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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Windows XP
recomandãri
de securitate

Vând teren la ţa -
Moldova Nou

ţit. Tel. 0743-
092858.

Apartament de vânzare, 3
camere, confort 1, decomandat,
îmbun ţit, 93 mp, mobilat/nemo-
bilat. Preţ negociabil. Tel. 0757-
020095.

Vând cas
ţa, str. Cara

ţ 76.000 €. Tel. 0745-
481773.

Persoan

ţa, zonele Micro 1, 2, 4. Tel.
0747-832171.

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

Vând în Re ţa
ţii

pensiuni, cabane sau hele

ţie
turnat

şosea Oravi

ş. Tel. 0743-092858.
Vând apartament 2 camere,

Govândari, apartament modificat,
confort 1 îmbun

şi şului nr. 9. Tel.
0747-059557.

Vând cas

şi

şi

şi şi zona limitrof

şteie cu
ap

ş, teren
concesionat 1600 mp, cu funda

ă, 100 m de vama
Naidă

ătă

ătă

ă 4 camere, curte,
Re

ă cu etaj, 4 camere, 2
băi, bucătărie + demisol locuibil,
centrală cu gaz, curte cu acces auto,
termopane noi, izolat termic, în
Luncă, zona Îndesire, la 5 minute de
facultate. Pre

ă fizică cumpăr aparta-
ment 2 camere, conf. 1, etaj 1, în
Re

ă închiriez în Re

ă,
parcele de teren pentru construc

ă curentă, 5 €/mp neg. Tel. 0722-
435561, 0770-307812. (RR)

Vând în Liebling, Timi

ă pentru casă, acte la zi,
proiect, 4000 € neg. Tel. 0764-
948832. (RR)

Închiriez spaţiu comercial parter,
str. F

ţ

ţa garsonier

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

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

şului bl. 23, scar

Vând în Reşi

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

Vând în Re

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

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

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 arabil de 7130 mp, 3
€/mp. Tel. 0355-422897, 0771-
218601. (RR)

Vând în Re

ătă

Vând în Re
ăstrelelor, garsonieră tip cămin,

2 camere, cu îmbunătă ă,
centrală, termopane, u ă metalică,
u ă

ă exterior

ă tip cămin cu îmbunătă

ă metalică, u
ă
ă exterior ă,

mobilă de bucătărie
ădină, 10.000 € neg. Tel. 0749-

973588. (RR)

şa Montan

şi vi

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)

şi

şa Vasiova, str.
Bocşa Nou

şi gr

şi

şi

şi

ş
şi schimbate, faian şi gresie,

podele laminate, izolat şi
interior, etaj 2, 10.000 € neg; garso-
nier

ş şi schimbate,
faian şi gresie, podele laminate,
izolat şi interior, renovat

şi o canapea, cu
gr

ţ

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

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

Vând în Boc

ţ
ţ

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, cartier Govân-
dari, apartament 2 camere,
decomandat, confort 1, 28.000 €
neg. Tel. 0740-251876. (RR)

ţa, pe Aleea
Alb

ţiri, renovat

ţ

ţiri, pe
Aleea Constructorilor, parter, termo-
pane, u

ţ

Imobiliare

Vând casă în Gherteni
ă din 2002, din cărămidă

arsă, compusă din 3 camere,
bucătărie, 2 holuri, ă,
anexe, grădină 12 ari, zonă neinun-
dabilă, 350 m de

ă în
Timi

ă,
par

ă situată pe
str. G. Co ă centrală,
compusă din 3 camere, bucătărie,
baie, anexe, 35.000 € neg. Tel.
0721-254480. (RR)

Vând casă în Gherteni
ărămidă arsă, la ă

neinundabilă, izvor de apă în curte,
1295 mp cu tot cu grădină, garaj,
22.000 € neg. Tel. 0720-871634. (rr)

Vând în Re
ăla

ă, la 300 m de drumul
Lupacului, acte la zi, 4000 €. Tel.
0751-754394. (RR)

Vând în Re
ă pia

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

Vând la Timi ă în
Badea Câr

ă la Ezeri

ă
centrală, apartament mobilat, garaj,
23.000 €. Tel. 0733-524679. (RR)

ăla ă, 4000
€. Terenul este în zonă cu case, la
distan ă de 1,5 km de spitalul vechi.
Tel. 0751-754394.

ş, la nr.
310, nou

şopru, fântân

şosea, 15.000 €
sau schimb cu garsonier

şoara. Tel. 0730-685975. (RR)

Vând în Caransebeş aparta-
ment 2 camere, etaj 3, central

şbuc, zon

ş, din
c şosea, zon

şi
ş, curent electric,

pivni

şi
şului lâng

şoara garsonier

ş, 18.000 €
neg. Tel. 0734-955233. (RR)

Vând în O şu, zon

Ofer spre închiriere apartament
2 camere etajul 1, în Reşi

ş, curent, cote

ţial mobilat, izolat, 22.000 €. Tel.
0756-040911. (RR)

Vând la Lipova cas

ţa teren intravilan,
689 mp, cu s

ţ

ţa, pe Calea
Caransebe ţa de la
Intim, apartament 2 camere,
buc

ţan, 22.000 € neg. Tel.
0722-129295. (RR)

Vând cas

ţelu Ro

ţa, zona
Govândari, Micro 4. Preţul chiriei
150 €. Tel. 0741-706965.

Vând apartament 2 camere.
Preţ 16.800 € neg. Tel. 0740-
844081.

Teren intravilan 689 mp cu
s ţe + pivniţ

ţ

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, Moroasa 2,
apartament 2 camere, confort 2,
central

ţa teren în zon
ţial

şi

şi

şi

ătă

ă, izolat termic, etaj 1, 20.000
€. Tel. 0720-609582. (RR)

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

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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Vând teren intravilan comuna
Mehadia, situat la

ă, 17.000 mp, FS 60 m,
posibilitate racordare la apă

şosea interna

şi
curent, cu 5 €/mp uşor negociabil.
Tel. 0720-026801.

ţio-
nal

Vând apartament 2 camere,
Govândari, nedecomandat, etaj 2
din 4, centrală, termopane, podele,
faian ă, u ă metalică, izolat termic.
17.800 €. Tel. 0728-813340.

ţ ş

Schimb sau vând apartament 2
camere, în Micro 2, etajul 2, complet
renovat cu apartament 3 camere
amenajat sau nu. Tel. 0728-813340.

Schimb garsonieră în Moroasa
cu apartament 2 camere + diferen ă,
în Moroasa sau Luncă. Tel. 0355-
410594.

Persoană f i z i că cumpăr
apartament 3 camere, confort 1. Tel.
0729-351291.

ă foarte bună, acceptăm
ă. Tel. 0720-

301987.

ăi, încălzire cu centrală proprie cu
gaz, geamuri termopan, izolat
termic, complet mobilat

ă, 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.

ţ

ţ 10 €/mp. Tel.
0744-617430.

Vând apartament 2 camere
zon

De vânzare apartament confort
1 cu 3 camere, decomandate, 2
balcoane închise cu termopan, 2
b

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

Vând teren 1130 mp, Calea
Caransebe

Vând la Târnova cas

şului km 2, 300 m de la
şosea, cu acces. Pre

şi
varianta prima cas

şi complet
utilat cu toate electrocasnicele
necesare, etaj 3 din 4 în bloc
acoperit. Tel. 0355-814204.

şi 40 m,
fântân

şi

şi şu-
lui, pre

şa
II limitrof
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Primăria şiţa ne informeazăRe

Primăria Municipiului
Re
18 aprilie 2014, persoanele
cu vârsta de peste 90 de
ani din municipiul Re

şi

şi

şi
pachete de Paşti.

ţa a premiat în data de

ţa.
15 persoane au primit din
partea administraţiei locale
un premiu în valoare de 250
de lei fiecare, potrivit HCL
nr. 130/19 aprilie 2011,

S.C. RĂZVAN IŞFAN S.R.L. anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
"Construire fermă piscicolă" propus a fi amplasat în comuna Zorlenţu
Mare - extravilan.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73 şi la sediul
S.C. Răzvan Işfan S.R.L. din comuna Zorlenţu Mare, nr. 519, în zilele
de luni-vineri între orele 09.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin.

ANUNŢ

Alegeri locale par]iale pentru primarul
comunei Obreja

Guvernul României a adoptat vineri, 18 aprilie, Hotărârea nr.
283/2014 privind stabilirea datei de 25 mai ca dată a alegerilor locale
par ă

ării ă ării acestui scrutin. Prin urmare, prefectul
jude

ţiale pentru alegerea autorit ţilor administraţiei publice locale în
unele circumscripţii electorale, printre care

ţul Cara
ţiunilor necesare

organiz
ţului Cara

ţiei electorale comunale nr. 1 Obreja, pentru
alegerile locale parţiale pentru primarul comunei Obreja din data de 25
mai 2014.

