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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Modalit

)
)

ă
ă sunt diverse, pe măsura amplorii acestui hiatus istoric

ăiri, sentimente, reac
ă ă însemnătatea profundă pentru aceste

meleaguri
ă că suntem nevoi ă revenim la cele câteva alega ă

, încercând să răspundem unor întrebări asupra Revolu
ăite atunci, precum

ător ă pot relua
legătura cu admirabilul dr. Traian Orban

ă prin încercări dramatice, din care în câ
ăscut ca pasărea Phoenix (!). Le pierdusem urma ă

renun ă încerc cu telefonul sau cu po ă-i faci,
distan ă

(lat.); (= mândre) ca întreaga
regiune, de altminteri.

După ce am văzut o emisiune a TVTimi
ăturii)

ă că
ă pe care mi-o doream demult.

Cu toate frământările, editura Memorialului nu a încetat să publice
căr ău

ăriile timi
ărginit ani de zile să le constat prezen

ă mai există zone de referin ă (reazem, raportare...)
morală, a unor datini, a unui crez rezistent la vântoasele veacului.

Cu ocazia vizitei am primit un set disponibil pe moment al
publica ă jurnalistică asupra presei
despre Revolu ă.
N-am mai lăsat-o apoi din mână, uitând de alte lecturi. E implicit o
istorie a acelor zile-săptămâni-luni, din care, oricât ai fi urmărit tot ce se
spunea ani de-a rândul, tot mai afli ceva nou. Sau poate tocmai de
aceea, deoarece aici onestitatea jurnalistică, interesul cititorului
precumpănitor, respectul fa ă de în

ă, iar noi am cam fost dezobi
ăr din buletinul , cu articole

ări, în care am întâlnit desigur

ălan, fost
ă

(redactor responsabil Gino Rado, istoric), am preferat să redăm în
întregime un articol prilejuit de o lansare festivă, onorată de importante
personalită ători români

ăini, simpli turi

ăscu

ăscu

Incursiune în
istoricul institu

Adevărul
în halat alb e, uneori, pătat...,

Ecoul Revolu

(N. b. - Dacă pe cineva intrigă
prezentarea revistei cu un decalaj de 2 ani -
am arătat întreruperea for ă ă (!) a
rela ă spunem că se întâmplă

ă n-am epuizat prezentarea.
Poate vom reveni.

ţile de percepere ţia
român

ţii; iar anii

ţi s ţii înf ţi

ţiei

ţiei din Timi

ţiva ani
au ren

ţasem s
ţele sunt mari, la propriu

ţinerea unuia nou, iat ţie”

ţi ţific

ţa, cu oarecare bucurie, e drept,
ţumirea c ţ

ţiilor. Mi-a atras atenţia o sintez
ţie de Lucian-Vasile Szabo

ţ ţelesul evenimentelor sunt la ele
acas ţi de asemenea norme . De
asemenea, un num

ţiuni despre Re ţa, care
a avut rolul ei la Revoluţie - referinţe tehnice de anchete juridice ale av.
(g-ral r.) Romeo B

ţi, publicul obi

ţii ale Editurii Memorialul Revoluţiei 1989

N ţi în lanţuri, Incursiune în istoricul
instituţiilor participante la reprimarea
Revoluţiei Române din 1989, Timi

ţiei,
Timi

ţi în lanţuri

ţiilor participante la reprimarea
Revoluţiei Române din 1989. Timi

Victimele Revoluţiei. Timi

Memorial 1989,

ţiei
Române din 1989 ţia statelor lumii,

ţat
ţiilor - s

şi comentariile legate de Revolu
şi social,

şi stârnesc la fel de multe tr şi deceniile îi
confirm şi consolideaz

şi oamenii lor.
Iat şate

cititorilor la început de an, sub titlul
şi

evocând câteva momente tr şi literatura şi
monumentele Revolu şoara.

Nimic nu este întâmpl şi… întâmplarea face s
şi minunatul lui colectiv al

Memorialului. Trecuser
şi aproape c

şta… Ce s
şi (poate mai ales) la figurat între dou

şoara cu dr. Orban despre
pierderea sediului (ştiam şi îmi explicam întreruperea leg şi
ob şi telefonul a „reintrat în func şi am
izbutit şi o vizit

şi buletinul s ştiin şi de informare. Multe le vedeam pe
standurile libr şorene, dar... nefiind istoric ori sociolog, m-am
m
şi cu mul

şi am deschis-o într-o doar

şnui
şi

comunic şi men şi

şef al Parchetului Militar Timiş. În loc de a
cita în continuare pasaje ilustrative pentru activitatea editorial

şnuit fiind tineri şi maturi, cercet şi
str şti.

„Orizont” 2011
Ultimele apari

şoara -
Decembrie 1989, Victimele Revolu

şoara 1989

N

şoara -
Decembrie 1989,

şoara 1989

şi reac

şi fortuit
şi „la

case mai mari”, din apropiere.
).

Sigur c

Prismei Dac

şi a
unei istorii. Datorit

ş, în sala de cenaclu a revistei „Orizont”, cea de a doua
lansare de c

şi nr. 9 al buletinului ştiin şi
de informare Memorial 1989.

Volumul

şoara pornind de la presa
local şi na

al c

şi ale Ministerului Ap

este o colec

şi neag

şorene şi ulterior, când
s-a constituit comisia de analiz şti
au fost r şi anchetatorii securişti, relevând dificila munc

ştiri de pres

şi atitudini, relat
ştiin şi comunismul cu ororile

lui, recenzii de carte, relat
şi, bineîn

şi realizabile.
Articolele sunt semnate, pe lâng

şi… subsemnata.
Cele patru c

şi al articolelor despre
Revolu

şi, de ce nu, al
simplilor cet

Au bon
entendeur, salut!

ă a fost, ce a fost. Cum a
fost

urbae, municipii banaticae superbae

Memorial 1989

ăstrează imaginea unui timp
ă acestor căr ărată nu va putea fi

uitată”. Cu aceste cuvinte a deschis profesor dr. Cornel Ungureanu
vineri, 9 decembrie 2011, la sediul Uniunii Scriitorilor din România,
filiala Timi

ăr

ă reflectarea
Revolu

ă ă până la ecourile acesteia în
presa interna ă, în timp ce

ărui autor este Gino
Rado, directorul editurii noastre, constituie o
prezentare a principalelor aparate represive
care au [fost] aservit[e] regimul[ui] comunist.
De fapt, cartea debutează cu un scurt istoric al
Partidului Comunist Român, fiind prezentate,
în continuare, structurile Ministerului de
Interne ărării Na

ălan, care se adresează, în primul
rând, tuturor celor ce minimalizează meritele Revolu ă
existen

ăm seria studiilor,
din care îl men ăm pe cel semnat de Lucian-Vasile Szabo,

în care jurnalistul rememorează episoade
petrecute în perioada Revolu

ă a evenimentelor ai căror protagoni
ăni ă

de scoatere la lumină a adevărului. Tot la sec
ă materialul semnat de Cristina Tudor,

ă
cele mai importante ă privitoare la evenimentele din
Decembrie 1989 din România.

Revista cuprinde, de asemenea, opinii ări despre
via ă, articole care vizează Revolu

ări despre activită ări de
carte, evenimente sportive

ă cele
două nume deja amintite, de Dumitru
Tomoni, Gino Rado, Cornel Florin Seracin,
Liza Kratochwill, Adina Hornea Abruda,
Loredana Tănase

ăr

ă, ce vine în sprijinul
istoricilor, cercetătorilor

ă

Ă

Anton Georgescu

1

2

„Institutul Memorialul Revoluţiei p
ţi, istoria adev

ţi dedicate Revoluţiei, scoase de sub tipar de Editura

Memorialul Revoluţiei 1989.
Într-un cadru festiv s-au lansat volumele

ţific

, coordonat de
jurnalistul Lucian-Vasile Szabo, este un
document care analizeaz

ţiei de la Timi
ţional

ţional

ţionale,
inclusiv unele acte normative din decembrie
1989.

ţie de documente
selectate de generalul Romeo B

ţiei
ţa victimelor.

În nr. 9 al revistei noastre, continu
ţion

ţiei în spitalele timi

ţii, medicii
ţiunea Studii se

încadreaz
în care sunt trecute în revist

ţa ţific ţia
ţile noastre: lans

ţeles, nu în ultimul rând, proiectele
pe care ni le propunem ca obiective realiste

ţi lansate de Editura
Memorialul Revoluţiei 1989 sunt rodul unei
munci elaborate, bazate pe studiul
documentelor

ţ ia din Decembrie 1989, o
întreprindere necesar

ţeni, pentru a contracara
campaniile de dezinformare din mass-
media.

Simona MOCIOALC

Referinţe
- Lucian-Vasile Szabo,

ţiei 1989,
Timi

Sindromul
Timi

ţific

şoara 1989: adev şi imaginar: strategii
de comunicare mediatic

Memorial 1989, Buletin ştiin şi
de informare,

ăr
ă într-o realitate

explozivă, Ed. Memorialul Revolu
şoara 2013.

- ***
nr. 1 (10)/ 2012, Timişoara.
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Prim

. - -

-

Prim

ăria Municipiului Re ă
pentru Reciclare RoRec organizează vineri, 13 ătă, 14 iunie
2014, o campanie de colectare a de

ătoare Re
ătoarele puncte provizorii de colectare

în data de 13 iunie 2014, între orele 09:00-15:00, la nivelul
cartierelor:

1. Câlnic - Căminul Cultural
2. Cuptoare - Căminul Cultural
3. Ţerova - Căminul Cultural
4. Doman - în curtea fostului atelier
5. Moniom - Căminul Cultural
în data de 14 iunie 2014, în municipiul Reşiţa, între orele 09:00-

15:00, în umătoarele centre:
1. Şcoala Gimnazială numărul 7
2. Parcul Copilului (fostul Parc Siderurgistului)
3. Grupul Şcolar Tehnic
4. Colegiul Naţional Traian Lalescu
5. Şcoala Gimnazială numărul 9
6. Şcoala Gimnazială numărul 2
7. Centrul de colectare RoRec (str. Căminelor intersecţie cu Al.

Albăstrelelor-cartier Lunca Bârzavei)
Deşeurile voluminoase vor fi preluate de la domiciliu, în urma

apelării telefonice la următoarele numere
RoRec - 0800 444 800 număr apelabil gratuit din orice reţea de

telefonie fixă sau mobilă sau 0751 302 119;
Primăria Mun Reşiţa - 0255 211 692 interior 173 0255 210258.
Telefoanele vor funcţiona de marţi până sâmbătă inclusiv, între

orele 09:00-15:00. În schimbul obiectelor predate, participanţii la
campanie vor primi bilete de tombolă. Tragerea la sorţi va avea loc în
16 iunie, la sediul Primăriei Reşiţa, sala de şedinţe, ora 12:00, ocazie
cu care vor fi premiaţi şi voluntarii implicaţi în campanie.

În categoria ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE
(DEEE) sunt incluse deşeurile provenite de la

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni: frigidere, congelatoare,
maşini de spălat rufe, uscătoare de haine, maşini de spălat vase,
maşini de gătit, sobe electrice, plite electrice, cuptoare cu microunde,
aparate electrice de încălzit, radiatoare electrice, alte aparate de uz
casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a
paturilor, a scaunelor şi a fotoliilor, ventilatoare electrice, aparate de aer
condiţionat;

Echipamente de larg consum: aparate de radio, televizoare,
camere video, aparate video, amplificatoare audio;

Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: aspiratoare, aparate de
curăţat covoare, alte aparate de curăţat, aparate de cusut, tricotat, fiare
de călcat, aparate de prăjit pâine, friteuze, maşini de măcinat cafea,
filtre de cafea, cuţite electrice, aparate de tuns părul, uscătoare de păr,
periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate de
îngrijire corporală, ceasuri deşteptătoare, ceasuri de mână, cântare;

Echipamente informatice şi de telecomunicaţii: unităţi centrale,
minicalculatoare, imprimante, calculatoare personale (inclusiv unitate
centrală, mouse, monitor şi tastatură), calculatoare portabile (inclusiv
unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură), calculatoare mici
portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil-
notebook), calculatoare electronice, imprimante, fotocopiatoare,
maşini de scris electrice şi electronice, calculatoare de buzunar şi de
birou, faxuri, telexuri, telefoane, telefoane fără fir, telefoane celulare,
roboţi telefonici, baterii de orice dimensiuni;

Unelte electrice şi electronice: maşini de găurit;
Jucării: trenuri electrice sau maşini de cursă în miniatură, console

portabile de jocuri video, jocuri video.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului

Gospodărie Urbană şi Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa la
numerele de telefon: 0255 211 692 interior 173, 0255-210 258 sau prin
e-mail la adresa: mediu@primariaresita.ro.

