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Neimpozitarea profitului
reinvestit

ţii
şi la taxa

pe construc

Telediagnostic
şi Teleconsultare

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

Vând 6000 mp teren la sosea,
lâng

ţ 76.000 €. Tel. 0745-
481773.

Vând cas
ţile, curte

Vând în Caransebe

ţ

ţ

ţ

-
ţa. Tel.

0355-883833, 0766-411829. (RR)
Vând la Rusova Veche cas

ţate
plus gresie, mobilat

-
ţuic

.

ă vama Naidă
ă. Tel. 0743-092858.

Vând casă 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 4 camere cu toate
utilită

ă
centrală, casă 3 camere, bucătărie,
coridor, baie, curte ădină, se
poate

ădure
bătrână 11.500 mp, 5000 €; la Cotu
Epure 11.500 mp, 3500 €; la ă,
1350 mp, 2800 €; la ă 4380 mp,
4000 €. Tel. 0355-412780. (RR)

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

Vând în Moldova Veche casă

ăre, 6500 € neg. Tel. 0744-
247417. (RR)

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

Vând casă la Secă

ădină mare, pivni ă, anexă pentru
animale, 18.000 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

ă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faian ă, anexe, grădină, curte 1000
mp, pomi fructiferi, 12.000 € neg sau
schimb cu garsonieră sau aparta
ment 2 camere, ofer diferen

ă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, moară de măci
nat, circular, cazan ă, grădină
mare cu 50 de pomi fructiferi pe rod
în jur de 700 mp, 15.000 € neg sau
schimb cu garsonieră în Timi

ă în jurul ora
ă la 30 km. Tel. 0731-306659,

0721-157588. (RR)

ş, la 100 m de
vam

şi garaj. tel. 0747-
059557.

ş, zon

şi gr
şi în 2 rate, 36.000 € neg. Tel.

0766-363071. (RR)
Vând în Busucelu p

Şur
Şur

şa Montan

şi vi

şi
teren de 500 mp, cu ieşire la
Dun

ş, cas

şeni, în
centru, cu 3 camere, curte mare,
gr

Vând cas

şi buc

şoara
sau cas şului Timişoara
pân

Cumpăr apartament în Reşiţa,
cu 2 camere, confort 1, etaj 1, în
zonele Micro 1, 2 sau 4. Tel. 0747-
832171. (RR)

Schimb/vând cas

ş

şi
şului, apartament

confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 came
re, decomandat, gresie, faian

şile schimbate,
renovat recent, 30.500 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)

ă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faian ă, u ă metalică, cu
garsonieră cu balcon. Pre

Vând în Re

ă, po
dele laminate, termopane, centrală,
izola ă, u

ţ
ţ 18.000 €.

Tel. 0255-236325.
ţa, Govândari,

Calea Caransebe
-

ţ -

ţie interioar

Vând în Sângeorge, comuna
Birda, Timi

ţa, în Re ţa. Tel. 0735-
881623. (RR)

Vând în Re ţa, str.

ţa, zona Muncito-
resc, cas -

ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, 17.900 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în Caransebe -

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

Vând la Timi
ţan, 22.000 € neg. Tel.

0722-129295. (RR)
Vând la Ezeri

ţa, zona Calea
Caransebe ţa de la
Intim, apartament 2 camere, buc -

ţa, zona Muncito-
resc, cas

rr
ţa apartament 2

camere, parter în bloc turn,
decomandat, confort 1, Micro 3,
mobilat

ş, cas

şi buc

şi

şi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere,
buc

şi

şi

ş aparta
ment 2 camere, etaj 3, central

şoara garsonier

ş cas

şi
şului lâng

şi

şi vie, 2 garaje,
25.000 € neg. Tel. 0737-274332. ( )

Vând în Reşi

şi complet utilat, beci şi loc
de parcare, 24.000 € neg. Tel. 0724-
502093, 0766-844363. (RR)

Vând la B

ă veche în curs de
renovare, 3 camere finisate, mai
rămân de făcut holul ătăria,
baie, grădină mare, 3 surse de apă,
curte mare, 13.000 € sau schimb cu
o garsonieră sau apartament, ofer
diferen

ătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp,
30.000 € neg. Tel. 0769-212428,
0770-546592. (RR)

Vând în Re
ă 3 camere, bucătărie, bu

cătărie de vară, beci, anexe, 50.000
€ neg. Tel. 0765-637290. (RR)

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

ă,
par

ă în
Badea Câr

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

Vând în Re
ă pia

ă
tărie, baie, balcon, etaj 4, 41 mp, are
pod , acoper i t cu p lăc i de
azbociment, 15.800 € neg. Tel.
0355-805059. (RR)

Vând în Re
ă din cărămidă arsă cu 2

camere, baie, bucătărie, grădină cu
pomi fructiferi

ăi le Herculane
apartament 3 camere, parter, 2 băi,
beci, centrală, 50.000 € neg. Tel.
0744-509051. (RR)

Imobiliare
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Vând în Re
ă,

izolat interior

ă în Băile Herculane la
aproximativ 1 km de la gară pe
partea stângă când vin de la gară,
vis a vis de magazinul Husqvarna.
Casa are 4 camere hol mare baie cu
boiler pe lemne, garaj mare,
bucătărie, wc, beci, grădină. Tot în
acest pre ă

ă 3450 mp, front
stradal de 17 m pe drumul european
de la gara Băile-Herculane 1/2 km
zonă construc

ă în Câlnic, lângă
strada principală, 6 camere, 300 mp
construi ă

ă. Tel. 0721-
645575.

Închiriez apartament 2 camere,
bloc izolat, Micro 2, parter,
nemobilat. Tel. 0759-077067, 0355-
803016.

ă la intrare
metal ică, nouă, antiefrac

ă de protec
ă proprie pe gaz, cu ma ă

de spălat, cu frigider
ă, cu gresie

ă, pe holuri, în bucătărie
ă

camere, cu beci la subsolul blocului,
prevăzut în contract, cu două vederi,
pre

ă rog să veni ă î-l
vede ă
nu îl vede ă a

şi ş,
apartament 4 camere, cu central

şi exterior, 40.000 €
neg sau schimb cu aparta
ment 2 camere. Tel. 0255-236394,
0760-701268. (RR)

Vând cas

şi un teren intravilan.
Vând teren intravilan cu destina

şire la râul Belareca. Pre

şi afacerea
magazin mixt. Pre

şi
şului nr. 1, bloc 1 scara 1

etajul 1 ap. 5, complet mobilat şi
utilat, la cheie, cu uş

şile din apartament
toate noi, geamuri termopane toate
noi, cu sit şi rulouri, cu
central şin

şi congelator,
cu aragaz şi hot şi
faian şi în
baie, cu parchet în cele dou

şor negociabil, informa

şti
ştept.

Închiriez apartament în Reşiţa
compus din cameră, bucătărie,
baie, terasă şi curte ideal pentru o
persoana sau birouri. Preţ intere
sant. Nu agenţie. Tel. 0740-512979.

Închiriez spaţiu comercial, lângă
facultate, liber din luna august. Preţ
interesant. Nu agenţie. Tel. 0740-
512979.

Închiriez apartament lângă
facultate compus din cameră,
bucătărie, baie, terasă şi curte, ideal
pentru o persoană sau pentru
birouri. Nu agenţie. Tel. 0740-
512979.

Vând casă în Zorlenţu-Mare 165
mp suprafaţă locuibilă (cameră de
zi, 5 dormitoare, bucătărie mare, 2
băi, holuri + dependinţe) curte
betonată, grădină 2300 mp. Tel.
0723-171405.

Vând apartament 2 camere etaj
3 Micro 1 Govândari, 21.000€.
Suprafaţă utilă 50 mp. Tel. 0256-
472927.

ţa, Aleea Buzia

ţ intr
ţie

construcţii, suprafaţ

ţii vile. Terenul are în
spate ie ţ
negociabil. Tel. 0768-777894.

Vând cas

ţi, cu toate utilit ţile, garaj, 2
pivniţe, se poate prelua

ţ 70.000 €. Accept
schimb, doar cu diferenţ

Vând teren Bratova 5000 mp.
Tel. 0726-701010.

Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, un aparta-
ment cu 2 camere la etajul unu, în
localitatea Re ţa, pe strada Calea
Caransebe

ţie,
antizgomot, u

ţie

ţ

ţul apartamentului este de
26.950 €, u ţii
suplimentare se pot obţine la telefon
0751132460, v ţi s

ţi, nici nu ţi ce pierdeţi dac
ţi, v

-

ociabil -

Vând apartament 2 camere
Govândari Micro1 Reşiţa etaj 3
suprafaţă utilă 60 mp, 21.000 €. Tel.
0726-534994.

Schimb garsonieră Moroasa cu
apartament 2 camere Moroasa sau
Luncă + diferenţă. Tel. 0355-
410594.

Vând apartament 2 camere,
confort 2, etaj 2 cu centrală,
termopane etc. şi garaj proprietar pe
teren şi construcţie 25.800 €. Tel.
0771-533291.

Vând apartament 2 camere,
Govândari, centrală, izolaţie,
podele, termopane, faianţă, uşă
metalică, balcon închis etaj 2,
17.900 €. Tel. 0728-813340.

Vând apartament 2 camere,
confort 1 decomandat, Micro III. Preţ
19.000 € negociabil. Tel. 0736-
932337.

Doresc să închiriez pe termen
lung apartament cu 2-3 camere,
nemobilate, zona Kaufland. Ofer 50
€ + cheltuielile. Tel. 0770-843099.

Familie serioasă oferim ajutor în
gospodărie unei persoane singure
contra chiriei sau oferim 50 € +
cheltuielile dacă e la casă. Tel.
0770-843099.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, zona Poliţie, izolat termic,
centrală, schimbat uşi, gresie,
faianţă, podele laminate, parchet,
bucătărie mobilată. Tel. 0770-
538111, 0745-932492.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere, zona Poliţie, mobilat,
utilat. Tel. 0771-614597, 0721-
247752.

ş

Vând în Reşi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere,
buc

şi
şului lâng

Vând garsonier

Cas

ă, confort 1, 32
mp, zona Victoria, renovată, pre

ă. Tel. 0742-942748.
ă în Dognecea

cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faian ă, u ă metalică, cu
garsonieră cu balcon. Pre

ă cu anexe, fântână,
grădină, drept 4.000 mp intravilan,
front stradal 140 m. Pre

ă pârtie, utilită

ă 2014. Tel. 0770-
495824, 0742-773016.

ătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp,
30.000 € neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)

Vând în Re
ă pia

ătărie, baie, balcon, etaj 4, 41
mp, are pod, acoperit cu plăci de
azbociment, 15.800 € neg. Tel.
0355-805059. (RR)

ţ
9900 € negociabil. Tel. 0720-
739223.

Închiriez apartament cu o
camer

Schimb/vând cas

ţ
ţ 18.000 €.

Tel. 0255-236325.

ţ 22.500 €
neg. Tel. 0049-162 965 2869,
teoerika@hotmail.com

Semenic, vând 1300 mp teren,
front la sosea, lâng ţi,
15 €/mp. Opţional corelare investiţii
fonduri UE dup

ţa, str.

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

Ofer spre închiriere garsonieră
Luncă, Bl Func

Schimb casă de Re
ă în

Re

ocul

la 25 km

ţionarilor. Tel.
0726-701010.

ţa
cu apartament sau garsonier

ţa. Tel. 0743-992792.

şi

şi

Programul de lucru cu publicul
al Serviciului Public Comunitar
de Eviden

-
ţa Persoanelor va fi

prelungit în perioada premerg

ţa Persoanelor este situat
pe Str. Libert ţii nr. 18 (fosta Po

ă
toare alegerilor

ă ării alegerilor pentru
Parlamentul European, după cum
urmează:

luni-vineri, 19.05-23.05.2014:
08:30-18:30

sâmbătă, 24.05.2014:
08:00-16:00

duminică, 25.05.2014:
08:00-21:00.

Serviciul Public Comunitar de
Eviden

ă ă
veche), parter.

şi pe durata
desf şur

şt

�

�

�
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Prim

;

În aceast

ăria Municipiului Re ă a
Pensionarilor Cara ă joi, 22 mai 2014, începând
cu ora 10:00, o ac

ă săptămână, Serviciul Public „Direc

ăpezire”, are programate o serie de lucrări:
asfaltarea parcării din zona Pie

ări (cartier Doman);
refacerea locurilor de joacă în zona Inspectoratului Jude

ă (cartierul

ă, în cursul săptămânii 12.05-16.05.2014, au fost efectuate
lucrări de între

ă) în cartierele Mociur, Cuptoare, Secu, Doman
ări de marcare a parcărilor în zonele - Lunca Pomostului,

BulevardulA.I. Cuza, cartier Moroasa.