şi comuna Obreja din
jude ş-Severin. De asemenea, prin HG nr. 284/2014 a fost
aprobat Programul calendaristic privind realizarea ac

şi desf şur
ş-Severin, Silviu Hurduzeu, a emis ordinul de

numerotare a Circumscrip

Num

1 Diaconescu Cristian-Dan
2 Man Simona-Allice
3 Voiculescu Diana
4 Neagu Liviu-Robert
5 Orzaţă Radu-Paul
6 Dumitraşcu Eduard-Călin
7 Slabu Gheorghe
8 Mihalache Eugen-Costinel
9 Demle Alin
10 Nistor Andreea-Laura
11 Ionescu Laurenţiu-Dan
12 Anghel Gabriela-Lola
13 Gherghiceanu Florentina
14 Blănariu Valentin
15 Diaconu Adrian-Nicolae
16 Muntean Marian
17 Aivănoaei Constantin-Alin
18 Fliundra Ionel
19 Cilibiu Mihai
20 Deaconu Mihai

21 Mihart Ion22 Dogar Dorin-
Ovidiu

23 Beldean Luminiţa
24 Roman Apostol-Picu
25 Iov Jan-Cătălin
26 Huntai Ioan
27 Voicu Constantin
28 Mărginean Marius-Doru
29 Nicolescu Gabriel
30 Aioanei Cristinel-Dumitru
31 Simoiu Maria-Marieta
32 Popa Alina 33 Horvat

Alexandru
34 Nane Aurel
35 Trifu Cătălin-Victor
36 Moldovan Adrian
37 Ţifrea Vasile
38 Zamfir Maria-Cristina-Adriana
39 Iorgulescu Mihai-Alexandru
40 Orhei Oliviu-Lucian
41 Alexandrescu Andreea-Anca
42 Stanciu Mişu-Mihael

ărul de ordine de pe bule-
tinele de vot a partidelor politice,
alian

ă
ă

ă la
alegerile pentru membrii din
R o m â n i a î n P a r l a m e n t u l
European din anul 2014

1 Partidul Democrat Liberal
2 Partidul Mişcarea Populară
3 Uniunea Democrată Maghiară

din România
4 Alianţa Electorală PSD-UNPR-

PC
5 Partidul Naţional Liberal
6 Partidul România Mare
7 Alianţa Naţională a

Agricultorilor
8 Partidul Dreptăţii Sociale
9 Partidul Noua Republică
10 Partidul Verde
11 Forţa Civică
12 Partidul Ecologist Român
13 Partidul Alternativa Socialistă
14 Partidul Naţional Ţărănesc

Creştin Democrat
15 Partidul Poporului-Dan

Diaconescu

16 Ungureanu Georgiana-Corina
17 Filip Constantin-Titian
18 Liga Dănuţ
19 Purea Paul
20 Capsali Pericle-Iulian
21 Costea Peter
22 Diaconu Mircea
23 Dăeanu Valentin-Eugen

1 Ungureanu Mihai-Răzvan
2 Pavelescu Diana Laura
3 Nicolau Mihaela
4 Radu Adriana
5 Alexandrescu Vlad-Tudor
6 Botezatu Daniel
7 Munteanu Teodor
8 Barangă Laurenţiu
9 Sebeni Mariana
10 Olaru Mihaela
11 Teodorescu Gina
12 Rădoiu-Leş Gabriela-Angela
13 Grigoraş Cristian-Gheorghiţă
14 Panfil Gelu-Ionuţ
15 Pentie Radu-Bogdan
16 Aksoy Yavuz
17 Secoşan Ovidiu
18 Coman Augustin
19 Huzău Mihai
20 Petre Mihai
21 Terzea Marius
22 Rădan Aurel Cristian
23 Dobre Traian
24 Triboi Gheorghe
25 Popa Cornelius
26 Saucă Oana-Elena
27 Praznitchi Roxana-Ioana
28 Nicolae Victor-Cristian
29 Roman Ionel-Horia
30 Crişan Corina-Anka
31 Ciozvardă-Diaconescu Andrei-

Octavian
32 Bâlbu Cornel
33 Grigoraş Răzvan-Ionuţ
34 Micu Alma-Elena
35 Boboc Jane
36 Tudorache Doiniţa-Ştefania
37 Damaşcan Mihaela
38 Farkas Ambrus-Mihai
39 Strîmbeanu Alexandru
40 Benţia Aracsia-Magdalena
41 Simionescu Radu Alexandru
42 Rada Emil

1 Preda Cristian-Dan
2 Mureşan Siegfried Vasile
3 Baconschi Teodor-Anatol
4 Petrescu Cristian
5 Funeriu Petru-Daniel
6 Roşu Carmen-Mariana
7 Dragomir Ruxandra Maria
8 Leşco Alexandru
9 Berca Gabriel
10 Vişan Gelu
11 Rădulescu Adrian
12 Bota Laura-Diana
13 Vreme Valerian
14 Ivăşchescu Nicolae
15 Rogojan Mihai-Ciprian
16 Negruţ Clement
17 Diacomatu Sergiu-Ionuţ
18 Zătreanu Dan-Radu
19 Botezatu Costache-Ioan
20 Gamaleţ Bogdan-Laurenţiu
21 Timariu Cristina
22 Vasile Marian
23 Grigoriu Iuliana
24 Şortan Eugenia
25 Marincaş Octaviana
26 Damian Cristian-Dan
27 Patraşcu Lucian
28 Condoiu Marius
29 Lupan Mircea
30 Fekete Carol
31 Crişan-Lazarov Loredana-

Florentina
32 Popa Simona-Diana
33 Coman Dragoş-Florin
34 Hrebenciuc Florin-Alexandru
35 Odobleja Ştefan
36 Moinescu Dana-Eugenia
37 Maxim Ana
38 Zomanţ Brigiţiu-Ion
39 Irimia Ana-Maria
40 Tudorache Maria-Mihaela
41 Popa Andreea-Jeanina
42 Popescu Florin-Aurelian

1 Creţu Corina
2 Andronescu Ecaterina
3 Ivan Cătălin-Sorin
4 Nica Dan
5 Grapini Maria
6 Drăghici Damian
7 Sârbu Daciana-Octavia
8 Paşcu Ioan-Mircea
9 Dăncilă Vasilica-Viorica
10 Moisă Ionel-Sorin
11 Boştinaru Victor
12 Tănăsescu Claudiu-Ciprian
13 Frunzulică Doru-Claudian
14 Rebega Constantin-Laurenţiu
15 Ţapardel Ana-Claudia
16 Cristea Andi-Lucian
17 Negrescu Victor
18 Pavel Emilian
19 Popa Răzvan
20 Zoană Maria-Gabriela

ţelor electorale, organizaţii-
lor cet ţenilor aparţinând mino-
rit ţilor naţionale ţilor
independenţi care particip

şi a candida

Partide

ă

ă

ă PSD-UNPR-
PC

Independen

Partidul Poporului Dan-
Diaconescu

For

Partidul Mi

Alian

ţi

Candidaţii de pe listele
partidelor

ţa Civic

ţa Electoral

şcarea Popular

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Anunţ de finalizare a proiectului „Dezvoltarea S.C. Spinning S.R.L.
prin achiziţionarea de echipamente TIC şi acces la servicii de internet”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Reşiţa, 24.04.2014

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

S.C. Spinning S.R.L., cu sediul în Reşiţa, a derulat, începând cu data de
01.11.2013, proiectul „Dezvoltarea S.C. Spinning S.R.L. prin achiziţionarea de
echipamente TIC şi acces la servicii de internet“, co-finanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu
Ministerul pentru Societatea Informaţionala.

Valoarea totală a proiectului este de 35.628,30 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 25.859,25 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Reşiţa pe o durată de 6 luni, in perioada
01.11.2013 - 03.05.2014.

Obiectivul proiectului este creşterea competitivităţii economice prin
reorganizarea activităţii pe baza unui sistem informatic şi introducerea de
sisteme TIC moderne, sprijinirea promovării produselor specifice şi a
activităţilor de marketing specifice, dezvoltarea comerţului electronic. Concret,
societatea va realiza conectarea la Internet prin conexiuni broadband, servicii
conexe necesare, va fi dotată cu echipamente TIC, va achiziţiona licenţe
software necesare operării laptop-ului şi pachetului software tip office, va
realiza un website şi va achiziţiona numele de domeniu aferent, va achiziţiona şi
implementa soluţia de semnătură electronică, va realiza informarea şi
publicitatea pentru proiect.

Nume persoană contact: Pojar Cosmin George
Funcţie:Adminstrator
Tel. 0723/159189, Fax: 0355/425439, e-mail: spinningresita@yahoo.com

ANUNŢ DE PRESĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013
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21 Dobrete Florentina-Adina
22 Gilia Claudia
23 Brădăţan Tiberius-Marius
24 Radu Sorin Mihai
25 Rotaru Alexandru
26 Anghel Iuliana-Florina
27 Răducanu Sebastian
28 Ilaş Claudiu
29 Voinea Ion
30 Cazanacli Alina
31 Şaramet Veaceslav
32 Cristescu Vera-Dorina
33 Popa Ştefan-Ovidiu
34 Arhire Stela
35 Mihăilescu Bogdan-Constantin
36 Bloţiu Andra-Anca
37 Papuc Sergiu-Vasile
38 Toader Bogdan-Andrei
39 Fântânaru Georgeta
40 Rîmniceanu Valeria-Elena
41 Bărbulescu Emilian-Eugen
42 Chioveanu Dragoş

1 Winkler Iuliu
2 Sógor Csaba
3 Vincze Loránt-Győrgy
4 Hegedüs Csilla
5 Antal István-Loránt
6 Péter Ferenc
7 Pataki Csaba
8 Benkő Erika
9 Pásztor Sándor
10 Kozma István-Florin
11 Bogya Annamária
12 Asztalos Ferenc
13 Magyar Loránd-Bálint
14 Kozma Monika
15 Klárik Attila
16 Demyen István
17 Takacs Aranka
18 Tőrők László
19 Birtalan József
20 Lőrincz Helga
21 Gogolak-Hrubecz Csongor
22 Nagy Szabolcs
23 Vajda Borbala
24 Bodoczi Annamária
25 Balazs Botond
26 Dajka Tünde
27 Kovács Mihaly-Levente
28 Bálint Emöke
29 Demeter Ferenc
30 Őri-Pákai Francisca
31 Papp Lajos-Levente
32 Eckstein-Kovács Péter

33 Andercó Aliz-Timea
34 Vida Noemi-Erika
35 Farago Petru
36 Ambrus Carol
37 Kökényesdi Mihai-Ştefan
38 Romanszki Zsuzsa
39 Molnar Andrei
40 Jakab Adorjan-Mihaly
41 Száfta Szende
42 Novak Levente

1 Neamţu George-Mihail
2 Mioc George
3 Bârgăoanu Liviu-Ştefan
4 Berari Corneliu-Dan
5 Ciumac Victor
6 Rosetti Andrei-Cătălin
7 Ofiţeru Augustin-Minel
8 Oprea Doru
9 Ienci Voicu-Daniel
10 Ficuţ Bianca-Lordiana
11 Mîrza Adela-Dorina
12 Drăgan Florin-Adrian
13 Herţeg Călin-Gheorghe
14 Lazăr Mihai-Alin
15 Stan Ion
16 Jugrin Costel
17 Postolache Daniela-Ilona
18 Eşi Marius-Costel
19 Cîrstea Florin-Daniel
20 Scurtu Alina Elena
21 Aniţei Alexandru
22 Mihăilă Iulian-Adrian
23 Ciobanu Lorin-Ionuţ
24 Spiru Bogdan
25 Maier Ana-Maria
26 Drăcea Silvana-Teodora
27 Naznean Horaţiu
28 Teodorescu Valeriu
29 Axinte Gabriel George
30 Banciu Cristian
31 Tudor Ştefan