ăria ă, în
perioada 27-29 iunie 2014, cea mai mare sărbătoare a ora

ănă ă”.
Evenimentul are loc anual, cu ocazia praznicului Sfin

ării cuprinde concerte în aer liber sus

ă ătă ă).
Manifestările vor debuta în data de 27 iunie cu un spectacol de muzică
folclorică la care vor evolua soli

ă.
În data de 28 iunie, Andra, una dintre cele mai bune voci feminine

ale muzicii actuale române ă pe scena re ă unde
va face dovada talentului său muzical printr-un spectacol de excep

ă de renume în Balcani, Lepa Brena, care se bucură de un număr
impresionant de fani în Banat, va oferi un regal muzical re

ă anul trecut, de Zilele Re
ă reunească peste 60.000 de spectatori, anul acesta,

sperăm ca Lepa Brena să atragă un public
ă atât la

nivel regional cât ările dedicate „Zilelor
Re

ă de aproximativ 2,5 ha.
Ca în fiecare an, în baza rela ă

ări.
Pe această cale, lansăm invita ătre toate persoanele fizice

ă sprijine financiar evenimentul, să se alăture
eforturilor noastre, folosind această ocazie

ărul de telefon 0255/ 216 132, int. 120, - Direc

şi
şi sâmb

şeurilor provenite de la
echipamente electrice şi electronice (DEEE), în municipiul Reşi şi în
cartierele apar şi

şi

şi Consiliul Local al Municipiului Reşi
şului: „Zilele

Reşi şi Ruga B

şi Pavel-patronii spirituali ai oraşului.
Programul manifest
şti consacra şti şi interna

şura pe parcursul celor trei zile (vineri, sâmb şi duminic

şti vocali şi ansambluri româneşti
recunoscute în Banat şi în

şti, va fi prezent şi

şi
şi

şit s
şi mai numeros, conferind,

în acelaşi timp, municipiului Reşi
şi la nivel na

şi

şi
şi

juridice, dispuse s
şi pentru a câştiga

notorietate pe plan local şi na

ţa în colaborare cu Asociaţia Român

ţa
ţin ţei.

Au fost stabilite urm

ţa organizeaz

ţei ţean
ţilor Apostoli

Petru
ţinute de

arti ţi ai muzicii române ţionale, care se vor
desf

ţar

ţean
ţie.

Artist
ţenilor în

data de 29 iunie. Dac ţei, concertul Draganei
Mirkovic a reu

ţa o vizibilitate semnificativ
ţional. Manifest

ţei” vor avea loc în cartierul Govândari (Lunca Bârzavei), zona
Renk, pe o suprafaţ

ţiilor de cooperare/înfr ţire, Municipiul
Re ţa va fi gazda unor delegaţii oficiale din mai mulţe ţ

ţia c

ţional. Pentru mai multe informaţii poate fi
apelat num ţia Buget,
Finanţe-Contabilitate. Cabinet Primar

:

:

:
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�
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�
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Copilăria este inima
t u t u r o r v â r s t e l o r ” ,
spunea Lucian Blaga.
Pentru că din copilărie
se dă startul evolu

ăruia dintre
noi, iar fără copilăriei
suntem sorti

ăim
astăzi în secolul XXI, un
secol al super civiliza

ă nu punem pre
ă: fiin

ăim secolul super-vitezei, al
descoperirilor

ăim
ă

socială, de evolu
ără educa ără

posibilitatea de integrare colectivă, fără posibilitatea
de a evolua ca fiin ă, sunt
tot mai numeroase iar

ă nativă care a avut ă fie găsită la
timp de o organiza ă, Asocia

ă i se
deschidă u

ă. Provine dintr-o familie cu 5 copii,
mama casnică, tata „prestator” zilier pe la cei din sat.
S-au trezit arunca

ă de timp. ăsit apoi
adăpost într-o locuin ă insalubră unde nici măcar nu
încăpeau to ăsită de
cei de la PaFCaF dormind într-un

ă nu avea loc alături de ceilal
ărăcia

lucie în care se zbătea familia, Iasmina era foarte
bună la învă ătură

ă. Tatăl, realizând situa
ă a fiicei a sunat la

Organiza
ă cu sora sa Mihaela în noua familie

de la PaFCaF.
ără ă reprezinte liceul la faza

na ă a olimpiadei de design. N-a luat primul loc,
a spus ea cu un zâmbet inocent, dar s-a bucurat
enorm că a participat la acest concurs ă i-a făcut
mândrii pe prietenii săi de la Organiza

ă. Un astfel de copil nu va avea nici o ă
să- ă visul de a deveni un bun designer
atâta timp cât societatea ăsură nu sus

ă fie salva
ă, dar lipsit de acel dram

de suport moral ă caute afec
ă materială în bra

ărbat cu 10 ani mai mare
ă mai bună. Povestea e

aceea ărace din
ă un „suport”. Ajung de fapt să nască o

mul ă fie agresate de bărbatul be
ă pentru acela

ără suport afectiv, nu fac decât să
lărgească cercul vicios al ignoran

ării unei specii fără viitor ără
ă multă cazuistică la PaFCaF iar

într-un articol viitor voi prezenta o parte din pove
ă con ăm că suntem noroco

ăscut, de destinul care ne-a
surâs

ă zi. De remarcat este faptul că, de ă
lipsurile ărăcia cruntă, părin

ără a-i
institu ă însă
organiza

ă numărul mare de cazuri de care se ocupă
depă ă a celor de acolo de a-i
integra sută la sută într-o colectivitate sigură, pe to

ări

ăspunsurile le putem găsi
ă schimbare vine din

fiecare ă se realizeze cu „ecou” pe
termen lung!

ţiei
fiinţiale a fiec

ţi vieţuirii în
abisul ignoranţei. Tr

ţiei
ţiei din toate domeniile dar al involuţiei ca

fiinţe umane pentru c ţ pe ceea ce ne
define ţ ţe raţionale

ţiunea
ţional. Tr

ţifice uluitoare ţiei
tehnologice dar tr ţei, al
ignoranţei colective vis-a-vis de evoluţia noastr

ţia în comunitate. Cazurile sociale
cu copii mulţi ţinuţi în mizerie, f ţie, f

ţe sociale cu atitudine civic

ţ
ţie neguvernamental ţia

„Pentru fiecare copil o familie”, sau PaFCaF
ţi normale

ţi pe drumuri de proprietarul casei
unde au locuit o perioad

ţ
ţi cei 7 membrii. Iasmina a fost g

ţi. De ce este
special acest copil? Cu toate neajunsurile

ţ
ţin copii dau dovad ţia

copiilor
ţie pentru a cere ajutorul. A

ţional

ţie

ţin
aceste cazuri, copii dotaţi care provin din medii
defavorizate

ţi cândva. De ce susţin asta? Sora mai
mare, un copil bun la

ţiune
ţ ţele unui a

ţial i-a promis o viaţ
ţara asta

care caut
ţime de copii ţiv

ţei ţei
perpetu

ţi normale. Exist

ţi de
dorinţa supra-satisfacţiei materiale la care tânjim zi
dup

ţii nu

ţionaliza. Ajutorul pe care-l ofer
ţiile neguvernamentale nu sunt suficiente

pentru c

ţi
ace ţiile de stat abilitate?
Rapoarte, monitoriz ţionalizare. Ce

ţiile

şi evolu

şte ca existen şi afective; iar
ra şi afectivitatea vin dintr-un interior bine
închegat emo

ştiin şi al evolu
şi secolul intole-ran

şansele multora de a ajunge la
linia de plutire sunt tot mai incerte.

Iasmina este unul dintre copii buni şi cu
inteligen şansa s

şi s
şa unei vie şi sigure aşa cum

fiecare copil merit

Şi-au g

şopru de lemne
pentru c

şi s

şi avea o conştiinciozitatea de
care pu

şi capacitatea intelectual
şa a ajuns

Iasmina împreun
Şi-a continuat studiile la Colegiul

C şan şi a ajuns s

şi c
şi pe cei de

la şcoal şans
şi împlineasc

şi cei în m

şi care se vor pierde la un moment dat
intrând în acelaşi cerc vicios din care au avut şansa
s

şcoal
şi afectiv a ajuns s

şi oareşice siguran şa
zis „binevoitor”, b şi care
ini

şi ca a sutelor de tinere s

şi s şi
violent. Şi scenariul se repet şi caz şi
pentru toate celelalte. Aceşti copii care la rândul lor
au copii, f

şi inconştien
şi f şansa unei

vie
ştile

care ne fac s ştientiz şi de

familia în care ne-am n
şi de care ne plângem de multe ori insufla

şi suport
şi s şi-au abandonat

copii în centre specializate ci au cerut ajutor f

şesc capacitatea uman

şti copii. Ce fac institu
şi institu şanse

de redresare sunt? Greu de spus, într-o societate
prizoniera incertitudinii şi a conservatorismului
individualist. Solu şi r şi
oferii fiecare în parte pentru c

şi ideal ar fi s

Elena Franţ

Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, telefon 0255/571133, fax
0255/572815 organizeaz ţie public

ţa, nr. cadastral 33544 în
suprafaţ ţa - Dealul R

ţa, nr. cadastral 33451 în suprafaţ
ţa conform HCLnr. 58/29.04.2014;

Concesionare teren extravilan înscris în CF nr. 33820 Oraviţa, nr. cadastral 33820 în suprafaţ
ţa - Dealul Mic conform HCLnr. 53/29.04.2014;

Concesionare teren extravilan înscris în CF nr. 33821 Oraviţa, nr. cadastral 33821 în suprafaţ
ţa - Dealul Mic, conform HCLnr. 52/29.04.2014;

Concesionare teren extravilan înscris în C.F. nr. 338190ravita, nr. cadastral 33819 în suprafaţ
ţa - Dealul Mic conform HCLnr. 54/29.04.2014;

Concesionare teren extravilan înscris în C.F. nr. 33668 Oraviţa, nr. cad. 33668 în suprafaţ
ţa - Dealul Ra

ţa, nr. cadastral 33586 în suprafaţ

ţiului comercial din Oraviţa, str. Zona G ţa agroalimentar

ţia de atribuire pentru licitaţie se poate procura de la biroul de urbanism - camera 7, zilnic
între orele 9-15, începând cu data de 16.06.2014.

Licitaţia va avea loc în data de 03.07.2014, ora 10, cu repetare în fiecare joi pân
ţa.

ă licita ă deschisă pentru:
Concesionarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 33544 Oravi

ă de 8.900 mp, situat administrativ în Oravi ăpii conform H.C.L. nr. 57/29.04.2014;
Concesionare teren extravilan înscris în CF nr. 33451 Oravi ă de

2.500 mp, situat în UAT Oravi
ă de

1.294 mp, situat în Oravi
ă de

1.195 mp situat în Oravi
ă de

2.085 mp, situat în Oravi
ă de 1.383

mp, situate în Oravi pii, conform H.C.L. 56/29.04.2014.
Concesionare teren intravilan înscris în C.F. nr. 33586 Oravi ă de

7.125 mp conform 55/29.04.2014.
închirierea spa ării - Pia ă cu Su = 69,10 mp

ă la adjudecare.
Ofertele se depun până în data de 02.07.2014, ora 16, la secretariatul primăriei ora

1.

2.

7.

8.

3.

4.

5.

6.

şi
cale de acces de 61,32 mp conform H.C.L. nr. 60/29.04.2014.

Documenta

şului Oravi

PRIMAR, Jr. URSU DUMITRU

ANUNŢ

Copilăria este inima tuturor vârstelor



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

ţie public

Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 50 EURO

Licitaţia va avea loc în data de 20.06.2014, ora 11 la sediul
lichidatorului din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii.

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

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

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

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

ă.
Informa

:
� Autoturism Daewoo Cielo Executive TF 19V, fabricat n 2002

Pre
î

ţ pornire licitaţie 450 EURO+TVA

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

ă cu o zi înainte de data
când este stabilită şedin

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

şi condi

şi la
telefon 0256-242823.

