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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Începusem data trecut

şoara şi am
s e l e c t a t o p r e z e n t a r e a
publica

şi
moral

şi în
ş i câ teva

secven

şi chiar la
i v i r ea in te resu lu i pub l i c .

Dramatismul din aceşti câ şte
în fond cu sorgintea institu

şirea înc

şi ai continu

şite cu d şi tenacitatea cunoscute, marc
şi Gino Rado, pe care i-am mai amintit. Nu doar atât.

şi nr. 1(10) al
revistei . Citim în
continuare.

(Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezisten

şa?),
pe lâng şi curte, un viitor p

şi-a g
şoara

ca dona
şi Traian

Orban. (Pasaje din istoria sediilor, pag. 185-187).
Nu doar anii şi deceniile, cum spuneam data trecut

şi-şi vor aminti, p
şirii de

„supt vremi”.

PS Adresa Memorialului Revolu şoara este str.
Oituz nr. 2B, cod poştal 300.086, aproape de „Roza vânturilor” de la
cap şti (Clinicile noi).

ă o
relatare despre Memorialul
Revolu

ă istorică, socială
ă nu se poate face în câteva

paragrafe; ea trebuie văzută,
revăzută ă. Iar acum,
dacă adăugăm

ărilor sale
recente, poate ajutăm la crearea
unei imagini orientative

ă, se potrive
ăscută din dramatismul unei

Revolu ă odată la liman cu fruntea
sus se asociază de asemenea pe deplin caracterului unor
înfăptuitori: ai Revolu ării ei.

Atribuirea unui corp de clădire al unei foste cazărmi
Memorialului s-a făcut cu sprijinul ministrului, pe atunci, al Apărării
Na

ă ăruirea ă a echipei lui
Traian Orban

, de Adina din acela

ăzboiului rece,

ăul-i-un bine, nu-i a
ă mai mult spa ărcule

ăsit locul un segment din Zidul Berlinului, pe
care capitala RFG l-a atribuit Memorialului Revolu

ării transportului; colosul de beton
având 2,5 tone. O întreagă epopee coordonată de acela

ă, păstrează
o astfel de memorie. Secolele vor veni ăstrând în
faldurile lor amprenta unui timp al prefacerilor adânci, al ie

ătul bd. Take Ionescu, spre p- ără

ţiei de la Timi

ţiilor sale. Prezentarea
unei instituţii de asemenea
importanţ

ţeleas

ţe ale transform

ţiva ani, care-l marcheaz
ţiei, n

ţii greu de asemuit, iar ie

ţiei

ţionale Gabriel Oprea, iar sincopele în continuare au fost
dep

Am citat din articolul

O cronologie a r

ţei, din fosta
închisoare n.n.-AG),

Unul din avantajele noului sediu (în tot r
ţiu, acesta are ţ. Aici,

în faţa sediului,
ţiei din Timi

ţie. Cu condiţia rezolv

ţiei din Timi

ţa M

„De altfel, Gabriel Oprea s-a implicat şi a sprijinit, ca parlamentar de
Ilfov, ridicarea, dup

şti-Leordeni, pe locul unde a fost aruncat
şa Martirilor timişoreni. Coinciden

Memorial 1989. Buletin ştiin şi de informare

„Pentru unii timişoreni, mai ales tineri, dar nu numai, Memorialul
Revolu

ştiu c şi ea, ceva,
cândva Al şi
exponate dedicate Revolu

şi de un Centru de Documentare, Cercetare şi
Informare Public ştii, dar şi cei dornici s

şi palpitant (în
sensul cel mai bun al cuvântului!), pot s

şi nu numai. Memorialul
Revolu şi
umane, pentru redarea etapelor comunismului, care au precedat şi
declanşat, în cele din urm

şi de
zeci de ani! Deci comunism, Revolu şi post-Revolu

şi expuse
la Memorialul Revolu

şte şi ea, permanent, atât cu titluri noi, cât
şi vechi. O bibliotec şi-au g şi dona şi de
reviste pe care le-au f ştii care mai
credeau şi mai cred c şi altceva decât a roade
ciolane sau oscioare (în func şi, mai ales,
de ascu

şi loca

şi prezint

şi cel al oamenilor de litere Ana Blandiana şi
Romulus Rusan la imortalizarea aceleiaşi istorii:

„În ’89 Timişoara a fost un centru al lumii, Memorialul este un
centru al Timişorii, locul în care trebuie s

şi uit
şurat

lâng şi de noi. ( )

Ceea ce fac Ana Blandiana şi Romulus Rusan la Sighet

şi acest argument foarte puternic este
înt

şi-
a avut eroii lui, şi-a avut sacrificiile lui; sunt aici, în aceast

şi a românilor, a rezisten

şi într-o formul

şoara şi nu s-a încheiat. Nu s-a încheiat, fiindc
şorii, a

românilor, şi va exista o confruntare cu asediul care se numeşte
falsificarea istoriei, care se numeşte, la alt nivel, terorism,
agresiune.

Excep şi Rusan au trecut de
numeroase ori prin Timişoara, Ana Blandiana e din Timişoara,
Romulus Rusan este solidar cu noi dintotdeauna, trebuie s

ibidem

Anton Georgescu

ă mai bine de 20 de ani de la Revolu
ă

cenu ă sau nu, sfin

. O fostă cazarmă militară
devine muzeu

ă o ecua
ă e ceva, acolo, legat de Revolu

ă există un muzeu cu expozi
ără să fie la curent cu faptul că

muzeul este dublat
ă, unde speciali ă afle mai

multe despre un subiect încă destul de controversat
ă consulte o arhivă din ce în

ce mai consistentă despre Revolu

ă, evenimentele din Decembrie 1989.
Asta pentru că nicio revolu

ă studierea în
profunzime a „războiului”, ce are, uneori, „o vechime” chiar

ă, să nu uităm, o
bibliotecă ce se îmbogă

ă unde ăsit locul ăr
ăcut, pe parcursul anilor, ideali
ă a trăi înseamnă

ărimea botului

realizată în
condi ărei responsabil de proiect este
scriitorul Romulus Rusan, a vorbit criticul literar Cornel Ungureanu,
schimbând, de această dată, rolul ă, de câ

ărilor de carte ale Memorialului
Revolu ă auditoriului.