1 Rotaru Constantin
2 Stanciu Lucia
3 Dinu Adrian-Manuel
4 Sârbu Lucian
5 Badea Marin
6 Zbăganu Gheorghiţă
7 Popa Maria-Magdalena
8 Semen Constantin
9 Rotaru Gheorghe
10 Brehoiu Marina
11 Stanciu Dumitru
12 Tincu Petru
13 Militaru Anamaria
14 Bucataru Sandu
15 Miu Ion
16 Bliorţ Daniel
17 Zbăganu Alexandra
18 Nicolescu Valentin-Quintus
19 Rotariu Dan-Doruleţ
20 Caradaică Mihail
21 Cifu Ileana
22 Toartă Mihai-Ionuţ
23 Niţulescu Florin
24 Oneaţă Bogdan
25 Mănăilă Dan
26 Doroftei Ilie
27 Pîslă Marcela
28 Boştinescu-Bărăscu

Constantin
29 Sîrbu Robert-Eduard
30 Hrynczuk Mihai
31 Enache Luminiţa
32 Licu Valeriu
33 Bujdei-Tebeică Vlad
34 Tudor Maria Ionela
35 Giurea Georgeta
36 Cruşoveanu Rădiţa
37 Rotaru Mihaela-Denis
38 Chilchidis Răzvan
39 Dragomir Virgil
40 Uţanu Georgiana-Mihaela
41 Ungureanu Ileana-Manuella
42 Maxim-Samuilă Aristide

1 Simion Florin
2 Sterghiu Nicolae
3 Cucu Marcel
4 Ardeleanu Vasile

5 Sava Cezar
6 Gagionea Cornel
7 Aftanache Mihai
8 Stan Angelica
9 Bledea Gheorghe
10 Arsene Georgiana-Bianca
11 Gherase Mihai
12 Tudor Marian
13 Dimitriu Mihail
14 Manolache Costel
15 Brică Marilena
16 Moraru Ovidiu
17 Lazăr Gheorghe
18 Burada Dumitru
19 Lupu Dumitru-Ovidiu
20 Gogioiu Constantin
21 Alexe Costel
22 Hau Mircea
23 Ilie Ion
24 Gurău Dan
25 Duca Alexandra Elena
26 Boşneaga Adrian
27 Isopescu Diana-Elena
28 Butuc Eugen
29 Zamfir Florin-Răzvan
30 Gălie Cosmin-Dorin
31 Atomulesei Tudor-Andrei
32 Drăgulin George-Emanoil
33 Ţuţuianu Mihai-Ionuţ

Partidul Na

Uniunea Democrat

Partidul Na

Partidul Democrat Liberal

Partidul România Mare

Partidul Noua Republic

Partidul Ecologist Român

Partidul Verde

Partidul Alternativa Socialist

Alian

Partidul Drept

ţional Ţ

ţional Liberal

ţa Naţional

ţii Sociale

ărănesc
Cre

ă Maghiară
din România

ă

ă

ă a
Agricultorilor

ă

ştin Democrat
1 Pavelescu Aurelian
2 Bodu Sebastian-Valentin
3 Stavrositu Maria
4 Iancu Gheorghe
5 Neacşu Nelu
6 Moldovan Valentin
7 Buciumeanu Nicolae-Cătălin
8 Frânc Claudiu
9 Buică Lucică-Lucian
10 Fiţiu Avram
11 Mazilu Liviu-Lucian
12 Popa Ioan-Alin
13 Moldoveanu Ramon
14 Enescu Carmen-Adriana
15 Guţanu Mihai
16 Chiru Gheorghe
17 Negru Constantin
18 Creţu Ilie
19 Poenaru Mircea
20 Sîrbu Dan
21 Toader Vasile
22 Furtună Corneliu-Daniel
23 Ilie Lilian
24 Zeana Corneliu
25 Pîrjol George
26 Toader Cătălin-Florian
27 Stamate Eugen Gheorghe
28 Pelimon Traian
29 Dănilă Oana-Alina
30 Iacobescu Mircea
31 Catrinoiu Matei
32 Iancu Ionuţ
33 Stan Gabriel
34 Niţu Nicoleta
35 Herţa Teodor-Daniel
36 Mihală Cosmin
37 Alexandroiu Gheorghe
38 Ţicu Diana-Alina
39 Ţicu Irina-Mariana
40 Nicorescu Lucian-Gabriel
41 Banner-Dobrescu Ioana-

Mihaela
42 Gurduza Lucia

1 Nicolai Norica
2 Vălean Adina-Ioana
3 Mănescu Ramona-Nicole
4 Buşoi Cristian-Silviu
5 Weber Renate
6 Hellvig Eduard-Raul
7 Ţurcanu Mihai
8 Benchescu Claudia
9 Stavarache Romeo
10 Muraru Dan-Andrei
11 Varga Lucia-Ana
12 Roman Florin-Claudiu
13 Giosan Victor
14 Bădulescu Dorin-Valeriu
15 Rotea Cătălin-Ştefan
16 Dobre Gheorghe
17 Stângă George-Cătălin
18 Nica Bogdan Cristian
19 Guţu Ana
20 Stoian Maria
21 Pricop Cristian-Florinel
22 Stoica Raul
23 Demian George-Adrian
24 Nicolae Diana-Ştefana
25 Colceriu Ovidiu
26 Cîrjan Daniel-Olimpiu
27 Radu Monica-Dorina
28 Polak Mihaela-Simona
29 Rădulescu Alexander-Tudor
30 Doroftei Ovidiu
31 Boca Teofil
32 Motoc Octavian
33 Pantelimon Emil
34 Profir Cătălin
35 Mihailovici Cristina-Steliana
36 Ţurcanu Adrian
37 Solcan Marius-Adrian
38 Vartic Raluca
39 Ghiţă Cristian Emilian
40 Pater Cosmin-Bogdan
41 Ionescu Alexandru-Silviu
42 Scrioşteanu Ionel

1 Rece Traian
2 Vărbanciu Nicolae
3 Huidu Florin
4 Mirică Gheorghe
5 Rizea Marian
6 Sasu Mircea-Ion
7 Crăciun Elena
8 Huidu Mihail Sorin
9 Fition Gheorghe
10 Ungureanu Cristian
11 Mihai Petrache
12 Blîndu Simona-Liana
13 Rădulescu Manuela
14 Tudose Dumitru
15 Degeratu Ioan-Gabriel
16 Stoica Nicuşor
17 Iosub Jănel
18 Dicu Ana
19 Ştefănescu Gabriel-Marian
20 Marin Teodor
21 Melinte Daniela-Brînduşa
22 Negrea Gabriel
23 Ghinescu Ion
24 Stan Camelia-Gabriela
25 Cristovescu Victor
26 Pleştiu Nicuşor
27 Constantinescu Eugen-Marius
28 Grosu Ion
29 Gheorghe Rafael-Dănuţ
30 Ciopei Elena-Paula
31 Boeru Andreea-Coralia
32 Predonu Ion
33 Cumanov Nicoleta
34 Chitic Niculina
35 Tudora Alexandru
36 Dan Sorin
37 Panţuru Ana-Maria
38 Liscan Marin
39 Ciubotariu Florentina
40 Bălăceanu Cristina Teodora
41 Mihalache Alexandru-Andrei

1 Stolojan Theodor-Dumitru
2 Macovei Monica-Luisa
3 Ungureanu Traian
4 Marinescu Marian-Jean
5 Buda Daniel
6 Onofrei Orest
7 David Dragoş Florin
8 Cionca-Arghir Iustin-Marinel
9 Apostolache Mihai Cristian
10 Montoiu Gabriela-Cătălina
11 Hava Mircea-Gheorghe
12 Moldovan Sorin-Dan
13 Bojin Mihăiţă
14 Scripcaru George
15 Falcă Gheorghe
16 Florea Dorin
17 Spiridon Ştefan
18 Cîmpean Daniela
19 Drăghincescu Simona
20 Moroşan Cătălin
21 Mărculescu Dumitru
22 Resmeriţă Doruleţ-Nelu
23 Răileanu-Ilcu Marieta
24 Prală Ştefan
25 Moisescu Adrian Ion
26 Drăgan Alexandru
27 Bîrlea Gheorghe
28 Niţă Alina Valentina
29 Roşian Radu Călin
30 Georgescu Victor
31 Buzescu Ilie
32 Berca Eduard-Marius
33 Dumitrescu Claudiu
34 Iftimoaei Ciprian-Constantin
35 Cozma Adrian-Felician
36 Ionică George-Alexandru
37 Pantiş Carmen
38 Filimon Ionuţ
39 Fotache Gabriela
40 Kansou Hazem
41 Radu Anişoara
42 Ştefan Ancuţa Mihaela

1 Vadim-Tudor Corneliu
2 Iovici Teodor-Victor
3 Stănescu Cristian

4 Popa Vasile
5 Popescu Adrian
6 Ţîncu George
7 Alupoaei Ionela Alina
8 Ciobanu Bogdan-Constantin
9 Bădinici Marian-Florin-Corneliu
10 Căpâlnaş Gavril-Emil
11 Edu Mihail
12 Heimann Michael
13 Huja Bogdan Nicolae
14 Onoriu Emanuel
15 Ivanovici Constantin
16 Burligică Mihaela-Elena
17 Ifrim Vanghele
18 Nicolae Ana-Maria
19 Rîndaşu Olivia-Elena
20 Bolbotină Viorel
21 Pârvu-Vişa Mihai
22 Crăciunescu Ionela-Mădălina
23 Ciobanu George-Constantin
24 David Elisabeta
25 Mititelu Maria
26 Mutafela Gheorghe-Daniel
27 Mariean Daniel
28 Frumosu Ileana
29 Ghidănac Melania
30 Anghel Şerban-Laurenţiu
31 Ciurcă Claudiu-Bogdan