S.C. POPASUL TAICUTU S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public
ţ oferit (dar nu mai puţin de 30% din valoarea de evaluare) a

bunului

Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 100 EURO

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 13.06.2014
ora 10 la sediul lichidatorului din Timi

ţul Timi
ţiile descrise mai sus. Bunul scos la vânzare poate fi

vizualizat cu o programare prealabil
ţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro,

zilnic între orele 13-14 la telefon 0256-242823

ă, in
insolvency, en procedure colective, prin lichidator SCP Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. scoate la vânzare prin licita ă cu strigare la cel
mai bun pre

ăptămânal, vineri,
la ora 10 în condi

ă.
Informa

:
� autoturism Ford Focus C MAX fabricat în 2004 - evaluat la 4.000
EURO

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

ă cu o zi înainte de data
când este stabilită şedin

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap.

3, jude ş, în caz de neadjudecare vor avea loc s

şi la sediul lichidatorului.

S.C. KARTING IMPEX S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţ pornire licitaţie 3.750 EURO+TVA;
- Pasul de licitaţie 100 EURO
- Taxa participare 50 EURO

, fabricat în 1995
- Preţ pornire licitaţie 1.875 EURO+TVA;
- Pasul de licitaţie 100 EURO
- Taxa participare 50 EURO

ţ pornire licitaţie 1.500 EURO +TVA;
- Pasul de licitaţie 100 EURO
- Taxa participare 50 EURO

ţ pornire licitaţie 2.550 EURO+TVA;
- Pasul de licitaţie 100 EURO
- Taxa participare 50 EURO

ţie ţiunea se achit
ţa de licitaţie.

Licitaţia va avea loc în data de 20.06.2014, ora 12 la sediul
lichidatorului din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii. Bunurile pot fi vizualizate în

localitatea
ţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro, sau

zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului sau la telefon 0256242823.

ă, in insolvency,
en procedure colective, prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicons
S.P.R.L. vinde prin licita ă cu strigare următoarele mijloace fixe

, fabricat în 2001
- Pre

, fabricat în 1997
- Pre

, fabricat în 2001
- Pre

Taxa de participare la licita ă cu o zi înainte de
data când este stabilită

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

:
�

�

�

�

Autotractor Iveco 440 E 43 T Eurotech

ă Schmitz SPR 24

ă Schmitz SPR 24

Autotractor Iveco MP 440 E 42 EuroTech

Semiremorc

Semiremorc

Jilava,

Preţurile de pornire au fost diminuate cu 25% din preţul de evaluare.
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi s ţiune de

10% din preţul bunului pentru care înţeleg s
ă depună o cau
ă liciteze în contul averii

debitoarei deschis la RAIFFEISEN BANK sub nr. RO41 RZBR 0000
0600 1554 7494.

şi cau
şedin

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

şi condi
.

Informa
Şoseaua Giurgiului nr. 32A, în incinta Pielorex

S.C. STEEL METAL IMPEX S.R.L. societatea în lichidare, in
insolvency, en procedure colective conform legii 85/2006 prin lichidator
S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita

ă cu strigare:
Teren în suprafa ă de 3270 mp cu depozit combustibil, rampă,

platformă betonată, 7 magazii, ateliere, garaje, birouri, WC înscris în CF
1718 Boc

ă depună o cau

ăptămânal vinerea, la ora
12 în acelea

ţie
public

ţ

ţul Cara
ţul de pornire la licitaţie 13.500 EURO

- Pasul de licitaţie 500 EURO
- Taxa participare la licitaţie 500 EURO

Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu 25% din preţul de
evaluare.

Participanţii la licitaţie sunt obligaţi s ţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. STEEL METAL IMPEX S.R.L.
nr. RO25 RZBR 0000 0600 1369 5955 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timi

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 20.06.2014
ora 12 la sediul lichidatorului din Timi

ţia va avea loc s
ţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.relicons.ro

�

şa, situat în localitatea Bocşa, jude ş-Severin
- Pre

şoara.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap.

3. În caz de neadjudecare licita
şi condi

şi
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon, 0256-242823.

Cau şi taxa de participare la licitaţiunea ţie se
depune cu o zi înainte de ziua de licitaţie.
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Vând teren arabil Ezeri

-

ş, front
stradal, 3000 mp, 0,5 €/mp. Tel.
0355-804042.

Vând apartament cu o camer

şi

şi utilat complet.
Pre

ş

şi

ş, mobilat,
geamuri geamuri termopan,
central şi
exterior, 23.000 € neg. Tel. 0726-
818134. (RR)

Vând în Reşi

şi buc

şoara sau cas şului
Timişoara pân

şoara garsonier

şi
teren de 500 mp, cu ieşire la
Dun

ş, cas

şi
c

şi
şului lâng

şa, Aleea Trandafi
rilor, apartament 2 camere, renovat,
geamuri termopan, înc

şi gaz, 20.000 € neg. Tel.
0740-770047. (RR)

ă,
bloc apartamente, mobilat, utilat, cu
c e n t r a l ă , a c o p e r i t , i z o l a t .
Negociabil. Tel. 0724-192906.

Vând casă Re
ări-cur

ă ădină. Pre

ă
termică, parter, gresie, faian ă
bucătărie, laminat 2 camere, bloc 4
nivele, 27.000 €. Tel. 0746-465530,
0770-428647.

Închiriez apartament cu 2
camere, mobilat

ă. Tel. 0728-568448.
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 în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faian ă, u ă metalică, cu
garsonieră cu balcon. Pre

ă termică, izolat interior

ă, zona
Poli

ătă

ă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, moară de
măcinat, 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)

Vând la Zăgujeni casă din
cărămidă arsă, 2 camere, bucătărie,
baie, cămară, hol mare, fântână,
anexe, grădină 2000 mp, 40.000 €
neg. Tel. 0743-113643. (RR)

Vând la Timi ă în
Badea Câr

ă

ăre, 6000 € neg. Tel. 0744-
247417. (RR)

Vând în Folea, Timi ă 3
camere, bucătărie, anexe, fântână
cu apă din izvor, grădină, curte 1434
mp, este construită din văiugă
ărămidă, 11.000 € neg. Tel. 0757-

335421, 0785-807289. (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)

Vând în Boc

ălzire
proprie, contor propriu de apă,
curent

ţa, Muncitoresc,
etaj, mare, 4 camere, 2 intr ţi,
toate utilit ţile, gr ţ 45.000
€, urgent. Tel. 0733-763259.

Vând pe Muncii 11 apartament 3
camere, decomandat, central

ţ

ţ 110 €/lun

ţ 76.000 €. Tel. 0745-
481773.

Schimb/vând cas

ţ
ţ 18.000 €.

Tel. 0764-422757.
Vând în Re ţa, pe b-dul Muncii,

apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperi

ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, 17.800 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând la Rusova Veche cas
ţate

plus gresie, mobilat

ţuic

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

Vând în Moldova Veche cas

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

Vând la Bărbosu casă 2 camere,
bucătărie, cămară, 2 grădini cu pomi
fructiferi, 8 000 € neg. Tel. 0744-
381141. (RR)

ă fizică cumpăr aparta
ment 3 camere confort 1. Tel. 0729-
355856.

.

-

Teren intravilan în localitatea
Ezeri

ţ 8000 € negociabil. Tel. 0760-
981201.

Persoan

ş, Caraş-Severin, 1850 mp,
pre

Vând în Oraviţa, pe str. Crinilor,
casă 4 camere, bucătărie, baie,
anexe, bucătărie de vară, 25.000 €
neg. Tel. 0756-827550. (RR)

Vând în Băile Herculane, la 1.5
km de gară, casă 480 mp, compusă
din 4 camere, hol mare, baie, garaj
pentru 2 ma ătărie, toaletă
de serviciu, beci, 2 grădini, 160.000
€. Tel. 0768-777894. (RR)

Vând la Ezeri ădină cu loc de
casă, 3000 mp, cu pomi fructiferi,
apă, canalizare, curent, 3 €/mp neg.
Tel. 0731-449202. (RR)

Vând în Re

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

ă la
Dunăre, 29 mp, din lemn, 2 încăperi,
anexă pentru barcă, pe un teren de
200 mp, intabulat, la

ă pensiunea Alexandra,
6000 € neg. Tel. 0730-116375. (RR)

Vând casă în Câlnic, 300 mp
construi ă

ă, balcon, 2 băi, 4
camere + 2 la mansardă. 70.000 €.
Accept schimb cu apartament +
diferen ă. Tel. 0721-645575.

Închiriez apartament cu 3
camere în Re

ă de 60 m pătra
ă proprie, ma ă de spălat,

frigider, cablu tv etc. Tel. 0722-
333756.

şini, buc

ş gr

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)

Vând în Reşi
şi

utilat cu tot ce este nou, 30.000 €
neg. Tel. 0770-479181. (RR)

Vând la Clopodia o caban

şosea, intra
vilan, lâng

şi

şin

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţa apartament 3
camere confort 1, etaj 1/4, dotat

ţi, cu toate utilit ţile, garaj, 2
pivniţe, teras

ţ

ţa, zona Moroasa 1,
cu suprafaţ ţi,
central

-
-

-

Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând casa în sta ăile
Herculane la aproximativ 1 km de la
gară pe partea stângă când vii de la
gară, vis a vis de magazinul
Husqvarna. Casa are 480 metri
pătra ă din 4
camere, hol mare, baie, garaj pentru
2 ma ătărie, wc serviciu,
beci ădini. Tel. 0768-777894,
persoană de contact.

Doresc să închiriez apartament
cu 2 sau 3 camere nemobilate, zona
Kaufland, Re

ă, termopane, faian ă, gresie,
podele, u ă metalică, parcare,
16.999 €. Tel. 0728-813340.

Vând apartament Re

ăi, 2 holuri, balcon, centrală,
termopane, unic proprietar. Exclus
intermediari. Tel. 0722-274178.

ând apartament confort 1 de
comandat, Micro III, Al. Gladiolelor.
Pre

ădină 332 mp, pe Dealul
Ciorii. Tel. 0753-564755.

Vând casă în zona Muncitoresc,
zonă lini ă, 3 camere, garaj, 2
bucătării, centrală gaz nouă. Tel.
0722-898152.

Caut apartament spre închiriere.
Tel. 0730-417439.

Vând casă în Secu, 4 camere
mobilate, baie, bucătărie, curte
betonată 150 mp ădină 300 mp
cu apă, canal ă proprie.
Pre

ă. Pre

ăgăra

ă. Tel. 0726-
380420.

Vând casă în Dognecea centru,
3 camere, curte, fântână betonată,
grădină, cablu tv, telefon. Pre

ţiunea B

ţi

ţa, pe termen foarte
lung. Ofer 50 €+cheltuieli. Tel. 0722-
363044.

Vând apartament 2 camere,
Govândari, tip vagon, etaj 2/4, cen
tral ţ

ţa, Valea
Domanului: 3 camere decomanda
te, 2 b

ţ 18.500 negociabil. Tel. 0736-
932337.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat, etaj 2 din 4,
cartier Moroasa 1, Re ţa. Tel. 0753-
564755.

Vând gr

ţ 30.000€ neg. Tel. 0744-550943
Închiriez apartament 2 camere,

nemobilat, zona Moroasa. Tel.
0720-219802, 0770-506774.

Vând teren Valea Ţerovei,
(drumul vechi al Caransebe

ţii pentru curent,
gaz ţ 7 €/mp. Tel. 0742-
486232.

Închiriez apartament 3 camere,
str. F

ţ 300 €/lun

ţ
11.000 € neg. Tel. 0355-411682,
0733-594473.

şi este compus

şini, buc
şi 2 gr

şi

ş

şi

şi

ştit

şi gr
şi fântân

şului),
4x1200 mp, condi

şi ap

şului bl. 23 parter, ideal
pentru birouri, preferabil pe termen
lung. Pre

-

-

V -

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

îmbun ţiri, 17.800 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

şi ă, zona
Poli

ătă

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

PRISMA | 12 - 18 Iunie 2014 |

,Anunturi ,Anunturi

S.C. MYS GOTZA TRANS S.R.L. societatea în insolven

P

ţ

ţie public

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

reţ pornire la licitaţie 1.136 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare licitaţie 50 EURO

Preţ pornire la licitaţie 919 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare licitaţie 50 EURO

Preţ pornire la licitaţie 878 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare licitaţie 50 EURO

Preţ pornire la licitaţie 85 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 50 EURO

Licitaţia va avea loc în data de 20.06.2014, ora 11 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul Timiş.
În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora 11,
la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.

Bunurile mobile pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului

www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.