şi
ş-Severin organizeaz

şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat
Public şi Desz

şi

ş-Severin (Lunca Pomostului), cartierele Cuptoare şi Secu;
între

şi cele din Centrul Civic.
Totodat

şi tasare, completare
cu zgur şi Str. Bârzavei
precum şi lucr

ţa în colaborare cu Liga Judeţean

ţiune de salubrizare a zonelor verzi din Parcul
Copiilor (Bulevardul Muncii).

Colaborator în acţiune este operatorul de salubritate - SC.
SUPERCOM SA. Bucureşti - Punctul de lucru Reşiţa.

Persoanele interesate să participe la acţiune se pot adresa la
următoarele numere de telefon:

Liga Judeţeană a Pensionarilor Caraş-Severin: 0725/638406 -
preşedinte Ursu Dumitru 0746/105759 - vicepreşedinte Margine Ion

Primăria Municipiului Reşiţa: 0255/210258 - Serviciul Gospodărie
Urbană şi Mediu sau prin e-mail: mediu@primariaresita.ro.

ţia pentru Întreţinerea

ţei agroalimentare Re ţa Sud;
repararea carosabilului prin plomb

ţean de
Poliţie Cara

ţinerea cu asfalt frezat - Str. Nera, Rândurile I, II, III; întreţinerea
cu zgur Ţerova);

cosirea vegetaţiei în Triaj (Muzeul de Locomotive), Lend, cimitirul
nr. 7;

plantarea de petunii - rondurile din zona fântânii situate pe
BulevardulAlexandru Ioan Cuza

ţinere a carosabilului (scarificare

�

�

�

�

�

�

�

�

Cabinet Primar

Reşiţenii de la ACM Sport s-au clasat pe
primul loc la Campionatului Naţional de Viteză în
Coastă Dunlop 2014.

Clubul reşiţean ACM Sport a deschis în forţă
noul sezon competiţional, ocupând prima poziţie
în clasamentul pe echipe chiar de la debutul
Campionatului Naţional de Viteză în Coastă
Dunlop 2014, marcat prin Etapa I „Cupa Gorjului“,
desfăşurată în 17-18 mai 2014 pe traseul de la
Rânca. Clubul reşiţean a fost reprezentat de trei
piloţi: Lucian Hora, Ovidiu Zaberca şi Mircea
Pădurean, care s-au clasificat în Top 10 al
Clasamentului Open. În acest clasament Lucian
Hora s-a situat pe locul I, continuându-şi seria
victoriilor în cadrul Campionatului Dunlop,
campionat pe care îl domină categoric de patru
stagiuni. Acesta a obţinut un timp extrem de bun,
ţinând seama de condiţiile meteorologice şi de
carosabil. Ovidiu Zaberca a ocupat locul secund
în clasă şi locul 3 în Clasamentul Open, deşi la
prima urcare l-a devansat pe coechipierul său şi
ocupantul primului loc, Lucian Hora, cu 5
secunde.

Mircea Pădurean, cel mai nou component al
echipei ACM Sport, a reuşit să obţină un meritoriu
loc I în Clasa H2, după ce participarea sa în
manşele de concurs părea compromisă datorită
unor defecţiuni.

Cu toate acestea ACM Sport s-a situat pe
primul loc în clasamentul pe echipe, cu un total de
47 de puncte. Un scor care ar fi fost cu siguranţă
mai mare dacă Lucian Hora ar fi fost punctat şi la
clasă, nu doar la general, aşa cum stabileşte o
prevedere de ultimă oră a regulamentului
competiţiei. Piloţii ACM sport Reşiţa sunt hotărâţi
să-şi urmărească pe viitor obiectivele, adică
ocuparea primelor poziţii în grupe şi clase, a
primelor poziţii în Clasamentul Open şi, evident, a
primului loc în Clasamentul pe Echipe.

Următoarea etapă a Campionatului Naţional
de Viteză în Coastă Dunlop 2014, Marele Premiu
al Oraşului Braşov va avea loc în 7-8 iunie.

În anul 1992 Consiliul Local al municipiului
Reţiţa, cel de atunci, a dat în folosinţă gratuită un
teren de 80 de h Ministerului Apărării Naţionale,
teren pe care Unitatea Militară care exista, tot pe
atunci, în Reşiţa, U.M. 02524 Reşiţa, l-a folosit ca şi
poligon, este vorba despre Poligonul Reşiţa-
Moniom. În anul 2005 unitatea militară s-a desfiinţat,
iar de atunci poligonul nu mai este folosit pentru
activităţi specifice, cu excepţia Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă "Semenic". În 2006 şi
2009 prin hotărâri ale Consiliului Local, terenul pe
care se afla Poligonul a fost trecut din domeniul
public al statului şi administrarea MAN, în domeniul
public al municipiului Reşiţa, împreună cu toate
construcţiile aferente, adică 246 mp, mai exact

Cazarma. Dar când autorităţile s-au deplasat la faţa
locului au realizat că din clădiri n-a mai rămas nici
măcar fundaţia. Asta a dus la revocarea tuturor
hotărârilor de până atunci.

Astfel că autoritatea locală îşi doreşte ca întreg
terenul fostului Poligon să tracă din domeniul public
al statului şi de sub administrarea Ministerului
Apărării, în domeniul public al Reşiţei şi să fie
administrat de Consiliul Local, pentru că, precizează
primarul Reşiţei, acest teren poate fi folosit pentru
realizarea de lucrări şi obiective în interes local. Nu
se cunoaşte cu precizie care va fi utilitatea acestui
teren dar reprezentanţii locali îşi doresc să
întrebuinţeze acest loc în folosul cetăţenilor.

Debitoarea: SC Util Cos-Serv SRL

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

30.06.2014

28.07.2014
11.09.2014

, cu sediul social în loc. Re ţa, b-
dul Republicii, nr. 28, sc. B, ap. 13, jud. Cara

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este .

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe 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

judiciar, din Timi

ţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul 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
17.07.2014, ora 11:30 la sediul lichidatorului judiciar.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

şi
ş-Severin, nr. de

înmatriculare la registrul comer ş-Severin J11/597/2007, num

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

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este .

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta
şi drepturile de preferin

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

ş-Severin la dosar
, fiind timbrat

ăr
de înregistrare fiscală 22025510, prin lichidator

, cu sediul în Timi
ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ă trecute în tabelul preliminar de
crean ării în bpi.

Termenul pentru afi

ă Adunarea Generală a Asocia

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

ă corespunzător.

SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL

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

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

11.07.2014

17.07.2014 12:00

1427/115/2014

Campionatului Naţional de Viteză
în Coastă Dunlop 2014

Debitoarea SC Seba Sard Admir SRL

Pentru termenul de 21.06.2012 se citează:

, sediul social în loc. Moldova
Nou

ţului J11/428/2011, prin lichidator
judiciar SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în
Timi

ţ ţi
creditorii societ ţilor în insolvenţ

ţelor
n

ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva creanţelor n

ţelor
este 25.08.2014.

Termen de continuarea procedurii la data de 11.09.2014.

PASCU GHEORGHE SEBASTIAN, cetăţean român, domiciliat în
loc. Moldova Nouă, Sos. Nicolae Titulescu, bl. 26, sc. 1, ap. 2, jud. Caraş-
Severin, act de identitate tip CI , seria KS, nr. 372754 emis de SPCLEP
Moldova Nouă la data de 11.04.2014, data naşterii 15.04.1987, în loc.
Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin, CNP 1870415114409, în calitate de
asociat unic şi administrator.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin în dosar
nr. 3873/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

ă, ora ă, str. Francesco Griselini, nr. 0, BAZAR-
MODUL 4, jud. Cara ă 28979945,
număr de ordine în Registrul Comer

ă următoarea:

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

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean
ăscute în cursul procedurii, este de 23.06.2014

Termenul limită pentru verificarea crean

ăscute în cursul procedurii este 14.08.2014.
Termenul pentru afi

ş Moldova Nou
ş-Severin, Cod de identificare fiscal

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

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

şarea şi
comunicarea tabelului suplimentar este 24.07.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv consolidat al crean

NOTIFICARE

�

Instruirea preşedinţilor şi locţiitorilor din cele 366
de secţii de votare din judeţul Caraş-Severin
premergătoare alegerii membrilor din România în
Parlamentul European a avut loc miercuri, 21 mai
a.c. La Reşiţa au fost prezenţi, începând cu ora
11.00, preşedinţii a 248 de birouri electorale, iar
restul de 118 au fost convocaţi la Oraviţa, în partea a
doua a instruirii, cu începere de la ora 14.00.

Înainte de începerea şedinţei, preşedinţii au
ridicat materialele necesare procesului electoral şi
le-a fost înmânat Ghidul preşedinţilor birourilor
electorale ale secţiilor de votare, care conţine
reglementări complete privind modalitatea de
organizare şi funcţionare a birourilor electorale. La
instruire au fost prezenţi: subprefectul judeţului
Caraş-Severin, Miu Nicolae Ciobanu, preşedintele
Biroului Electoral Judeţean, Rustin Ciasc, directorul
Autorităţii Electorale Permanente – Filiala Caraş-
Severin, Nicolae Amzoi, directorul Direcţiei
Judeţene de Statistică, Petre Gheorghe, directorul
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, Corina Vîrvoni,
precum şi reprezentanţi ai Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă Semenic, Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Inspectoratului
Judeţean de Jandarmi şi Serviciului Judeţean de
Telecomunicaţii Speciale. În cadrul şedinţei, au fost
prezentate măsurile organizatorice pentru
desfăşurarea corespunzătoare în conformitate cu
prevederile legale a alegerilor membrilor din
România în Parlamentul European, atribuţiile
preşedinţilor şi locţiitorilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare şi s-au făcut precizări privind

operaţiunile de finalizare a procesului electoral şi
întocmirea Proceselor Verbale de centralizare a
voturilor şi constatare a rezultatelor pentru secţiile de
votare.

La nivelul judeţului Caraş-Severin, au fost
constituite birourile electorale în toate cele 366 de
secţii, din componenţa cărora fac parte un
preşedinte, un locţiitor şi şapte membri.

Buletinele de vot vor fi distribuite de reprezentanţi
ai Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin în
ziua de vineri, 23 mai, la sediile tuturor unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ. Prin Hotărârea de
Guvern 103/2014, privind aprobarea bugetului şi a
structurii cheltuielilor necesare pentru pregătirea,
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
membrii din România în Parlamentul European din
anul 2014, s-au stabilit sumele de bani ce vor fi
primite în perioada alegerilor europarlamentare de
preşedinţii, locţiitorii, dar şi ceilalţi membri ai secţiilor
de votare. Astfel, preşedinţilor şi locţiitorilor le revin
câte 85 de lei pe zi, impozabil 16%, dar nu mai mult
de cinci zile, iar celorlalţi membri ai secţiilor de votare
câte 65 de lei, impozabil 16%, dar nu mai mult de trei
zile. În ziua alegerilor, aceştia vor primi şi câte 10 lei
pentru hrană. Referitor la modul de exercitare a
dreptului de vot de către persoanele netranspor-
tabile din cauză de boală sau invaliditate la alegerile
pentru membrii din România în Parlamentul
European din anul 2014, cererile pentru urna
specială, însoţite de acte doveditoare, se depun la
birourile electorale ale secţiilor de votare numai în
ziua de sâmbătă, 24 mai, în intervalul orar 18.00 -
20.00. Solicitările înaintate ulterior vor fi respinse.

Instruirea pre}edin]ilor }i loc]iitorilor birourilor electorale
ale sec]iilor de votare

Poligonul Reşiţa - Moniom
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Procedura aplicabil@ cererilor de valoare redus@ }i
ordonan]a de plat@. Ce difer@

Anterior intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila, OG 5/2001 privind somatia
de plata si OUG 119/2007 privind combaterea intarzierii la plata in materie comerciala
erau normele legale care contineau proceduri de recuperare cu celeritate a unor tipuri de
creante. Noul Cod de procedura civila abroga ambele prevederi legale si aduce cateva
noutati, printre acestea numarandu-se procedura cererilor de valoare redusa si
ordonanta de plata.

Ambele proceduri reprezinta modalitati simplificate si urgente de recuperare a
creantelor restante, dar alegerea procedurii care se potriveste cel mai bine situatiei sau
nevoilor sale revine creditorului. De aceea, acesta trebuie sa cunoasca avantajele si
dezavantajele fiecarei proceduri si sa actioneze in cunostiinta de cauza.

Analizand procedura privind cererile de valoare redusa in paralel cu procedura
ordonantei de plata, se observa ca partile nu se numesc creditor si debitor in procedura
cererilor de valoare redusa, nu se vorbeste de creanta sau de conditiile pe care trebuie sa
le indeplineasca orice creanta si anume sa fie certa, lichida si exigibila.