1 Moraru Radu
2 Cârciu Gheorghe-Florin
3 Bădrăgan Dumitru
4 Maries Teodor
5 Stoican Angelica
6 Lupaşc Vasile
8 Chelaru-Postolache Cristian
9 Ioniţă Cristian
10 Sofianos Stylianos
11 Duca Camelia
12 Neamţu Mihaela-Carmen
13 Nechifor Dăscălescu Sergiu
14 Puşcaşu Ioan
15 Muntean Aurel-Teodor
16 Roman Nelu-Ştefan
17 Şichet Andrei-Nicolae
18 Olteanu Loredana
19 Mohammad Dina
21 Spirea Andra-Mihaela-Elena
22 Huşcă Roxana-Adriana
23 Mitrea Anamaria-Manuela
24 Popa Anamaria
25 Timaru Olivia-Ioana
26 Hudescu Carmen-Andreea
27 Pripon Alina-Gabriela
28 Ţîţu Claudiu-Cătălin
29 Grigore Mariana
30 Andrei Mihai
31 Nicolae Radu
32 Paşca Mihai-Olimpiu
33 Popione Valentina-Alexandra
34 Arapu Carina-Gabriela
35 Manta Laura-Cătălina
36 Fulicea Andrei

1 Brabete Florin
2 Dumitru Silviu
3 Pop Mihaela-Maria
4 Reniţă Alecu

5 Gheorghe Cristian-Florin
6 Nigel Carmen-Violeta
7 Dumbrăveanu Andrei
8 Butnaru Cătălin-Dan
9 Acibotăriţă Dan
10 Stoian Alexandru
11 Vuşcan Horea Tudor
12 Tatu Constantin-Tuliu
13 Dăneţ Adina-Gabriela
14 Lupaescu Constantin
15 Constantinescu Bogdan-

Alexandru
16 Voinea Nicolae
17 Petcu Ana
18 Predoi Alexandru
19 Ruse Sorin-Liviu
20 Dumitrescu Mihai
21 Constantinescu Ştefania
22 Niţu Marian
23 Gheorghe Alexandru-Mihai
24 Iatan Irineu-Marian
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Circulara B

şi din tombac cuprat) şi a unei
monede din argint, dedicate anivers

şi Schimb
şi desf şurarea activit

şi control în domeniul protec

şi Schimb

şi desf şurarea
activit şi inspec

şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigur şomaj şi stimularea
ocup
şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginaliz

şi combaterea
pornografiei (M.O. nr. 198 din 20.03.2014)

Hot

şi (4)
din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desf şurarea
alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi
procedura de acreditare a observatorilor externi şi a
reprezentan

şi completarea
Legii nr. 226/2011 privind repara şi materiale
pentru fostele cadre militare active, îndep

şi a teritoriului pentru ap

şi
regimul general al cultelor (M.O. nr. 201 din 21.03.2014)

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 37/2014
privind stabilirea procedurii de efectuare a pl

şti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natur

şi Schimb

şi completarea
Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiar

şi combaterea
violen

şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul
ministrului s

şi pre

şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr.
206 din 24.03.2014)

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 32/2014
privind organizarea, coordonarea şi controlul activit

şi de protec

şi a colec

şi exercitarea
profesiunii de medic veterinar (M.O. nr. 209 din
24.03.2014)

ăncii Na

ării a 150 de ani de la
înfiin

ărilor Climatice - Normele
tehnice privind organizarea ă ă

ărilor Climatice - Ordinul
nr. 256/2014 privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind organizarea ă

ă

ărilor pentru
ării for ă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002,

ării sociale, aprobate prin H.G. nr.
1.149/2002 (M.O. nr. 197 din 20.03.2014)

Legea nr. 196/2003 privind prevenirea

ărârea Autorită

ă
îndeplinirea condi ăzute de art. 73 alin. (3)

ă

ărtate abuziv din
armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
(M.O. nr. 201 din 21.03.2014)

Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei
na ărare (M.O. nr. 201 din
21.03.2014)

Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă

ă
ăzute prin hotărâri judecătore

ă salarială stabilite în
favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne,
devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie
2014(M.O. nr. 202 din 21.03.2014)

Ministerul Mediului ărilor Climatice - Ghidul
de finan

ă a
personalului care gestionează fonduri comunitare (M.O.
nr. 205 din 24.03.2014)

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea

ănătă

ănătă

ă bolnavilor în cadrul programelor na
ănătate

ă

ătorilor la locul de muncă în Ministerul
Afacerilor Interne (M.O. nr. 207 din 24.03.2014)

Legea muzeelor

ţionale a României nr. 10/2014
privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei
monede (din aur, din argint

ţarea Curţii de Conturi a României (M.O. nr. 192 din
19.03.2014)

Ministerul Mediului
ţilor de

inspecţie ţiei mediului din
05.03.2014 (M.O. nr. 193bis din 19.03.2014)

Ministerul Mediului

ţilor de control ţie în domeniul protecţiei
mediului (M.O. nr. 193 din 19.03.2014)

ţei de munc

ţii Electorale Permanente nr. 2/2014

privind procedura de eliberare a adeverinţelor care atest
ţiilor prev

ţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European din anul
2014 (M.O. nr. 199 din 21.03.2014)

Legea nr. 27/2014 pentru modificarea
ţiile morale

ţionale

ţii sumelor
prev

ţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului

auto naţional din 19.03.2014(M.O. nr. 204 din 21.03.2014)
Legea nr. 29/2014 pentru modificarea

ţei în familie (M.O. nr. 205 din 24.03.2014)
Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu

Oficiul European de Poliţie (Europol) (M.O. nr. 206 din
24.03.2014)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 316/2014 pentru
modificarea

ţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea
listelor ţurilor de decontare ale medicamentelor care
se acord ţionale de
s

ţilor
de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale

ţie a lucr

ţiilor publice nr. 311/2003
(M.O. nr. 207 din 24.03.2014)

Legea nr. 160/1998 pentru organizarea

H.G. nr. 119/2014 pentru modificarea

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

Industria va consuma luna aceasta
t în propor

ă
ă

ă, de doar 4%, dar este una
dintre cele mai scăzute de până acum.

gaze
naturale de impor ţie de 6,5 % -
potrivit Autorit ţii Naţionale de Reglementare
în domeniul Energiei. Ponderea dep

ţial
şeşte

estimarea ini

Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni a efectuat, în perioada
16 - 17 aprilie 2014, o vizită de lucru în Serbia. Obiectivul vizitei l-a
constituit cunoa ă a situa

ă
ă

ării protec ă

şterea direct şi viziunea
autorit şte
respectarea drepturilor persoanelor apar

şi spirituale a minorit

ţiei
ţilor locale din regiunile locuite de români în ceea ce prive

ţinând minorit ţii române, cu
impact asupra asigur ţiei identitare ţii.

minorit ţii româneă

�

�

�

�

�

� �

Sesiunea special
Senatorii au decis mar

Începând cu luna mai vor fi compensate un num

Guvernul a aprobat Ordonan

ă a examenului de bacalaureat
se va desfă

ă la data de 23 aprilie ăr de 17
medicamente fără echivalent terapeutic, care se adresează pacien ă de forme rare ale unor boli precum cancerul, epilepsia, bolile endocrine, leucemia

ă pentru modificarea

şura în perioada 17-30 mai, potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educa

şi
boli neurologice degenerative, potrivit MS şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

ţiei Naţionale ţi prelungirea la 60 de zile a
termenului de dezbatere a iniţiativelor legislative cu termen de adoptare tacit

ţilor ce sufer
ţa de Urgenţ

Reprezentan
Autoritatea Electoral

ţi ai Ministerului Mediului ţionale de Mediu, în colaborarea cu Poliţia Local
ţei de 1 Mai, a anunţat ministerul de resort

ţilor administrativ-teritoriale, sunt înscri ţeni cu drept de vot

şi Schimb şi Jandarmeria Român

şi 18.303.915 cet

ărilor Climatice, Gărzii Na ă ă, vor efectua
controale în zonele de picnic în perioada minivacan ă Permanentă a stabilit că în listele electorale
permanente, întocmite la nivelul unită ă

Înscrierea persoanelor juridice sau operatori
economici fără personalitate juridică, în cadrul

ă cu
"Programului de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional" a fost amânat

ţiei Fondului pentru Mediu.

şapte zile,
respectiv pentru data de 30 aprilie, potrivit unui
comunicat alAdministra

Ministerul Afacerilor Externe informează că numărul
sec ăinătate pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European din data de 25 mai 2014 este
de 190.Acestea sunt organizate în sediile misiunilor diplomatice

ăinătate, precum

ă ăinătate sunt
disponibile pe site-ul MAE, link: www.mae.ro/node/25786

ţiilor de votare din str

ţiuni dinAfganistan.
Lista tuturor secţiilor de votare, precum ţii

utile referitoare la desf

şi consulare ale României, în sediile institutelor culturale din
str şi în teatrele de opera

şi alte informa
şurarea scrutinului în str

Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de
stat pentru sprijinirea investi ă
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Hotărâre pentru completarea art.5 din Hotărârea
Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor
metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru
motorina utilizată în agricultură

ărâre privind aprobarea metodologiei pentru
stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea
veniturilor din activită

ărâre privind aprobarea cifrelor de
ă ământul preuniversitar

ţiilor care promoveaz

ţi agricole

Hot
ţ

Noua schemă de ajutor de stat are în vedere finan
ă de sume nerambursabile, în limita intensită

ă de 2 ani consecutivi, ca
urmare a creării de minimum 20 de locuri de muncă
determinate de realizarea unei investi

ă la data de 31 decembrie 2020, iar plata ajutorului de
minimis se efectuează în perioada 2015-2025, în limita
bugetului anual alocat schemei.Ajutorul de stat se acordă dacă
are un efect stimulativ ă.

Actul normativ stabile

ă între 5 mai 2014

ătre
Direc ă jude

ă

ă, de la nivelul fiecărui jude

ă ă de anii

ări ale cifrelor de ă ământul profesional

ă la sută a elevilor în învă ământul general obligatoriu. De
asemenea, în concordan ă cu evolu ă a popula-

ă ă, s-au scăzut cifrele de
ă ământul gimnazial ă ământ de zi.

