, Liechtenstein si Islanda) sau ai Confederatiei Elvetiene;
apatrizii cu domiciliul in Romania, intr-un stat din UE, intr-un stat din ASEE sau in Confederatia

Elvetiana;
persoanele juridice de nationalitatea romana;
persoanele juridice avand nationalitatea unui stat membru al UE, a statelor care sunt parte a ASEE

sau a Confederatiei Elvetiene.
In plus, cetatenii si persoanele juridice dintr-un stat membru al UE sau din statele care sunt parte a

ASEE sau a Confederatiei Elvetiane pot achizitiona teren agricol in Romania in conditii de
reciprocitate.

De asemenea, cetateanul unui stat tert si apatridul cu domiciliul intr-un stat tert, precum si
persoanele juridice avand nationalitatea unui stat tert pot dobandi dreptul de proprietate asupra
terenurilor agricole situate in extravilan in conditiile reglementate prin tratate internationale, pe baza de
reciprocitate, in conditiile prezentei legi, se subliniaza in actul normativ care a intrat in vigoare la
inceputul lunii aprilie. Astfel, daca o tara din UE are un tratat international cu o tara din afara Europei,
cetatenii si persoanele juridice din acea tara au dreptul sa cumpere teren agricol din tara noastra.

Toate aceste persoane nu pot cumpara insa teren agricol extravilan in tara noastra oricum, conform
noului noilor reglementari. Mai exact, ele trebuie sa respecte dreptul de preemptiune al
coproprietarilor, arendasilor, proprietarilor vecini, precum si al statului roman, reprezentat prin Agentia
Domeniilor Statului (ADS), in aceasta ordine. De asemenea, trebuie respectat dreptul de preemptiune
si in ceea ce priveste pretul, precum si conditiile egale. Preemptiunea reprezinta dreptul de a cumpara
cu prioritate un bun, care, in cazul acestei legi, este unul imobil, potrivit Codului civil.

“Arendasul care doreste sa cumpere terenul agricol situat in extravilan trebuie sa detina aceasta
calitate pentru terenul respectiv, stabilita printr-un contract de arenda valabil incheiat si inregistrat
potrivit dispozitiilor legale, la momentul afisarii ofertei de vanzare la sediul primariei”, se subliniaza in
Legea nr. 17/2014.

Atentie! Prevederile acestei legi nu se aplica antecontractelor si pactelor de optiune care au fost
autentificate la notariat inainte de intrarea ei in vigoare si nici instrainarilor intre rude pana la gradul al
treilea, inclusiv.

Potrivit Legii nr 17/2014, tranzactiile cu terenuri agricole extravilane se face cu respectarea
conditiilor de fond si de forma prevazute de Codul civil.

Totusi, vanzarea terenurilor agricole extravilane pe care se afla situri arheologice clasate trebuie sa
respecte prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

De asemenea, terenurile agricole situate in extravilan, pe care se afla situri arheologice, unde au
fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat
intamplator, pot fi vandute, doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice
deconcentrate ale acestuia, dupa caz.

terenurile agricole din extravilan, pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat si tarmul Marii
Negre, catre interior,

situate la o distanta de pana la 2400 m fata de obiectivele speciale
Pentru comercializare, vanzatorul trebuie sa inregistreze, la primaria din raza localitatii unde este

terenul, o cerere prin care solicita sa fie afisata oferta de vanzare a parcelei agricole din extravilan,
potrivit Legii nr. 17/2014. Aceasta cerere se depune pentru ca oferta sa fie adusa la cunostinta
preemptorilor.

De asemenea, cererea depusa la primarie de proprietarul terenului este insotita de oferta de
vanzare a terenului agricol si de documentele doveditoare. In plus, oferta de vanzare va cuprinde
informatii despre teren - pret, amplasament, suprafata, categoria de folosinta si clasa de calitate,
precum si documentele cadastrale - si despre vanzator - numele si prenumele, adresa completa si
copia documentului de proprietar.

La cateva zile de la depunerea si inregistrarea cererii si, implicit, a ofertei de vanzare a terenului
agricol extravilan, aceasta urmeaza sa fie publicata pe mai multe site-uri al autoritatilor.

Astfel, in termen de o zi lucratoare de la data inregistrarii cererii, primaria are obligatia sa afiseze
oferta de vanzare la sediul sau si, dupa caz, pe pagina sa de internet, timp de 30 de zile.

Apoi, in termen de 3 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, primaria trebuie sa transmita structurii
din aparatul central al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), respectiv ADS-ului, si
structurilor teritoriale ale acesteia un dosar, se mai scrie in actul normativ care a intrat in vigoare pe 11
aprilie. Aceste dosar trebuie sa cuprinda lista preemptorilor, copiile cererii de afisare, ale ofertei de
vanzare si ale documentelor doveditoare. Dupa inregistrarea dosarului, ADS si structurile acesteia, in
termen de alte 3 zile lucratoare, respectiv la maximum o saptamana de la depunerea cererii la primaria
in raza careia se afla terenul, trebuie sa afiseze pe site-urile proprii oferta de vanzare, timp de 15 zile.

Conform Legii nr. 17/2014, preemptorii trebuie ca, in termenul de 30 de zile de la afisarea ofertei, sa
isi manifeste, in scris, intentia de cumparare, sa comunice acceptarea ofertei vanzatorului si sa o
inregistreze la sediul primariei unde aceasta a fost afisata.

La sfarsitul perioada de 30 de zile de la afisarea ofertei la primarie, dupa ce primeste intentiile de
achizitie, vanzatorul trebuie sa aleaga un potential cumparator si sa comunice numele acestuia
primariei in raza careia se afla terenul, se subliniaza in recentul act normativ.

Mai exact, alegerea cumparatorului se va face in functie de rangul preemptorului si de pret,
conform Codului civil.

Daca in cele 30 de zile, mai multi preemptori de rang diferit isi manifesta, in scris, intentia de
cumparare, la acelasi pret si in aceleasi conditii, vanzatorul trebuie sa aleaga potentialul cumparator,
in urmatoarea ordine: coproprietarii, arendasii, proprietarii vecini siADS-ul.Apoi, vanzatorul trebuie sa
comunice numele acestuia primariei.

In plus, daca in cele 30 de zile, mai multi preemptori de acelasi rang isi manifesta in scris intentia de
cumparare si niciun preemptor de rang superior nu accepta oferta, la acelasi pret si in aceleasi conditii,
vanzatorul trebuie sa aleaga dintre primii preemptori si sa comunice numele potentialului cumparator
primariei.

In plus, conform noii legi, urmatoarele tipuri de terenuri pot fi vandute doar cu avizul Ministerului
Apararii Nationale (MApN), eliberat in urma consultarii cu Serviciul Roman de Informatii (SRI),
Serviciul de Informatii Externe (SIE), Serviciul de Protectie si Paza (SPP), Ministerul de Interne (MI) si
Ministerul Justitiei (MJ), prin structurile interne specializate

Cumparatorul este ales in functie de rangul la preemptiune si de pret.
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In termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea de catre
vanzator a potentialului cumparator, primaria are obligatia sa
transmita ADS-ului si structurilor sale teritoriale, datele de
identificare ale potentialului cumparator, pentru a fi verificat daca
acesta indeplineste conditiile legale, conform nolilor reguli de
cumparare a terenurilor agricole extravilane.

Daca in cele 30 de zile de la afisarea ofertei de vanzare la
primarie, un preemptor de rang inferior ofera un pret superior celui
din oferta de vanzare sau celui oferit de ceilalti preemptori de rang
superior lui care accepta oferta, vanzatorul poate relua vanzarea,
se precizeaza in Legea nr. 17/2014.

Concret, vanzatorul va inregistra noua oferta de vanzare, cea cu
pretul oferit de preemptorul inferior, respectiv mai mare decat cel
din oferta initiala, la primaria in raza careia este terenul. In plus,
vanzatorul trebuie sa inainteze noua oferta de vanzare mai intai
catre preemptorii de rang superior.

Fata de procedura standard, intr-o astfel de situatie, vanzatorul
trebuie sa aleaga un potential cumparator intr-un termen de trei ori
mai scurt, respectiv in 10 zile de la afisare ofertei.

Daca, in cele 30 de zile de la afisarea ofertei, niciun preemptor
nu isi manifesta intentia sa cumpere terenul, tranzactionarea este
libera, urmand ca vanzatorul sa instiinteze in scris primaria ca a luat
aceasta decizie, potrivit Legii nr. 17/2014.

Cu toate acestea, vanzarea libera a terenului la un pret mai mic
decat cel cerut in oferta de vanzare ori in conditii mai avantajoase
decat cele aratate in aceasta atrage nulitatea absoluta, conform
documentului normativ mentionat.

Mai mult, potrivit Legii nr. 17/2014, daca in perioada cat
preemptorul trebuie sa-si manifeste intentia de cumparare,
vanzatorul modifica datele din oferta de vanzare, el poate relua
procedura de inregistrare a cererii de cumparare de catre
preemptori.

In ciuda faptului ca si-a ales un potential cumparator, procedura
de cumparare a terenului agricol extravilan nu s-a incheiat.

Potrivit Legii nr. 17/2014, daca terenul este cumparat de un
preemptor, este nevoie de un aviz final, ca sa fie incheiat contractul
de vanzare. Acest aviz il emit structurile teritoriale ale ADS-ului
pentru terenurile cu o suprafata de pana la 30 de hectare inclusiv si
ADS-ul pentru terenurile cu suprafata de peste 30 de hectare.