Singura concluzie care se poate trage este ca legiuitorul nu a vrut sa limiteze aceasta
procedura doar la creante sau doar la calitatea partilor de creditor si debitor, prin urmare
este o procedura teoretic aplicabila si altor litigii decat cele care au ca obiect o creanta.

Procedura ordonantei de plata are aplicabilitate limitata la creante, la sume de bani,
dar raporturile juridice din care pot deriva aceste creante sunt variate, fiind extinsa sfera
prevazuta initial de legiuitor prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 119/2007.

Valoarea sumei ce poate fi recuperata prin procedurile speciale difera la cele doua
proceduri speciale. In timp ce procedura cererilor de valoare redusa instituie o valoare
limita de 10.000 lei, ordonanta de plata nu limiteaza aceasta valoare. Din aceasta cauza
poate diferi si instant competenta sa judece cererea. Procedura cererilor de valoare
redusa va fi totdeauna de competenta judecatoriei, in virtutea valorii limita impuse de
legiuitor. Ordonanta de plata poate fi insa si de competenta tribunalului.

In procedura cererilor de valoare redusa, in considerentele valorii scazute a obiectului
cererii, nu este prevazuta o etapa prealabila introducerii actiunii in instanta.

Pentru procedura ordonantei de plata, este obligatorie somarea debitorului anterior
sesizarii instantei de catre creditor.

Referitor la intampinare, in cadrul procedurii cererilor de valoare redusa, intampinarea
se depune in termen de 30 de zile de la primirea cererii formulate de catre reclamant si
este optionala, neafectand pretentiile reclamantului.

Intampinarea se comunica reclamantului.
In cazul ordonantei de plata, intampinarea se depune cu cel putin 3 zile inainte de

primul termen, iar nedepunerea intampinarii poate duce la imposibilitatea debitorului de a
formula aparari sau a depune probe, iar sanctiunea pentru nedepunerea in termen este
tot decaderea, ca si in cazul procedurii privind cererile de valoare redusa.

In procedura ordonantei de plata, intampinarea nu se comunica creditorului.
Totodata nedepunerea intampinarii poate indreptati instanta sa considere ca prin

nedepunere debitorul recunoaste pretentiile creditorului.

Domeniu de aplicare

Procedura prealabila

Intampinare

Nu l@sa]i copiii la }coal@. Risca]i ^nchisoarea
Noul cod penal a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2014. Prevederi noi modifica

regimul sanctiunilor instituite pana la aceasta data.
Una dintre modificari este si in cazul parintilor care isi impiedica copiii sa frecventeze

cursurile scoale si in cazul parintilor care isi retrag copiii de la scoala.
Astfel, pentru savarsirea acestor acte, parintii risca pedeapsa cu inchisoare, in lumina

noului cod penal. Conform vechiului cod penal, parintii care nu oferea copiilor acces la
cursurile scolare nu erau pedepsiti de legislatie.

In prezent, lucrurile se schimba si se aduc in discutie noi aspecte. Astfel, tinand cont
de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, invatamantul general obligatoriu este de 11
clase, cuprinzand invatamant primar, invatamant gimnazial si primii 2 ani ai
invatamantului secundar superior.

Noul Cod Penal instituie pedepse pentru parintii care isi retrag copiii de la scoala sau ii
impiedica sa frecventeze cursurile scolare, catalogand aceste acte ca fiind infractiuni si
introducandu-le la capitolul "Infractiuni contra familiei".

Astfel, in noul cod penal se precizeaza:
"Parintele sau persoana careia i-a fost incredintat, potrivit legii, un minor si care, in

mod nejustificat, il retrage sau il impiedica prin orice mijloace sa urmeze cursurile
invatamantului general obligatoriu se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau
cu amenda"

Pedeapsa nu se mai instituie daca, inainte de finalizarea urmaririi penale,
inculpatul efectueaza toate demersurile pentru ca minorul sa reia frecventarea cursurilor
scoale.

ART. 380 - Impiedicarea accesului la invatamantul general obligatoriu
(1) Parintele sau persoana careia i-a fost incredintat, potrivit legii, un minor si care, in

mod nejustificat, il retrage sau il impiedica prin orice mijloace sa urmeze cursurile
invatamantului general obligatoriu se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau
cu amenda.

(2) Fapta nu se pedepseste daca inainte de terminarea urmaririi penale inculpatul
asigura reluarea frecventarii cursurilor de catre minor.

(3) Daca pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare inculpatul asigura
reluarea frecventarii cursurilor de catre minor, instanta dispune, dupa caz, amanarea
aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, chiar daca nu
sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru aceasta.

Atentie!

Procedura de compensare datorii. Aspecte esen]iale
Cadrul legal. In noul Cod civil, compensatiei ii sunt dedicate opt articole, de la art.1616

la 1623, insa aplicatii ale compensatiei intalnim si in art. 1039 (3) din noul Cod civil, in
materie testamentara, potrivit caruia “Legatul in favoarea creditorului nu este prezumat a
fi facut in compensatia creantei sale” sau in art. 1154 (3), in materie de donatie, potrivit
caruia “Donatarul poate retine bunul pana la plata efectiva a sumelor ce ii sunt datorate
pentru cheltuielile prevazute la alin. (1), afara de cazul in care creanta lui se
compenseaza cu despagubirile pe care le datoreaza potrivit alin. (2) “.

Totodata, este de precizat ca mecanismul compensatoriu are aplicatii practice in
numeroase alte ramuri de drept: comercial, fiscal, dreptul familiei, etc.

A. Efectul extinctiv:
Stingerea datoriilor reciproce pana la concurenta celei mai mici dintre ele;
Stingerea garantiilor si accesoriilor;
Consecinte:
a) Fideiusorul poate opune creditorului compensatia creantei pe care debitorul prin-

cipal, a carui datorie o garanteaza, o dobandeste fata de creditorul obligatiei garantate;
b) Debitorul nu poate opune compensatia creantei fidejusorului impotriva creditorului

sau (art. 1621 NCC);
c) Compensatia intre creditor si un codebitor solidar produce stingerea obligatiei

numai in limita partii de datorie a codebitorului solidar cu care se realizeaza compensatia.
Ceilalti codebitori solidari raman obligati pentru partea de datorie ramasa dupa ce a
operat compensatia (art. 1450 NCC);

d) Compensatia intre unul dintre debitorii obligati indivizibil si creditor „stinge obligatia
indivizibila si ii libereaza pe ceilalti debitori, acestia ramanand insa tinuti sa plateasca
celui dintai echivalentul partilor lor” (art. 1432 (1)NCC);

B. Efectul automat.
Compensatia opereaza de plin drept, prin efectul legii.
Consecinta: mecanismul compensatiei opereaza atat intre persoane capabile cat si

incapabile (nota 1).
Compensatia nu poate insa opera impotriva vointei partilor.
(nota 1) Pentru definitia capacitatii, respectiv incapacitatii a se vedea dispozitiile Cartii

I, titlul II si IV “Despre persoane” din noul Cod civil.

Efectele compensatiei

O nou@ tax@ ilegal@: Accize pentru ^nmatricularea
autoturismelor cu cilindre mai mari de 3000 cmc
Intrebarea este daca se poate ataca la fel ca si timbru de mediu? Raspunsul este categoric

DA. Este vorba de un act administrativ si se ataca ca atare.
Este discrimatorie pentru ca se plateste si la impozit si ca timbru de mediu. Incredibil.
V-ati saturat de impozitele pe care trebuie sa le platiti anual? De taxele care trebuie

achitate pentru fiecare inmatriculare? De amenzile usturatoare datorate in cazul in care
comiteti o contraventie? De taxa de prima inmatriculare, de poluare, timbru de mediu sau cum
s-o mai fi chemand in decursul celor sapte ani care au trecut de cand a fost introdusa? „Si ce
daca?!”, parca ar zice autoritatile.

Incepand cu 1 septembrie 2013 a intrat in vigoare O G nr. 16 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-
bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr. 490/02.08.2013. Ce spune aceasta ordonanta?

Partea care ne intereseaza in articolul de fata o reprezinta articolul 207 privind sfera de
aplicare a accizei unde, la litera i, regasim: autoturisme

c:

. .

ţionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, S703 24

.
a 1 cmc

şi autoturisme de teren, inclusiv cele
importate sau achizi şi
8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm3. In Anexa 2 sunt
prezentate si valorile accizei, astfel:

8 Autoturisme si autoturisme de teren inclusiv din import rulate a căror capacitate cilindrica
este mai mare sau egala cu 3.000 cm

Prin urmare, toate masinile care vor fi cumparate si aduse la noi in tara, indiferent ca sunt
din afara sau din interiorul Uniunii Europene, indiferent ca sunt noi sau la mana a doua si a
caror capacitate cilindrica este egala sau mai mare de 3000 cmc, vor fi accizate cu echivalentul
in euro a valorii capacitatii cilindrice (ex.: daca autoturismul are 3200 cmc, atunci suma de
plata va fi de 3200 euro).

In acest sens, persoanele fizice care doresc sa inmatriculeze pentru prima oara un vehicul
achizitionat intracomunitar, cu o capacitate cilindrica mai mare de 3000 cmc, vor fi nevoite sa
prezinte la Directia de Inmatriculari un certificat eliberat de ANAF care sa ateste ca au platit
aceasta acciza, asa cum este prezentat in Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 3361/2013. Certificatul se elibereaza de catre organul financiar in raza
caruia isi are domiciliul fiscal persoana in cauza, la cererea acesteia, cerere care va fi insotita si
de dovada platii sumei catre bugetul de stat. Termenul de eliberare este de 3 zile lucratoare de
la data depunerii cererii. Daca autovehiculul a fost achizitionat din afara Uniunii Europene,
trebuie prezentata declaratia vamala care atesta efectuarea formalitatilor de punere in libera
circulatie.

cciza echivalent euro/

Suspendarea execut@rii silite ^ntr-o executare a b@ncii.
Ce fac?

Procentul foarte mare de cereri privind creditarea la inceputul anului 2007 parca
prevedea o criza economica ce lua amploare, insa nimeni nu voia sa o creada. Tot atunci
a fost inregistrata si cea mai mare cerere de accesare a profesiei de executor
judecatoresc, de parca cei interesati au simtit ceea ce avea sa vina.

Stim cu totii ca, in momentul declansarii scadentei anticipate, este doar un pas pana la
inceperea executarii silite si tragedia survine in momentul in care exista o ipoteca
instituita pe imobilul pe care il detine persoana in cauza, iar executarea silita se
efectueaza pe acest imobil.

Multe persoane nu stiu ca atunci cand au semnat un contract de credit, de fapt, au
semnat un angajament variabil in detrimentul acestora si in favoarea bancii, cum ar fi
modificarea dobanzii de referinta, aplicarea unor comisioane, cum ar fi cel de risc, de
gestiune sau administrare ce, in fapt, duceau la o dobanda ascunsa crescuta, astfel
datoria debitorului crescand de la luna la luna.

Toate aceste clauze abuzive, cum sunt ele determinate de legea 193/2000 modificata
in 2013, duc intr-un final, daca actiunea este facuta corespunzator, la o anulare cel putin
partiala a actelor de executare silita, iar daca actele de executare sunt lovite de nulitate
absoluta, pot duce chiar la o redobandire a unui imobil pierdut in cadrul procedurii
executionale.

Un element extrem de important pe care trebuie sa il aiba in vedere cei executati se
refera la cercetarea amanuntita a incuviintarii executarii silite, care poate fi dispusa, sub
sanctiunea nulitatii absolute, doar de catre instanta de executare.

In noul cod de procedura civila, instanta de executare se refera la cea din
circumscriptia locului unde isi are sediul executorul judecatoresc, raportat la prima
instanta in grad, judecatoria. Daca aceasta incuviintare este luata de la o alta judecatorie,
atunci executarea silita este nula absolut si toate actele sunt anulate de instanta de
judecata investita cu solutionarea contestatiei la executare.

De observat ar fi incheierea de incuviintare a executarii prin prisma incuviintarii la
executare atat a debitului ce emana din titlul executoriu, cat si a cheltuielilor de executare.
Daca cheltuielile de executare nu sunt cuprinse in mod specific in cadrul incheierii
judecatoresti, atunci prin actiunea contestatiei la executare, procesele verbale de
stabilire a cheltuielilor pot fi anulate integral.

Trebuie sa avem in vedere faptul ca, prin raportare la dispozitiile codului de procedura,
atunci cand titlul executoriu nu emana de la o instanta de judecata, pot fi facute aparari si
critici ale titlului executoriu in sensul contestarii exigiblitatii si certitudinii creantei.