ţarea sub
form ţii maxime
admise, a costurilor salariale, la nivelul maxim al salariului
mediu brut, înregistrate pe o perioad

ţii iniţiale.
Se pot emite acorduri pentru finanţarea în baza schemei

pân

Normele de venit se stabilesc
ţiile pentru agricultur ţene, respectiv a municipiului

Bucure ţilor publice teritoriale din
sectorul agricol

ţ.

ţi de fond faţ
ţi. S-au efectuat corecţii prin

major ţ
ţie de

sut ţ
ţ ţia demografic

ţiei de vârst
ţ ţ

şi contribuie la dezvoltarea regional

şte deschiderea unei noi sesiuni de
depunere a cererilor de acord prealabil, aferent anului 2014, în
perioada cuprins şi 10 iunie 2014 inclusiv.

şi se propun de c

şti, prin consultarea entit
şi al structurilor asociative profesionale din

agricultur

Actul normativ nu aduce nout
şcolari/universitari preceden

şcolarizare la înv
şi postliceal pentru a se asigura şcolarizarea în propor

şcolar şcolarizare pentru
înv şi liceal (clasa a IX), înv

Hot

şcolarizare
pentru înv şi superior de stat în
anul şcolar/universitar 2014-2015

Ghid orientativ privind recomandările de secu-
ritate la nivelul institu

ării terminalelor care
folosesc Microsoft Windows XP SP3.

2.

10.

11.

12.

ţiilor publice pentru protecţia
informaţiilor, în situaţia utiliz

1.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Producătorul de software Microsoft a anun ă
începând cu data de 8 aprilie 2014, asisten ă
pentru Windows XP nu va mai fi disponibilă, inclusiv
actualizările automate care ajută la protejarea PC-ului.
Utilizatorii existen

ări de semnături anti-
malware pe o perioadă limitată.

Suportul tehnic oferit de Microsoft pentru sistemul
de operare Windows XP a constat în principal în
actualizarea acestuia prin oferirea via Internet a unor
programe (patch-uri) care corectează anumite
probleme de securitate semnalate sau depistate.
Ministerul pentru Societatea Informa ă face
următoarele recomandări de securitate (fără a fi
exhaustive

ării
terminalelor care folosesc Microsoft Windows XP SP3,
cu rugămintea de a fi implementate în cadrul re

ă trebuie să realizeze:
Evaluarea tipului de informa ă/stocată

pe sta
ăsuri de parti

ă care să examineze
starea actuală a infrastructurilor din punct de vedere a
îndeplinirii recomandărilor de la punctul 2 la punctul 9.
Acesta se poate executa de către structurile
specializate ale statului în strânsă colaborare cu
responsabilii din domeniu.

Actualizarea permanentă

ă (up-date) a acestora de fiecare
dată când producătorul solu

ă
permită doar traficul specific aplica

ă reglementeze accesul la resursele
interne

ă permită verificarea con

ătre o stare
predefinită, necompromisă;

dezactivarea serviciilor Windows ce nu sunt
folosite;

utilizarea, în situa
ă “prietenoasă”;

includerea in cultura de securitate a institu

ă
reaminte ării
unor politici interne de securitate cibernetică care să
aibă la bază

ă amenin ărilor cibernetice moderne trebuie creat un
cadru de lucru organizat pe “protec

ăspuns - recuperare”. Cadrul de lucru propus se
bazează pe concluzia că, împotriva atacatorilor
moderni nu este suficient să aplicăm măsuri de
protec ă trebuie să fim pregăti ă izolăm intru

ă îi detectăm, să reac ăm la
incident ă avem capacitatea de recuperare.

Cu privire la presupusele riscuri ă

ă la nivel na

ă acestea
beneficiază de suport sau nu. Serviciile de suport
asigurate în general de producătorii de programe
informatice sunt necesare dar nu suficiente pentru
asigurarea securită

ăspunde acestor tipuri de
incidente, există institu

ăspuns la
incidente de securitate cibernetică, entită

ă pentru
prevenirea, analiza, identificarea

ă niciun fel de
problemă deosebită la nivel na

ătre toate institu ă
cu încetarea suportului Microsoft pentru sistemul de
operare Windows XP, nu există niciun pericol real
suplimentar

ările

ă ăzute.

ţat c
ţa tehnic

ţi de Microsoft Security Essentials vor
primi în continuare actualiz

ţional

ţiilor
publice, pentru protecţia informaţiilor, în situaţia utiliz

ţelelor
informatice proprii:

Fiecare instituţie public
ţie prelucrat

ţiile de lucru ale instituţiei. Se vor implementa
proceduri/m ţionare a unor informaţii/date;

Auditul de securitate informatic

ţiilor instalate;
Instalarea de soluţii antivirus eficiente

ţiei antivirus vine cu
versiuni noi;

Implementarea unor politici de firewall care s
ţiilor utilizate. Nu se

vor conecta la internet staţiile de lucru care nu sunt
protejate de firewall;

implementarea unor politici de securitate cât mai
stricte , care s

ţiilor utilizatorilor;
utilizarea unor tehnologii de tipul Host based

Intrusion Prevention Systems (HIPS) ;
utilizarea unor tehnologii de tip whitelisting ;
implementarea unor sisteme de tip web/email

gateway care s ţinutului de

aplicaţii malware ţinut
maliţios;

utilizarea unor tehnologii care permit restaurarea
sistemului de operare Windows c

ţiile care permit, a unor
distribuţii Linux cu interfaţ

ţiilor a
unor cursuri de educare a utilizatorilor, în scop
preventiv, cu privire la observarea

ţie.
Ministerul pentru Societatea Informaţional

ţiilor publice necesitatea elabor

ţ ţ
ţie - izolare - detecţie

- r

ţie, ci c ţi s
ţial de succes, s ţion

ţi
cauzate de încetarea suportului Microsoft, trebuie
precizat faptul c ţional atacuri sau incidente
cibernetice au loc zilnic asupra infrastructurilor IT din
sectorul public

ţi i cibernetice a acestor
infrastructuri. Pentru a r

ţii specializate precum: CERT-
RO, RoCSIRT, CORIS-STS, centre de r

ţi specializate
care dispun de capacitatea necesar

ţia la astfel de
incidente. În acest moment nu exist

ţional. Politicile de
securitate sunt implementate

ţiile publice, motiv pentru care, odat

ţiilor
aflate în gestiunea instituţiilor publice. Ameninţ

ţilor sc

şi nici limitative), adresate institu

şi în mod automat a
aplica

şi
actualizarea periodic

şi din Internet în baza atribu

şi resurse Web ce distribuie con

şi raportarea unor
posibili vectori de infec

şte institu

şi recomandarea Microsoft - pentru a face
fa

şii
cu poten

şi s
şi vulnerabilit

şi privat, indiferent dac

şi reac

şi actualizate periodic de
c

şi imediat pentru securitatea informa
şi

riscurile asociate acestora sunt nesemnificative prin
prisma magnitudinii şi a probabilit

�

�
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Parlamentul din a stabilit data alegerilor prezidenSiria ţiale
pentru 3 iunie.Ar fi pentru prima dat ţie este aleas

ţeni. Nu este clar cum se va desf
ţara este într-un brutal r

ţinute de grupuri
înarmate ţi se g ţ

ă când înalta func ă
direct de către cetă ă

ăzboi civil, sute de mii de oameni
trăiesc în teritorii care sunt contestate sau de

ăsesc în afara ării.

şura acest
proces,

şi milioane de refugia

Ucraina ar putea organiza alegerile
prezidenţiale anticipate programate pentru
sfâr

ţ
ţii a pre

şitul lunii mai, chiar dac

şedintelui adjunct al
Comisiei Electorale Centrale.

ă este declarată
starea de urgen ă în unele regiuni, potrivit
unei declara

� �

� �

�

� �

� �

Statele UE vor fi obligate s Înregistrarea candida

Ziua European Ratingul de aprobare al fostului secretar de stat Hillary
Clinton este la cel mai mic nivel în 6 ani - 49% Vaticanul nu are inten

Iranul
Managerul centralei nucleare de la Fukushima a recunoscut c Japonia a declarat c

ă reducă utilizarea pungilor de plastic obi ă în 2019
ă fiind numai fostul

ă a Cură ă Cură ăm Europa", va avea loc la data de 10 mai 2014
ă de independen ă a Kosovo-Metohija, a declarat ministrul sârb

de externe într-un interviu ă ă, arată un nou raport al agen ă a Na
ă nu are control deplin al instala ă va începe să vâneze balene în Oceanul Pacific

şnuite, care sunt cele mai poluante, cu cel pu
şi 27 mai, s-a încheiat, în curs şef militar Abdel Fattah Sisi şi un politician de stânga,

Hamdeen Sabahi

şi-a redus stocul de uraniu înalt îmbog

ţin 80% pân ţilor
pentru prezidenţialele din Egipt, programate pe data de 26

ţeniei, "S ţ
ţia de a accepta declaraţia unilateral ţ

ţit cu 75 la sut ţiei de supraveghere nuclear ţiunilor Unite
ţiei

Japonia a trimis 100 de membri ai Forţei de auto-
apărare la avanpostul său vestic, o insulă în largul
coastei Taiwanului

ă aproape de China continentală".

şi la 150 km de insulele în litigiu cu
China. Aici va fi amplasat şi un radar militar care "va
da Japoniei posibilitatea de a extinde supravegherea
pân

O întâlnire a liderilor palestinieni în
Gaza a dus la o reconciliere între grupurile
palestiniene rivale, acestea urmând să
formeze un guvern de consens na

ăptămâni. Fac
ăzboi unele

cu altele din 2007 - în urma victorie pe cale
democratică a Hamas în Gaza.

De atunci, Hamas a condus în mod
independent fâ

ă zone din Cisiordania - cu
mai mult de 2 milioane de palestinieni.

Cele două păr

ă cu
rezultatul dorit de unificare. Unii palestinieni,
marca ămas
sceptici cu privire la noul acord.

ătarilor din Crimeea, un
grup etnic acuzat de colaborare cu Germania
nazistă

ătare din Crimeea, popula

ărilor staliniste", a
declarat Putin la o ă de guvern.