Mai exact, ADS-ul verifica daca preemptorul indeplineste
conditiile legale, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea datelor
si documentelor despre vanzare, conform noului act normativ.
Daca indeplinesc conditiile legale de vanzare, in termen de 2 zile
lucratoare de la expirarea termenului pentru verificare, ADS-ul sau
structurile teritoriale emit avizul necesar incheierii contractului de
vanzare-cumparare.

“In situatia in care, in urma verificarilor de catre structura
centrala, respectiv structurile teritoriale, dupa caz, se constata ca
preemptorul ales nu indeplineste conditiile prevazute de prezenta
lege, se va emite un aviz negativ, in termen de 2 zile lucratoare de la
expirarea termenului pentru verificare”, se subliniaza in Legea nr.
17/2014.

Daca un preemtor inferior ofera un pret mai mare, se reia
procedura.

Vanzarea libera a terenului nu poate avea un pret mai mic
decat in oferta initiala.

ADS-ul trebuie sa-si dea avizul pentru preemptor.

Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av. Coltuc Marius, 0745-150894

Pas cu pas ce trebuie s@ }tiu dac@ vreau
s@ cump@r un teren agricol ^n Rom$nia
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Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
(M.O. nr. 177 din 12.03.2014)

Legea nr. 17/2014 privind unele m -

ţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate public

ţie agricol ţarea Agenţiei
Domeniilor Statului (M.O. nr. 178 din 12.03.2014)

Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de
detectiv particular (M.O. nr. 178 din 12.03.2014)

Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor

ţe proprietate personal

ţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de
compensaţii cet ţenilor români pentru bunurile trecute în
proprietatea statului bulgar în urma aplic

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

Ţinutul Herţa, ca urmare a st

ţiei Naţionale nr. 5559/2013
privind regimul manualelor ţ

ţiei Naţionale - Metodologia de
asigurare

ţ

ţiei Naţionale - Procedura de achiziţie
a manualelor ţ

ţiei Naţionale - Metodologia de
evaluare a calit ţii proiectelor de manuale

ţ

ţiei Naţionale - Metodologia de cons-
tituire ţionare a Corpului evaluatorilor de proiecte
de manuale ţ

ţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii
ţii (M.O. nr. 188 din 17.03.2014)

Legea nr. 282/2005 privind organizarea activit ţii de
transfuzie sanguin

ţii
ţii sanitare, în vederea utiliz

ţia persoanelor (M.O. nr. 189 din
18.03.2014)

Legea nr. 20/2014 pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001 (M.O. nr. 191 din
18.03.2014)

Hot

ţei digurilor nr. 259/2010 (M.O. nr. 191
din 18.03.2014)

Legea nr. 18/2014 pentru modificarea
ţi cu

caracter ocazional desf

ţiei obiectivelor, bunurilor

ăsuri de reglemen
tare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan

ă
ă ă a

statului cu destina ă

ă
(M.O. nr. 182 din 13.03.2014)

O.u.G. nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în
vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării
unor dispozi

ă
ării Tratatului

dintre România

ăgubiri sau compensa ă

ămase în Basarabia, Bucovina
de Nord ării de război

ării Tratatului de Pace între România

ă ământul
preuniversitar (M.O. nr. 186 din 14.03.2014)

Ministerul Educa

ă ământul preuniversitar din 22.11.2013 (M.O. nr. 186
din 14.03.2014)

Ministerul Educa
ă ământul preuniversitar

din 22.11.2013 (M.O. nr. 186 din 14.03.2014)
Ministerul Educa

ă
ă ământul preuniversitar din 22.11.2013 (M.O. nr. 186

din 14.03.2014)
Ministerul Educa

ă ământul preuniversitar din
22.11.2013 (M.O. nr. 186 din 14.03.2014)

Legea nr. 60/1991 privind organizarea ă
ărilor publice (M.O. nr. 186 din 14.03.2014)

Legea nr. 22/2014 pentru modificarea

ă
ă, donarea de sânge

ă, precum ă
ă ării lor terapeutice

(M.O. nr. 188 din 17.03.2014)
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,

valorilor

ărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
232/2014 pentru completarea Regulamentului privind
modul de organizare ă

ărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007 (M.O. nr.
191 din 18.03.2014)

Legea siguran

ă
ă

ărârea nr. 179/2014 pentru completarea anexei nr.
1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind
asigurarea pazei

şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societ

şi privat
şi înfiin

şi
preparatelor chimice periculoase (M.O. nr. 178 din
12.03.2014)

şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7
septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind
acordarea de desp

şi şi a

aplic şi Puterile Aliate
şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 (M.O. nr.
184 din 14.03.2014)

Ordinul Ministerului Educa
şcolare în înv

şi de gestionare a manualelor şcolare pentru
înv

şcolare pentru înv

şcolare pentru
înv

şi de func
şcolare pentru înv

şi desf şurarea
adun

şi completarea
Ordonan şi
funda

şi componente

sanguine de origine uman şi asigurarea calit
şi securit

şi protec

şi desf şurare a concursului pentru
recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a
personalului conex, aprobat prin Hot

şi completarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit

şurate de zilieri, precum şi pentru
modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat (M.O. nr. 192 din 19.03.2014)

Hot

şi protec şi
valorilor cu efective de jandarmi (M.O. nr. 192 din
19.03.2014)

Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuin

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

A intrat în vigoare Legea care reglementează
. Actul

normativ introduce o serie de restric
ătre străini, astfel vor avea drept de preem

ătoare vor fi publicate

vânzarea
ărarea terenurilor agricole situate în extravilan

şi
cump

ţii pentru vânzarea
terenurilor c ţiune
coproprietarii, arenda ţia Domeniilor Statului. În
zilele urm

şii, vecinii şiAgen
şi normele metodologice.

În 11 aprilie a avut loc întâlnirea dintre reprezentanţii Consiliului Naţional al
Primarilor ţiei Administraţiilor
Publice Locale din Ungaria. Tematicile principale ale consf

ţiile de colaborare dintre administraţiile publice locale maghiare din ţar
ţia

reprezent ţiile locale din Ungaria

şi Consilierilor UDMR (CNPC) şi cei ai Asocia

şi
de peste hotare, consolidarea , situa

şi Transilvania.

ătuirii au fost:
rela ă

ării în administra
parteneriatului maghiaro-maghiar

� �

�

�

�

�

�

Proiectul de lege privind procedurile de prevenire a
insolven România ocup

Camera Deputa
Ministerul Finan

Echipa României, prezent

ţei ţ ţilor cu 212 voturi pentru, 111 împotriv ţineri
ţilor a adoptat un proiect de lege care prevede ca persoanele cu handicap ireversibil s

ţelor Publice a postat pe site-ul instituţiei, la rubrica Transparenţ
ţ ţ ţie a Olimpiadei

Europene de Matematic

şi de insolven şi 8 ab

şi o medalie de bronz

ă a fost adoptat de plenul Camerei Deputa ă ă locul 12 în topul celor
mai mari producători mondiali de vin, în 2013 ă fie excluse
de la obligativitatea evaluărilor periodice stabilite de lege ă decizională,
proiectul de Ordonan ă de Urgen ă privind scutirea de la plată a impozitului pe profitul reinvestit ă la a treia edi

ă pentru Fete, a cucerit patru medalii: două medalii de aur, o medalie de argint

Victor Ciorbea a fost validat de plenul Parlamentului pentru a conduce instituţia Avocatul Poporului
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Referitor la O.u.G. nr. 10/2014
Pentru o mai bun

.

ă în ăgubirilor
pe care statul român trebuie să le plătească cetă

ăm în continuare o serie de
informa ă sus ă nevoia adoptării, în regim de urgen ă, a
Ordonan ă a Guvernului nr.10/2014.

În data de 12 decembrie 2013, Curtea Constitu ă a României a
declarat neconstitu ă O.U.G 10/2013, prin care se stabilea plata
e ă a despăgubirilor dar se

ăgubire.
La momentul în care O.U.G. 10/2013 a fost declarată

neconstitu ă, suma popririlor înfiin ăgubiri
aleA.N.R.P. era de 235,5 milioane lei.

La data de 14.03.2014, suma totală a popririlor (înfiin

ăr de 215 contesta ă declararea
neconstitu ă
ămân fără obiect.

Popririle înfiin ă, ca titlu
executoriu, hotărâri judecătore

ărârea comisiei jude

ăgubiri pentru
anul 2014 : 174,9 milioane lei.

Dosare de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 9/1998,
precum
ă dispună plata, la ordine, în func ărârii comisiei

jude ămânerii irevocabile a unei hotărâri judecătore

ărâri ale comisiilor jude

ă) de cătreA.N.R.P. ar
presupune onorarea hotărârilor începând cu cea mai veche (2006),
plata prin executare silită se face în ordinea înscrierii încuviin ărilor de
executare la Trezorerie.