I. Mijloace de transport:
-Autobuz Volvo 2000HL Exellance - an fabricaţie 1990

-Autobuz Rocar 111 RDTM- an fabricaţie 1992

-Autobuz Rocar 111-192 - an fabricaţie 1996

-Automobil Dacia 1310 L - an fabricaţie 1999

Taxa de participare la licitaţie se achită cu o zi înainte de data
când este stabilită şedinţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.
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Partidul Mi

Camera Deputa
Ministrul Ap

şcarea Popular şi-a ales conducerea la primul congres al forma
şedinte a PMP a revenit Elenei Udrea

şi-a elaborat un buget de ap

ă

ără pilot în spa
ărării Na ă întâlnirea cu directorul executiv al Agen ărare, că România ărare

care să ajungă la 2% din PIB până în 2016

ţiunii.
Funcţia de pre

ţilor, for decizional în acest caz, a adoptat un proiect de lege prin care se permite operarea avioanelor f ţiul aerian
naţional ţionale a declarat, dup ţiei Europene de Ap

Mar Popula
Curtea de Conturi a României a s

România a fost aleas

ţi, 10 iunie, a debutat sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2014 ţia rezident
ţare

ţie al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, pentru
perioada 2014 - 2017

ă a României a scăzut în 2013 sub 20 de milioane de locuitori,
potrivit INS ărbătorit 150 de ani de la înfiin

ă membru titular în Consiliul de Administra

�

�

�

�

�

�

�

�

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvolt

şi dezvolt

şi indica
şi stabilirea cuantumului taxei pentru

autorizarea anual

şi completarea Ordinului ministrului turismului
nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul
insolvabilit

şi desf şurarea concursului pentru admiterea
în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2014,
din 17.03.2014 (M.O. nr. 273 din 14.04.2014)

Ordinul Ministerului Dezvolt şi
Administra

şi locuin

şi local" din cadrul Programului opera

şi

func

şi
sanc

şi Administra

şi Administra

ării Rurale nr.
525/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului agricul-
turii ării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea
introducerii noului însemn de certificare a calită

ă ă
îmbuteliate

ă a planta

ă sau cu indica ă, a cuantumului
taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de
origine controlată sau a indica

ă

ă

ării Regionale

ării, lucrărilor publice

ării microîntreprinderilor" în
cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de
afaceri regional

ărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea

ănătă
ării Regionale

ă

ării Regionale
ă

ţii vinurilor
cu denumire de origine controlat ţie geografic

ţiilor viticole destinate obţinerii
de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de ori-
gine controlat ţie geografic

ţiei geografice pentru
comercializarea vinurilor (M.O. nr. 273 din 14.04.2014)

Ordinul Ministerului Economiei nr. 562/2014 pentru
modificarea

ţii sau falimentului agenţiei de turism (M.O. nr.

273 din 14.04.2014)
Ministerul Afacerilor Externe - Regulamentul privind

organizarea

ţiei Publice nr. 491/2014 pentru modificarea
literei e) a articolului 9 din anexa la Ordinul ministrului
dezvolt ţelor nr. 155/2008
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru
sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de
intervenţie "Sprijinirea dezvolt

ţional
regional 2007-2013 (M.O. nr. 275 din 15.04.2014)

Legea nr. 35(r2)/1997 privind organizarea

ţionarea instituţieiAvocatul Poporului (M.O. nr. 277 din
15.04.2014)

H.G. nr. 258/2014 pentru completarea art. 59 alin. (1)
din Hot

ţionarea contravenţiilor la normele din domeniul
s ţii publice (M.O. nr. 280 din 16.04.2014)

Ministerul Dezvolt ţiei
Publice - Procedura de control al statului la autorit ţile
administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea
prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism
din 01.04.2014 (M.O. nr. 281 din 16.04.2014)

Ministerul Dezvolt ţiei
Publice - Procedura de control al statului la autorit ţile
administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea
prevederilor legale la emiterea autorizaţiilor de construire/
desfiinţare din 01.04.2014 (M.O. nr. 281 din 16.04.2014)

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

Numărul unic alAutorită
0219551

ţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)
r ţiei
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

ţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor cu num

ămâne în continuare - InfoCons, informează un comunicat al Asocia

ă
ărul 163/2014, prin care se schimbă numărul de telefon pentru

consumatori, a fost abrogat cu data de 5 iunie 2014, potrivitANPCPPS.

şi Promovarea Programelor şi Strategiilor
din România (ANPCPPS). Ordinul preşedintelui Autorit

Elevii din clasa a VIII-a vor termina cursu-
rile vineri, 13 iunie, se vor înscrie la evaluarea
naţional

ţinut
ţiei Naţionale.

ă între 16 ă
scrisă, cea la Limba ă, va fi
sus ă pe 23 iunie, potrivit calendarului
aprobat de Ministerul Educa

şi 18 iunie iar prima prob
şi literatura român

România şi au semnat un
memorandum pentru dezvoltarea
cooper

China

ării în domeniul agriculturii, în
contextul vizitei oficiale efectuate în
România de ministrul Agriculturii din
Republica Populară Chineză.

Persoanele care au obţinut o hot

ţia de Secretar al
Comisiei Dun

ţi

ă-
râre judecătorească pentru restituirea
taxei de poluare pentru autovehicule

România a preluat, pentru o
perioada de 3 ani, func

ării

Curtea Europeană a Drepturilor
Omului

Ministrul delegat pentru buget

Întreprinzătorii debutan

şi
a taxei pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule îşi vor
recupera banii în cinci ani, în tranşe anuale
egale cu 20% din valoarea taxei, la care se
adaug

şi cheltuielile de judecat
şi alte sume stabilite de instan

şti, devenite executorii pân

şi Ministerului Mediului
şi Schimb

şi dezvoltarea
liberei naviga

şi drepturile suverane ale
statelor semnatare ale Conven
şi strângerea şi dezvoltarea leg

şi culturale între aceste state.

şi pentru înc
şi de familie, prin

scurgerea de c

şi diverse scutiri de taxe sau
contribu

ă dobânzile calculate până la data
plă ă,
precum

ătore ă la
data de 31 decembrie 2015, se arată într-
un proiect de Ordin comun al Ministerului
Finan

ărilor Climatice.

Comisia Dunării este o organiza
ă interguvernamentală creată

prin Conven
ăre, semnată la Belgrad, la data de

18 august 1948, ale cărei obiective
principale sunt asigurarea

ăre în conformitate
cu interesele

ăturilor
economice

a dispus ca statul român să-i
plătească fostului senator PSD Cătălin
Voicu despăgubiri de 4.500 de euro pentru
tratament degradant, din cauza condi

ă, dar ălcarea
dreptului la via ă privată

ătre autorită ă a
unor fragmente din conversa

ă.

a
lansat în dezbatere publică proiectul de
„Ghid al solicitantului elaborat în baza
Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru sprijinirea investi

ă dezvoltarea regională prin
crearea de locuri de muncă”.

ă, de anumite
facilită

ă numai cei sub 35 de
ani aveau acest drept. Este vorba despre
aloca

ări sociale.

ţii integrale
ţele

judec

ţelor Publice

ţie
internaţional

ţia privind regimul navigaţiei
pe Dun

ţii pe Dun

ţiei, precum

ţiilor
de detenţie din arestul preventiv înaintea
procesului în care a fost judecat pentru
trafic de influenţ

ţ
ţi în pres
ţii telefonice

interceptate. Decizia nu este definitiv

ţiilor care
promoveaz

vor putea
beneficia, indiferent de vârst

ţi. Deputaţii au aprobat modificarea
legii care prevedea c

ţii financiare nerambursabile,
garanţii

ţii de asigur
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Ministerul Finanţelor Publice a postat, pe site, la rubrica
Transparenţ

ţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice
privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de
fuziune, divizare, dizolvare ţilor, precum

ţi din cadrul societ ţilor.
Proiectul de Ordin actualizeaz ţ

ţiei din domeniile
juridic, contabil ţiunile de fuziune,
divizare, dizolvare ţilor, precum

ţi din cadrul societ ţilor. Acest proiect
cuprinde numai prevederi referitoare la modul de contabilizare a
operaţiunilor de fuziune, divizare, lichidare a societ ţilor, de

retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societ ţilor, nu

ţelor publice nr. 1376/2004.
Proiectul de ordin MFP a f

ţi ai mediului de afaceri, ai asociaţiilor profesionale
(Uniunea Naţional ţi din România,
Uniunea Naţional ţ

ţiile

ă decizională, proiectul de Ordin al ministrului
Finan

ă
ă

ă ă
normele metodologice cu modificările legisla

ă
ă

ă

ă
ă fiscală.

La intrarea în vigoare a acestui proiect de ordin se va abroga
Ordinul ministrului finan

ăcut obiectul unor consultări repetate
cu reprezentan

ă a Evaluatorilor Autoriza
ă a Practicienilor în Insolven ă din România),

precum

ă.

şi lichidare a societ şi de
retragere sau excludere a unor asocia

şi pune în concordan

şi fiscal referitoare la opera
şi lichidare a societ şi de retragere

sau excludere a unor asocia

şi
prevederi de natur

şi cu cei ai mediului academic.
MFP va analiza toate observa şi propunerile care vor fi

înaintate pe marginea proiectului de Ordin de ministru, în procesul
de consultare public

Ministerul Finanţelor Publice

Administrarea }i exploatarea paji}tilor
permanente

:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

În data de 3 iunie 2014, în Plenul Parlamentului a fost votată legea
referitoare la aprobarea Ordonan ă a Guvernului nr.34/2013
privind organizarea, administrarea

ării coerente a suprafe

ătorilor cât
ă interesele institu

ătoarele îmbunătă
ă defini ă

ătorul care de ă asupra suprafe
ă pă ă

ă pe an;
s-a introdus obliga ării Rurale de a

centraliza anual suprafe ă paji
ă cu paji

ă faptul că prevederile ordonan ă la paji

ă între 7
ă resurse;

se instituie obliga
ă

ă în cauză;
se reglementează faptul că obliga ării încărcăturii minime de

0,3 UVM/ha sau să efectueze o cosire cel pu ă pe an, în vederea
accesării fondurilor europene aferente plă ă, persoanele
fizice

ă contraven

ării categoriei
de folosin ă, respectiv terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu
se aplică prevederile Ordonan ă a Guvernului nr. 34/2013, cu
modificările ările ulterioare;

pre
ă disponibilă

ă
ărârile consiliilor locale au obliga

ă al asocia
ă

ţei de urgenţ

Ţinând cont de importanta legifer ţelor paji
ţiilor purtate în grupele de

lucru din cadrul Ministerului Agriculturii cu organizaţiile produc
ţiilor publice, au fost aduse,

prin noua lege, urm ţiri
a fost completat ţia utilizatorului de p ţe -

cresc ţine legal dreptul de folosinţ ţei
agricole

ţin o dat
ţia MinisteruluiAgriculturii

ţele din categoria de folosinţ
ţinerea suprafeţei totale ocupat

ţei se refer

ţia Consiliilor locale de a aproba un regulament de
p

ţia asigur
ţin o dat

ţilor pe suprafaţ

ţia referitoare la circulaţia pe paji

ţie pentru posibilitatea schimb
ţ

ţei de urgenţ

ţul concesiunii/închirierii se stabile ţinând cont de echilibrul
financiar între valoarea producţiei de iarb ţiile care îi
sunt impuse utilizatorului paji

ţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu
hot ţia de a include în cadrul
documentaţiei de concesiune sau închiriere a paji

ţii speciale de îndeplinire a contractului,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

concesiunea/închirierea paji

ţ ţiilor patrimoniale ale membrilor
colectivit ţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE.

şi exploatarea pajiştilor permanente
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

ştilor
permanente, ca urmare a rezultatului discu

şi cu cele care reprezint

şuni şi fâne

şi care valorific şunea prin p şunare cu efective de animale
aflate în proprietatea sa sau prin cosire cel pu

şi Dezvolt
şti pentru

men şti în România la data de 1
ianuarie 2007, prin intermediul registrului agricol;

se clarific ştile
situate în extravilan;

referitor la contracte s-a modificat perioada de concesiune/închiriere,
respectiv cuprins şi 10 ani, întrucât beneficiarul pajiştilor îşi
întocmeşte un plan de dezvoltare pentru care solicit

şunat, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-
teritorial

şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti, începând cu anul de
cerere 2014;

se reformuleaz şti cu
mijloacele de transport;

se mai introduce o excep

şi complet
şte

şi obliga
ştii permanente prin cheltuielile cu

implementarea amenajamentului pastoral;
unit

ştilor permanente,
amenajamentul pastoral şi condi

ştilor permanente aflate în domeniul pu-
blic/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face cu res-
pectarea dreptului de preferin

MADR

Programul Na]ional gratuit de
depistare activ@ precoce a
cancerului de col uterin

Ministerul Sănătă
ă precoce a cancerului de

col uterin.
Prin implementarea unui astfel de program Ministerul

Sănătă ăre

ă tuturor femeilor cu
vârste cuprinse între 25-64 de ani, indiferent de statutul de
asigurat al femeii, care nu au un diagnostic confirmat de
cancer de col uterin.