Tătarii din Crimeea, aproximativ 300.000,
constituie circa 12 la sută din popula

ătară din peninsulă a fost
deportată în Asia Centrală, la sfâr

ăzboi mondial. Ei au început să
revină în Crimeea în perioada fostul lider
sovietic Mihail Gorbaciov.

a avut o întrevedere, la
re ă, cu prim-ministrul
Guvernului Regional din Kurdistanul Irakian,
întrevedere în cadrul căreia cei doi au reiterat
deschiderea către dezvoltare

ă în domeniul energiei, subliniind
faptul că ăcut cunoscute aceste inten

ătre pie

ă reuniune.

ă, au ajuns la o în
ăt lunilor de tensiune fără

precedent între Qatar

ă ă. Tensiunile au apărut
deoarece Doha a sprijinit pre

ări din Golf au salutat răsturnarea
lui de către armată în iulie, anul trecut.

ţional în
cinci s ţiunile palestiniene au
fost în conflict

ţi s-au mai întâlnit

ţi de diviziuni în trecut, au r

ţiei t ţiei
armene, germanilor, grecilor, ţi cei care au
suferit în timpul epur

ţ

ţie.
Întreaga populaţie t

ţa sa oficial

ţii
atât conducerii centrale de la Bagdad, cât

ţiei americane.
Cel puţin 100.000 de barili de petrol pe zi,

din Kurdistanul Irakian, vor curge c ţele
internaţionale prin intermediul Turciei, a
declarat ministru energiei, dup

ţelegere
pentru a pune cap

ţi membri ai
Consiliul de Cooperare al Golfului legate de
Fr ţia Musulman

ţ

şi, uneori, chiar în r

şia de 40 de kilometri, cu
aproape 2 milioane de palestinieni - în timp ce
preşedintele palestinian Mahmoud Abbas, din
Fatah, controleaz

şi au
semnat acorduri în 2011 şi 2012 în cadrul
reuniunilor din Cairo şi Doha - dar niciodat

a semnat un decret
pentru reabilitarea t

şi exilat sub Stalin.
"Am semnat un decret de reabilitare a

popula
şi to

şedin

şitul celui de
al doilea r

şedin

şi colaborare
bilateral

şi-au f
şi

administra

într-o reuni-
une extraordinar

şi al

şedintele islamist
al Egiptului, Mohamed Morsi, în timp ce, cele
mai multe

Pre

Premierul Turciei

Mini

şedintele rus

ştrii de externe din Golf,

Este greu de crezut c

ţile antice. Dar o mare parte a planetei pe care tr

ţi
ale oceanului global situate la mai mult de 6.000 de metri
adâncime, este înc

ţiale de la mijlocul anilor 1900
(expediţia danez

ţa în oceanul adânc

ţii ţifice
ţinute norocos, de animale, sedimente

ţ

ţ ţii de
cercetare diferite vor folosi HROV Nereus, un vehicul
submarin acţionat de la distanţ

ţ

ţ
ţui animale

marine la presiuni extreme de 6.800 kg per 6,4516 cm .
Pentru comparaţie, presiunea de la nivelul m

ţ
ţ

ţelegerea nu numai a
modului în care animalele pot supravieţui, dar, de
asemenea, cum se aprovizioneaz

ţioneaz

ţe chimice pe fundul oceanului.

La fel ca explorarea spaţiului, observarea la distanţ

ţin mai mare decât o
ma

ţi-or

ţ
ţiu de manevr

ă mai există astăzi terra incognita,
oriunde pe Pământ, echivalentul modern al marginilor de
pe hăr ăim
a "scăpat" aproape în întregime de ochii omului. Zona
hadală (din greacă hades = lumea subterană), acele păr

ă, în mare măsură, neexplorată.

După descoperirile ini
ă Galathea ă Vitiaz), o mare

parte din ceea ce
ă o mare parte din Zona

hadală, provine dintr-un număr mic de expedi

ă adusă la suprafa ă.
Pentru a afla cum poate exista viată la adâncimi

extreme, din 10 aprilie până în 20 mai 2014, o echipă de
oameni de ă

ă, pentru a explora o parte
din Groapa Kermedec, una dintre cele mai profunde din
lume. Situată lângă Noua Zeelandă, are o adâncime de
10.04 kilometri, a cincea din lume, ă unui aflux de
ape de adâncime din Antarctica, este una dintre cele mai
reci gropi oceanice.

Proiectul este cunoscut sub numele de HADES (Hadal
Ecosystem Studies Project) iar scopul său este de a
efectua primul studiu sistematic de via ă la mari adâncimi
în ocean.

Printre întrebările la care oamenii de ă încearcă să
răspundă, ei speră să afle cum pot supravie

ării de pe
Pământ este de 6,67 kg per 6,4516 cm .

Gropile din Ocean au fost odată considerate lipsite de

via ă. Acum se crede că acestea sunt casa pentru specii
unice, total diferite fa ă de orice a fost găsit în altă parte pe
Pământ.

Această misiune va ajuta la în

ă cu alimente.
Proiectul va oferi, de asemenea, date importante

pentru studiile climatice. Aceste Gropi sunt cunoscute că
ac ă ca rezervoare de carbon, a ă cercetătorii
pot studia modul în care sunt păstrate carbonul

ă în
ocean necesită o expertiză tehnică semnificativă.

Potrivit National Science Foundation (NSF) Nereus
este singurul vehicul din lume pentru operare la mari
adâncimi.

El cântăre
ă medie. Este alimentat de baterii litiu-ion de 16

kilowa ă sau echivalentul a aproximativ 160 de baterii
de laptop.

Este legat de nava de la suprafa ă prin fibră optică de
grosimea firului de păr care îi oferă un spa ă
de 40 kilometri.

Acesta a fost utilizat anterior pentru a explora Groapa
Marianelor, cea mai adâncă parte din orice ocean de pe
Pământ.

şi cea sovietic
ştim despre via şi în

gropile oceanelor care formeaz
ştiin şi

câteva mostre, ob şi
roc

ştiin şi ingineri de la şapte institu

şi, datorit

ştiin

şa c
şi alte

substan

şte 2.800 kg şi este pu
şin

p

p

Submersibilul Nereus

Lucr ţi în str
ţi de propunerea legislativ

ţia sa la text, PE a
clarificat regulile de diferenţiere între deta

ţii vor fi responsabili în
comun ţiei muncii.

Propunerea legislativ ţeasc
ţile de aplicare a regulilor prev

ţiile de munc ţi în
str

ţi claritatea legal

ţie a muncii
ţie a

"falselor activit ţi independente", un tip de abuz bazat pe
faptul c ţiile de munc

ţi.

Pentru a asigura aplicarea corect
ţionale de control, la care

statele membre pot ad

ţând statelor membre o anume
flexibilitate în efectuarea verific

ţi. În sectorul de construcţii, aceste m

ţe

ţi. Parlamentul a introdus clauze care s
ţii sunt transparente

ţinând cont de cererea de pe piaţa muncii a
statului membru gazd ţiile de pe pagina de internet
vor descrie condiţiile de munc

ţi, precum

ătorii deta ăinătate temporar vor putea fi mai
bine proteja ă adoptată de
Parlamentul European. Prin contribu

ările reale
ările de a ocoli legea. Statele membre vor avea

flexibilitate în efectuarea verificărilor, iar contractorii

ă are ca scop să îmbunătă ă
modalită ăzute de o directivă din
1996 privind condi ă ale lucrătorilor deta

ăinătate pentru a oferi servicii pe timp limitat, în scopul de a
preveni abuzurile.

ătă ă, Parlamentul a inclus
o listă non-exhaustivă de criterii care să ajute statele membre
să evalueze dacă o deta ă sau reprezintă doar o
încercare de a ocoli legea, de exemplu prin a

ă" create în state cu un nivel mai scăzut
de protec ă decât cele din UE.

Parlamentul a introdus, de asemenea,
ă

ă multe reglementări privind condi ă ce
trebuie garantate conform directivei nu sunt aplicate
sistematic lucrătorilor independen

ă a directivei din 1996,
acordul cuprinde o listă de măsuri na

ăuga altele. Conform propunerii
Parlamentului, statele membre vor comunica noile măsuri de
control Comisiei Europene, dar fără să fie necesară
autorizarea prealabilă, permi

ărilor.

ă unui
contractor, contractorul principal

ă a
lucrătorilor deta ăsuri
sunt obligatorii. Statele membre pot introduce măsuri mai
stricte ăuga

Directiva de implementare îmbunătă
ătorii

deta ă asigure că
aceste informa

ă pagina oficială de internet, în mai
multe limbi,

ă. Informa
ă ătorilor

deta

Acordul trebuie aprobat formal de Consiliul de Mini

şa

ş şi
încerc

şi
subcontractorii din industria de construc

şi în solidar pentru nerespectarea legisla

şa

Pentru a îmbun

şare este real
şa-numitele

companii "cutie-poştal
şi social

şi o defini

În cazurile în care activitatea este transferat
şi subcontractorul direct vor fi

responsabili în comun şi în solidar pentru orice neplat
şa

şi pot ad şi alte sectoare.

şte şi accesul la
informare, atât pentru companii, cât şi pentru lucr

şa
şi oferite gratuit, într-un

format accesibil pe o unic

şi sociale aplicabile lucr
şa şi procedurile pentru a depune plângeri.

ştri.

Identificarea deta ărilor reale

ărirea inspec

Responsabilitate comună

ă informare

ă

ş şi prevenirea abuzurilor

şi în solidar

O mai bun

Ce urmeaz

Înt ţiilor

PE - REF. : 20140411IPR43465

Drepturile lucr@torilor deta}a]iParlamentul a aprobat propunerile de reform ţ
ţiilor afiliate lor. Noile

reguli, agreate informal cu Consiliul, vor clarifica finanţele acestor entit ţi

ţi pentru înc

ţineri.

Partidele politice europene (EUPPs) ţiile afiliate lor trebuie
create conform legislaţiei UE pentru a putea trece peste obstacolele
ridicate de diversitatea formelor legale naţionale

ţ

ţiile europene s
ţiilor de la 12 000 euro la 18 000 euro per

donator pe an. Pentru donaţiile mai mari de 3000 de euro, numele donato
rului

ţ

În legislaţie se arat

ţii europene, va fi singura
responsabil

ţe referitoare la fonduri non-UE (de exemplu, donaţii ţii).
Dac

ţi sub form

ţare.
Parlamentul va impune penalit ţi pentru utilizarea necorespunz

ţiilor de
raportare ţ

ţie preliminar ţ
ţionale care cere statut ţare UE. Pentru a accesa fondurile

europene, un EEUP trebuie, de asemenea, s ţin un deputat
european ales.