În perioada de ă emiterea de noi
hotărâri în temeiul celor două legi (mai sunt încă aproximativ 10.000 de
dosare în lucru la prefecturi), A.N.R.P. va elabora

ării
de despăgubiri, metodele de evaluare ă, astfel
încât să fie respectate drepturile persoanelor ale căror bunuri au rămas
în fostele teritorii române

ăgubire să poată fi finalizat cu
succes este însă nevoie ca, pe viitor, de la nivelul comisiilor jude ă
nu se mai recunoască drepturi acolo unde ele nu există. De aceea, este
nevoie de o modificare substan ă a legisla

ţelegere a situaţiei din domeniul desp
ţenilor relocaţi din

Cadrilater (Legea nr. 9/1998)
Ţinutul Herţa (Legea nr. 290/2003), prezent

ţii menite s ţin ţ
ţei de urgenţ

ţional
ţional

ţii referitoare
la soluţionarea dosarelor de desp

ţional ţate pe conturile de desp

ţate

ţin de 3 luni au fost înfiinţate 476 de popriri, în cuantum de
aproximativ 95 milioane lei, în condiţiile în care în decursul anului 2013
au fost înfiinţate 804 popriri, în cuantum de 251 milioane lei.

În perioada în care O.U.G. nr. 10/2013 a fost în vigoare, A.N.R.P. a
câ ţii la executare. Dup

ţionalit ţii O.U.G. nr. 10/2013, multe dintre aceste contestaţii
r

ţate în baza Legii nr. 9/1998 au la baz

ţene, în raport cu care A.N.R.P. nu a putut
exercita vreun control de legalitate.

Sumele ramase disponibile în bugetul pentru desp

ţie de data emiterii hot
ţene sau data r

ţene
(926,4 milioane lei).

Important - În timp ce plata la ordine (voluntar

ţ

ţiile acord

ţene s

ţial ţiei.

şi din Basarabia, Nordul Bucovinei sau

şalonat şi modificau unele condi

şi
neexecutate) este de 286 milioane lei (1.222 popriri).

În mai pu

ştigat un num

şti sau decizii A.N.R.P., dar în peste
90% dintre popririle în baza Legii nr. 290/2003 titlul executoriu este
hot

şi în temeiul Legii nr. 290/2013, pentru care A.N.R.P. ar trebui
s

şti:
Dosare Legea nr.9/1998 - 4.434 decizii de validare (329,3 mil lei)
Dosare Legea nr.290/2013 - 3.606 hot

şase luni în care se suspend

şi supune spre
aprobare un proiect de lege prin care se vor stabili condi

şi termenele de plat

şti.
Pentru ca acest proces de desp

Comunicat de presă A.N.R.P.

�

�

V a c a n
ăvară

ţ a d e
prim pentru elevii
d i n î n v ă ă m â n t u l
p r e u n i v e r s i t a r s e
desfă ă în perioada
12 aprilie - 22 aprilie.

ţ

şoar

Pacientele cu cancer mamar
vor avea acces la analize
de ultim@ genera]ie }i
opera]ii de reconstruc]ie
Pacientele care sufer

ţie mamar

ţionale de s

ţiei PET-CT (scanare de înalt
ţ

ţiei
mamare dup ţiuni oncologice prin
endoprotezare în Programul Naţional de
Oncologie. Astfel, un num

ţie mamar

ţii PET-CT, suma total

ţional de Oncolo-
gie. De asemenea, prin Hot

ă de cancer
mamar vor avea posibilitatea unui acces
mai facil, din luna mai a acestui an, la
tratamente ă prin
endoprotezare. Noile prevederi se
regăsesc în Hotărârea de Guvern adoptată
în 16 aprilie de Executiv, care modifică

ă Hotărârea Guvernului nr.
124/2013 privind aprobarea programelor
na ănătate pentru anii 2013

ărâre prevede reincluderea
investiga ă re-
zonan ă pentru depistarea

ă afec

ăr de 800 de
bolnave cu cancer mamar vor beneficia de
reconstruc ă, fiind alocat un buget
de 2,52 milioane lei.

Totodată, 3000 de paciente vor efectua
investiga ă alocată
fiind de 12 milioane de lei. Sumele acordate
se încadrează în bugetul alocat pentru
derularea Programului Na

ărârea de
Guvern adoptată este completat articolul
23 din HG nr. 124/2013, care reglemen-
tează acordarea unor medicamente
oncologice prin farmaciile cu circuit
deschis, cu medicamentul corespunzător
DCI-ului Trastuzumabum, medicament
care poate fi administrat subcutanat.

şi la reconstruc

şi
completeaz

şi
2014. Noua hot

şi stadializarea
cancerului) şi introducerea reconstruc

Procedurile de prevenire a
insolven]ei }i de insolven]@

Comunicat de presă referitor la adoptarea de către
Parlament a Legii privind procedurile de prevenire a
insolven ă

Camera Deputa ă decizională,
a adoptat mar

ă sub semnul echilibrului
ă principiile general valabile în legisla

ări ale
Comisiei Europene în materie. Se urmăre

ă
ă, asigurarea unui tratament egal al creditorilor de

acela
ă de reglementarea actuală, ea este

o lege mai bună pentru creditori: acces la procedură
egalizat cu cel al debitorului, competente sporite ale
creditorilor, protec ă a celor care finan ă
procedura, precum

ă echitabilă ă a
crean ăsura valorificării bunurilor.

Noua reglementare asigură o mai bună colectare a
crean

ă
debitorii de bună-credin ă

ărat viabile: consolidarea concordatului preventiv

ării, consolidarea
pozi

ă, sunt sanc
ă a debitorului în procedură.

Legea stabile
ă de persoana împotriva căreia s-a pronun

ărâre definitivă de atragere a răspunderii pentru
aducerea societă ă. În acela

ăr ă
prin ac

ă interesele creditorilor ă

ţei ţ
ţilor, în calitate de camer

ţi, 15 aprilie, Legea privind procedurile de
prevenire a insolventei si de insolventa. Aceasta va intra in
vigoare la trei zile de la publicarea in Monitorul Oficial al
României, urmând a se aplica cererilor introduse ulterior
acestei date.

Noua lege, gândit
ţei, urmeaz ţiile

europene în domeniul insolvenţei, dar

ţelor, acordarea unei
ţ

ţ

ţie consolidat ţeaz
ţe curente,

valorificarea bunurilor în mod transparent ţiile de
stabilite de creditori, plat

ţelor, pe m

ţelor bugetare în procedura insolvenţei, prin meca-
nisme adaptate specificului acestora, inclusiv prin sisteme
de avertizare cu privire la intenţia debitorului/creditorilor de
declan ţei.

Noua lege a insolvenţei este o lege care încurajeaz
ţ

ţii reale pentru finanţarea reorganiz
ţiei creditorilor esenţiali pentru redresare.

Dimpotriv ţionate drastic falimentul
fraudulos

ţia de a mai fi administrator timp
de 10 ani faţ ţat o
hot

ţii în stare de insolvenţ

ţilor, poate fi
obligat la acoperirea unei p ţi sau a întregului pasiv, dac

ţiunile sale pe durata procedurii insolvenţei,
prejudiciaz

şi de insolven

şi al
eficien

şi noile abord
şte maximizarea

gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a
crean şanse reale de redresare
debitorilor oneşti, transparen şi previzibilitate în
procedur

şi rang.
In acelaşi timp, fa

şi ale titularilor de crean
şi în condi
şi periodic

şare a unei proceduri a insolven

şi redresarea afacerilor cu
adev şi a
mandatului ad-hoc, ca mecanisme de redresare timpurie,
condi

şi conduita abuziv
şte interdic

şi sens,
ca element de noutate, administratorul special, ca
reprezentant al intereselor debitorului şi asocia

şi pericliteaz şansele
de redresare a debitorului.

MJ - 16.04.2014

Asociaţia naţional

ţelor
facultative .

ă a asigurătorilor î
ă realizeze până la sfâr
ă de date comună pentru veri-

ficarea istoricului daunelor autovehiculelor
asigurate prin intermediul poli

şi
propune s şitul
anului o baz

CASCO
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Continuă evacuarea armelor chimice din , dar nu este clar,
pe fondul situa ă va putea fi respectat
calendarul stabilit. În cadrul acordului ruso-american din
septembrie 2013, autorită ă elimine
arsenalul chimic sirian până la data de 30 iunie, însă opera

ă au fost depă

Siria
ţiei de securitate, dac

ţile de la Damasc s-au angajat s
ţiunile au

înregistrat întârzieri şi numeroase termene limit şite.

Vice-preşedintele Joe Biden se va deplasa la
, în 22 aprilie, a anun

şi din afara guvernului.
Luna trecut şi s-a
întâlnit cu liderii unor state membre NATO, vorbim
de Polonia, Estonia, Letonia şi Lituania.

Kiev ţat CasaAlbă, urmând să
se întâlnească cu liderii din

ă, Biden a călătorit în Europa

� �

� �

�

�

�

�

�

Lucr Liderii din
Canada, Fran

Cancelarul german, Angela Merkel, s-a aflat pentru câteva ore, vineri, 18 aprilie, în vizit Guvernul japonez a abandonat planul
energetic al predecesorul s Casa Alb

Un tribunal egiptean a interzis actualilor
Fostul

Rezervele valutare ale Chinei au atins o nou
i

ătorii UE care se mută în alt stat membru vor putea să î ă unei propuneri legislative adoptate de PE

ă la Atena
ău, care prevede ca toate centralele nucleare din ă să fie închise până în 2030 ă a confirmat relatările din mass-media rusă

potrivit cărora directorul CIAa fost în capitala ucraineană peste week-end ă ă participe la
alegerile preziden ă de muncă în
folosul comunită ăptămână) ă valoare record de 3.950 miliarde de dolari la finele lunii martie 2014, a anun

ă a Chinei

şi transfere toate drepturile la pensie, datorit
şedintele Consiliului European şi preşedintele Comisiei Europene se vor întâlni la Bruxelles,

4 - 5 iunie, în formatul G7

şi foştilor membri ai Fr
şi legislative viitoare şef al guvernului italian Silvio Berlusconi îşi va executa pedeapsa, de un an de deten

ţa, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Statele Unite, pre

ţar
ţiei Musulmane s

ţiale ţie, sub form
ţii (4 ore pe s ţat

Banca central

Coreea de Sud, Statele Unite şi Japonia inten

şedintelui
american Barack Obama la alia

ţionea-
z

ţii
trilaterale înaintea urm

ţii-cheie dinAsia.