Un contract de credit la care avem calculate dobanzile si penalitatile de catre un
functionar bancar poate sa aiba erori de calcul, astfel suma intr-un final executata reiese
ca fiind in excedent, iar singura instanta competenta sa se pronunte pe o asemenea
recalculare este instanta de executare investita cu o contestatie la executare.

Nu trebuie sa pierdem din vedere faptul ca singurii interesati de o stabilire in concret a
sumei executate sunt debitorii, ori pentru acestia exista, asa cum am aratat si mai sus,
contestatia la executare, menita sa elimine orice suspiciune asupra posibilelor erori de
executare.

De retinut este faptul ca atunci cand sunt executati de catre banca, debitorii trebuie sa
analizeze in primul rand contractul de credit si sa vada daca intr-adevar nu contine clauze
abuzive, iar atunci cand sunt descoperite ele pot fi denuntate in instanta.

Printr-o contestatie la executare se pot elimina din actele de executare sume
importante ce pot proveni din recalculari de dobanzi, comisioane ascunse si alte spete
bancare, ceea ce ar duce la o scadere considerabila a sumei executate. Astfel, o ase-
menea decizie poate da posibilitatea redresarii financiare totale sau partiale a debitorului.

Privind suspendarea executarii, instantele din Romania s-au pronunat din moduri
diferite, insa majoritatea, atunci cand conditiile au fost indeplinire, au suspendat fara
drept de atacare, prin incheieri irevocabile, executarile pornite de banci impotriva
clientilor.

Salvarea vine din clauzele abuzive

Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av. Coltuc Marius, 0745 150 894-



4

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�Legea concuren

şi Piscicul
tur

şi piscicultur
şi zonelor de prohibi

şi a zonelor de protec

şi
modelelor (M.O. nr. 242 din 04.04.2014)

Ordinul Departamentului pentru Ape, P şi
Piscicultur

şi cotele de pescuit
alocate pentru anul 2014, pe specii şi zone (M.O. nr. 243
din 04.04.2014)

Guvernul României - Normele metodologice privind
prioritizarea proiectelor de investi

şi boli profesionale (M.O. nr. 251 din
08.04.2014)

Ordinul Ministerului S
şi completarea Ordinului ministrului s

şi realizare a ac
şi îngrijirea pacien

şi completarea
Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (M.O. nr.
255 din 08.04.2014)

şi Piscicul
tur

şi protec

şi modernizare a activit
şi serviciilor de pia

şi mijlocii, me
diul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea pro
cedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi
modernizarea activit
şi serviciilor de pia

şi facilitarea
accesului la finan

şi mijlo
cii, a Programului na

şteşugurilor şi artizanatului şi a Programului na
şi dezvoltare de incubatoare

tehnologice şi de afaceri (M.O. nr. 256 din 09.04.2014)

ţei nr. 21/1996 (M.O. nr. 240 din
03.04.2014)

Ordinul Departamentului pentruApe, P -

ţie a
pescuitului, precum ţie a resurselor
acvatice vii în anul 2014 (M.O. nr. 241 din 04.04.2014)

Legea nr. 129(r3)/1992 privind protecţia desenelor

ţii publice din 26.03.2014

(M.O. nr. 249 din 07.04.2014)
Legea nr. 346(r2)/2002 privind asigurarea pentru

accidente de munc

ţii nr. 380/2014 pentru
modificarea ţii
nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de
finanţare ţiunilor prioritare pentru
monitorizarea, tratamentul ţilor critici din
secţiileATI (M.O. nr. 254 din 08.04.2014)

Legea nr. 30/2014 pentru modificarea

Ordinul Departamentului pentruApe, P -
-

ţia populaţiei de iepure-de-câmp(Lepus
europaeus) din România (M.O. nr. 256 din 09.04.2014)

Ordinul Ministerului Economiei nr. 577/2014 privind
modificarea Procedurii de implementare a Programului de
dezvoltare ţilor de comercializare
a produselor ţ

-
-

ţilor de comercializare a produselor
ţ

ţilor antreprenoriale în rândul tinerilor
ţare - START, a Programului naţional mul-

tianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul
femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici -

ţional multianual pentru susţinerea
me ţional
multianual de înfiinţare

ăduri
ă nr. 293/2014 pentru completarea Ordinului ministrului

delegat pentru ape, păduri ă nr. 83/2014
privind stabilirea perioadelor

ăduri
ă nr. 284/2014 privind aprobarea măsurilor de

reglementare a efortului de pescuit

ă

ănătă
ănătă

ăduri
ă nr. 301/2014 privind adoptarea de măsuri pentru ame

liorarea

ă
ă, aprobată prin Ordinul

ministrului delegat pentru întreprinderi mici

ă
ă, a Programului pentru dezvoltarea

abilită

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

În cadrul Programului de stimulare a
înnoirii Parcului auto naţional 2014, pentru
persoane fizice, pân

ţiei Fondului
pentru Mediu (AFM) a fost înregistrat un
num

ă luni, 19 mai 2014, în
sistemul informatic al Administra

ăr de 5.720 de rezervări.

Crucea Ro Donaşie Român şi sms la nr. 8829 (2 Eur/sms)ă a lansat apelul umanitar: Inunda ăcute online, pe www.crucearosie.roţii în Balcani. ţiile pot fi f
Secretarul general al NATO Mo

Prima rectificare bugetar
Pentru semestrul I al anului 2014,

începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acord

şi vicepreşedintele SUA au efectuat o vizit şi sus
şi votul au fost programate s

şitul lunii iulie - începutul lunii august, dup
ş

ă în România, la câteva zile distan ă ă ini ă de PNL ă de
partidele de opozi ă în plenul reunit al parlamentului joi, 22 mai. Dezbaterea ă aibă loc pe 26 mai ă din
acest an va fi efectuată la sfâr ă discu

ă sub formă de tichete de cre ă este de 430 lei

ţ ţiunea de cenzur ţiat ţinut
ţie va fi citit

ţiile cu FMI, potrivit ministrului delegat pentru Buget

� �

�

�

�

�

� �

�

�

Pentru semestrul I al anului 2014, începând cu luna mai,
valoarea nominal Asisten

Delega România a avut o cre
inistrul Educa

ă a unui tichet de masă rămâne la suma de 9,35 lei, la fel ca până în prezent
ă a PNL a votat recent fuziunea prin absorb ă de

3,8% pe primul trimestru, fa ă de aceea ă a anului trecut, conform datelor publicate de Institutul Na ă
ă ământul preuniversitar"

ţii medicali generali ţii medicali se vor
pensiona la vârsta de 65 de ani ţia Permanent ţie cu Partidul Popular

ţ ţional de Statistic M ţiei Naţionale
ţiei Române de ţional "Educaţie prin ţ

şti, moaşele şi asisten
ştere economic

şi perioad şi
preşedintele Federa Şah au semnat Protocolul de colaborare privind derularea Programului na şah în înv

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a
ini

şi Turism.

ţiat un act normativ prin care se elimin

ţi, a anunţat recent ministrul
delegat pentru IMM, Mediul deAfaceri

ă limita de vârstă
de 35 de ani pentru întreprinzătorii care vor să demareze
o afacere în cadrul Programului SRL-D, dedicat
întreprinzătorilor debutan

| 22 - 28 Mai 2014 | PRISMA

Acte normative incluse pe agenda
{edin]ei Guvernului României din 20 mai

Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţ
ţei de urgenţ

ţi directe ţi naţionale directe complementare, care se
acord

ţile
agricole

ţa de Urgenţ

ţa de Urgenţ

ţiei

ţ

ţegovina, precum ţei internaţionale Prin
Hot

ţia din Serbia, Bosnia ţegovina, afectat
ţile naturale, unele produse constând în alimente,

p ţe de pern
ţ

ţinând ISU Timi

ă privind
modificarea ă a
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de
plă ă

ă în agricultură, începând cu anul 2007,
ă

ă.

Guvernul a aprobat Ordonan ă pentru modifi
carea unor acte normative privind taxele

ă, prin care
se realizează o reducere de 12 taxe

ărârea pentru modificarea unor
acte normative privind taxe

ări de servicii Prin acest act normativ se realizează o
reducere de 15 taxe/tarife, dintre care 5 prin eliminare

ări sub 100.000 lei pentru o taxă.

Guvernul a adoptat Hotărârea pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004.

Guvernul a adoptat Hotărârea privind acordarea de către
România a unor ajutoare umanitare externe de urgen ă, cu
titlu gratuit, pentru Republica Serbia

ărârea aprobată de Guvern se scot din rezervele de stat
ă cu titlu gratuit, ca ajutoare umanitare, pentru

popula ă de
calamită

ături, saci de dormit, cear ă, apă, în limita
sumei de 880 mii lei. Totodată, ca ajutor de urgen ă, se va
trimite în Republica Serbia o echipă pentru evacuarea
zonelor inundate, formată din personal

şi completarea Ordonan

şi pl
şi pentru

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societ
şi alte forme de asociere în agricultur

şi tarifele nefiscale
Guvernul a aprobat aceasta Ordonan

şi tarife, din care 5 prin
eliminare şi 7 prin comasare. Actul normativ va contribui la
reducerea birocra şi a poverii fiscale, precum şi la
simplificarea accesului la serviciile publice.

Guvernul a adoptat Hot
şi tarife percepute pentru unele

prest
şi 10

prin comasare. Acestea sunt taxe pentru care, în 2013, au
fost realizate încas

şi pentru Bosnia şi
Her şi a asisten

şi se acord
şi Her

şafuri, fe

şi echipamente
specializate, apar ş.

-
.

.

.

Dezvoltarea unei re

-

ţele transfrontaliere de Telediagnostic
ţiile de s

ţele
transfrontaliere de Telediagnostic

ţiile de s

ţ,
Spitalul Judeţean de Urgenţ ţa

ţ
ţii din partea UE, spitalele implicate au fost

dotate cu aparatur

ţilor
asistenţ ţ

ţire real
ţ ţa româno-sârb

ţilor
de management al programelor de cooperarea teritorial

ţi ai Comisiei Europene
ţilor de implementare, la eveniment au participat

ţare
european

ţii comune pentru probleme
comune de pe teritoriul UE ţ

ţie, energie, asistenţ

ţii a patru dintre proiectele de
succes implementate în Uniunea European ţ

ţi s ţinute
ţilor locale pe care le reprezint

şi Teleconsultare în institu

şi Teleconsultare în
institu

şe
şi şi de la Centrul de

S şte (Serbia) s

şi mai sigure, cu o îmbun

şi ai
autorit şi
beneficiari ai celor 8000 de proiecte ce au primit finan

şi care au
contribuit la promovarea unor solu

şi al

şi crearea de locuri de munc

şi în
şi beneficiile

aduse comunit

ănătate - un proiect de
succes prezentat Europei la Bruxelles

Unul dintre proiectele implementate în zona transfronta
lieră româno-sârbă a fost prezentat alături de alte trei proiecte
de succes în domeniul cooperării teritoriale europene.

Este vorba de proiectul Dezvoltarea unei re

ănătate, derulat în cadrul Programului IPA de
Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia.
Proiectul a permis medicilor de la Spitalul General Vâr

ă Re
ănătate Ziti ă colaboreze, prin intermediul unui

sistem medical unic în cele două ări. Datorită sprijinului sub
formă de investi

ă medicală performantă. Proiectul implică
utilizarea în comun a unui sistem unic de telemedicină, ceea
ce permite medicilor să folosească tehnologiile inovatoare din
domeniul datelor electronice pentru a oferi pacien

ă medicală la distan ă. Acest lucru a redus costurile
medicale, a oferit servicii de diagnosticare mai bune, mai
rapide ătă ă a serviciilor de
asisten ă medicală la grani ă.

Prezentarea a avut loc la Întâlnirea anuală de a autorită
ă

europeană (CTE), organizată în perioada 19-20 mai 2014 la
Bruxelles. Alături de reprezentan

ă

ă nerambursabilă în perioada 2007-2013

ărilor vecine din următoarele
domenii: transport, educa ă medicală,
formare profesională ă. În cadrul
acestui eveniment, reprezentan

ă ările vecine
au fost invita ă prezinte rezultatele ob

ă ă.
MDRAP 20 Mai 2014,

Au fost deschise prima sesiune de cereri de proiecte pentru
modernizarea exploataţiilor agricole prin

ţiilor agricole prin M
ţional de Dezvoltare Rural

M
ţional de Dezvoltare Rural

ăsura 121 a
Programului Na ă 2014 – 2020

ăsura 121 a Programului
Na ă 2014 – 2020.