În cadrul programului există un număr 97 de re
ă probe pentru testarea Babe

ă trebuie să se
prezinte la medicul de familie unde cere eliberarea
formularului pentru recoltare

ă recoltarea într-un centru specia-
lizat, femeile primesc rezultatul după 30 de zile, la medicul
de familie. Dacă acesta este pozitiv, vor fi îndrumate pentru
investiga ă rezultatul este negativ, vor fi
reprogramate la o nouă testare după 5 ani.

Programul beneficiază anul acesta de un buget de peste
13 000 000 de lei.

Programul de testare gratuita a femeilor este coordonat
de nouă unită

ă Bucure ă
Craiova, Spitalul Clinic Jude ă Timi

ă Tg. Mure

ărilor transmise de Unitatea de asisten ă
tehnică

ănătate Publică (INSP), unitate care coordonează
Programul na ă la sfâr

ăr de 606 132 femei au
efectuat testul Babe

ţii va derula
ţional gratuit de depistare activ

ţii urm

ţii
suplimentare

ţele unde
se recolteaz

ţine date despre
centrul de recoltare. Dup

ţii suplimentare, dac

ţi regionale de management organizate la
nivelul Institutelor Oncologice ‘Prof. dr. Alexandru
Trestioreanu’ din Bucure

ţ ţean de Urgenţ
ţean de Urgenţ

ţean de Urgenţ

ţ
ţional de

S
ţional, din luna iunie 2012

şi în acest an Programul
Na

şte în primul rând, depistarea bolii în stadii
cat mai precoce, vindecabile şi îndrumarea pacientelor cu
leziuni precursoare sau incipiente pentru investiga

şi tratament de specialitate.
Programul gratuit al MS se adreseaz

ş- Papanicolau.
Pentru efectuarea testului Babeş- Papanicolau în cadrul

programului, o femeie care este eligibil

şi pentru a ob

şti şi ‘Prof. dr. I. Chiricuta’ din Cluj
Napoca, Institutul Regional Oncologic Iaşi, Spitalul Clinic de
Urgenta ”Sf. Pantelimon”, Institutul pentru Ocrotirea Mamei
şi Copilului ‘prof. dr. Alfred Rusescu’, Spitalul Universitar de
Urgen şti, Spitalul Clinic Jude

şoara,
Spitalul Clinic Jude ş.

Programul de screening a debutat în luna iunie a anului
2012.

Potrivit raport
şi management (UATM) a Institutului Na

şi pân şitul
trimestrului I din 2014 un num

ş-Papanicolau. La peste 32 600 dintre
acestea au rezultat teste pozitive, iar la 1312 au fost
depistate leziuni maligne.

Ministerul Sănătăţii

Transparenţă decizională



Acum când NASA plănuie

ă la cele cu echipaj uman, noi nave spa
ă pe suprafa ă de

actualitate. Acestea vor trebui să fie capabile, în acela ă
transporte pe suprafa ă sarcini utile tot mai mari, necesare pentru
sejururi prelungite pe suprafa ă. Pentru noile vehicule
spa ă asigure o coborâre în
siguran ă pe planetă.

Tehnologia actuală folosită la decelerare de la viteze mari de
intrare în atmosferă la etapele finale de aterizare pe Marte datează
din perioada Programului Viking al NASA, care a pus două landere
pe Marte în 1976. De atunci este folosit proiectul de bază al
para

ări ale misiunilor viitoare.
NASAcaută acum să utilizeze frânarea atmosferică ca o solu

ă care duce la economie de motoare pentru rachete necesare
pentru manevrele finale

ă în prezent în uz pentru a le
încetini ă genera

ă fie desfă
ă vehiculul, echipajul ă a

dezvoltat para ă gigantică ă, o "farfurie
zburătoare gonflabil", care va încetini coborârea prin atmosfera
rarefiată de pe Marte. Dispozitivul constă din două deceleratoare
aerodinamice gonflabile, asemănătoare unui balon sub presiune de
forma unui inel care se umflă în jurul vehiculului de intrare

ă este o para ă cu diametrul
de 30.5 metri, care va încetini în continuare viteze de intrare a
vehiculului de la Mach 1.5 sau Mach 2 la viteze subsonice.

Împreună, aceste noi dispozitive pot cre ă livrată
pe suprafa ă de 1.5 tone la 3 tone
metrice. Vor cre ării cu 2-3
kilometri, lărgind suprafa ă de explorare pentru stabilirea
locului final de contact. De asemenea, ele vor îmbunătă

ă de 10 kilometri la doar 3 kilometri.
La începutul lunii iunie a fost programat primul dintr-o lungă

serie de teste a noului dispozitiv. Un balon imens ridică un vehicul
dotat cu dispozitivul de încercare până la o altitudine de 37 kilometri.
La această înăl ă de la bord îl
propulsează la Mach 4 (de patru ori viteza sunetului) ăl

ă fază atinsă, centurile gonflabile se umflă,
încetinind viteza până la Mach 2.5. Apoi para

ă, în Oceanul Pacific.
"Scopul nostru este de a ajunge la o altitudine ă care

simulează un mediu asemănător cu cel pe care vehiculele noastre îl
vor întâlni când se va zbura în atmosfera mar ă", declară
cercetătorul principal al misiunii, Ian Clark.

Punerea unui Lander, rover sau altă piesă pe Marte este o
opera ă, deoarece densitatea atmosferei planetei este
doar 1 la sută din cea a Pământului.

Roverul Curiosity, de exemplu, a lovit partea de sus a atmosferei
mar ă de un scut de 4.5 metri
plasat în fa ă încetinească la aproximativ 1400
km/h, moment în care nava a desfă ă de 15.5 metri.
Dar nu a fost suficient. Curiosity a fost adus pe suprafa ă cu ajutorul
cablurilor ata ă ac ă de rachete.

şte noi misiuni robotice ambi
ştiin şi mai complexe,

pân
şii devin o problem

şi timp, s

şutei Viking. Şi a fost cu succes utilizat şi în 2012, pentru a
aşeza roverul Curiosity pe Marte. Dar limitele par a fi atinse în fa

şi procedurile de aterizare. Pentru mult mai
grelele sonde planetare de mâine va fi nevoie de dispozitive de
tragere mult mai mari decât orice exist

şi aceste dispozitive de tragere de ultim
şurate la viteze supersonice mari pentru a ateriza

în siguran şi marfa. Astfel, Agen
şuta supersonic şi uşoar

şi îl
încetinesc de la Mach 3.5 sau mai mult la Mach 2 sau mai pu

şi de

8 metri în diametru.Atreia component şut

şte sarcina util

şte şi altitudinile de ini

şi o rachet
şi o în

şuta se deschide
urmând o aterizare lin

şi vitez

şurat o paraşut

şate la o macara aerian

ţioase pe
Marte, pavând drumul pentru expediţii ţifice

ţiale necesare pentru a
ateriza în siguranţ ţa planetei ro

ţ
ţa marţian

ţiale se impun noi dispozitive care s
ţ

ţa
marilor provoc

ţie,
metod

ţie vor
trebui s

ţ ţia spaţial

ţin.
Aceste deceleratoare sunt în configuraţii de 6 metri în diametru

ţa lui Marte de la capacitatea actual
ţializare a ateriz

ţa accesibil
ţi precizia de

aterizare de la o marj

ţime, balonul se desprinde
ţime de

55 kilometri. Aceast

ţian

ţiune dificil

ţiene cu 21.000 km/h. Frecarea oferit
ţa robotului l-a ajutat s

ţ
ţionat

5

În 8 iunie a avut loc o întâlnire istoric
Liderii G7

SUA prelunge
Vicepre Ministrul de externe al

Turciei a efectuat o vizit Pre
UE

Vaticanul a anun
SUAadmite c C

Avionul a disp

ă în Vatican, la care au participat Papa, pre
ăciune comună pentru pace în Orientul Mijlociu ă colaboreze cu Ucraina,

pentru a o sprijini în procesul de dezvoltare economică ă ă ă
ă un an

ă la Belgrad, în cadrul căreia s-a întâlnit cu reprezentan ăzut de
acord să formeze un nou guvern de tranzi ă să pună capăt războiului civil

ă furnizează ajutor letal pentru rebelii sirieni ăutarea avionului dispărut al Malaysia
Airlines, zborul MH370, se va focaliza pe o altă zonă din Oceanului Indian, potrivit oficialită ărut de pe radar la 8 martie, în timp ce se deplasa
spre Beijing de la Kuala Lumpur, cu 227 de pasageri

şedintele israelian Shimon Peres, preşedintele palestinian Abu Mazen şi Patriarhul
Constantinopolului, Bartolomeu, pentru o rug şi-au anun

şi protejare a suveranit şi integrit şte sanc
şedintele Joe Biden a participat la ceremonia de învestire a lui Petro Poroşenko în func şedinte al Ucrainei

şedintele Sudanului de Sud şi şeful rebelilor au c
şi Israel au semnat acordul de asociere

pentru Orizont 2020, noul program de cercetare şi inovare ale UE şase state, inclusiv România, în
domeniul schimbului de informa

şi 12 membrii ai echipajului

ţat intenţia de a continua s
ţii ţii teritoriale ţiunile împotriva autorit ţilor din Belarus

pentru înc ţia de pre
ţii conducerii de stat a Serbiei

ţie în termen de 60 de zile, într-o încercare menit
ţat încheierea unor acorduri de cooperare cu

ţii pentru combaterea fraudei fiscale
ţilor implicate.

�

�

�

� �

�

�

�

� �

�

Fostul comandant al armatei, mareşalulAbdel
Fattah al-Sissi, ales preşedinte al cu
aproape 97% din voturi (47,5% dintre aleg

şi au votat), a depus jur

şedintele ales, Mohamed Morsi.

Egiptului
ătorii

înscri ământul, la aproape
un an de la lovitura de stat în care a fost înlăturat
pre

Cancelarul federal Angela Merkel l-a primit la Berlin pe
premierul , Aleksandar Vucic, aflat într-o vizitSerbiei ă oficia-
lă de două zile în . Principalele teme de discuGermania ţie au
fost relaţiile bilaterale, precum

ţia din regiune ţele
inundaţiilor care au afectat Serbia ţegovina.

şi chestiuni europene şi
economice.S-a discutat situa şi consecin

şi Bosnia-Her

Asistentul secretarului de stat american pentru
afaceri europene

Parlamentul israelian

Ministrul de externe al Chinei

şi eurasiatice, Victoria Nuland, a
efectuat o vizit

şi cu brutalitate şi arşi acolo.
Nuland nu a fost în pia

şedinte al ştigat în a doua rund
şedinte al Israelului. El îl înlocuieşte

pe veteranul Shimon Peres, care se retrage din func
şapte ani. Rivlin este

un om de dreapta, care se opune cre
şi care prevede un "mare Israel", o patrie evreiasc

şedintele israelian nu are puteri reale şi este de
aşteptat s

şi-a exprimat
deschiderea fa şi Pakistan, dup

ştigat alegerile, luna trecut

ă în Odesa, unde, potrivit comunicatelor
oficiale, a vorbit cu membrii administra

ă a investitorilor americani în Ucraina,
care va avea loc în partea a doua a anului.

În aceste zile se marchează 40 zile de la masacrul din
Odesa. În fiecare zi, locuitorii vin la Casa Sindicatelor să se
roage pentru cei care au fost uci

ă ofere 3 cutii de mingi unor orfani, după întâlnirea
cu reprezentan

ării. Rivlin a câ ă de vot,
devenind al zecelea pre

ă un mandat de
ării unui stat palestinian

suveran ă
care se întinde de la râul Iordan până la Marea Mediterană, cu
Ierusalimul drept capitală nedivizată.

Pre
ă rămână deasupra luptei politice.

ă de două
zile în India, primele discu

ă na ă ce prim-ministrul
Narendra Modi a preluat conducerea. Modi

ă de rivalii tradi ă
ce partidul său a câ ă.

ţiei regiunii despre
misiunea economic

ţa din faţa Casei Sindicatelor,
preferând s

ţii regiunii.