ă să organizeze o reuniune la nivel înalt pe probleme
de apărare la , în această săptămână, într-
un efort de a stimula cooperarea în domeniul securită

ătoarei vizite a pre

Washington

Zborul 370 al Malaysia Airlines a fost o
cursă regulată interna ă de pasageri,
din Kuala Lumpur la Beijing, care a pierdut
contactul cu centrul de control al traficului
aerian în 8 martie 2014, la mai pu

ă după decolare.Avionul, un Boeing 777 -
200ER, transporta 12 membri ai echipajului

ăutare
ă, care a devenit, mai târziu, cea

mai mare din istorie, a fost ini ă în Golful
Thailandei

ă pentru a include
Strâmtoarea Malacca

ă

ă avionul a zburat în primul rând spre
vest, peste peninsula Malay, apoi a conti-
nuat pe o altă rută în nord sau sud pentru
aproximativ încă ă dispari

ăutarea în Marea
Chinei de Sud a fost abandonată. Trei zile
mai târziu, Autoritatea australiană pentru
Siguran ă Maritimă a început să-l caute în
partea de sud a Oceanului Indian.

La 24 martie, guvernul malaiezian a
confirmat două analize efectuate în mod
independent de către British Air Accidents
Investigation Branch

ă
rezonabilă", că aeronava a căzut în partea
de sud a Oceanului Indian, fără a exista
supravie ă concluzie a condus
la abandonarea tuturor zonele de căutare
anterioare iar eforturile au fost concentrate
pe zona australiană.

Începând cu 22 martie, mai multe
de

ăutare, în partea de sud a Oceanului

Indian, dar nici una nu a fost legată de
zborul 370 ăutare ADV
Ocean Shield a detectat semnale acustice
asemănătoare cu cele emise de emi ătoa-
rele montate pe cutiile negre, nu a existat
nici o confirmare a locului accidentului.

Centrul de coordonare comun a
declarat că, pe o zonă de 46.713 kilometri
pătra
ăutări ale cutiilor negre

ărut.
Pe baza ultimelor semnale detectate,

acum suprafa ă la la o
întindere de 50 pe 40 kilometri. Când trans-
misiile balizelor de localizare subacvatice
încetează, acestea au o durată de via ă de
aproximativ o lună, căutarea va deveni mai
grea, dar nu imposibilă - cutiile negre ale
zborului Air France 447 au fost găsite după
doi ani. Dar fiecare ping detectat permite
echipelor de căutare să trianguleze,
îngustând posibila loca

ătoarea etapă probabilă ar fi o
cartografiere a fundului mării în spa
ăutare, folosind sonarul navelor. Acest

lucru ar oferi o hartă de bază pentru robo

ăsit epava
AF447 la 3.900 m. Fundul oceanului, unde
se caută în prezent, este cu 600 m mai jos,
la 4500 m.

ţional

ţin de o

or

ţiuni.
O operaţiune de c
ţional

ţiat

ţia
de pe radarul civil

ţ

ţuitori.Aceast

ţ

ţi din Oceanul Indian, s-au efectuat
c

ţa a fost redus

ţ

ţie.
Urm

ţiul de
c

ţii
subacvatici. Acelea

şi 227 de pasageri din 14 de na
şi salvare mul-

tina

şi Marea Chinei de Sud. În câte-
va zile, zona a fost extins

şi Marea Andaman.
La 15 martie, pe baza datelor radar militare
şi de radio (ping între aeronav şi un satelit
Inmarsat), anchetatorii au ajuns la conclu-
zia c

şapte ore dup
şi ultima comunicare. Pe

baza acestor noi date, c

şi Inmarsat, şi a
concluzionat "dincolo de orice îndoial

şeuri marine au fost recuperate din zona
de c

şi, deşi vasul de c

şi avionului
disp

şi tip de vehicule
subacvatice autonome au g

Comisia European
ţile de îmbun ţire a serviciilor medicale din Europa prin

utilizarea tehnologiei mobile, economiile care s-ar putea realiza astfel fiind
de 99 de miliarde de euro.

Printre posibilit ţile reunite sub denumirea de „m-s -
ţii pe smartphone-uri

ţilor s

ţii ar putea genera economii de 99 de
miliarde de euro la nivel european, contribuind la reducerea costurilor
aferente serviciilor medicale prin:

facilitarea diagnostic

ţilor
s ţii

Se estimeaz
ţine un smartphone, iar jum

ţiile de m-s
ţii sunt deja disponibile. Cele mai

populare 20 de aplicaţii gratuite în domeniul s ţii, condiţiei fizice

ţii, finanţând inovaţii semnificative. De exemplu:
pacienţii cu insuficienţ

ţii de gestionare a stresului, prin crearea unor medii
virtuale în care utilizatorii pot înv ţa tehnici de relaxare

personalul medical din Graz (Austria) ţit semnificativ
gestiunea intern ţii mobile.

În urm ţie fonduri de aproape 95 de
milioane de euro.

În ciuda avantajelor pe care le prezint
ţia datelor

colectate de aplicaţiile mobile pentru s

ţenii, personalul medical, autorit ţile publice, produc
ţie s

ţele de siguranţ ţiilor mobile pentru s
ţile prin care pot fi promovate în Europa iniţiativele antreprenoriale

în acest domeniu.
Puteţi r ţii pân

ă lansează o consultare pentru a colecta idei cu
privire la modalită ătă

ă ănătate” (sau sănă
tate mobilă) se numără utilizarea de aplica

ăsurarea tensiunii arteriale
pentru a le reaminti pacien ă-

ă de insulină prin transmiterea
unor semnale de control către pompa de insulină.

UE consideră că aceste aplica

ării precoce
încurajarea prevenirii
posibilitatea pe care o oferă personalului medical de a economisi până la

30% din timpul consacrat accesării ării datelor.
M-sănătatea prezintă, de asemenea, avantajul că le permite pacien

ă aibă un control mai mare asupra sănătă ăstării lor.

ă că, până în 2017, 3,4 miliarde de oameni din întreaga
lume vor de ătate dintre ace

ănătate.
Aproape 100 000 de astfel de aplica

ănătă
ărcări la nivel mondial.

Până în prezent, UE a investit 100 de milioane de euro în cercetarea în
domeniu m-sănătă

ă renală vor fi în curând în măsură să î

ă deja aplica
ă

ătă
ă cu un nou sistem de comunica

ătorii 2 ani, UE va pune la dispozi

ă m-sănătatea, există în
continuare motive de îngrijorare legate, de exemplu, de protec

ănătate

ă cetă ă ătorii
de telefoane mobile ă î

ănătate, inclusiv în legătură cu
cerin ă aferente aplica ănătate

ă

ăspunde la consultare pe tema m-sănătă ă la data de 3 iulie.
O sinteză a răspunsurilor va fi publicată la sfâr

şi tablete:
pentru m

şi ia medicamentele
pentru a comanda administrarea automat

şi analiz

şi a bun

ştia vor utiliza
aplica

şi
sportului au înregistrat peste 230 de milioane de desc

şi
monitorizeze dializa pe smartphone

exist

şi-a îmbun

şi de normele privind modul
în care acestea pot fi certificate ca dispozitive medicale.

UE invit
şi alte categorii de popula şi exprime punctele de

vedere cu privire la problemele legate de m-s
şi cu

modalit

şitul anului.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Investiţii în inovare

Consultarea publicului

Comisia Europeană - Sănătate publică şi asistenţă medicală - 10/04/2014

Libera circula]ie a lucr@torilor
Comisia Europeană salută adoptarea de

către Consiliul de Mini
ă asigure o aplicare mai bună la

nivel na ă

ă elimine decalajul dintre drepturi

ă sau care î ă un loc de muncă în
altă ă să- ă exercita mai u

ă. Statele membre au acum la
dispozi

ă.
Directiva, propusă la 26 aprilie 2013, are ca

scop să elimine din calea liberei circula ă-
torilor obstacolele existente, cum ar fi lipsa de
informare a angajatorilor din sectorul public

ă-
ă cetă

ă ob ă
în statul membru-gazdă. Pentru a elimina
aceste obstacole

ă asigure:
unul sau mai multe organisme la nivel

na ă acorde sprijin ă
juridică lucrătorilor migran

ă eficace a drepturilor
(inclusiv, de exemplu, protec

ării pentru lucrătorii migran
ă î

ătorilor
migran ăutarea
unui loc de muncă din UE.

De aceste norme vor beneficia atât lucrătorii
mobili, cât

ă persoane dintr-
o altă ă a UE.