şi
prima sesiune de cereri de proiecte pentru modernizarea
exploata

Ministrul Educaţiei Naţionale a semnat un acord de
parteneriat cu Asociaţia European

ţiei Naţionale, Remus Pricopie,
ţiei Europene a Cadrelor Didactice, Silvano

Marseglia, au semnat marţi, 20 mai, „Convenţia Cadru de
Parteneriat”. Obiectivele acordului vizeaz

ţiuni menite s
ţionale ale Uniunii Europene, la facilitarea

schimbului de bune practici în educaţie

ţiei
ţionali,

inspectorii ţ

ţia European
ţionale europene

pentru formarea cadrelor didactice ţiuni
comune de formare continu

ţi ai celor dou ţii va monitoriza
implementarea m

ă a Cadrelor Didactice,
pentru ca profesorii să poată accesa mai u

ăinătate
Ministrul Educa

ă dezvoltarea unor
ac ă contribuie la o mai bună cunoa

ătre
un dialog multicultural

ăzute în Strategia europeană în

domeniul educa ării profesionale.
Beneficiarii acestui acord vor fi managerii educa

ă ământul privat

ă a Cadrelor Didactice vor
promova implementarea programelor educa

ă a cadrelor didactice. O comisie
formată din reprezentan ă institu

ăsurilor parteneriatului, a cărui durată este
de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă egală.

şor programe şi
stagii de formare în str

şi preşedin-
tele Asocia

ştere a
sistemelor educa

şi la deschiderea c
şi multilingvistic proactiv. Aceste obiec-

tive se circumscriu celor prev

şi form

şcolari, cadrele didactice din înv şi
de stat.

MEN şi Asocia

şi vor derula ac

Biroul de presă - MED, 20.05.2014

Reglement@ri referitoare la
neimpozitarea profitului

reinvestit }i la taxa pe construc]ii

�

�

�

Guvernul a aprobat în 20 mai, la propunerea
Ministerului Finanţelor Publice, Hot

ţi ai mediului de afaceri, ai asociaţiilor
patronale

ţin o serie de clarific

ţii.
Pentru o mai bun ţelegere a modalit ţii de

calcul a profitului reinvestit pentru contribuabilii
care aplic

ţin exemple de calcul,
diferenţiate în funcţie de sistemul trimestrial sau
anual de declarare

ţiaz

ţiune a echipamentului. Având în
vedere c

ţiune un echipament în
trimestrul IV 2014, poate aplica scutirea pentru
profitul realizat în trimestrele III

ţ
ţiilor puse în

funcţiune pe perioada întregului an fiscal. Profitul
asupra c

ţi ani
consecutivi ţ

ţiei se ia în calcul la data punerii în
funcţiune. Aceasta se raporteaz

ţiune.
Normele cuprind, de asemenea, preciz

ţii.
Mai exact, sunt avute în vedere unele situaţii

specifice ca urmare a aplic

ţiilor (înregistrarea ca
investiţii în curs a construcţiilor realizate în regie
proprie sau antrepriz ţa
din afara bilanţului,etc).

ărârea pentru
modificarea

G. nr. 44/2004.
Actul normativ, adoptat după consultări cu

reprezentan

ări
privind aplicarea reglementărilor referitoare la
neimpozitarea profitului reinvestit

ă în ă

ă pentru această facilitate fiscală,
normele metodologice con

ă a impozitului pe profit.
Primul exemplu eviden ă faptul că suma

profitului asupra căreia i se aplică facilitatea fiscală
este cea înregistrată în trimestrul în care se face
punerea în func

ă pentru 2014, scutirea de la plata
impozitului reinvestit se aplică începând cu 1 iulie,
exemplul de calcul se raportează la profitul contabil
brut aferent perioadei rămase din anul fiscal 2014,
respectiv 1 iulie-31 decembrie 2014. Concret: un
investitor care pune în func

ă contribuabilii care
aplică sistemul anual de declarare ă a
impozitului pe profit, punând în eviden ă faptul că
ace ă valoarea investi

ăruia se aplică scutirea este cel realizat pe
întregul an fiscal.

Al treilea exemplu vizează realizarea unor
echipamente tehnologice pentru mai mul

ă faptul că valoarea
totală a investi

ă la profitul realizat
în trimestrul-anul punerii în func

ări
ă echipamente

tehnologice în baza unor contracte de leasing.
Actul normativ adoptat include

ări ale modului de determinare a bazei
impozabile a impozitului pe construc

ării corelate cu Titlul IX
din Codul fiscal sau ca urmare a reflectării în
contabilitate a construc

ă, înregistrarea în eviden

şi completarea Normelor metodolo-
gice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin H.

şi sindicale care fac parte din Comisia de
dialog social a MFP, con

şi la taxa pe
construc

şi plat

şi IV 2014.
Al doilea exemplu vizeaz

şi plat

ştia totalizeaz

şi pune în eviden

şi
pentru contribuabilii care utilizeaz

şi o serie de
clarific

Ministerul Finantelor Publice

Dezvoltarea unei re]ele transfrontaliere
de Telediagnostic }i Teleconsultare

în institu]iile de s@n@tate

Facilitarea schimbului de bune practici în educaţie
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Preşedintele rus a efectuat o vizit
şedintelui chinez Xi Jinping. Stabilirea de leg

şedin

Vladimir Putin ă de stat în China între 20-21 mai, la
invita ături mai strânse cu Republica
Populară Chineză - prietenul nostru de încredere - este o prioritate de politică externă
necondi ă a Rusiei, a declarat Putin într-un interviu cu mass-media din China în
ajunul vizitei sale la Shanghai. Cei doi pre

ă.

ţia pre

ţionat
ţi au asistat la semnarea unor serii de

acorduri importante de cooperare bilateral

Comisarul european pentru Energie s-a întâlnit cu ministrul rus al energiei, la
Berlin, pentru a discuta problemele legate de siguranţa aprovizion

ţile implicate.

ării cu gaze
naturale ătre .A fost o întâlnire care a ajutat
la pregătirea terenului pentru cea de a doua reuniune trilaterală între UE, Rusia

ă pentru 26 mai, dată supusă confirmării de către
toate păr

şi de tranzit din via c
şi

Ucraina.Aceasta este programat

Rusia Ucraina UE

� �

�

� �

�

�

ţienii au refuzat prin
referendum, introducerea unui salariu minim pe economie 22 de franci elveţieni pe or ţionarea a 22 de noi avioane de lupt

ţii Parlamentului pân
ţionalist hindus Bharatiya

Janata, condus de Narendra Modi, este câ ţa Partidului Congresului, care a condus India aproape neîntrerupt de la
independenţa faţ

Parlamentului de la Ierusalim a declan Parlamentul leton a adoptat amendamente care
introduc r Elve

Guvernul Libiei a cerut suspendarea activit Venezuela va trimite c
Partidul na

şat procedura pentru alegerea unui nou preşedinte al statului Israel în 10 iunie
şi trivializarea agresiunii URSS şi Germaniei naziste împotriva Letoniei

şi achizi

şi motorin şedintele palestinian Mahmoud Abbas şi omologul s
ştig şat al alegerilor legislative din India, în fa

ăspunderea penală pentru negarea publică, justificarea
ă (18 euro) ă, în valoare de 3.1 miliarde

franci ă ă la următoarele alegeri generale ătreAutoritatea Palestiniană 240.000
barili de petrol ă, în urma unui acord între Pre ău venezuelean

ătorul deta
ă de Marea Britanie în 1947
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Pământul va trece, pentru prima dată, prin "urmele de praf" ale
Cometei 209P/LINEAR

Un eveniment ceresc neobservate anterior, numit ploaia de
meteori ă în noaptea
din 23 mai, când to ă, din 1803 până în
1924, se pot intersecta pe orbita Pământului.

De ă privească ploile anuale de
meteori (ploi de stele-popular), cum ar fi Leonide

ământul trece prin resturile lăsate în urmă de cometa Swift-
Tuttle, meteorii din zilele următoare nu au înfrumuse

ă acum.
Spectacolul este rezultatul trecerii unor bucă ă

ă desprinse din Cometa 209P/LINEAR, o cometă minoră,
care a fost descoperită în 2004 de către ini

ă orbita completă în
jurul Soarelui o dată la cinci ani.A fost clasificată ca făcând parte din
familia meteori

ă pentru spectatori
în America de Nord ă fiind pentru
noaptea din 23 mai

ă răsărit
ă a cometei ă mărimii sale

reduse, se estimează numărul meteorilor între 100 ă.
La 29 mai 2014, cometa va trece la 8.290.000 km de Pământ,

dar nu va putea fi observată cu ochiul liber.

.

ţi Camelopardalid, va avea loc pentru prima dat
ţi norii desprin

ţat cerul nostru
pân

ţi mici de roc
ţ

ţiativa Lincoln Near-
Earth Asteroid Research. Cometa efectueaz

ţilor Jupiter (comete cu perioade orbitale mai mici de
20 de ani).

Ploaia de meteori Camelopardalid va fi vizibil

ţa devreme în 24 mai, în jurul orei 7:00
UT/GMT. În partea de vest a Europei, Marea Britanie de exemplu,
evenimentul va avea loc dup

şi din comet

şi observatorii cerului au putut s
şi Perseide, atunci

când P

şi
ghea

şi sudul Canadei, prognozat
şi diminea

şi nu va fi vizibil. În lipsa unor
date privind activitatea trecut şi datorit

şi 400 pe or

Alegerile europene din mai 2014 vor oferi alegătorilor
ă a Uniunii

Europene atunci când îi vor vota pe cei 751 de deputa

ătorii cinci ani.

Fiecare stat membru are propriile legi electorale
ă ăi se vor prezenta la vot, în

timpul perioadei de patru zile dedicate alegerilor, respectiv 22
- 25 mai 2014.Alegătorii români se vor prezenta la urne la data
de 25 mai pentru a-i alege pe cei 32 de deputa

ă, 25 mai.

Uniunea Europeană face eforturi pentru a depă
ă, iar liderii UE reflectează asupra direc

ă acum.
Ele le vor permite alegătorilor să evalueze eforturile

depuse de liderii UE pentru a face fa ă crizei din zona euro
ă î

ă o mai strânsă integrare economică ă. Mai
mult decât atât, acestea vor fi primele alegeri desfă

ă intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în 2009,
care a conferit o serie de noi competen

ă introdusă de tratat este că, pentru prima
dată, nominalizarea de către statele membre a pre

ă ă
seama de rezultatul alegerilor europene. Candidatul la
această func

ătorii au acum un cuvânt greu de
spus în privin

ă îi succeadă actualului
Pre

ătuit din deputa

ă l-a nominalizat pe Alexis Tsipras, liderul partidului
Syriza din Grecia.

De asemenea, noua majoritate politică rezultată în urma
alegerilor va elabora legisla ă în următorii cinci ani
în domenii cum ar fi pia ă sau libertă ă

ărei membri sunt
ale ă un pivot al sistemului
decizional al Uniunii ă pe picior de egalitate cu

guvernele na ă
legisla

ă de opinii
ă

ări, dar cu convingeri politice similare.
În prezent, în Parlamentul European există

ă al
Parlamentului, membrii unui grup trebuie să împărtă ă
aceea ă” ă includă cel
pu ătrime dintre statele
membre (în prezent cel pu

ă
adere la un grup, vor ocupa fotolii separate.

Grupurile politice reprezentate în Parlamentul European
în actuala legislatură sunt:

: Grupul Partidului Popular European (Cre

ă
Europeană: 55

: Conservatorii

ă: 35

: Grupul Europa Libertă

şansa de a influen

şi fiecare
decide data la care cet

şi criza
economic

şi
s şi exprime opiniile în ceea ce priveşte planurile care
vizeaz şi politic

şurate
dup

şedintelui
Comisiei Europene care îi va succeda în func

şedintele
Comisiei. Prin urmare, aleg

şedinte al Comisiei Europene. PPE l-a nominalizat pe
Jean-Claude Juncker, fost premier al Luxemburgului şi fost
preşedinte al Eurogrup, candidatul PSE este Martin Schulz,
actualul preşedinte al Parlamentului European, Liberalii şi
Democra

şi actual lider al grupului liberal din PE, Verzii au
nominalizat un duo alc

şi Ska Keller (Germania), în timp ce Stânga
European

şti.
Parlamentul, singura institu

şi prin vot direct, reprezint
şi se afl

şte aproape toat

şi
na

şapte grupuri
politice, având un spectru politic variat şi reprezentând peste
160 de partide na

şeasc
şi „afinitate politic şi un grup trebuie s

şapte). Deputa

ştin-
Democrat): 265 din care 14 rom

: Grupul Alian ştilor şi
Democra

şi Democra

şi Reformiştii Europeni: 54

: Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/
Stânga Verde Nordic

şi Democra

ţa viitoarea orientare politic
ţi în

Parlamentul European, care le vor reprezenta interesele în
urm

ţenii s

ţi români în
Parlamentul European. Rezultatele din toate cele 28 de state
membre vor fi anunţate în seara zilei de duminic

ţiei care ar
trebui urmate în viitor. Prin urmare, acestea sunt cele mai
importante alegeri europene de pân

ţ

ţe Parlamentului
European.