Dac

ţin de dou

ţie.

Statutul european nu va permite unui EEUP s ţi
pentru alegeri naţionale sau europene sau s

ţa naţional

ă a finan ării

ă
ări caracterul lor european. Din acord mai face parte ă de a

monitoriza respectarea regulilor ă ălcări.
Noile reguli au fost aprobate cu 539 voturi pentru, la 103 împotrivă, cu

20 ab

ă ă în text.

Noile reguli vor ajuta partidele ă genereze pro
priile resurse, ridicând pragul dona

ăcute publice (pentru sumele între 1500 de
euro ământul prealabil al donatorului)

ă că Parlamentul European
ă vor fi responsabile pentru evaluarea respectării regulilor.

Autoritatea, selectată de trei institu
ă de verificarea respectării regulilor privind înregistrarea

ă regulile sunt încălcate, autoritatea va cere măsuri corective, iar dacă
acestea nu vor fi luate, vor putea fi impuse penalită ă de amenzi,
iar ca ultim resort, va fi impusă retragerea, ceea ce va face ca partidul să nu
mai fie eligibil pentru finan

ă ătoare
a fondurilor UE, de exemplu în cazuri de nerespectare a obliga

ă sau de condamnare penală.

Respectarea valorilor europene, a
ă o condi ă pentru orice alian ă de

partide na
ă aibă cel pu

ă există îndoieli privind respectarea valorilor UE, autoritatea va
efectua o verificare ă consultarea unei comisii de "persoane
eminente independente", poate decide să elimine respectivul partid.
Autoritatea poate decide să elimine un EEUP doar în cazul unei încălcări
grave ă înainte cu mai pu ă luni de alegerile europene.
Decizia se va aplica dacă Parlamentul European ă

ă la Curtea de Justi

ă nominalizeze candida
ă participe în campanii pentru

referendumuri. Aceste chestiuni rămân în competen ă a statelor
membre.

şi a statutului
legal ale partidelor politice europene şi ale funda

şi
vor înt şi o metod

şi de a impune penalit

şi funda

şi pentru a asigura stan
dardele cele mai înalte de transparen şi responsabilitate, se arat

şi funda

şi sumele donate vor fi f
şi 3000 de euro, va fi necesar consim

şi o autoritate
independent

şi
decizia de retragere a unui EEUP. De asemenea, se va ocupa de celelalte
cerin şi contribu

şi transparen

şa cum sunt exprimate în articolul 2
din Tratatul UE, reprezint

şi finan

şi, dup

şi niciodat
şi Consiliul nu obiecteaz

şi poate fi contestat

Acordul trebuie agreat formal de Consiliu. Regulamentul va intra în
vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Statutul legal UE

ţ

ţi

ţie preliminar

F ţ ţionale sau campanii pentru
referendumuri

-

-

-

Mai multă transparen ă ă

Penalită

Respectarea valorilor UE este o condi ă

ără finan ări pentru alegeri na

Ce urmează

şi flexibilitate financiar

şi intrarea în vigoare

PE - REF. : 20140411IPR43451

În abis - expediţie în Groapa Kermadec

Noi reguli privind finan]area
partidelor }i funda]iilor politice UE
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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 la Sacu cal 9 ani, 3000 lei
neg. Tel. 0732-982025. (RR)

ăl

ăsar de
1.5 ani, 350 kg, 6500 lei. Tel. 0761-
894676. (RR)

Vând în Mercina o pereche de
păuni, 150 €; purcei rasă de carne,
500 lei perechea. Tel. 0769-855538.

Vând la Boc
ă, baloturi paie

ă
respectiv 6 săptămâni, 100 kg, 1000
lei/buc neg; scroafă vietnameză, 90
kg, 1000 lei neg; vier Marele Alb
120-130 kg, 1500 lei neg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând la Soceni containere de
gunoi de 250 l, second hand, 150
lei/buc. Tel. 0765-921413. (RR)

Vând în Re

ă 8 ani
gestantă în 5 luni, rasa Băl

ă, cu junincă 1 an, 1000
€ neg. Tel. 0762-378703. (RR)

Vând în Re
ă,

300 lei; 2 măsu
ăsu ă din sticlă, 250 lei; cuier baie

plus oglindă; fotoliu pat, 350 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; mobilă sufragerie; 2
dormitoare. Tel. 0745-893831. (RR)

Vând în Re ă pentru
hol, 50 lei; veioză pentru birou, 10
lei; veioză pentru noptieră la dor-
mitor, 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, 500 lei; ba-
terie nouă din inox pentru chiuvetă,
în cutie, 70 lei; serviciu din por

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

ătaia un pat extensibil,
500 lei; mobilă suspendată de bucă-
tărie, culoare alb cu portocaliu, 500
lei; mobilă bucătărie stil vechi, 250
lei; masă plus scaune; congelator 5
sertare, 500 lei; aragaz, 200 lei; cup-
tor electric, 200 lei; masă dormitor,
200 lei; masă pentru tăiat porcul,
150 lei; cărucior de butelie, 60 lei;
îmbrăcăminte nr. 48, pantofi nr. 37;
pre

ă de oaie, 18 lei/kg. Tel.
0747-239755. (RR)

Vând la Or ă rasa
Holstein, 9 ani, 3500 lei neg. Tel.
0720-725826. (RR)

Vând la Grădinari 3 miei, 10
lei/kg viu. Tel. 0743-508299. (RR)

Vând la Luncaviţa un cal muran,
3 ani, 600-700 kg, în ţime 1.72,
6500 lei neg. Tel. 0255-261119,
0786-766216. (RR)

Vând la Zorlenţ un arm

ţe gestante
petrean

ţa porumbei moţaţi
dublu moţ, 20 lei/buc. Tel. 0722-
129295. (RR)

Vând la Borlovenii Noi vac
ţata

româneasc

ţa cuier hol, 300 lei;
aspirator, 400 lei; saltea gonflabil

ţe, 100 lei/buc;
m ţ

ţar tapiţat, 600
lei; 2 fotolii negre, 400 lei/buc; calcu-
lator, 800 lei; combin

ţe mici, mari; birou

ţa oglind

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 G

ţuri neg. Tel. 0747-832171. (RR)
Vând la Cornea ca

şa baloturi de
lucern şi fân; porci
110-170 kg, 9 lei/kg; porci 70-100
kg, 10 lei/kg; 2 scrofi

şi marele alb, în 5 lun

şi

şi

şi pentru pantofi, 300 lei;
p şi mici, 200 lei/buc;
perinu şi scaun,
250 lei; dulap cu oglind şi 2 uşi, 350
lei; vitrin

şi

şi
hârtie igienic

ş de oaie, 14
lei/kg; brânz

şova vac

Transport la domiciliu gunoi de
grajd putred, 8 lei sacul. Tel. 0743-
092858.

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

Vând câine ciob
ţ atractiv. Tel. 0734-

979379.

Vând în Timi

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
-

ţuic

ţa calculator P4 cu
monitor lcd, 380 lei; monitor lcd de
17, 100 lei; 2 HDD Sata de 160; tv
color diagonala 51, telecomand

ţea alb cu ro

ţa porci 120-150 kg.
Tel. 0724-093929. (RR)

Vând în C

ţi, 150 € neg. Tel.
0735-038603. (RR)

Vând la Sacu un cal, 2200 lei.
Tel. 0726-898465. (RR)

Vând în Re ţa mas

ţar de
sufragerie ţ

ţi, 250 lei; radio
casetofon, 50 lei; balansoar pentru
copii de 1 an, 90 lei; preţuri neg. Tel.
0756-040911. (RR)

Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 pu

ănesc carpatin,
11 luni. Pre

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

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,
estimat la 300-350 ani vechime,
semnătură originală verificată;
tabletă MultiPad Android nouă, în
garan ă de
telefon

ările, 9 inch, husă,
în cutie, 200 €; subwoofer 100 W, 10
ie ă 220 V, tv, dvd, senzori,
microfoane, boxe încorporate,
profesional, aproape nou, 150 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Clopodia 3 porci, 8-10
lei/kg; 100 l ă, 15 lei/l. Tel. 0760-
388820. (RR)

Vând în Re

ă,
150 lei; rack HDD extern, 60 lei;
placă video externă de 256, 40 lei; 2
buc DDR2 de 1 GB, pentru laptop,
70 lei ambele; combină muzicală
Sony, 300 lei; tub de bass pentru
cameră, 200 lei; tv lcd Magnum de
32, cu display spart, 150 lei. Tel.
0765-577197. (RR)

Vând o vi
ă semicursă,

280 lei. Tel. 0744-759866. (RR)
Vând la Re

ărbunari mânz de 1
an, semi-muran, culoare ro

ă 5 ani, 2000
lei. Tel. 0764-948832. (RR)

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

ă extensibilă
de sufragerie, dimensiuni 1.40x0.80
m, 200 lei. Tel. 0355-805351. (RR)

Vând în Caransebe
ăsu ă, 350 lei;

rochie de mireasă, 450 lei; cărucior
de copii, cu 3 ro

şoara televizor
Samsung în stare foarte bun

şi

şi GPL Lampart
LB80 pentru c

ştampilate; tablou de colec

şi telefon în ea, card memo
rie 8 GB, toate dot

şiri, surs

şi

şu de 6
luni, 1850 lei; biciclet

şi

şu rig,
2500 lei neg. Tel. 0755-504401,
0721-010475. (RR)

Vând în Timiş iap

şi

ş col
şi o m

Vând ma
ţ 300 € neg.

Tel. 0743-779631.

Vând la Iablaniţa o pereche de
cai, 6500 lei ambii. Tel. 0768-
329621. (RR)

şină de copiat chei,
marca Zimmerman. Pre
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intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

Vând în Re
ăiat. Tel. 0746-

642653. (RR)
Vând grilaj metalic pentru rafturi

reglabil 59 lei. Tel. 0740-520382.
Vând corn de cerb mare de 1 m,

negăurit stare perfectă, 50 €. Tel.
0728-813340.