Independent de acest nou act legislativ,
Comisia, în calitatea sa de gardian al tratatului,
va continua, dacă este necesar, să desfă

ăror legisla
ă nu este conformă cu obliga

ştri al UE, a unei noi
directive care s

şi aplicarea
lor în realitate şi vor permite persoanelor care
lucreaz şi caut

şi poat şor drepturile
în practic

şi
din cel privat cu privire la normele UE şi dificult

şi asisten

şi a preveni discriminarea,
directiva va impune statelor membre s

şi asisten

şte respectarea drepturilor acestora;
o protec

şi exercite drepturile ); şi
informa şor accesibile, în mai multe limbi

ale UE, cu privire la drepturile lucr
şi ale persoanelor aflate în c

şi angajatorii, care vor fi mai bine
informa

şoare
proceduri de constatare a neîndeplinirii obliga

ţional a dreptului cet ţenilor UE de a
lucra într-un alt stat membru. Noile norme,
propuse de Comisie în aprilie 2013, au ca scop
s

ţar

ţie doi ani pentru a transpune directiva în
legislaţia naţional

ţii a lucr

ţile cu care se confrunt ţenii mobili atunci
când solicit ţinerea de informaţii ţ

ţional care s ţ
ţi din UE în ceea ce

prive
ţie juridic

ţie împotriva
victimiz ţi din UE care
doresc s

ţii u

ţi

ţi atunci când angajeaz
ţar

-
ţiilor împotriva statelor membre a c ţie
naţional ţiile care le
revin acestora în temeiul dreptului Uniunii.

�

�

�
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Zborul 370 al Malaysia Airlines

Ultimul
contact radar

Dou presupuse
rute
n curs de verificare

ă
de zbor

î

Dou pă osibile resturi observate în
imaginile din satelit înregistrate în 16 martie

Zone de
căutare

Oceanul

Indian

Oceanul

Pacific

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat, în
unanimitate, crearea unei forţe de menţinere a
p

ţele între cre
ţ

ţele vor fi deplasate în septembrie, "prea puţin,
prea târziu", potrivit unor comentatori apropiaţi de
realit ţile de pe teren.

Statutul de stat observator obţinut în
noiembrie 2012 la ONU ofer

ţii ţii internaţionale.
Autoritatea Palestinian

ţiile de la Geneva.

care înc
ţin pa

ţi pe
listele electorale.

În Republica Moldova vor avea loc alegeri
parlamentare la sfâr

ţilor economici
transnistreni. Votarea acestei legi a fost o condiţie
a autorit ţilor separatiste de la Tiraspol pentru
continuarea negocierilor în formatul 5+2.

ţie clar

ţiei
în 1996, a decis s

ţiei ruse, precum

ţia a fost adoptat
ţineri.

Consiliul Europei are dou

ţi
din parlamentele naţionale,

ăcii a ONU în Republica Centrafricană pentru a
încerca să oprească violen

ă să devină genocid.
For

ă

ă palestinienilor acces
la diverse conven

ă a semnat în mod
oficial

ă mai
de

ău. Este vorba de
aproximativ 220.000 de alegători, ceea ce
reprezintă peste 8% din totalul celor înregistra

ă

, declarând că anexarea de către
Rusia a Crimeei a fost în contradic ă cu
Statutul Consiliului Europei

ăcute atunci când s-a alăturat organiza
ă suspende dreptul de vot al

delega
ă în organele de conducere ale

Adunării, precum
ă la

sfâr
ă cu 145 de voturi

pentru, 21 împotrivă
ă dimensiuni: una

federal istă, reprezentată de "Adunarea
Parlamentară", alcătuită din parlamentari proveni

ă, interguver-
namentală, întruchipată de "Comitetul Mini

ătuit din mini

ştini şi
musulmani, care amenin

şi organiza

şi Conven

şapoarte sovietice nu vor mai putea vota în
baza acestora, potrivit unui proiect de lege adoptat
de Parlamentul de la Chişin

şitul acestui an.
Parlamentul a votat şi legea care prevede

scutirea de unele taxe a agen

şi a angajamentelor
Rusiei, f

şi dreptul de a fi
reprezentat

şi dreptul de a participa la misiuni
de observare a alegerilor, în vigoare pân

şitul sesiunii 2014 (26 ianuarie 2015).
Rezolu

şi 22 de ab

şi cealalt
ştrilor",

alc ştrii de externe ai statelor membre.

Naţiunile Unite au luat în considerare în
conformitate cu procedurile internaţionale
cererile palestinienilor de aderare la 13 tratate
sau convenţii internaţionale la care ONU este
depozitar.

Cet ţenii Republicii Moldova

Adunarea Parlamentar

ă

ă a Consiliului
Europei (APCE)



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere
decomandat, 80 mp, etaj 3 din 4,
Re

Vând cas

-
-

a

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

şi şului. Pre

şi

şi

şului la strad
şi

curent. Pre

şteu peşte suprafa

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 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

ţa, calea Caransebe ţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

Vând 5.000 mp teren în Crivaia,
la str. Principal

ţ 13 €/mp
negociabil. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

ţa, ultracentral, 4
camere, 3 b

ţ 70.000 €. Tel. 0255-221529,
0741-039378.

Vând spaţiu comercial situat în
Re ţa, pe bulevardul Republicii, în
suprafaţ

ţ 34.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

Vând teren 4500 mp situat în
staţiunea Crivaia, la strada princi-
pal

ţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

Vând teren 2200 mp situat pe
Calea Caransebe

ţi ap
ţ 5 €/mp. Tel. 0255-

221529, 0741-039378.
Vând vil

ţ

ţa. Preţ 85.000
€. 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 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 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 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 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, pe malul lacului
Gozna, deschidere la apă 130 ml,
front stradal 100 ml. Pre

ă 170 mp, parter plus
etaj, situată în Re

ăi, 2 bucătării, anexe,
garaj, construită din cărămidă arsă.
Pre

ă de 80 mp, front stradal 15
ml. Pre

ă, pe malul lacului de acumulare,
front stradal 100 ml. Terenul este
lângă Aquaris. Pre

ă,
front stradal 33 ml, cu utilită ă

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

ă
2000 mp, situate în Re

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

ăi proprii. Pre

ătă

ă. Pre

ă de vacan ă situată în
Moceri

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

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

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

Vând în Reşi

Vând în Reşi

ţa canapea
extensibil

ţi, 150 € neg. Tel.
0735-038603. (RR)

ţa calculator P4,
200 lei; tv color diagonala 51,
telecomand

ă cu ladă pentru lenjerie,
aproape nouă, 400 lei neg. Tel.
0721-742148. (RR)

Vând la Vârciorova orgă
Yamaha, 150 € neg; moară de
măcinat pe 2 pale

ă, 150 lei; HDD extern,
70 lei; placă video externă de 256,
40 lei; 2 buc DDR2 de 1 GB, 70 lei.
Tel. 0765-577197. (RR)

Vând în Re
ă, 50

lei; canapea de 1 persoană, 150 lei;
menghină nouă de 120 mm, 500 lei;
menghină nouă de 120 mm, 200 lei;
televizoare color, 200-250 lei;
biciclete, 300 lei; polizor nou cu 2
pietre, 100 lei; circular pentru
tâmplărie, 550 lei; pat pliant pentru
plajă, 100 lei;

ă, 100 lei; pre

ătaia un pat extensibil,
400 lei; mobilă suspendată de bucă-
tărie, culoare alb cu portocaliu, 400
lei; mobilă bucătărie stil vechi, 250
lei; masă plus scaune; congelator 5
sertare, 400 lei; aragaz, 200 lei;
cuptor electric, 200 lei; masă dormi-
tor, 200 lei; masă pentru tăiat porcul,
150 lei; cărucior de butelie, 60 lei;
îmbrăcăminte nr. 48, pantofi nr. 37;
pre

Vând la Borlovenii Noi tabletă,
SIM încorporat, în cutie, în garan

ă care va
făta peste 4 luni

ăl ă românească, 16-18 l lapte,
5000 lei neg. Tel. 0762-378703 (RR)

Vând în Timi ă de 5 ani, 500
kg, 2000 lei. Tel. 0764-948832. (RR)

Vând în Măureni grâu

ăsu ăsu ă din sti-
clă, 250 lei; cuier baie plus oglindă;
fotoliu pat, 400 lei; mobilă bucătărie
6 corpuri, 600 lei; masă mare plus 4
scaune, 600 lei; 2 dulapuri, 550 lei;
col

ă muzicală, 800 lei; aragaz
cu hotă, 450 lei; dulap baie cu
oglindă, 300 lei; dulap pentru hol

ături mari

ă ă cu
corpuri, 500 lei; vază cu flori; scară
aluminiu, 200 lei; masă cu 2 scaune;
gresie; mobilă sufragerie; 2 dormi-
toare; veioză pentru birou, 10 lei;
veioză pentru noptieră la dormitor,
10 lei; pereche de cizme piele
culoare neagră, mărimea 38, damă,
40 lei; suport inox pentru perie

ă, 30 lei; covor persan
rotund, 40 lei; tablou pictat în
Germania, 1980, 80 lei; canapea în
stare foarte bună, cumpărată din
magazin, aproape nouă, 550 lei; ba-
terie nouă din inox pentru chiuvetă,
în cutie, 80 lei; serviciu din por

ăjitor pâine;
încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc;
pre

ă de 6 ani,
2000 lei. Tel. 0748-455633. (RR)

şi şi,
250 lei; col

şezlong mare pentru
plaj

şi vi

ş iap

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

Vând în Timiş grâu şi porumb.
Tel. 0768-228976. (RR)

şi

şi
pentru pantofi, 300 lei; p şi
mici, 200 lei/buc; perinu

şi scaun, 200 lei; dulap cu
oglind şi 2 uşi, 350 lei; vitrin

şi
hârtie igienic

ş iap

ţa dulap cu 2 u
ţar, 450 lei; trotinet

ţuri neg. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând în G

ţuri neg. Tel. 0747-832171. (RR)