O noutate major

ţie lui José
Manuel Barroso, în toamna anului 2014, va trebui s ţin

ţie va trebui aprobat de noul Parlament: în
conformitate cu tratatul, Parlamentul „alege” pre

ţa candidatului care va prelua cârma Uniunii
Europene.

Din cele 13 de partide politice europene, cinci au
nominalizat un candidat care s

ţii au optat pentru Guy Verhofstadt, fost premier
belgian

ţii europeni José Bové
(Franţa)

ţia european
ţa unic ţile cet ţene

ţie a Uniunii ai c

ţionale în ceea ce prive
ţia UE.

Pentru a putea îmbina gama variat
ţionalit ţi întru-un sistem funcţional, deputaţii în

Parlamentul European au acţionat întotdeauna prin
intermediul „grupurilor politice" transnaţionale constituite din
membri din diferite ţ

ţionale.
În conformitate cu Regulamentul de procedur

ţin 25 de membri din cel puţin o p
ţin ţii neafiliaţi din

Parlamentul European, care nu doresc sau care nu pot s

ţei Progresiste a Sociali
ţilor din Parlamentul European: 184 din care 11 rom

: Grupul Alianţei Liberalilor ţilor pentru
Europa: 84 din care 5 rom

: Grupul Verzi lor/Al ianţa Liber

ţii ţiei: 32

: Deputaţi neafiliaţi: 27 din care 3 rom

Când au loc alegerile?

De ce sunt diferite aceste alegeri?

PPE

ECR

EFD

Grupurile politice

ALDE

GREENS/EFA

NA

Total: 736 Total din România: 33

S&D

GUE/NGL

Sursa: Parlamentul European

Alegerile europene din 2014

Un rabin şi un şeic musulman vor fi tovar şii de
c

şi Israel. Pe agend

ştini, musulmani şi autorit şti
dar şi vizite la locurile sfinte ale celor trei religii.

ă
ălătorie ai lui Francis, în vizita din Orientul Mijlociu.

Începând de sâmbătă, pelerinajul de trei zile îl va
duce pe pontif, în vârstă de 77 de ani, în Iordania,
Cisiordania ă se găsesc întâlniri cu
lideri guvernamentali, slujbe în aer liber, întâlniri cu
cre ăţi religioase evreie

Consilierii oraşului Mitrovica de Nord au adop-
tat în unanimitate modific

şedin

şi Guvernului local.
Sesiuni pentru a discuta statutul municipal au

avut loc şi în celelalte trei municipalit

şi lingvistice" la statut. Adoptarea
statutului este condi

şi Metohija
şi constituirea comunit

şti-
gat cele mai multe locurilor în parlamentul irakian în
alegerile na

ştigat cel pu
şii

şcarea lui Muqtada Sadr are 28 de
locuri, iar Consiliul Suprem Islamic din Irak a câştigat
29 de locuri. Maliki duce un r

şi Levant. Rezultatele finale sunt aşteptate în
urm

şi
27 mai. Alegerile au fost stabilite dup
şi protestele egiptene din iunie 2013, în care preşe-
dintele ales, Mohamed Morsi, a fost înl
şef al armatei din timpul evenimentelor men

şat într-o curs

şi-au anun

şi opozi
şi agende diferite care se lupt

şi între ele.

ările la statutul municipal,
într-o ă închisă. Amendamentele la statutul
municipal au fost adoptate la solicitarea Ministerului
Administra

ă
ă au fost adoptate

"corec

ă
ă ă

ăzută de Bruxelles prin acordul cu
privire la normalizarea rela

ă. Rezultatele
preliminare arată că Maliki a câ

ăzboi împotriva
grupurilor armate sunnite, inclusiv Statul Islamic din
Irak

ătoarele câteva săptămâni.

va organiza alegeri preziden
ă lovitura de stat

ăturat. Fostul

ă în doi care ar putea
deveni plebiscit. Principala for ă de opozi ă

ă a fost scoasă în afara legii.

a declarat că va exercita dreptul de veto
pentru o rezolu

ă Interna ă,
dacă se ajunge la un vot în Consiliul de Securitate,
după ce aproape 60 de ări

ă măsură.
Rezolu

ă studieze acuza
ă grupuri armate cu

sponsori ă pe teritoriul
Siriei cu for

ţ

ţiei din Kosovo

ţi din nordul
Kosovo, primarii declarând c

ţii tehnice
ţia pentru constituirea

municipalit ţilor sârbe din nordul Kosovo
ţii de municipalit ţi sârbe, de

asemenea prev
ţiilor Belgrad-Pristina.

a câ

ţionale de luna trecut
ţin 93 de

locuri din 328, mult mai mult decât cei doi rivali ţi
principali. Mi

ţiale în 26

ţionate
este favorit deta

ţ ţie, Fr ţia
Musulman

ţie a ONU care cere raportarea
conflictului sirian la Curtea Penal ţional

ţ ţat sprijinul
pentru aceast

ţia ar autoriza tribunalul penal interna-
ţional s ţiile la adresa guvernului
sirian ţiei, care reprezint

ţele armate regulate dar

Partidul prim-ministrului Nouri Maliki

Egiptul

Rusia

O excep ă ploaie de meteoriţional

Privind spre NordPrivind spre Nord



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 Re

Vând la Boc ă
de anul trecut; balo

ăcinătură
pentru pui, 1.20 lei/kg; sorg ăz;
porci 90-140 kg, 9 lei/kg; porci 70-
100 kg, 10 lei/kg; 2 scroafe
gestante, una petrean cu landras de
130 kg, fată în 2 săptămâni, 1500
lei, respectiv una fată într-o
săptămână, 100 kg, 1300 lei;
scroafă vietnameză, 90 kg, 200 €;
vier marele alb cu landras 150 kg,
2000 lei neg. Cumpăr 2 tăura ă
într-o lună, ofer 800 lei/buc. Tel.
0740-770047. (RR)

Vând la Oravi
ă memorie laptop 1 GB

RAM, 60 lei neg. Tel. 0735-743438,
0786-844776. (RR)

Vând la Sacu cal de rasă, 2000
lei neg; cal ă, 4500 lei neg. Tel.
0732-982025. (RR)

Vând în Gătaia un pat extensibil,
400 lei; mobilă suspendată de
bucătărie, culoare alb cu portocaliu,
400 lei; mobilă bucătărie stil vechi,
250 lei; 3 scaune tapi

ă dormitor, 300 lei; masă
pentru tăiat porcul, 150 lei; cărucior
de butelie, 50 lei; paltoane de blană
46-48, 200 lei; îmbrăcăminte nr. 48,
pantofi nr. 37; pre

ăl ăminte de
primăvară ă din piele, 50-80
lei; 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, 50 lei; tablou pictat în
Germania, 1980, 80 lei; canapea în
stare foarte bună, cumpărată din
magazin, aproape nouă, 550 lei;
baterie nouă din inox pentru
chiuvetă, în cutie, 70 lei; serviciu din
por

ă pt baie, cu ramă albastră;
aparate defecte pentru piese: radio
casetofon, aspirator, prăjitor pâine;
încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc;
pre

ă, 450 lei; col

ă sufragerie din
lemn masiv, 1600 lei; 2 fotolii negre,
200 lei; cuier pentru hol; birou cu
scaun, 200 lei; combină frigorifică
Gorenje, 800 lei; ma ă de spălat
750 lei; cuier de baie

ălare
ă ă muzicală,

dublu casetă, cd, mp3, 600 lei; 2
măsu

ă, 400 lei; mobilă bucătărie
6 corpuri, 600 lei; 3 mochete pentru
dormitor, 150 lei; pre

ă, 450 lei; 2 filtre de cafea, 10
lei/buc; 2 covora

şi

şa balo
şi fân; şrot

de floarea soarelui; m
şi ov

şi pân

şi iap

Şopotu Vechi porc ma
rele alb, 160 kg, 10 lei/kg neg. Tel.
0255-243110, 0766-917295. (RR)

Vând în Reşi
şi toamn

şi
hârtie igienic

şi

şin
şi pantofi, 200

lei; aspirator pentru sp şi
cur

ş rochie de
mireas

şe 2.5x1 m, 25
lei/buc; player cu radio şi casete, 50
lei. Tel. 0756-040911. (RR)

ţa un dormitor,
300 €. Tel. 0749-763276. (RR)

ţi de lucern
ţi paie

ţa Nokia E61i, 200
lei neg; plac

ţate, 75 lei;
congelator 5 sertare, 400 lei;
aragaz, 200 lei; cuptor electric, 200
lei; mas

ţuri neg. Tel. 0747-
832171. (RR)

Vând la -

ţa înc ţ

ţelan pt. condimente, 12 piese;
oglind .

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

Vând în Re ţa dormitor simplu,
1300 lei; dormitor complet, 1800 lei;
aragaz alb cu hot ţar
pentru hol, 600 lei; 3 dulapuri, unul
cu oglinzi; mobil

ţare, 400 lei; combin

ţe, 150 lei/buc; fotoliu pat, 350
lei; aspirator, 400 lei; saltea
gonflabil

ţuri neg. Tel.
0745-893821. (RR)

Vând în Caransebe

Vând la Jena vacă 6 ani,
gestantă în 8 luni, 4500 lei neg;
junincă 2 ani, gestantă în 8 luni,
4500 lei neg. Cumpăr mieluţe, ofer
10 lei/kg. Tel. 0737-165548. (RR)

Vând sob

ţ 250 lei camioneta. Tel. 0743-
092858.

Vând ma
ţ 300 € neg.

Tel. 0743-779631.
Vând în Re ţa butelie cu 2

arz

ţa ma

ţa dulap de haine
cu 2 u

ţi cu talere, model vechi, 150
lei neg; aspirator profesional care
spal ţeria, o usuc

Vând circular de t
ţ

ţuri neg.
Tel. 0731-191130. (RR)

Vând în Re ţa cuptor electric de
pâine, 130 lei. Tel. 0749-802683. (rr)

Vând dulap cu 3 u

ţional

ţa o bibliotec

ă electrică cu 4 ochiuri,
cuptor, ma ă de cusut Singer,
coarne de cerb, pălării bărbăte

ă de copiat chei,
marca Zimmerman. Pre

ătoare pentru cort, 100 lei neg;
sandale

ă, mărimea 35, 25
lei neg. Tel. 0761-601959. (RR)

Vând în Re ă de scris
Junior, 150 lei. Tel. 0355-412780.

Vând la Or ă rasa
Holstein, 10 ani, 4000 lei neg sau la
schimb cu oi sau capre. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând în Timi ă 3 ani, 2000 €
neg; brânză ca

ă cu piatră pe cadru
de fier cu motor de 220, 2500 lei. Tel.
0767-232189. (RR)

Vând la ă 3.5 ani,
3000 lei. Tel. 0757-626794. (RR)

Vând în Re

ă de tv plus dulap de
haine mai mic, 200 lei neg; 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; set de coarne
de cerb prinse pe o placă de lemn
sculptată, 350 lei neg; cântar cu
greută

ă tapi ă, 400 lei neg.
Tel. 0751-187503. (RR)

Vând la Ezeri

ărbunari mânz de 1 an

ăiat scândură,
300 lei; 2 fotolii ăsu ă, 150 lei;
dulap 3 u ă la mijloc, 30
lei; dulăpior mic, 20 lei; toaletă, 20
lei; masă rotundă, 40 lei; pre

ă de sufragerie, 200 lei; cuier
de perete cu oglindă, 50 lei; ma ă
de cusut multifunc ă, 200 lei;
cântar de bucătărie de 10 kg, 30 lei;
produsele în stare foarte bună. Tel.
0759-017705. (RR)

Vând în Timi

ă. Tel.
0355-807251. (RR)

Vând la Anina ma ă de cusut
marca Pfaff, 200 €; piese din mobilă
de tineret, 300 lei toate; costum
popular pentru femei talia 44-46,
200 €; goblen Cina cea de Taină
50x40, 300 lei; candelabre cu 2-8-
12 becuri; garnitură plu ă, bej cu
maro, 250 lei; televizor Sony, 300
lei. Tel. 0255-240038, 0764-
994752. (RR)

şin
şti.

Tel. 0255-257476.
Transport la domiciliu cu

camioneta de 2 t gunoi de animale.
Pre

şin

şi

şi pantofi din piele, cu toc, în
stare foarte bun

şi şin

şova vac

ş iap
ş, 18 lei/kg. Tel.