ţia
de pre ţ

ţie la
vârsta de 90 de ani, dup

ţii la nivel înalt între cele mai
populate dou ţiuni din lume, dup

ţ ţionali China

l-a ales pe Reuven Rivlin în func

a efectuat o vizit

Scoţienii sunt cei mai educaţi europeni, susţine un raport
publicat de Oficiul Naţional de Statistic

ţienii cu vârste
cuprinse între 25

ţ

ţinut peste 40 de procente.

ă (ONS) din Marea
Britanie. Potrivit acestuia, 45% dintre sco

ă de
învă ământ superior, procent mai mare decât al irlandezilor,
luxemburghezilor

şi 64 de ani au absolvit o form

şi finlandezilor, singurii europeni care au
ob
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Farfuria zburătoare gonflabilă dezvoltată de NASA

Comisiile parlamentare
Eurodeputaţii î

ţii î

ţiile Parlamentului asupra
tuturor domeniilor din competenţa sa.

Deputaţii europeni petrec aproximativ dou

ţi,
examineaz ţiile

ţiativ

ţe UE, de la comerţul internaţional la
protecţia consumatorilor

ţia acestora reflect
ţa pe care o are fiecare grup politic în

Parlament, ca întreg.
Comisiile numesc pentru fiecare subiect un

deputat european care s ţia
Parlamentului, sub forma unui raport.
Grupurile politice propun amendamente la
acest text

şi vor prelua sarcinile în noul
Parlament, unul din primele lucruri pe care le
vor face fiind s

şi vor
concentra eforturile. Comisiile au un rol crucial
în luarea de decizii, în cadrul acestora
redactându-se pozi

ştia dezbat rapoarte legislative şi
nelegislative, propun şi voteaz
şi preg

şi organele UE şi pre-
g

şi egalitatea de gen.
Parlamentul poate crea şi comisii speciale (în
mandatul trecut au fost trei, pentru provoc

şi crima organizat şi comisii de
anchet

şi încearc

ă se alăture unei comisii.
Această decizie este cheie, deoarece va
determina domeniul în care deputa

ă
săptămâni pe lună în reuniuni ale comisiilor.
Aici, ace

ă amendamente
ătesc negocierile cu Consiliul. Comisiile

mai organizează audieri publice cu exper
ă institu

ătesc rapoarte din proprie ini ă, care nu
sunt obligatorii la nivel juridic, dar indică opinia
Parlamentului European asupra unui subiect.

În mandatul 2009-2014 au existat 20 de
comisii permanente, care au acoperit aria de
competen

ările
politice, criză ă)

ă, care examinează încălcări ale
dreptului UE.

Numărul membrilor comisiilor variază
semnificativ, dar compozi ă
importan

ă redacteze pozi

ă să ajungă la un text de
compromis ce va fi supus votului în plen.

PE, REF.: 20140604STO48904

Anul viitor, zona euro s-ar putea lărgi. Comisia Europeană a spus
că Lituania respectă criteriile de la Maastricht pentru adoptarea
monedei unice europene. Alături de Banca Centrală Europeană,
Comisia a publicat pe 4 iunie rapoartele de convergen ă ce
evaluează pregătirea statelor UE pentru aderarea la zona euro.
Decizia finală în ceea ce prive ă de Consiliu în
iulie, după consultarea Parlamentului.

Rapoartele de convergen ă se fac pentru ările care nu sunt în
zona euro, dar care trebuie să adopte moneda mai devreme sau mai
târziu. Regatul Unit ă de o excep

ă rămână în afara zonei euro.
Pentru a adera la zona euro, un stat UE trebuie să respecte

următoarele criterii (fixate în Tratatul de la Maastricht în 1992)
infla ă să nu depă ă cu mai mult de 1,5 pp rata

medie a infla
ă

ă de cel mult 60% din PIB
rata dobânzii nominale pe termen lung nu trebuie sa depă ă

cu mai mult de 2% pe cea realizată de primele trei state membre cu
cea mai slabă infla

ără mari presiuni, cel pu ători verificării.
În plus, legisla ării trebuie să respecte pe deplin toate cerin

ării monedei euro specificate în tratatele UE.

În urma unui raport de convergen ă pozitiv, guvernele iau decizia
finală în cadrul Consiliului, pe baza unei propuneri a Comisiei ă
consultarea Parlamentului.

Ultima ă care a aderat la zona euro este Letonia, în ianuarie
2014.

Următorii membri ai Uniunii Europene folosesc moneda euro:
Austria; Belgia; Cipru; Estonia; Finlanda; Fran

ările de Jos;
Portugalia; Slovenia; Slovacia; Spania.

Următorii membri ai Uniunii Europene, nu folosesc moneda euro:
Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Croa

ţ

ţ ţ

ţie ce le
permite s

ţia anual
ţiei din cele trei state membre UE care au înregistrat

cele mai bune rezultate în domeniul stabilit ţii preţurilor
deficitul bugetar de cel mult 3% din PIB
datoria public

ţie în anul precedent
marjele de fluctuaţie normale stabilite prin mecanismul cursului

de schimb in Sistemul Monetar European trebuie sa fi fost respectate
f ţin in cei doi ani premerg

ţia ţ ţele
adopt

ţ

ţar

ţa; Germania;
Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Luxemburg; Malta; Ţ

ţia, Lituania,
Ungaria, Polonia, România, Suedia

şte Lituania va fi luat

şi Danemarca beneficiaz

şeasc

şeasc

şi dup

şi Regatul Unit.

Cum se ia decizia legată de adoptarea monedei euro

Zona euro 1999 - 2014
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"Viitorul Europei în perspectiva religiilor" a fost tema unei
reuniuni la nivel înalt care are loc la Bruxelles. Este cea de-a
zecea întâlnire organizată anual între oficiali ai Uniunii
Europene

ă valorile de
bază ale Uniunii Europene rămân pacea, coeziunea socială,
solidaritatea

şi înal şi.
În cadrul reuniunii s-a subliniat între altele c

şi justi

şi a fanatismului.

ţi demnitari religio

ţia. Nu în ultimul rând, s-a subliniat
necesitatea combaterii cu fermitate a tuturor formelor de
discriminare, a extremismului

Adoptarea monedei euro
criterii, decizii }i cine urmeaz@

Şefi de stat şi de guvern din 20 de ţări au participat la
ceremoniile dedicate împlinirii a 70 de ani de la

Evenimentele au stat sub
semnul crizei ucrainene şi al relaţiilor tensionate cu Rusia.
Reuniunea a prilejuit o primă întâlnire informală între liderul rus,
Vladimir Putin, şi omologul său ucrainean, Petro Poroşenko.

debarcarea
aliaţilor în Normandia, în 1944.

Banca Centrală Europeană a redus dobânda de politică monetară în zona euro la nivelul de 0,15%, un nou
minim istoric, ă introducă, pentru prima dată în istorie, dobânzi negative la depozitele overnight.

Ca urmare a deciziei de a reduce rata dobânzii la facilitatea de depozit în teritoriul negativ (la minus 0,10%),
practic băncile comerciale vor plăti pentru a plasa la BCE fondurile în exces pe care le de

ăsuri ar trebui să conducă la cre ăriilor.

şi a decis s

şterea creditelor acordate companiilor şi gospod
ţin. Introducerea unei

astfel de m



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 2/4, situate în
Lunca Pomostului, modernizat pe
baz -

ţionat. Preţ
28.500 €. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

Vând apartament 4 camere
decomandat, 125 mp, etaj 1/4, situat
în Lunc

ţiri. Preţ 39.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

Vând apartament 2 camere
decomandat, 80 mp, etaj 3/4, f

ţiri, Calea Caransebe-
ţ 14.000 €. Tel. 0255-

221529, 0741-039378.
Vând 4500 mp teren pe malul

lacului de acumulare, front stradal
100 ml, situat în Crivaia. Preţ 20
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0741-039378.

Vând apartament 2 camere de-
comandat, parter înalt, îmbun ţit,
2 boxe subsol, 20 mp, garaj, zona
Lunca veche, bloc de c

ţ 32.000 €. Tel. 0255-
221529, 0741-039378.

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.

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 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.

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

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 de proiect, centrală, termo
pane, podele, aer condi

ă, parcul de la Ateneu, cu
multiple îmbunătă

ără
îmbunătă

ătă

ărămidă cu 2
etaje. Pre

ă, pe malul lacului
Gozna, deschidere la apă 130 ml,
front stradal 100 ml. 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

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

Închiriez 4 000 mp spa

ă.

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

şului. Pre

şi şului. Pre

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

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 2000 mp spa

şi utilat complet, decoman
dat, Reşi

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi

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

-
-

a

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Vând ma ă de copiat chei
marca Zimmerman. Pre

Vând la Sacu iapă 9 ani, 2500 lei
neg; iapă 11 ani, 800 lei neg;
armăsar de 7 ani, 2000 lei neg. Tel.
0732-982025. (RR)

şin

şi un

Vând un corn cerb cu lungimea
de 1 m, 190 lei. Tel. 0771-533291.

ţ 300 € neg.
Tel. 0743-779631.

Vând doi ieduţi ţap. Tel.
0355-422334.

Vând la Soceni cal de 5 ani,
3700 lei neg. Tel. 0255-521015,
0720-608347. (RR)

Vând în G

ţate,
75 lei; congelator 5 sertare, 300 lei;
aragaz cu 3 ochiuri, 200 lei; cuptor
electric, 200 lei; mas

ţ

ţuri neg. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)

Vând la Berzovia un agregat

ţime
ţime, 360 €/buc; ma

ţionat diverse m

ţi

ţi de lucern
ţi de paie;

ţei pân

ătaia lemne de foc, un
peridoc de tăiat salcâm, 850 lei;
lemne tăiate ăpate; un pat ex-
tensibil, 400 lei; mobilă suspendată
de bucătărie, culoare alb cu
portocaliu, 350 lei; mobilă bucătărie
stil vechi, 200 lei; 3 scaune tapi

ă dormitor, 200
lei; masă pentru tăiat porcul, 100 lei;
2 fotolii plus măsu ă, 300 lei;
cărucior de butelie, 50 lei; paltoane
de blană 46-48, 200 lei; îmbrăcă-
minte nr. 48, pantofi

ă de frig
completă, 410 €; panouri umectare
aer în ciupercărie sau alte hale,
dimensiuni 3 m lă ăl-

ărimi, 1100
lei/buc; becuri speciale pentru
dezinfectat câmpuri bacteriene, 110
lei/buc. Tel. 0758-330925. (RR)

Vând la Caransebe ămă
ărba

ăcute manual. Tel. 0767-489914,
0728-735559. (RR)

Vând la Boc ă

ăcinătură pentru pui,
1.20 lei/kg; sorg ăz; porci 80-
120 kg, 9 lei/kg; vier marele alb cu
landras 150 kg, 1800 lei neg;
scroafă gestantă în prima lună,
marele alb, 1800 lei neg. Cumpăr 2
vi ă într-o lună, alb cu ro

şi cr

şi sandale nr.
37; pre

şi
vaporizator pentru o camer

şi 2 m în
şini de înfoliat

caserole, 160 €/buc; ventilatoare
industriale, 320 lei/buc; aparate aer
condi

ş 2 c şi
populare b şi 2 pentru femei,
f

şa balo
şi balo şrot de floarea
soarelui; m

şi ov

şu,
ofer 1000 lei/buc. Tel. 0740-770047.

Donez pui pisică. Tel. 0745-
205895.

Vând 2 fotolii piele neagră
ă culoare bej cu modele.

Tel. 0721-155683.
Vând un costum kimono karate,

2 u ăi, balcoane), 3
geamuri mari duble făcute la
comandă, lăcuite, cu sticle, clan
ără tocuri. Tel. 0721-155683.