ţie,
350 lei; tv LED Orion, diagonala 40,
în garanţie, 200 lei; tv mic, Grundig
diagonala 36, 100 lei; vac

ţea de 1 an,
b ţat

Vând în Re ţa cuier hol, 300 lei;
aspirator, 400 lei; saltea, 300 lei; 2
m ţe, 100 lei/buc; m ţ

ţar tapiţat, 600 lei; 2 fotolii negre,
400 lei/buc; calculator, 800 lei;
combin

ţe mici, mari;
birou

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

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

Vând în Timi

Vând în Reşi

şi b
şin

şin

şi şi
pantofi din piele, m

şu rig,
2500 lei. Tel. 0740-145324. (RR)

Vând în G
şi român

şa baloturi de lucer-
n şi fân; m

şrot de floarea
soarelui, sorg şi triticale; ov

şi trans-
port în Bocşa; porci 70-110 kg, 10
lei/kg; 2 scrofi şi
marele alb, în 1 lun

şani. Tel.
0764-422290. (RR)

Vând la Jena, 10 miele de anul
trecut, 3500 lei sau schimb pe vac

şu, 1900 lei
neg. Tel. 0744-759866. (RR)

şi

şi GPL Lampart
LB80 pentru c

ştampilate; tablou de colec

şi
telefon în ea, card memorie 8 GB,
toate dot

ţa biciclet

ţi mountain bike, 250
lei/buc; ma

ţionare, 250 lei;
p ţ pentru copii tip leag

ţ

ţa sandale

ţionar de
limba englez

ţa locului

ţe gestante petrean

ţe de Haţeg sau Petro

ţea 6 luni, B ţat

ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

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

ţat, pentru bloc, stare foarte
bun ţie la
montaj, începând de la 400 lei/buc;
aparat auditiv Oticon, nou, nefolosit,
fabricat în Danemarca; colecţie de
timbre ţie
foarte vechi, pictur

ţie,
8 GB, GPS, 3 G, cartel

ă medi-
cală de Fitness, 150 lei; biciclete de
femei ărba

ă electrică de cusut cu
dulap încorporat, în perfectă stare,
100 €; birou metalic, 100 lei; scaun
de birou, 100 lei; mobilă sufragerie
culoare neagră, 800 lei; ma ă de
cusut Singer, manuală, în stare
perfectă de func

ătu ăn, cu tot
cu saltea, 150 lei; măsu ă de
sufragerie cu placă de marmură,
100 €; saltele în perfectă stare,
diferite mărimi, 100 lei/buc; tabletă
Microsoft. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Vând în Re
ărimea 35, 25 lei

neg. Tel. 0761-601959. (RR)
Vând în Cărbunari mânz de 1

an, semi-muran, culoare ro

ăvojdia dic
ă ă, 25 lei sau

schimb cu radio Gloria. Tel. 0755-
317829. (RR)

Vând vacă, 4300 lei; junincă,
3500 lei; ambele trebuie să fete. Tel.
0765-078796. (RR)

Vând la Boc
ă, baloturi paie ăcinătură

pentru animale,
ăz de se-

mănat; orzoaică de primăvară; porci
110-170 kg, 9 lei/kg cu posibilitate
de sacrificare la fa

ă respectiv 6
săptămâni, 90-100 kg, 900 lei/buc;
scroafă vietnameză, 90 kg, 200 €
neg; vier Marele Alb 110-120 kg,
1500 lei neg. Tel. 0740-770047 (RR)

Vând la Târnova iezi, 10 lei viu,
20 lei în carcasă; pereche de cai,
acte la zi, 2000 € neg; Cumpăr 10
mielu

ă.
Tel. 0737-165548. (RR)

Vând vi ăl ă
Românească, alb cu ro

Vând în Re
ăldură,

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

ăldură, omologate, cu
tiraj for

ă, diferite modele, garan

ă pe sticlă, esti-
mat la 300-350 ani vechime, sem-
nătură originală verificată; tabletă
MultiPad Android nouă, în garan

ă de telefon

ările, 9 inch, husă, în cutie,
200 €. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Cornu

şu 2 costume
de fete, cusute recent. Tel. 0720-
836617. (RR)

ţel Banat iap

ţelu Ro

ă 4
ani, sură, 3500 lei. Tel. 0734-
375155. (RR)

Vând la Sacu iapă 8 ani,
gestantă luna 8-a, 2500 lei neg; iapă
de 7 ani semi-murană, 2000 lei neg;
cal 9 ani, 2500 lei neg. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând în O

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
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2 -
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Agentii imobiliare,

6

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

3,40

3,20

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

lei

4,44
4,42
4,40

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

4,38
4,36

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 1617 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16

10 Martie - 9 Aprilie 201410 Martie - 9 Aprilie 2014

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

Vând în Re ţa landou bebelu

Vând în Timi

ţi
pentru copii, 150 lei neg; triciclet

ţa porci 120-140 kg.
Tel. 0724-093929. (RR)

Vând urgent un monitor Sam
sung color de 16 inchi; un pick-up
marca Alegro; boxe; telecomandă tv
color. Tel. 0725-744644, 0741-633
690, 0737-575779, 0770-515588.

Vând două perechi de role
pentru copii, jaloane, mărimea 37-
38 + o cască de protecţie şi genun
chiere; încărcătoare celulare Nokia;
lămpi de radio; un aparat de mă
surat glicemia, cu teste de rezervă.
Tel. 0725-744644, 0741-633690,
0737-575779, 0770-515588.

Vând urgent două uşi cu sticlă;
aparat foto digital Ranger; radio-
ceas electronic; palete de mixare;
încărcător de celular Motorola;
casete video TDK de 180 minute.
Tel. 0725-744644, 0741-633690,
0737-575779, 0770-515588.

Vând tv color Beko cu diagonala
, cu telecomandă şi fier de

călcat Mureş cu suport. Tel. 0725-
744644, 0741-633690, 0737-
575779, 0770-515588.

Vând urgent ma

ţuri acceptabile.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Vând ma
ţ 300 € neg.

Tel. 0743-779631.

şi şi,
50 lei; scoic şi, 100 lei;
congelator Arctic 5 sertare, 300 lei;
maşin

şoara televizor
Samsung în stare foarte bun

şi
control radio, 75-100 lei; maşin

şi

şin

şi dou

şin

ă bebelu

ă de cusut Singer, 300 lei. Tel.
0721-152099. (RR)

ă, de 5-
6 ani, diagonala 56, 100 lei. Tel.
0729-316291, 0356-105209. (RR)

Vând la Obreja bicicletă cu 2 ro
ă,

25-50 lei; ATV cu telecomandă
ă cu

pedale pentru copii, 100 lei; diferite
jucării. Tel. 0737-970519. (RR)

Vând la Re

ă de uscat
rufe, tv color, 3 biciclete copii (2-6
ani) ă peruci din păr lung,
natural, damă. Pre

ă de copiat chei,
marca Zimmerman. Pre

-

-

-

51 cm

Vând în Re
ă, 200

lei; imprimantă
ă,

mărimea 39, noi, 150 lei; motor
trifazic de 2,2 kW, 1800 rota

ători mo

ă
ă, ideal pentru baie mică, 75

lei. Tel. 0740-520382.
Vând flori cercelu

ă pe lemne de
vânzare 350 €, neg. Re

ă situată la intrarea în
cimitirul numărul 8, din Re

ăcată în Mozaic, cruce din mar-
mură montată. Tel. 0724-070200.

ă, rindea, ferăstrău
perpendicular

ă de tineret etc.
Tel. 0726-211340.

Vând mobilă Tineret, 2 fotolii
negre piele, 2 fotolii scoică, un
tensiometru nou, un kimono karate.
Tel. 0721-155683.

Vând ieftin 2 u
ăi, balcoane, 3 geamuri mari duble

făcute la comandă, lăcuite, cu sticle,
clan ără tocuri). Tel. 0721-
155683.

ă dormitor,
stil vechi, 420 lei; oglindă rotundă,
masă extensibilă, servantă, dulap
cu 2 u ă Drobeta,
550 lei. Tel. 0737-274332.

Vând în Cărbunari mânz de 1
an, semi-muran, culoare ro

şi

şi scaner, 150 lei; pe-
reche ghete sport Reebok de dam

şi

şi
oglind

şi diferite culori
şi aloe vera. Tel. 0770-389533,
0355-801524.

Am o central
şi

şi
şi

îmbr

şin
şi alte scule. Tel.

0726-211340.
Vând laptop Apple, tv auto,

combine muzicale, frigider 60 l, frip-
teuze, radiatoare, telefoane mobile,
cd-uri etc. Tel. 0726-211340.

Vând ieftin canapea, set hol,
mese, scaune, mobil

şi duble pentru
b

şi

şi şi pat de la mobil

şu murg,
2500 lei. Tel. 0740-145324.

ţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bun

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

Vând în Re ţa porumbei
juc ţaţi dublu moţ, 20 lei/buc.
Tel. 0722-129295. (RR)

Vând 2 mori. Tel. 0733-716647.
Vând set baie chiuvet

ţa. Tel.
0734-686752.

Vând cript
ţa.