Monumente funerare de la 999
lei, transport prin curier în orice colt
alt tarii 200 lei, 50 litere gratuit,
detalii pe www.romarmura.com. Tel.
0766-860854.

ă sau după modelul cerut de dvs.,
se asigură montaj, detalii pe
www.romarmura.com. Tel. 0766-
860854.

Placaj travertin lungimi libere de
la 69 lei/metru pătrat, calitate
deosebită, asigurăm transport

ă de
calitate, balu ă super
lustrui

ătuită) - se asigură transport

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.

Vând în Re
ărimea 35, 25 lei

neg. Tel. 0761-601959.
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

şi

Şemineuri executate la coman-
d

şi
montaj la pre

ştri i din marmur
ştrii se execut

şi montaj. Tel. 0766-860854.

şi

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)

ţa miei, 12 lei/kg
viu, 24 lei/kg t

ţ foarte avantajos,
detalii pe www.romarmura.com. Tel.
0766-860854.

Balu

ţi sau antichizat (marmura
este m

Vând urgent un moni tor
Samsung color de 16 inchi; un pick-
up marca Alegro; boxe; teleco
mandă tv color. Tel. 0725-744644,
0741-633690, 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 măsu
rat 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.

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

-

-

-

51 cm

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A p r i l i e

RE

26

ŞI

ŞU:

BOZOVICI:

ŢA:

OŢELU RO

Ţ

lucr

ţioner de hotel: 1; salvamar: 1;

ător comercial: 1; ospătar (chelner): 1;

asistent medical generalist: 1; bucătar: 7;
cameristă hotel: 1; director de hotel: 1; fochist la cazane de apă caldă

ă presiune: 1; îngrijitor clădiri: 1; muncitor în
activitatea de gospodărire a

ătar (chelner): 6;
recep

BĂILE HERCULANE:

TOTAL JUDE :

şi
cazane de abur de joas

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

muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 1;

agent de securitate: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.04.2014

Vând la Verme

ă. Tel.
0754-812188. (RR)

ă
Yamaha, 23.000 km, 1800 € neg.
Tel. 0745-173434, 0255-236217 (rr)

Vând în Re

ănători, greble de fân, cositoare
cu discuri mici, mijlocii sau mari,
instala

ă România.
Comenzi

ă, 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)

ş Dacia pe
injec

ş motociclet

şi

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

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

şi informa

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

ţie, an 2001, actele la zi, 2500
lei sau schimb pe o juninc

Vând în satul Vini

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

Vând tractoare second hand,
sem

ţii de erbicidat

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.

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

Vând Golf 3 din 1994, motor 1,8
benzin
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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
B

ţ

Doamn
ţ

ărbat serios, doresc să cunosc
o tânără drăgu ă, fără copii, până în
30 de ani, pentru prietenie-
căsătorie. Tel. 0725-436050.

Doamnă 55 ani, 72 kg, 1,57 m,
caut domn pentru prietenie. Tel.
0734-231431.

ă 66 ani doresc să
cunosc domn 66-70 ani. Tel. 0741-
310814.

ă 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

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

Doamn

Doamn

ştin

Matrimoniale

Oferte-Cereri

de Serviciu

C a u t l o c d e m u n c

ţe
automate, corpuri iluminat, prize
întrerup

ţuri de la 50 €.
La 4 c

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

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

ţ

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

ţ
negociabil. Tel. 0758-520890.

ă î n
Govândari, îngrijesc copii. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747-
468797. (RR)

Instalator, montez centrale
termice, cabine du

ă rece
ă, calorifere, chiuvete, wc-uri

găuri hotă etc. Tel. 0740-520382.
Electrician schimb

ătoare, doze, aplici etc. Tel.
0728-813340.

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

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.

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

ş, robinete,
apometre, coloane ap şi
cald

şi montez
tablour i electr ice, siguran

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

şi
montaj. Pre

şcoal

şi de încredere. Tel.
0734-686752.

Montez mobil

Transport persoane în Austria,
Italia

ociabile.

Îngrijesc copii ce merg la
gr

V nd pel Tigra Twin Top
2005

0729-960060

â O din
, decapotabil cu hard top,

diesel, stare impecabil

ţ
4000 €. Tel. .

Cump
ţul pieţei. Tel. 0740-

520382.
Vând Audi A4 înmatriculat ro,

taxa nu a fost recuperat

ţionare, trap
ţ negociabil 1500 €.

Tel. 0721-808208.
Vw Passat 1,9 tdi, an 2005,

înmatriculat, taxa pl ţie

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

ţie pe lanţ schimbat

ţi spate cu
rulmenţi, f

ţa camion Iveco,
3.5 tone, motor 2.800, 3 locuri,
închis, an 2001, 3700 € neg. Tel.
0722-435561, 0770-307812. (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

ţie, 3500 €. Tel.
0742-992363, 0255-556239. (RR)

Vând în Re ţa Aro 244 cu motor
de Bra

ţa bare direcţie,
spoilere, roţi

ţuri simbolice. Tel. 0722-129295.

ă
ă, spoiler

făcut la comandă, culoare albastru
intens, consum extrem de mic. Taxa
de înmatriculare nerecuperată. Pre

ăr bicicletă copii, stare
bună, ofer pre

ă, taxe la zi,
motor 1,6 stare perfectă de func-

ă

ătită, distribu

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
Vw, 200 lei; ventilatoare pentru
radiator apă pentru Opel

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

Vând în Re

ă,
800 €. Tel. 0745-402165. (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 la Anina piese din
dezmembrare SEAT Leon din 2002,
1.9 TDI. Tel. 0752-647900. (RR)

Vând în Timi
ările,

2500 € sau la schimb cu animale ori
ma ă. Tel. 0764-948832. (RR)

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 spate de Dacia, 100 lei
neg; planetare Dacia 1310, 150 lei
neg; bra ă, 2 bucă

ă,
800 € neg; Vw Golf 1.6 diesel, înma-
triculat, taxe la zi, 700 € neg; Dacia
Solenza, an 2004, ma ă de garaj,
1800 €. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând la Re

şi oglinzi electrice,
mp3 janteAl, pre

şi kit ambreiaj schimbat, abs, esp
airbag, climatronic etc. 5990 €. Tel.
0740-520382.

Vând în Reşi

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

şi Polo,
150 lei/buc; butuci ro

şi

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

ş Audi A6 diesel, an
2001, înmatriculat, toate dot

şin

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

Vând la Bocşa tractor Internatio-
nal, 53 CP, adus recent din Italia,
înscris în circula

şi
şov, 4x4, în stare foarte bun

şin

şi
şi alte piese de Dacia,

pre

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
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Angajarea tinerilor absolven]i }i
activitatea mediului privat

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management
POS DRU, aflat

şi activitatea mediului privat. Mai precis, vom subven
şi studen

şi de maximum 12 luni.Angajatorii care vor beneficia de
aceste subven

şi nu persoana angajat

şi timp, companiile care vor angaja absolven

şi a regulilor privind ajutorul de
minimis.

ă în directa sa coordonare, a lansat în consultare
publică documentele necesare pentru implementarea unei scheme de
minimis prin care firmele vor primi subven

ă subven

ă subven
ă schemă de minimis sus

ă de
minimum 6 luni

ă men ă posturile nou create o
perioadă de timp cel pu ă cu cea pentru care au încasat
subven ă firmele vor fi obligate să men ă postul nou
înfiin ă ini ă
măsură vrem să încurajăm competi

ă a subven

ă subven
ă

lunară. În acela
ă realizeze un plan educa ă nou

angajată pentru a proba demersul procesului educa
ă ării la locul de muncă.
Numărul orientativ de posturi pentru care se vor acorda subven

ă beneficiarul schemei de
minimis, este următorul:

Pentru microîntreprinderi 3 locuri de muncă;
Pentru întreprinderile mijlocii 7 locuri de muncă;
Pentru întreprinderile medii 15 locuri de muncă.
O firmă poate încheia un singur acord pe toată perioada de

implementare a proiectului, care poate fi modificat prin acte adi

ă subven

ţii pentru a angaja tineri
absolvenţi.

Documentele publicate pentru consultare sunt Ghidul Solicitantului
Condiţii Specifice “Locuri de munc ţionate” Domeniul Major
de Intervenţie 2.1, respectiv Schema de ajutor de minimis “Locuri de
munc ţionate”.

“Prin aceast ţinem angajarea tinerilor, dar
ţiona plata

salariilor tinerilor absolvenţi, elevi ţi, promoţia 2014.
Subvenţiile pentru plata salariilor vor fi acordate pe o perioad

ţii vor fi obligaţi s ţin
ţin egal

ţia. Subliniez c ţin
ţat ţial, în condiţiile în care prin aceast

ţia pe piaţa muncii”, a declarat
ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Valoarea orientativ ţiei nete este de 900 de lei pentru
tinerii angajaţi cu studii medii, respectiv de 1.300 de lei pentru tinerii
angajaţi care au studii superioare, conform Ghidului Solicitantului
Condiţii Specifice “Locuri de munc ţionate”. Subvenţiile
aferente salariilor tinerilor absolvenţi se vor acorda cu o frecvenţ

ţi vor fi
obligate s ţional pentru fiecare persoan

ţional aferent
înv ţ

ţii, în
funcţie de categoria în care se încadreaz

-
-

-

ţionale
cu respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice
“Locuri de munc ţionate”

-

�

�

�

Ministerul Fondurilor Europene, 18 Aprilie 2014

În data de 21
aprilie 201 s-au
împlinit 7 ani de
când a plecat

dintre noi

3

dr. PETRU-IOAN.ILIASĂ

Dumnezeu să-l odihnească!

Angajez femeie pentru lango-

ţa. Tel. 0255-
261119, 0786-766216. (RR)

Execut construcţii, zidării de pia-
tră, mansardări, rigips, şemineuri,
renovări. Tel. 0740-558761.

şerie. Tel. 0745-205895.
Caut un bărbat pentru ajutor în

gospodărie la Luncavi

Tund câini, spălat, coafat, tăiat
unghii. Tel. 0786-112763.
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