Vând la

ăldură,
omologate, cu tiraj natural

ă, 37 cm, 60
lei; colec

ă
ă pe sticlă, estimat la

300-350 ani vechime, semnătură
originală verificată; tabletă Prestigio
MultiPad Android nouă, în garan

ă de telefon

ările, 8 inch, husă, în cutie,
culoare albă, 800 lei; subwoofer 100
w, 10 ie ă 220 V, tv, dvd,
s e n z o r i , m i c r o f o a n e , b o x e
încorporate, profesional, aproape
nou, 150 lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Re
ă, 300

lei; imprimantă

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

ăiere
beton, sigilate, 200 lei/buc. Tel.
0745-134127. (RR)

Vând la Ezeri

ă 2.5 ani,
gestantă în 8 luni, 1000 € neg. Tel.
0737-165548. (RR)

Vând în Re

ă plus dulap de haine
mai mic, 200 lei neg; servantă
pentru tv, 150 lei; 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; set de coarne
de cerb prinse pe o placă de lemn
sculptată rustic, 350 lei neg; cântar
cu greută ă la 10 kg,
150 lei neg. Tel. 0751-187503. (RR)

Vând în Prigor porc Bazna 95
kg, 10 lei/kg; purcei Bazna de 3 luni,
500 lei perechea; vacă Băl

ă, gestantă în 5 luni,
2500 lei; junincă Băl
ă de 1 an, 1500 lei. Tel. 0726-

016758, 0762-378703. (RR)
Vând la Re

ăr la Ciclova Română o
combină frigorifică, în zona Oravi

ă de curte pentru
copii, 2.00x1.50x0.50 m, 100 lei. Tel.
0723-473647. (RR)

Vând la Secu vi
ăptămâni, 1200 lei neg. Tel. 0760-

840474. (RR)

şi 2
fotolii scoic

şi duble (b

Şopotu Vechi porc 165
kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0255-243110,
0766-917295. (RR)

Vând în Reşi

şi tiraj
for

ştampilate,
200 buc

şi telefon, card memorie 8 GB, toate
dot

şiri, surs

şi

şi scaner, 120 lei;
pereche ghete sport Reebok de
dam

ş vi

şi
şi, format din 2 corpuri, 300 lei

neg; servant

şi

ţe,
f

ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

ţat, diferite modele, garanţie la
montaj, începând de la 400 lei/buc;
frigider congelator, 200 lei; tv color
sport, cu telecomand

ţie de timbre
ţi; tablou de colecţie foarte

vechi, pictur

ţie,
8 GB, GPS, 3 G, conectivitate
Bluetooth, wi -Fi, cartel

ţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bun

ţii/minut, 250 lei; aragaz electric
la 220 V, 100 lei; discuri de t

ţel de 2 luni,
1300 lei neg. Tel. 0729-113724 (RR)

Vând la Jena juninc

ţa dulap de haine
cu 2 u

ţi cu talere, pân

ţata
româneasc

ţata româneas-
c

ţa porci 140-150 kg,
8 lei/kg. Tel. 0724-093929. (RR)

Cump
ţei.

Tel. 0765-202053. (RR)
Vând piscin

ţel de lapte 6
s

Vând în Cărbunari mânz de 1 an

ă
Dadant de făcut faguri de ceară;
storcător de faguri pentru miere pe 3
rame; pre

şi 4 luni, semi-muran, culoare roşu
rig, 2500 lei neg. Tel. 0740-145324.

ş presVând în Caransebe

ţuri neg. Tel. 0755-
940848. (RR)

,Anunturi ,Anunturi
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intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

Vând la M
şi

500 lei; mas
şin

şin

şoara tablet

şi

şi 4 m lungime, 1400 lei mc.
Tel. 0746-642653. (RR)

Vând la Oravi

şi

şa 20 de familii de
albine, 40 lei rama sau la schimb, un
stup cu 2 mielu

ş vac

şi şi aclimatiza

ştei Române, în condi

ştale). Tel. 0742-573160.
Vând kiwi Jenny „Actinidia

deliciosa” (soi autofertil) 50-60 cm
în

ştale). Vând pomi de Rodiu
fructifer (punica granatum), 30-35
cm în

ştale). Tel. 0742-573160.
De vânzare Nokia dualsim 107

am c şti şi înc

şi col şi cuier.
Tel. 0355-411682, 0733-594473.

ăureni centrală pe
lemne, 1300 lei; sobe cu 350, 400

ă de călcat, 20 lei;
ma ă de spălat, 300 lei; frigider,
150 lei; boiler 5 l, 100 lei; chiuvetă
bucătărie, 30 lei; casetofon de
ma ă, 50 lei; televizor, 150 lei;
patine, 15 lei perechea; boxe 5+1
plus combină muzicală, 150 lei. Tel.
0724-477642. (RR)

Vând în Timi ă cu 3
ani garan ă, 250 lei;
telefon Nokia 107, 100 lei. Tel. 0762-
112012, 0741-571238. (RR)

Vând în Re ă de
stejar uscată natural la 5 cm
grosime

ă
pentru gard. Tel. 0726-839207. (RR)

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

ăr mulgătoare. Tel. 0740-
612574. (RR)

Vând în Boc

ă 7 ani cu vi
ăptămână, Băl ă Româ-

nească, 4000 lei. Tel. 0735-640763.
Vând la Jamu Mare catâr de 5

ani, 2000 lei neg sau la schimb cu o
iapă. Tel. 0732-933285. (RR)

Vând smochini de munte (Ficus
carica) produ

ă la maturitate până la -25
grade Celsius. Se trimit în orice
loca ă prin intermediul
Po

ă siguran ă. Plata se face în
sistem ramburs la ridicarea
coletului. Pre

ăl Pre

ăl Pre

ă ărcător Nokia loc slot
de card cu memorie de până la 16
gb, pre

ă Universalul Vechi. Tel.
0733-594473.

Vând mobilă bucătărie suspen
dată, din nuc

ţie, stare bun

ţa scândur

ţa fier beton,
corniere din fier, ţevi, cupru, plas

ţi, 150 € neg. Tel.
0725-088890. (RR)

Vând în Re ţa butoi 1000 l pe
cadru metalic, nefolosit, 300 lei.
Cump

ţe; faguri de miere,
20 lei/kg. Tel. 0755-042152. (RR)

Vând la Ezeri ţel
de 1 s ţat

ţi local.
Rezist

ţie din ţar
ţii de

maxim ţ

ţ 29 lei/buc (+16 lei
taxe po

ţime. ţ 42 lei/buc (+17 lei taxe
po

ţime. ţ 30 lei/buc (+16 lei
taxe po

ţ negociabil 120 lei, este
aproape nou în cutie. Tel. 0762-
112012 sau la 0741-571238.

Vând tv Sony stereo mare. Tel.
0733-594473.

Vând 2 locuri de veci la cimitirul
de lâng

-
ţar catifea
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Debitoarea: SC Bacuca Com SRL, cu sediul social în loc. Bocşa,
str. Tudor Vladimirescu, bl. 17A, sc. 1, et. 1, ap. 6, jud. Caraş-Severin, nr.
de înmatriculare la registrul comer ş-Severin J11/52/2011,
num

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

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 25.07.2014.

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 31.07.2014, ora 12:30 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş-Severin la dosar
1577/115/2014, fiind timbrat

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 14.07.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

11.08.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 18.09.2014.
Prima Adunare 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 31.07.2014, ora
12:15 la sediul lichidatorului judiciar.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

ăr de înregistrare fiscală 27990619, 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, anunţ ţi

creditorii societ ţii în insolvenţ
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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:

I u n i e

RE

14

ŞI

Ş:

ŢA:

CARANSEBE
Ţ

ţiilor: 2; vânz
brutar: 2; camerist

agent po

vânz

ă hotel: 1; casier: 1; facturist: 1;
muncitor necalificat în industria confec ător: 2;

ătar
(chelner): 2;

ător: 1;

BĂILE HERCULANE:

TOTAL JUDE :

ştal: 1; gospodar: 1; osp

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 11.06.2014

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

Domn singur, serios, f

B

ără
obliga ă proprie doresc
cuno ă pentru căsătorie cu o
doamnă prezentabilă cu vârsta
până în 40 ani. Rog seriozitate

ă prezentare. Tel. 0730-
766388.

ărbat drăgu
ă cunosc o femeie fără copii,

maxim 40 ani, pentru prietenie-
căsătorie. Rog seriozitate. Tel.
0725-436050.

Bărbat singur doresc cuno ă
pentru căsătorie cu o doamnă cu
vârsta maximă 40 ani. Rog serio
zitate

ă 50 ani, doresc să
cunosc un domn pentru căsătorie,
45-51 ani (aten ă la 51 ani)
nefumător

ără
obliga
ăsătorie cu doamnă maxim 43 ani,

poate avea

ără vicii,
fără obliga ă cunosc
doamnă cu aceea ă

ă sau ora ă
locuiască cu mine în Re

ţii, locuinţ
ţ

ţ, serviciu, doresc
s

ţ

-

ţie, pân

ţat, f
ţii, doresc relaţie prietenie sau

c

ţii, doresc s
ţi cu ale

mele, de la ţar
ţa. Tel.

0748-596307.

ştin

şi o
succint

ştin

şi sms. Tel. 0730-766388.
Doamn

şi antialcoolic. Rog
seriozitate. Tel. 0741-528025.

Domn 42 ani, divor

şi un copil. Tel. 0747-
645680.

Domn 64 ani, 1,78/78, f

şi calit
ş, s

şi

Domn 4 ani, doresc să cunosc
doamnă ă apropiată pentru
căsătorie. Rog seriozitate. Tel.
0720-372179

ă 63 ani, 172 cm, 68 km,
cu studii, doresc cuno ă,
prietenie, cu domn până la 65 ani,
titrat, cu înăl ă la
70-72 kg, sănătos, cu ma ă, să-i
placă călătoriile. Tel. 0763-330732.

5
de v rstâ

Doamn
ţ

ţime peste 175, pân

ştin

şin

Matrimoniale

Oferte-Cereri

de Serviciu

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

Caut îngrijitoare permanent
pentru bolnav cu handicap
neurofizic. Ofer 700 lei, mas

Caut b
ţ.

Ofer cazare, mas

ţe auto-
mate, prize, doze, întrerup

ţii. Tel. 0728-
813340.

ă,
cazare ă dacă este
cazul. Tel. 0740-619914.

ărbat sau femeie pentru
ajutor la gospodărie la sat, în jude

ă

Electrician, schimb

ătoare,
lustre, aplici, repara

şi carte de munc

şi salariu
negociabil. Tel. 0255-261119, 0786-
766216.

şi montez,
tablouri electrice, siguran

V nd pel Tigra Twin Top
2007

3.8 0729-960060

â O din
, decapotabil cu hard top,

diesel, stare impecabil

ţ
00 €. Tel. .

ă
ă, spoiler

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

Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu
175x70x14, 250 lei; cauciucuri de
vară plus jante 195x70 R5PC, 600
lei. Tel. 0724-477642. (RR)

Vând în Re

-

şi

şi

şi şi haion, servo total,ABS, ESP,
4 airbaguri, clim

şi Polo, 150
lei/buc; butuci ro

şi

şi 2.0 l, BMW seria 5,
Volkswagen Touareg an 2000, 150
lei/set; cauciucuri moto, 50 lei/buc;
casc

şi

şi
şi alte piese de Dacia,

pre

ţa Ford Focus,
argintiu, an 2006, diesel, consum
4%, euro 4, 3300 € neg; Opel Meriva
din 2006, toate opţiunile, 2800 €
neg. Tel. 0749-214745, 0735-
658730. (RR)

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

ţie pe lanţ, înc

ţi spate cu rulmenţi,
f

ţa motociclet

ţi, unic proprietar, acte la zi, de
garaj, 1400 € neg; motocicleta
Honda CM400T chopper, 43.000
km, neînmatriculat ţi
complete de Ford Vw Polo, pe 13,
500 lei; roat

ţoli, de
Nissan Primera, Opel Corsa,
Citroën, 50 lei/buc; jante tabl

ţe de frân ţ

ţa 2 cositori
Carpatina în stare foarte bun

ţa 4 jante tabl

ţa bare direcţie,
spoilere, roţi

ţuri neg. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând la Vârciorova Dacia 1310,

250 € neg; baterie de Dacia, 65 Ah,
100 lei neg; 2 electromotoare mici
pentru Dacia 1310, 150 lei neg;
telescoape spate de Dacia, 100 lei
neg; planetare Dacia 1310, 150 lei
neg; braţ Dacia faţ ţi, 100
lei; cauciucuri cu jante pentru Dacia,
100 lei neg.