0726-000754. (RR)
Vând moar

Şoşdea iap

şi
şi, format din 2 corpuri, 300 lei

neg; servant

ş cal de 11 ani,
4000 lei. Tel. 0770-585070. (RR)

Vând în C
şi 3 luni, semi-muran, culoare roşu
rig, 500 € fix. Tel. 0755-594401,
0740-145324. (RR)

şi o m
şi cu oglind

şi

şi, 250 lei;
dulap cu 2 uşi, 200 lei; dulap cu
vitrin

şin

ş grâu. Tel. 0755-
753027. (RR)

Donez în Reşi

şin

şat

Vând ieftin mobil

ţe l

ă tineret: dulap,
4 vitrine, 2 fotolii piele neagră, 2
fotolii scoică bej cu modele bordo.
Tel. 0721-155683.

Vând un tensiometru nou, 2 u
ăi), 3 geamuri

mari făcute la comandă, cu sticlă,
clan ăcuite (fără tocuri). Tel. 0721-
155683.

şi
duble (balcoane, b

,Anunturi ,Anunturi
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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 la Reşi

Vând în Reşi

şi şi pat de la mobil

şi

şi

şa 20 de familii de
albine, 40 lei rama. Tel. 0755-
042152. (RR)

Vând în Eftimie Murgu colec

şire c şti, mod
relay/copy, înregistrare rapid

şi carcasa, şi coperta şi
discul. Tel. 0741-770576.

Vând calculator Intel Celleron
complet (unitate central

şi cu sticl şi cu
clan

ş cu suport. Vând mai
multe telecomenzi pentru televizoa
re, calculatoare de satelit şi l

şi caset

şi casc

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

ţa mobil

ţa mas

ţa 1 kg de argint,
1.50 lei/g. Tel. 0726-671324. (RR)

Vând la Vârciorova org

ţi, 150 € neg. Tel.
0725-088890. (RR)

Vând în Boc

ţie
de timbre. Tel. 0255-243252. (RR)

Vând discuri de vinyl (pl

ţuri de la
5 la 25 lei / bucata. Pot trimite lista
complet

ţ
110 lei. Tel. 0741-770576.

Vând cd audio original Pet Shop
Boys - Very - cd Ediţie limitat

ţie
1993, imprimat în Anglia. Stare
foarte bun

Vând pick-up marca Alegno + o
box

Vând dou
ţ ţ 50

lei. Tel.

ţi, 4
ohmi, ambele în stare foarte bun

ţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.

Vând aparat de m

ători, mo

ă dormitor,
stil vechi, 450 lei; oglindă rotundă,
masă extensibilă, servantă, dulap
cu 2 u ă Drobeta,
600 lei. Tel. 0737-274332. (RR)

Vând în Re ă pliantă din
lemn, 1.8 m lungime, 200 lei. Tel.
0355-805351. (RR)

Vând în Re

ă
Yamaha, 150 € neg; moară de
măcinat pe 2 pale

ăci de
pickup) cu muzică străină, editate la
case de discuri străine. Pre

ă pe e-mail, contact la
extended.mix@gmail.com. Tel.
0741-770576.

Vând dublu deck Pioneer CT-
1180W stare foarte bună, aspect
excelent, urme normale de uzura,
dolby B, C, ie ă

ă de pe
o casetă pe alta. Ofer probă, accept
orice test. Tel. 0741-770576.

Vând casetofon Sony deck TC-
KE230 stare perfectă, aspect
excelent, dolby B, C, două motoare.
Ofer probă, accept orice test. Pre

ă,
carcasa Lego portocaliu mat, edi

ă

ă, monitor
plat Philips, cam web, microfon,
tastatura). Tel. 0744-627916.

ă în stare foarte bună. Tel. 0737-
575779, 0725-744644.

Vând monitor color de 16 inchi
Samsung, stare foarte bună. Tel.
0770-515588.

ă u ă, u
ă, în stare foarte bună. Pre

0737-575779, 0725-
744644.

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

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

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

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

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

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

Vând în Re ţa acordeon
Weltmeister 60 ba

şi
şi, 5 registre, 300

lei; acordeon Farfisa, 120 başi, 8
registre, impecabil, 500 €. Tel. 0746-
323212. (RR)

Vând 2 boxe stereo de 16 wa

-

.

-

-

Vând mobil
ţ

ţa butelie cu 2
arz

ţe de pr

ă living compusă din
2 servante, măsu ă cu 2 fotolii, 600
lei neg. Tel. 0722-273263. (RR)

Vând în Re
ătoare pentru cort, 110 lei neg;

sandale
ă, mărimea 35, 25 lei neg.

Tel. 0761-601959.
Livrez lapte de capră, 3 lei/l.

Cumpăr iedu ăsilă. Tel. 0784-
808529.

şi

şi pantofi din piele, în stare
foarte bun
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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:

M a i

RE

54

ŞI

ŞA:

Ş:

ŢA:

ŢA:
Ţ

amanetar: 1; buc

ţioner de hotel: 6;
salvamar: 1;

lucr

ătar: 2; electrician pentru utilizarea
energiei electrice: 1; lucrător gestionar: 1; macaragiu: 1; vânzător: 2;

administrator: 1;
ător comercial: 2;

bucătar: 12; cameristă hotel: 1; director de
hotel: 1; fochist la cazane de apă caldă ă
presiune: 1; îngrijitor clădiri: 1; lucrător bucătărie (spălător vase mari):
1; lucrător comercial: 1; muncitor în activitatea de gospodărire a

ătar (chelner): 11; paznic: 1; recep

ă telegrame: 1;
ător comercial: 3; zidar rosar-tencuitor: 1;

ANINA:
BOC
BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE
ORAVI
TOTAL JUDE :

lucr

şi cazane de abur de joas

şpanului: 1; osp

oficiant poşt

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 21.05.2014

PRISMA | 22 - 28 Mai 2014 |

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

Pensionar, intelectual, v

ţie
cu o doamn

ţar

ăduv,
60/1,80/85 caut sufletul pereche
sau măcar compatibil. Tel. 0749-
366970.

Tânăr, singur, 38 ani, caut rela
ă pentru prietenie. Tel.

0731-985539.

ător, cu
casă în stare bună, caut doamnă de
la ă pentru căsătorie, până în 64
ani, poate fi ără venit. Tel. 0741-
123831.

Pensionar 68 ani, nefum

şi f

Bărbat 55 ani doresc să cunosc
doamnă până în 60 ani din ora

ă, pentru o rela ă.
Tel. 0743-992792.

ş sau
de la ţar ţie serioas

Matrimoniale

Oferte-Cereri

de Serviciu

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

Transport cu camioneta tot felul
de materiale în judeţ ţar

ţi

ţa, copii sau
b

ţa în
Govândari. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)

Efectu ţa lucr
ţuri

avantajoase. Tel. 0726-671324. (rr)
Repar calculatoare la domiciliu.

Tel. 0748-563666.
Tract ţa non stop.

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

0741-631795.

şi
şi firme. Tel. 0743-

092858.
Îngrijesc, în Reşi

şi

şi

şi

ă. Ridic
moloz din cur

ătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut loc de muncă în Re

ăm în Re ări în
case, cu laminate, gresie, la pre

ări auto Re

Auto-Moto-Velo
Vând urgent în Re ţa Vw Polo.

Preţ negociabil. Tel. 0743-146408.
Vând la Clocotici 4 roţi pe 16,

450 € neg toate; motorul pentru
tractoare, 1600 lei. Tel. 0764-
654307. (RR)

Vând la V

ţa 4 jante tabl

ţa,
lâng

-

ţa Dacia 1300 an
1990, 37.000 km parcur

ţa cositoare
Carpatina în stare foarte bun

rr
ţa bare direcţie,

spoilere, roţi
ţuri neg. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând în Re ţa motociclet

ţa Vw Golf 1.6
diesel, înmatriculat, taxe la zi, 700 €;
semiremorc

ţuri neg.
Tel. 0757-311013. (RR)

Vând la Boc -

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

Vând la Vârciorova Dacia 1310,
250 € neg; baterie de Dacia, 65 Ah,
150 lei neg; 2 electromotoare mici
pentru Dacia 1310, 150 lei neg;
telescoape spate de Dacia, 150 lei
neg; planetare Dacia 1310, 150 lei
neg; braţ Dacia faţ ţi, 100
lei; cauciucuri cu jante pentru Dacia,
150 lei neg. Tel. 0725-088890. (RR)

şi

şi

şi

şi
şi, 400 €

neg. Tel. 0355-402157. (RR)
Vând la Lipova Vw Polo an

1998, 1300 € neg. Tel. 0746-
277685. (RR)

Vând Dacia 1310 în stare foarte
bun

ş remorc

şti Opel Vectra an
1996, taxe la zi, unic proprietar,
1400 €; tractor U445 cu 2 manete,
stare foarte bun

şin

şi
şi alte piese de Dacia,

pre
şi

şi

şi, maşin

şa tractor Interna
tional, 53 CP, adus recent din Italia,
înscris în circula

ăliug Opel Ascona
pentru piese de schimb, motor de
1.600, an 1983. Tel. 0731-367703.

Vând în Re ă de
Ford Focus, 195x65x15, 250 lei
neg; 4 cauciucuri 195x65x15 M+S,
250 lei neg; Opel Agila, an 2004,
85.000 km, 1000 cmc, 2150 € neg.
Tel. 0751-187503. (RR)

Ofer spre închiriere în Re
ă Catedrală, garaj, 120 lei

neg/lună. Tel. 0726-768168. (RR)
Vând Opel Vectra, an 2006,

1900 cmc diesel, 120 CP, înma
triculat, oglinzi electrice, jante aliaj,
6 airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)

Vând în Re

ă, an 1989, verificarea expiră în
2015, 2000 € neg. Tel. 0729-
592444. (RR)

Cumpăr în Timi ă pentru
tractor. Tel. 0755-753027. (RR)

Vând la Anina Oltcit pentru
programul Rabla, 3000 lei. Tel.
0255-240038, 0764-994752. (RR)

Vând la Sichevi
ă, 3400

lei neg. Tel. 0730-529336, 0767-
943102. (RR)

Vând la Deline

ă, cauciucuri noi,
3600 €. Tel. 0784-560179. (RR)

Vând la Sacu ma ă Toyota
RAV4, motor de 1.6, an 1998, 2500
€ neg; motor de 1900 cmc turbo
pentru Skoda Fabia sau Vw, 800 €.
Tel. 0355-882279, 0722-998496 ( )

Vând la Re

ă
BMW de 650 cmc, an 1997, 2000 €.
Tel. 0746-323212. (RR)

Vând în Re

ă pentru tractor cu o
singură axă, basculabilă, 800 €;
Dacia Solenza, an 2004, 70.000 km
parcur ă de garaj, 1800 €;
tractor U650, 2200 €; pre

ă, 2 bucă

Cumpăr maşini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.

V nd pel Tigra Twin Top
2005

0729-960060

â O din
, decapotabil cu hard top,

diesel, stare impecabil

ţ
4000 €. Tel. .

Vând la Oţelu Ro

ţie, intabulat. 7700 €. Tel.
0740-520382.

Vând Golf 3 an 1992 înmatri-
culat preţ 800 €. Tel. 0722-420002.

ă
ă, spoiler

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

ă, 950 € fix. Tel.
0754-577166. (RR)

ă, cotiere,
cârlig, semnalizare în oglinzi 5990
€. Tel. 0740-520382.

Vând urgent garaj în Govândari
13,5 mp, proprietar pe teren

şu Golf 4, adus
din Germania, impecabil, culoare
roşie, an 2000, clim

Vând Vw Passat 1,9 tdi, an
2005, înmatriculat, climatronic, abs,
esp, închidere centralizat

şi
construc

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

Locuri de munc@ prin intermediul re]elei EURES
pentru persoanele calificate ^n domeniul hotelier
gastronomic care doresc s@ lucreze ^n Germania

EURES Romania dispune de 69 de posturi pentru lucratorii
calificati in domeniul hotelier - gastronomic, care doresc sa desfa-
soare o activitate sezoniera in Germania, pentru care se va or-
ganiza selectie la Brasov in zilele de 27 si 28 august 2014. Centrala
de Mediere a Strainilor si Specialistilor ZAV Bonn impreuna cu
Marriott Hotel Frankfurt ofera locuri de munca pentru urmatoarele
meserii: bucatar (18 posturi), ospatar/personal servire clienti (15
posturi), receptioner (15 posturi), ajutor in industria gastronomiei de
sistem - McDonald’s si Burger King (15 posturi) si manager
restaurant/personal serviciu organizare banchet (6 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de bucatar, ospatar si ajutor in
industria gastronomiei de sistem sunt solicitate persoane care au
calificare profesionala incheiata, experienta in domeniu si
cunostinte bune/foarte bune de limba germana (nivel A2 - B1/B2).
Pentru posturile de receptioner si manager restaurant/personal
serviciu organizare banchet, angajatorii germani solicita persoane
care au atat cunostinte foarte bune de limba germana, nivel C1 -
C2, cat si cunostinte bune de limba engleza, nivel B2, precum si
calificare si experienta in domeniu.Angajarea se face pe o perioada
cuprinsa intre 6 luni si 1 an, cu posibilitate de prelungire, in functie
de angajator, incepand cu luna septembrie 2014. Salariul oferit este
de 1400 - 2200 euro brut/luna (in functie de tarifele in domeniu si de
zona in care se va desfasura activitatea). Timpul de lucru este de 40
ore/saptamana, se lucreaza in weekend si de sarbatorile legale.
Cazarea poate fi asigurata de catre angajator gratuit / contracost
(270 euro/luna), iar intretinerea poate fi gratuita/negociabila sau pe
cont propriu.