Cripta are 2 locuri este din beton

ţe (f

Vând în Re ţa mobil

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A p r i l i e

RE

62

ŞI

ŞA:

ŢA:

ŢA:

Ţ

agent ocupare: 1; agent orientare profesional

ţioner
articole din piele ţinere ţii: 1;
inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald: 1; inginer
producţie: 1; inspector asigur ţii metalice

ţinere ţii universale: 2;
lucr

ţiilor: 1; muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 1; osp ţie: 1;

ţioner de
hotel: 1; registrator medical: 1;

ă a

ări: 1; lăcătu
ăcătu

ător comercial: 1; manager proiect: 2; manichiurist: 1; manipulant
mărfuri: 1; maseur: 1; montator electromecanic: 1; muncitor necalificat
în industria confec

ătar (chelner): 1; ă:
1; sudor: 1; tâmplar universal: 1; vânzător: 1;

ă de mare
tonaj: 1;

asistent maternal: 1; barman: 1; brutar: 3;
bucătar: 3; cameristă hotel: 2; contabil: 1; director de hotel: 1; gestionar
depozit: 2; manipulant mărfuri: 2; merceolog: 1; muncitor în activitatea
de gospodărire a

ătar (chelner): 3; recep

ălătoreasa lenjerie: 1; vânzător: 1;

ător: 1;

agent de securitate: 1; conducător autospecială: 1;

şomerilor/agent informare privind cariera: 1; analist financiar: 1;
asistent manager: 1; bobinator aparataj electric: 1; confec

şi înlocuitori: 1; electrician de între şi repara

ş construc şi
navale: 1; l ş mecanic de între şi repara

şef forma şef manevr

îngrijitor animale: 1; şofer autocamion/maşin

şpanului: 1; muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide şi semisolide: 1; osp

şef de sala restaurant: 1; şofer de
autoturisme şi camionete: 1; sp

şofer autocamion/maşina de mare tonaj: 1; vânz

BOC

BĂILE HERCULANE:

ORAVI

BOZOVICI:

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 16.04.2014

Vând în Reşi
şov, 4x4, în stare foarte bun

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

şi sistemul de frânare,
merge şi arat

şi nerecuperat

şi

şin

şi

şi 2.0 l, BMW seria 5,
Volkswagen Touareg an 2000, 120
lei/set. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Reşi
şi alte piese de Dacia,

pre

şin ştiat azot, tip
pâlnie, 900 lei neg; tractor Volvo, 45
CP, motor Perkins în 3 pistoane,
nelucrat cu el în

şi diverse alte
utilaje agricole. Tel. 0730-804745.

Vând la Domaşnea c

ţa Aro 244 cu motor
de Bra

ţin
circulat

ţie

ţa o biciclet

ţa motociclet
ţi,

acte la zi, de garaj, 1400 € neg; 4 roţi
complete de Ford Vw Polo, pe 13,
500 lei; roat

ţoli, de Nissan
Primera, Opel Corsa, Citroën, 150
lei/set; pl ţe de frân

ţa bare direcţie,
spoilere, roţi

ţuri simbolice. Tel. 0722-129295.
Vând la Oraviţa met erbicidat

românesc pe 2 roţi, 1200 l, 800 €
neg; ma

ţar

ţii de erbicidat

ţ
ţi de Dacia, 1000 lei; comote

pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând în B
ţie

pentru programul Rabla sau schimb
cu Vw pe motorin

ă,
800 € neg. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând la Boc

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

ă în România, schimbat tot la
direc

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

Vând în Re ă foarte
bună, din Germania, 350 €. Tel.
0731-147604. (RR)

Vând la Jamu Mare Audi A6, an
2001, diesel, înmatriculat, toate
dotările, sau variante animale sau
ma ă. Tel. 0764-948832. (RR)

Vând tractor 445, 4800 € neg.
Tel. 0784-339808. (RR)

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

ă completă pentru
Mercedes Vito, 150 lei; portbagaje
auto pentru biciclete, 70 lei/buc;
jante tablă pe 13

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

ă de împră

ă, 2800 € neg;
tractor Volvo, 60 CP, cabină, cupă,
4800 € neg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)

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

ăru ă pe
ro

ăile Herculane auto-
turism Moskvich înscris în circula

ă. Tel. 0733-
716647. (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
Doamnă 58 doresc să cunosc

domn pensionar la 52-61 nefumător
+ nealcool, curat, civilis, să stea la
mine în Germania la casă. Contact:
partic.teoerika@hotmail.com

Bărbat prezentabil, 43 ani,
singur, fără obliga

ă cu o doamnă mondenă
care î ă responsabilitatea
unei rela

ă 55 ani, fără vicii, doresc
cuno ă domn vârstă apropiată
fără vicii, cui să-i placă via

ă 66 ani, 1,60 m/65 kg
doresc cuno ă cu domn vârstă
apropiată. Tel. 0729-738813.

ţi i doresc
cuno ţ

ţii serioase. Tel. 0751-
399122.

Doamn
ţ

ţa de
familie. Tel. 0748-301892.

Doamn
ţ

ştin
şi asum

ştin

ştin

Matrimoniale

Oferte-Cereri

de Serviciu
Îngrijesc copii ce merg la

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

Caut loc de muncă în Govân-
dari, îngrijesc copii sau bătrâni. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747-
468797. (RR)

Caut de lucru la blocuri cură

ă pentru îngrijire copil
urgent, cer ă

ă fie o persoană foarte sociabilă.
Tel. 0732-521673.

ţ

ţat
subsoluri schimbat, ţevi etc., la un
preţ foarte convenabil. Sunt un om
foarte serios

şcoal

şi de încredere. Tel.
0734-686752.

Caut bon
şi ofer seriozitate igien

şi s

Montez mobil

şi Germania. Pre

Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezerv şi informa

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

şu, limuzin

şofer, ornamente. Tel. 0754-577166

ă de orice tip,
bucătărie, sufragerie, dormitor. Pre

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

Executăm lucrări interioare de la
A la Z: gresie, faian ă, laminate,
rigips, izola

ări

ă România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Infor-
ma ări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

ă albă pt nun

ţ
negociabil. Tel. 0758-520890.

ţuri de la 50 €.
La 4 c

ţ
ţii polistiren etc. Tel.

0743-426849, 0721-409773.

ţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

Ofer spre închiriere, din Oţelu
Ro ţi, bote
zuri, de la 75 €/h, în preţ benzina,

Transport persoane în Austria,
Italia

. -

Vând Golf 3 din 1994, motor 1,8
benzină, înmatriculat, stare perfec-
tă, multă dotări, bine între

ările, 1700 € neg; dezmembrez
Renault Twingo, an 2001, pre

ă
pe 13

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

Vând în Timi

ă, 195x65x15,
stare impecabilă, pre

ă mountain bike neagră, cu
rudă, sidefată, stare foarte bună.
Tel. 0744-759866. (RR)

Vând în Caransebe

ă nou schimbată, distri-
bu ă, încălzire
scaune, consum foarte mic,
înmatriculat în România, acte la zi,
proprietar, stare foarte bună, 2200
€; catalizator pentru Opel Astra sau
Ford Escort, 200 lei; ventilatoare
pentru radiator apă pentru Opel

ără ABS, pentru Opel
Kadett sau Astra model 1993-94.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Boc
ă.

Tel. 0745-402165. (RR)
Vând în Re

ă de
împră

ă electrică
pentru despoiat porumb, 800 lei
neg; piese pentru presă de balotat
pe sârmă românească. Cumpăr
ma ă de scos cartofi. Tel. 0744-
381141. (RR)

Vând în Timi
ările, 2500 €

sau la schimb cu animale ori
ma ă. Tel. 0764-948832. (RR)

Vând Opel Vectra limuzină, an
2006, 1900 cmc diesel, 120 CP,
152.000 km reali, înmatriculat,
oglinzi electrice, jante aliaj, 6
airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)

Vând în Timi

ă, 2 bucă

ţinut, acte
la zi, 1.300 € negociabil. Tel. 0743-
738531.

Vând la Re ţa Ford Mondeo, an
2000, argintiu metalizat, recent
adus din Germania, euro 4, toate
dot

ţuri
foarte avantajoase; jante aluminiu
14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set; jante tabl

ţa cauciucuri
second hand, de var

ţul pieţei; set
capace pe 15 pentru Vw, 80 lei/set;
biciclet

ţa Opel Astra G, an
2000, motor 1200 cmc, model sport,
2 u

ţie pe lanţ schimbat

ţi spate
cu rulmenţi, f

ţa Dacia pentru
programul Rabla, 2000 lei. Tel.
0355-808263. (RR)

Vând la Boc

ţ Dacia faţ ţi, 100
lei. Tel. 0735-038603. (RR)

Vând Daewoo Nubira 2, an
2006, 1600 cmc, gri metalizat,
35.000 km parcur

şi

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

ş Dacia pentru
programul Rabla, 1500 lei. Tel.
0741-235698. (RR)

Vând la Reşi

ş 5 discuri cu
24 de talere, 750 €. Tel. 0740-
205484. (RR)

Vând în Reşi

şi, servo total, ABS, ESP, 4 air-
bag-uri, clim

şi
Polo, 150 lei/buc; butuci ro

şa Renault 19, an
1995, acte la zi, taxa nerecuperat

şi

şa maşin
ştiat azotat pentru tractor Fiat

445, 100 € neg; maşin

şin

ş Audi A6 diesel,
înmatriculat, toate dot

şin

ş Dacia pentru
programul Rabla. Tel. 0768-228976.