Cump

ă nou schimbată,
distribu ălzire scaune,
consum foarte mic, înmatriculat în
România, acte la zi, proprietar, stare
foarte bună, 2100 €; catalizator
pentru Opel Astra sau Vw, 200 lei;
ventilatoare pentru radiator apă
pentru Opel Astra

ără ABS, pentru Opel Kadett sau
Astra model 1992-94. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând în Re ă
Suzuki GS 500E, 46 CP, 23.000 km
rula

ă, 1000 €; 4 ro

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

ă
pentru Mercedes A180, 50 lei/buc;
plăcu ă de fa ă noi marca
Ferodo, pentru Mercedes Vito, Opel
Astra de 1.8

ă moto nouă Probiker, 200 lei.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Sichevi
ă, 3300

respectiv 3100 lei neg; . Tel. 0730-
529337, 0767-943102. (RR)

Vând în Re ă de
Ford Focus, 195x65x15, 250 lei
neg; 4 cauciucuri 195x65x15 M+S,
250 lei neg; 4 cauciucuri de vară
155x65x14, 250 lei neg; Opel Agila,
an 2004, 86.000 km, 1000 cmc, taxă
nerecuperată, 2150 € neg; Ford
Focus turbo-diesel, 1800 cmc, an
2003, climă, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 3600 € neg. Tel.
0751-187503. (RR)

Vând la Re

ă, 2 bucă

Tel. 0725-088890. (RR)
ăr taloane de înmatricu

lare pentru Dacia. Tel. 0725-
088890. (RR)

Vând la Oravi

ă de împră

ă de
împră

ă, an 2000, motor
de 1.4, acte la zi, 2200 € neg; piese
pentru presă de balotat pe sârmă
românească; ma ă electrică
pentru despoiat porumb, 150 € neg.
Tel. 0744-381141. (RR)

Vând la O

ă, 1950 €; ro

ăr în Re
ă după anul 2000, în

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

Vând la Sacu multi-cultivator de
6 CP, aproape nou, 350 €. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând în Re
ă trac

ă de balotat pe a ă, 1500
€; semănătoare de cartofi pe 2
rânduri, automată, 2500 lei. Tel.
0746-642653. (RR)

Vând la Oravi ă de
teren în stare foarte bună, 550 €
neg; Ford Escort, 500 €. Tel. 0726-
839207. (RR)

Vând la Rusca Teregova motor
de Vw, cutie de Vw, 200 € neg; 2
tractoare 650, 4x4, direc

ă, 6000 respectiv 5000 €.
Tel. 0767-353269. (RR)

Vând la Câlnic Dacia 1310, an
1982, în stare bună de func

ăcută, 500 € neg. Tel.
0755-078696. (RR)

ţa Opel Ascona,
motor 1.6 injecţie, benzinar, acte la
zi, 600 € neg; met erbicidat
românesc pe 2 roţi, 1200 l, 850 €
neg; ma

ţelu Ro

ţi de Golf cu jante

ţa Dacia 1310
break, fabricat

ţa tractor Fiat 445
cu dubl ţiune, românesc, 5000
€ neg; pres ţ

ţa motociclet

ţ ie
hidraulic

ţionare,
verificare f

şin ştiat azot, tip
pâlnie, 900 lei neg; tractor Volvo, 45
CP, motor Perkins în 3 pistoane,
2700 € neg; 2 cauciucuri cu jante
12.4x24, 250 € neg; cauciucuri
balonate 480x65 R28, 360x70 R24,
300 lei/buc neg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)

Vând la Bocşa maşin
ştiat azot, 100 €; Volkswagen

Polo alb pe benzin

şin

şu Golf 4,
motor de 1.4, benzinar, adus recent
din Germania, impecabil, an 2000,
clim şi
cauciucuri, 150-300 €/set. Tel.
0754-577166. (RR)

Cump şi

şi

Instalez antene satelit fără
abonament, garan

ărbat ă
de casă în Prigor. Tel. 0726-016758,
0762-378703. (RR)

Îngrijesc, în Re
ătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Ofer spre închiriere, din O
ă albă pentru nun

ă,
baterii apă etc. Tel. 0740-520382.

ări

ă România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Infor-
ma ări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554. Tel.
0755092554

Zbor peste Timi
ă. Rezervări pe

www.maxair.ro sau la telefon 0755-
084464. Vă a ăm să zbura

ţie 24 luni, 500
lei. Tel. 0726-016758, 0762-
378703. (RR)

Caut 2 persoane serioase,
b

ţa, copii sau
b

ţelu
Ro ţi,
botezuri. Tel. 0754-577166. (RR)

ţii pe cupru, henco,
robinete, chiuvete, wc-uri, calori-
fere, apometre, sifoane pardoseal

Balon cu aer cald Timi

ţii la www.balloony.ro sau
la telefon 0256-270016. Tel.
0256270016

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

ţi cu
noi. Tel. 0755-084464.

şi femeie, pentru a avea grij

şi

şu, limuzin

Instalator profesionist, montez
centrale, instala

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

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

şoara de 30 min,
25 € + TVA / persoan

ştept

Angajez femeie cu experienţ

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

ă
pentru langoşerie. Tel. 0745-
205895.

şi
montaj. Pre ociabile.

Auto-Moto-Velo

Săptămânalul local, independent “PRISMA” oferă societăţilor
comerciale şi instituţiilor publice, spaţiu publicitar pentru anunţuri,
convocări, licitaţii ş.a., la tarife convenabile.

Prisma este singurul ziar din judeţ în care publicitatea şi
anunţurile se regăsesc şi pe pagina de internet a ziarului. Pentru
mai multe apariţii se poate crea la cerere link către website-ul
socităţii, instituţiei dvs.
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Anunţ angajare
S.C. NICO EXPERT angajeaz

ţe:
- studii de specialitate
- experienţă şi cunoştinţe în SAGA.

Tel. 0740-052842.

ă contabil.
Cerin

Vând la Anina piese din
dezmembrare Aro 10. Tel. 0731-
153301, 0255-240368. (RR)

Vând la Clopodia ma ă
Renault Kangoo din 2004, de
persoane, motorizare 1.5 diesel, în
stare foarte bună, înmatriculată în
România, ITP până în 2016, 2500 €
neg. Tel. 0730-116375. (RR)

Vând în Lupac ro

ă, ma ă erbicidat în
stare foarte bună, 5000 € fix; Dae
woo Evanda din 2003, înmatriculat,
taxa nerecupereată, persoană
fizică, verificare, asigurare, 1800 €
neg. Tel. 0727-334946. (RR)

Vând garaj în Govândari, Micro
2, construc ă, proprietar
pe teren. 8999 €. Tel. 0740-520382

Vindem online cauciucuri noi

ă
România. Comenzi

ă în garaj. Pre

şin

şi frez şin

şi
reşapate pentru maşini, 4x4,
offroad, motociclete, la pre

şi informa

ţi pus cauciu
curi noi pe 16, pentru remorci, 1650
lei neg. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la Sacu tractor Fiat 411 cu
plug

ţie intabulat

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

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

Vând Fiat Stilo 1,6 euro 4,
106.000 km, ţinut ţ
2.500 € neg. Tel. 0745-974507.

-

-



Brazilia Spania Columbia Uruguay Elveţia Argentina Germania Belgia
Croaţia Olanda Grecia Costa Rica Ecuador Bosnia H. Portugalia Algeria
Mexic Chile Coasta de Fildeş Anglia Franţa Iran Ghana Rusia
Camerun Australia Japonia Italia Honduras Nigeria SUA Coreea de Sud

1 3 5 7 9 11 13 15
12,06 Joi 23:00 13,06 Vineri 22:00 14,06 Sâmbătă 19:00 14,06 Sâmbătă 22:00 15,06 Duminică 19:00 16,06 Luni 01:00 16,06 Luni 19:00 17,06 Marţi 19:00

2 4 6 8 10 12 14 16
13,06 Vineri 19:00 14,06 Sâmbătă 01:00 15,06 Duminică 04:00 15,06 Duminică 01:00 15,06 Duminică 22:00 16,06 Luni 22:00 17,06 Marţi 01:00 18,06 Miercuri 01:00

17 20 21 23 25 27 29 31
17,06 Marţi 22:00 18,06 Miercuri 19:00 19,06 Joi 19:00 19,06 Joi 22:00 20,06 Vineri 22:00 21,06 Sâmbătă 19:00 21,06 Sâmbătă 22:00 22,06 Duminică 19:00

18 19 22 24 26 28 30 32
19,06 Joi 01:00 18,06 Miercuri 22:00 20,06 Vineri 01:00 20,06 Vineri 19:00 21,06 Sâmbătă 01:00 22,06 Duminică 01:00 23,06 Luni 01:00 22,06 Duminică 22:00

33 35 37 39 41 43 45 47
23,06 Luni 23:00 23,06 Luni 19:00 24,06 Marţi 23:00 24,06 Marţi 19:00 25,06 Miercuri 23:00 25,06 Miercuri 19:00 26,06 Joi 19:00 26,06 Joi 23:00

34 36 38 40 42 44 46 48
23,06 Luni 23:00 23,06 Luni 19:00 24,06 Marţi 23:00 24,06 Marţi 19:00 25,06 Miercuri 23:00 25,06 Miercuri 19:00 26,06 Joi 19:00 26,06 Joi 23:00

Grupa A V E I GM GP Pct. Grupa C V E I GM GP Pct. Grupa E V E I GM GP Pct. Grupa G V E I GM GP Pct.

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.

Grupa B V E I GM GP Pct. Grupa D V E I GM GP Pct. Grupa F V E I GM GP Pct. Grupa H V E I GM GP Pct.

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.

49 A1 - B2 51 B1 - A2 50 C1 - D2 52 D1 - C2 53 E1 - F2 55 F1 - E2 54 G1 - H2 56 H1 - G2
28,06 Sâmbătă 19:00 29,06 Duminică 19:00 28,06 Sâmbătă 19:00 29,06 Duminică 23:00 30,06 Luni 19:00 1,07 Marţi 19:00 30,06 Luni 23:00 1,07 Marţi 23:00

57 49 - 50 58 53 - 54 59 51 - 52 60 55 - 56
4,07 23:00 5,07 23:00 4,07 19:00 5,07 19:00

61 57 - 58 62 59 - 60
8,07 23:00 9,07 23:00

63 61 - 62
12,07 23:00

64 61 - 62
13,07 22:00

Marţi FINALA MICÃ Miercuri

Sâmbătă

SFERT DE FINALÃ 1 SFERT DE FINALÃ 2 SFERT DE FINALÃ 3

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H

BRAZILIA - CROAŢIA SPANIA - OLANDA COLUMBIA - GRECIA URUGUAY - COSTA RICA ELVEŢIA - ECUADOR ARGENTINA - BOSNIA GERMANIA - PORTUGALIA BELGIA - ALGERIA

MEXIC - CAMERUN CHILE - AUSTRALIA C. FILDEŞ - JAPONIA ANGLIA - ITALIA FRANŢA - HONDURAS IRAN - NIGERIA GHANA - SUA RUSIA - COREEA DE SUD
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Campionatul Mondial de Fotbal - Brazilia 2014Campionatul Mondial de Fotbal - Brazilia 2014

Mingea oficială a Campionatului Mondial de
Fotbal 2014 este Adidas Brazuca. Brazuca este o
versiune actualizată a modelului Tango 12, mingea
oficială a Campionatului European de Fotbal 2012.
Conform specifica

ăre
ă de 69 cm (modelul

aprobat de FIFA poate fi între 68,5 - 69,5 cm).
Mingea este alcătuită din trei elemente: camera,
scheletul ă formată din

ă

ţiilor oficiale, Brazuca are un
procent de absorbţie al apei de 0,2 %, cânt

ţ

ţi identice lipite termic.

şte
437 grame şi are o circumferin

şi structura extern şase
buc

Campionatul Mondial de
Fotbal 2014 este cea de-a 20-a
ediţie a Campionatului Mondial de
Fotbal, care va avea loc în Brazilia
între 12 iunie

ţie g
ţar

ţar

ţa

ţinut în America de Sud dup

ţinute în
afara Europei

ţinute în Emisfera
sudic

şi 13 iulie 2014.
Aceasta va fi a doua oar

ş t e a c e s t
eveniment, prima edi

şte pentru a doua
oar

şi
Germania. Va fi pentru prima dat

şi a 5-a la
general. De asemenea este prima
dat

şi prima dat

şurat în Africa
de Sud).

ă când
B r a z i l i a g ă z d u i e

ăzduită de
această ă având loc în 1950.
Brazilia va deveni cea de-a cincea

ă care găzduie
ă Campionatul Mondial de

Fotbal, după Mexic, Italia, Fran
ă

când Campionatul Mondial este
ă

Campionatul Mondial de Fotbal
1978 din Argentina,

ă când două Campionate
Mondiale consecutive sunt

ă când
două Campionate Mondia le
consecutive sunt

ă (Campionatul Mondial de
Fotbal 2010 s-a desfă

Criterii de departajare
Clasarea fiecărei echipe în fiecare grupă va fi

determinată după cum urmează
Numărul de puncte adunate în meciurile din grupă
Diferen

ărul de goluri marcate în meciurile din grupă
Numărul de puncte adunate în meciul dintre echipele

departjante
Diferen

ărul de goluri marcate în meciul dintre echipele
departjante

Tragere la sor ătre Comitetul Organizator al FIFA

ţa de goluri
Num

ţa de goluri în meciul dintre echipele departjante
Num

ţi de c
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