Persoanele cu domiciliul in judetul Cara

.

.

ş-Severin, care
corespund cerintelor posturilor oferite, trebuie sa se adreseze
Consilierului EURES din cadrul Agentiei Judetene pentru
Ocuparea Fortei de Munca Caraş-Severin, strada Traian Lalescu
nr 17, telefon 0255/212160, pentru a fi inregistrate in baza de date
pentru munca in strainatate si pentru a primi invitatie de participare
la selectie. Inscrierea in baza de date se realizeaza pe baza
urmatoarelor documente:

cerere tip (se completeaza la sediul Agentiei de Ocupare a
Fortei de Munca);

copie act de identitate sau pasaport (valabilitate minim 6 luni);
C.V model Europass (cu fotografie) in limba germana

(Lebenslauf);
cazier judiciar în original din care să reiasa ca persoanele nu au

antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
adeverinta de la medicul de familie, cu mentiunea „Clinic

sanatos/Apt pentru munca”.

�

�

�

�

�

Transport marf ţa. Tel.
0741-631795.

Transfer / copiez casete video
VHS pe DVD în format DVD Video,
25 lei / caset

ţii pe cupru

Angaj ţ
ţiei mobilierului

din lemn masiv, tâmplari, vopsitori,
finisor, ma

ă Re

ă. La comandă a minim
5 casete, ofer reducere 10%. Tel.
0741-770576.

Instalator montez - centrale
termice, cabine du

ăzi baie,
instala

ălat, tăiat
unghii. Tel. 0786-112763.

ăm personal cu experien ă
în domeniul execu

şi

ş, apometre,
robinete, wc-uri, chiuvete, c

şi henco, bazine
wc etc. Tel. 0740-520382.

Tund câini, tuns, sp

şinişti. La nevoie se poate
asigura şi cazare. Tel. 0722-288036

Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

ţuri de la 50 €.
La 4 c

Execut case din lemn cu perete
chertat de 45 mm podea

ţ 90 €/mp. Tel. 0744-
210215.

şi
montaj. Pre

şi Germania. Pre

şi asterita
de 25 mm, asigur tâmpl şi
montajul, pre

ociabile.

Transport persoane în Austria,
Italia

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ăria

CRESCĂTORIA DE PĂSTRĂV S.R.L. cu sediul social în
municipiul Craiova, B-dul Oltenia, nr. 12, jude ă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de ob

ă în ape dulci ″ desfă ă în localitatea
Băile Herculane, nr. cadastral 30879, jud. Cara

ă ă se pot depune în
scris la sediul APM C-S, str. Petru Maior, nr. 73, Re ă
vineri între orele 09 -14 .

ţul Dolj, anunţ
ţinere a autorizaţiei de

mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cara

ţii,
sugestii, contestaţii privind activitatea desf

ţa, de luni pân

ş-Severin, pentru
activitatea ″ Acvacultur şurat

ş-Severin. Informa
şurat

şi
00 00

Anunţ
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Corul Allegretto a fost desemnat câ ătorul
Concursului National Coral care a avut loc la craiova si la
care au participat alte 7 coruri alături de cel al Liceului de
Arte "Sabin Pău

ă mult curaj ă să
merg niciunde, suntem deja ca o familie", a

ă ă, a preluat corul
ă, pentru prima dată în

calitate de dirijor. Atunci "Allegretto" a depă
ă, a trecut la faza interjudeteană, la care au luat

premiul întâi ă, fără nici un premiu,
însă. Dar a fost un început, unul promi ător, având în
vedere faptul că nu aveau nici experien ă. Anul acesta
succesul le-a surâs poate ă au avut ajutor. "Am
fost o echipă mai mare, ca o familie, ne-am sus

ă ături de noi de câ
ă. Profesor de teorie, solfegiu

ă de pian tehnic, a avut
ă că este acolo unde este nevoie.

De anul acesta lucrează în aceea ă, alaturi de cele
două surori, Diana Suiogan, profesoara care s-a ocupat de
partea organizatorică, de nevoile celor mai mici dintre
copii, cei de clasa a V-a, precum

ă.
Concursul national coral se desfă ă pe mai multe

etape.
Faza jude ă a avut loc în 15 martie, când au luat

premiul I, apoi a urmat faza interjude ă la care au
participat încă alte 4 jude

ă, adică premiul I cu 100 de puncte,
care i-a dus spre faza na ă desfă ă la Craiova. La
acest concurs au participat încă alte 7 coruri din toată

ă. Din cele
8 coruri participante, doar 3 au fost premiate. "Locul trei l-a
luat liceul gazdă, Craiova, locul doi Ia

ător, Re ă,
nu s-au a

ărit alte coruri să văd ce prestan ă au. Din pacate nu
am găsit înregistrări decât cu corul din Ia ăcut
foarte mult! Dar m-am gândit că

ăznit să sper la un loc trei", a
povestit dirijoarea Emanuela Moldovan. După ce au
a

ă la astfel de concursuri durează
cam jumătate de oră sau treisfert de oră, s-au anun

ă
ă premiul trei merge

la Craiova, au fost pu ăgi ă ce s-a strigat
ăgi

ătre ei ăcut semn că aste e! După
care, când s-a făcut lini

ă spună că aseastă edi
ă de

corul Allegre…
ă spună de unde, că nu s-a mai auzit, copiii au început să

se îmbră ăzut de
mult un grup de copii să se bucure atât de mult", a mai spus
profesoara.

Această olimpiadă are loc o dată la 2 ani. După spusele
profesoarei Emanuela Moldovan, la Liceul de Arte nu sunt
doar cori

ătre un cor al Liceului de Arte "Sabin
Pău ă na ă a avut loc pentru prima dată în
istoria sa. În anul 2003 s-a participat cu corul de liceu si s-a
luat locul 3. Cei mici, ciclul primar ă

ă, la muzică
ă la clasa a XII se ob

ă din partea cadrelor
didactice se ob

ărturisit cele două profesoare de muzică.
Talentul si efortul comun le-a adus sucesul

ă. Un amănunt deloc de neglijat a fost faptul că însu

ă-l dezamăgească! Ei au "pus Re
ă", a

ştig

şi cu ei nu mi-e team
şa îi decrie pe

copii dirijoarea corului, Emanuela Moldovan, un cor format
din 35 de copii proveni

şcoal şi chiar în
acel an a participat la Olimpiad

şit faza
jude

şi apoi la faza na

şi pentru c
şi ne-

am ajutat unii pe al
şi ea al

şi dictat, a
fost profesoar şi corul, la un
moment dat, şi consider

şi echip

şi corepetitorul corului,
Cristian Roşoag

şoar

şurat

şi, iar locul întâi,
surprinz şi

şteptat! Cu o seara înainte, dormind la un
internat, m-au întrebat: "doamna, ce şanse avem?" Eu am
urm

şi şi mi-a pl
şi Bucureştiul trebuie sa fie

reprezentativ şi atunci am îndr

şteptat jurizarea, plini de emo

şit premiile. "Copiii se şi juriul a
început cu premiul trei. Când au auzit c

şi
locul doi, era clar! Foarte dezam

şi le-am f
şte, a vorbit din nou preşedintele de

comisie, care n-a apucat decât s
ştigat

şi când au auzit Allegre…, nici n-a terminat
s

şeze, s-au bucurat enorm. N-am mai v

ştii talenta ştigat premii şi cu
instrumentiştii. La etape, jude şi chiar
na

ştigat de c

şi gimnazial, particip şi
la concursuri de cultura general şi arte plastice
si pân

şi munc

şi
aprecierea celor din juriu, clasându-se pe cel mai bun loc
pe şi
maestru Sabin Pautza i-a sus şi încurajat, iar ei, corul
Allegretto, n-au vrut s şi

şa cum a sus şti.

ţa".
"Copiii îmi inspir

ţi din clasele V-VIII. Din anul 2001,
de când a venit la aceast

ţean
ţional

ţ
ţ

ţinut
ţii, este vorba de sora mea, Ade, care

lucreaz ţiva ani".Adelina Bilan s-a
integrat în echip

ţean
ţean

ţe. Aici corul Allegretto a luat
Premiul de Excelent

ţion
ţara.

Fiecare zona a venit cu formaţia reprezenatativ

ţa! Pentru copii a fost o bucurie imens

ţ

ţie, timp de 2 ore, ceea ce a
fost foarte mult pentru c

ţat în
sfâr ţineau strâns de mân

ţin dezam ţi. Dup
ţi, cu feţele picate!

M-am întors c

ţie
a Concursului Naţional Coral din acest an este câ

ţi

ţi. S-au câ
ţene, interjudeţene

ţionale. S-au luat premii, chiar anul acesta. Acest prim

loc câ
ţa" la o etap ţinal

ţin premii la toate disciplinele, la
Liceul de Arte. Cu puţin talent

ţin rezultat foart bune la toate concursurile,
au m

ţar
ţinut

ţa
pe hart ţinut unul dintre cori

Elena Franţ

Corul Allegretto "a pus Re ă" cu locul I la Olimpiada Na ăşiţa pe hart ţional

Poate că ător al edi

ă
ă ă piesă a anului. Premiul asociat

acestui important titlu constă în montarea piesei câ ătoare pe scena Teatrului Na

ător după audierea, în cadrul Festivalului
European al Spectacolului Timi

ă având la bază cele trei texte finaliste: de Edith
Negulici (regia Mihaela Lichiardopol),

ă (regia Sabin Popescu).
Actorii Romeo Ioan ă în lectură celor două personaje din

ător sunt legate de „modul interesant
ă imaginativă un conflict specific vremurilor noastre, conflictul pentru

proprietate. Două personaje din genera ă prin situa
ă îl în

ă în ă
ă pentru a fi pus în scenă

Paganini nu mai locuie

Paganini nu mai locuie

Tango in the dark
Paganini nu mai locuie

Paganini nu mai locuie

şte aici

şte aici

şte aici
Joc secund

şte aici

şte aici

, dar este marele câştig

şedintele juriului, teatrologul Oana Borş, scriitorul Ion
Cocora, teatrologul Dan-Marius Zarafescu şi secretarul literar al Teatrului Na

de Carmen Dominte
este textul cel mai îndrept

ştig
şoara în stagiunea 2014-2015.

Juriul a deliberat asupra textului câştig
şoara - Festival al Dramaturgiei Româneşti 2014, a trei

spectacole lectur
(regia Ion-Ardeal

Ieremia) de Carmen Dominte şi de Gheorghe Tru
şi Nicolae Pârvulescu au dat via

.
Potrivit preşedintelui juriului, conf. univ. dr. Nicolae Mandea, principalele atuuri ale

textului câştig şi empatic în care transpune într-o
poveste dramatic

şi umor, la un principiu pe care via
şi mai mult are calit

şi a intra în repertoriul Teatrului Na
şoara”.

ţiei curente
a Concursului Naţional de Dramaturgie. Juriul, format din teatrologul conf. univ. dr.
Nicolae Mandea (UNATC) - pre

ţional,
Codruţa Popov, a considerat c

ţit la distincţia de Cea mai bun
ţional

„Mihai Eminescu” din Timi

ţ
ţ

ţii diferite se raporteaz ţii teatrale
active, gândite cu gravitate ţa te face s ţelegi cu
onestitate ţelepciune. Textul ţi
teatrale ce îl recomand ţional
"Mihai Eminescu" din Timi

Paganini nu mai locuie

Festivalul European al Spectacolului Timi}oara - Festival al Dramaturgiei Române}ti (FEST-FDR)
O fericit

şoara. Textul semnat de scriitoare,
, a fost desemnat câştig

şi a stat la baza spectacolului cu acelaşi titlu produs de Na şorean în 2009.

ă coinciden ă face ca dramaturgul Carmen Dominte să se afle la cea de-a
doua colaborare cu Teatrul Na

ător al Concursului Na

ţ
ţional din Timi

ţional de Dramaturgie ediţia 2008,
ţionalul timi

Bye Bye
America