Vând la Vârciorova Dacia 1310,
250 € neg; baterie de Dacia, 65 Ah,
100 lei neg; 2 electromotoare mici
pentru Dacia 1310, 150 lei neg;
telescoape de Dacia, 100 lei neg;
planetare Dacia scurte şi lungi, 100
lei neg; bra

şi, al doilea
proprietar, 3500 € neg. Tel. 0723-
453336, 0744-885428. (RR)

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,ap. 3 funcţionează o
firmă pentru dispozitive medicale, decontate prin Casa de
Asigurări de Sănătate CS - proteze, orzteze, corset, ghete
ortopedice, saci de colosomie, cărucioare. Program în fiecare
marţi între orele 14.15 - 17.00.

Persoan de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei,
tel. la orice oră.

ă
0751-486304

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

S.C. B.R. IBRASI S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţ pornire licitaţie 600 EURO+TVA

ă, in insolvency,
en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. scoate la vânzarea prin licita ă cu
strigare

Autoturism Daewoo Cielo Executive TF 19V, fabricat în 2002
Pre

:
�

Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 50 EURO

Licitaţia va avea loc în data de 25.04.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii.

Bunul scos la vânzare poate fi vizualizat cu o programare prealabil
ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului

www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului

Taxa de participare la licitaţie se achit
ţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.

ă cu o zi înainte de data
când este stabilită şedin

şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, jude ş.
În caz de neadjudecare licita

şi condi

şi la
telefon 0256-242823.

ăptămânal, vineri, la ora 11,
la sediul lichidatorului în acelea

ă.
Informa

S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. cu sediul în Timişoara str.
Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul Timiş, în calitate de administrator
judiciar al S.C. CONSPROIECT S.R.L. cu sediul în Reşiţa, Aleea
Sportivilor nr. 6, judeţul Caraş-Severin, societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective, continuă organizarea licitaţiilor de
oferte pentru închirierea utilajelor proprietatea debitoarei:

Ofertele vor fi depuse la sediul administratorului judiciar până în data
14.05.2014.

Ofertele vor fi susţinute în data de 21.05.2014 ora 11.
Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 13-14 la sediul

administratorului judiciar şi la telefon, 0256-242823.

�

�

betonierei MAN+pompă beton Schwing
buldoexcavator Hydromek

Cumpăr garaj în Govândari ofer
maxim 5000 € în func ă,
utilită

ătită, distribu

ţie de zon
ţi

ţie, kit ambreiaj
schimbat, accept orice test, 6200 €.
Tel. 0728-813340.

şi aspect. Tel. 0728-813340.
Vând Vw Passat 1,9 tdi, an

2005, break, înmatriculat, taxa
pl

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.

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

şi informa
ă România.

Comenzi
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ă

Preotul Emil Varga, despre tinerii vremurilor noastre
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Problema tinerilor, o
problemă prea pu

ă în prezent, sau
nu atât de amplu pe cât ar
trebui abordată, rămâne
un subiect nelămurit

ă t re
societatea în care trăim cu
to

ă aflu
părerea unui preot tânăr,
preot

ăr aflat în mijlocul tinerilor. Fără a inten
ă sus ă un discurs teologic sau o oră de religie, acesta

a sus ă nu pot fi separa ă, cum nu
pot fi separa ă, căci dacă se separă
de una dintre aceste trei elemente esen ă toate

ă crească tineri infirmi, nu fizic, ci mai ales
suflete

ă dinamică, o latură
lucrativă, prin care să pună în lucrare toate valorile
morale. Cu toate că Biserica nu face atât cât ar putea să
facă ă nu este tocmai vina institu
ă la o scară foarte mare lucrurile sunt tot mai greu de

controlat ă
lucrurile se pot schimba în bine foarte repede. dacă acea
comunitate ă se organizeze, dar când se vorbe

ă mult mai mare ă
ă, ă

ă, în ciuda unor păreri sau
curente mai mult sau mai pu

ă chiar dorin ă o
problemă a tinerilor de astăzi, care nu se mai mul

ărin
ă un fel

de comunicare mult mai activ, mai profund
ă încă este

bine, că încă tinerii îl mai caută pe Dumnezeu, î
ări vizavi de via ăirile lor

ă de tineri nu se mai mul
ă nu mai acceptă răspunsuri de genul ”a

ărul zilelor
noastre răspunsuri seci, care-l determină să aibe o
re ă fie reticent, în loc să fie pătruns de valorile
cre ălul de religie, îndrumătorul,

cel care îi ajută să descopere. Tinerii trebuie provoca ă
vină ă descopere ceea ce poate până la un anumit
punct părea plictisitor,

ă pună accent pe latura explicativă a
tot ceea ce se întâmplă în Biserică: slujbe, ritual, etc. De

ă,
metaforic vorbind, Hristos era un om al străzii, era printre
oameni, printre cei din clasa de jos a societă

ă către fa ă ă această coborâre în rândul
oamenilor, asemenea lui Iisus, este mai mult ca oricând
necesară”, sus ărul preot.

Este sau nu ora de religie importantă în ă? O
întrebare care încă mai persistă. Ora de religie ar trebui
să de ă de fapt un rol moralizator

ă fie moralizatori, să ofere sfaturi, însă este cu mult
mai greu să pună cuvântul în faptă. ”Mie îmi place să
vorbesc despre ora de religie ca despre o oră de suflet

ă a ăsesc
terenul propice de a le spune ă de ceea ce
sunt pregăti ă asculte. Pe mine mă încântă teribil când
un elev mă întrerupe din ceea ce vreau eu să expun în
acea oră, o anume temă. De multe ori las lec

ă cu clasa, pe ceea ce el vrea să afle”.
ă discute despre problema

adolescen ă ofere
răspunsuri.

ă 2-3 elevi, discută pe coridor, după ore, pe acela
ăd rezultatele.

De multe ori cu cei mai mul ă
pentru că părin ăinătate, nimeni nu le
ascultă of-urile, nu au un răspuns, societatea de multe ori
îi ignoră, la biserică se plictisesc, nu au răspunsuri de
nicăieri ă caute? Întrebările lor rămân,
nelămurirea lor se transformă în frustrări iar în anumite
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În anul 2013 şi la începutul anului 2014
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, orga
nizaţie nonguvernamentală, apolitică şi
nonprofit (detalii pe www.gecnera.ro, www.
facebook.com/GECNERA), a monitorizat
în teren tăierile de arbori în zona rezervaţiei
naturale Izvoarele Nerei, situată în Parcul
Naţional Semenic - Cheile Caraşului.
Acţiunea a avut loc în cadrul implementării
proiectului Watchdog şi advocacy destinate
stopării activităţilor antropice ilegale care
agresează mediul din sudul Banatului.

Scopul principal al proiectului este
monitorizarea capacităţii de reacţie a
autorităţilor şi instituţiilor publice la
fenomenele de agresiune împotriva
mediului care sunt notificate de către
organizaţiile societăţii civile.

În conformitate cu Legea Ariilor Natura
le Protejate tăierea de arbori în rezervaţiile
naturale este interzisă motiv pentru care
GEC Nera a solicitat Administraţiei PN

Semenic Cheile Caraşului, în baza Legii
544/2001, furnizarea a unei copii după
avizul de protecţie a naturii dat de consiliul
ştiinţific al Parcului pentru tăieri de arbori în
rezervaţia naturală Izvoarele Nerei.

Administraţia PN Semenic Cheile
Caraşului nu a furnizat această informaţie
în timpul legal de 10 zile prevăzut de Legea
544/2001. Probabil că încă mai caută avizul
sau nu nu a obţinut aprobarea pentru
respectarea Legii 544/2001 de la
comitetului director al RNP - ROMSILVA cu
care administraţia Parcului are un contract
de management al rezervaţiei. Dealtfel,
potrivit Directivei CE 92/43 EEC -
Conservarea Habitatelor, acest contract
pune în conflict de interese cele două părţi.

Misterul tăierilor de arbori în rezervaţiile
naturale forestiere de pe terenurile admi
nistrate de către către RNP ROMSILVA -
Direcţia Silvică Caraş-Severin nu planează
numai asupra rezervaţiei Izvoarele Nerei.

În luna februarie 2014 GEC Nera a cerut
autorităţilor locale cu responsabilităţi în
domeniul ariilor naturale protejate să
lămurească tăierile de arbori din anul 2013
şi începutul anului 2014 în rezervaţia
naturală Groposu. La această cerere
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic
Timişara a răspuns că pentru acest loc nu
s-a emis o autorizaţie de exploatare a
masei lemnoase iar după o lună Inspec
toratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin a
răspuns că a existat o astfel de autorizaţie.
Reprezentanţii administratorului de pădure
RNP ROMSILVA - DS Caraş-Severin
afirmă în declaraţii publice că în rezervaţiile
naturale se taie arbori doar pentru
toaletarea şi igienizarea rezervaţiilor.

Informaţiile deţinute de către GEC Nera
susţin însă ideea că lemnul din rezervaţii a
luat mai degrabă drumul gaterelor din judeţ
şi nu pe cel al depozitelor de lemne de foc.
S-ar putea ca Inspectoratul Judeţean de

Poliţie şi Comisariatul Judeţean al Gărzii de
Mediu să nu fi aprofundat acest aspect cu
ocazia cercetărilor de la Groposu.

Legat de cazul Groposu nici doamna
Doina Pană, ministrul pentru păduri şi ape,
nu a răspuns deocamdată solicitării GEC
Nera de a furniza un punct de vedere
despre modul cum se contrazic autorităţile
statului atunci când furnizează informaţii.
Probabil că şi dânsa aşteaptă o aprobare
de la cineva.
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