Redăm, aproape integral, cuvântul criticului Cornel Ungureanu,
în care este punctat atât aportul Eroilor Banatului la „scrierea”
istoriei noastre, cât

ă ne amintim. Fiindcă, în
asediul întâmplărilor de fiecare zi, uităm ăm tot mai repede cele
ce s-au întâmplat nu numai de demult, ci istoria care s-a desfă

ă noi, la doi pa

ării,
ărit de imagini.
Războiul rece a însemnat o confruntare dură, în care Banatul

ă expozi
ă ne amintim, fiindcă e o istorie importantă a

Banatului
ă militară, într-o formulă

ideologică, dar ă de propagandă foarte agresivă,
foarte puternică, greu de suportat.

Este foarte important să ne gândim că războiul rece s-a încheiat
la Timi ă va exista o
confruntare perpetuă între istoria bună, a noastră, a Timi

ă le
mul ă odată, pentru această expozi

ăcut să vedem mai multe personalită
ă a fost, probabil, minivacan

ţie, a bisericii
ecumenice de la Pope

ţ ţirea bisericii a
avut loc acum un an, în 2 iunie2011!”

ţific

ţiei este înc ţie cu una sau mai multe necunoscute.
Unii ţie, care a fost,

ţii cunosc doar c ţii
ţiei, f

ţie
ţiei a alocat o parte din resursele sale, atât financiare, cât

ţie nu apare din neant, iar pentru a-i
descifra, cât de cât, „iţele” e mai mult decât necesar

ţie ţie pentru unii,
post-comunism pentru alţii sunt temele studiate, disecate

ţiei. Care mai posed
ţe

ţiile de c ţi

ţie de m
ţimea cotului!). [ ]

Despre expoziţia
ţii grafice excelente, al c

ţia. Pentru c ţiva ani
buni, domnia sa este gazda lans

ţiei, de la „Orizont”, volume pe care le

expoziţia pe care au adus-o aici e un
argument împotriva uit

ţie.
De care trebuie s

ţei împotriva unui asediu non-
stop, a unui asediu gândit într-o formul

ţionalii scriitori Blandiana

ţumim, înc ţie.”
Ne-ar fi pl ţi ale vieţii noastre

culturale la inaugurare. De vin ţa de
Rusalii sau Dar timpul nu este pierdut !”.

Memorialul Revoluţiei în casă nouă
Hornea Abruda

...

...
... ...

...

... ...

-

-

Memorialul, frământări şi imagine
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Prim

Având în vedere problemele de func

ăria Municipiului Re ă
serie de ajutoare constând în apă, alimente, produse de igienă
personală ă

ă
16 iunie 2014, efectuate două transporturi

umanitare, unul către localitatea Veliko Gradi
ătre localitatea Bihaci din Bosnia&Her

ă, în sprijinul fra ăria
Re mar

ă
Serbia!”

ării menajere
ăzile Laminoarelor ăria

Municipiului Re
ătre operatorul serviciului

jude ă
ăriei

ă.

1. La

ă
6. Imbrea Carmen - Re ă
7. Cătălina Elvira - Re ă
8. Matei Marian - Re ă
9. Voinescu Tiberiu - Re ă de găurit

10. Zamfir Mariana - Re ă de găurit
11. Giurgiu Ion - Re ă de găurit
12. Firon Viorel - Re

ăceanu Dan - Re
ălcat

16. Matei Maria Sonia - Doman - fier de călcat
17. ălcat
18. Gogher Maria - Doman - fier de călcat
19. Farca ălcat
20. Cocirlă Nicolae - Doman - cafetieră
21. Lup ă
22. Lup ă
23. Ro ă
24. OpreaAurelia - Câlnic - cafetieră
25. PauAdriana - Câlnic - ma ă de găurit
26. Popesc Dana - Doman - ma ă de găurit

şi

şi dezinsec
şul Pancevo, afectate de inunda

şte din Republica Serbia
şi altul c

şi şi Uniunea Sârbilor din România

şi pluviale de pe str şi A.C. Popovici, Prim
şi

şi canalizare- S.C. AQUACARAŞ S.A- şi au avut loc
întâlniri între reprezentan şi acesta.

Drept urmare, operatorul - S.C. AQUACARAŞ S.A.- a înaintat ca
termen data de 31 august 2014 pentru punerea în func

şi racordarea
imobilelor la noua re

şi
şi şi

şi
şi

şi
şi

şi
şi

şi şin
şi şin

şi şin
şi

şi
şi

ŞerbanAngela - Doman - fier de c

ş Robert - Doman - fier de c

şa Elena - Câlnic- cafetier
şa Francesca- Câlnic - cafetier

şca Mariana - Câlnic - cafetier

şin
şin

ţa a trimis vineri, 13 iunie 2014, o nou

ţie/dezinfecţie, destinate comunit ţilor sârbe din
localit ţile învecinate cu ora ţii.

În data de au fost

ţegovina.
Totodat ţilor sârbi loviţi de gravele inundaţii, Prim
ţa a organizat, ţi, 17 iunie, de

la ora 19:00, la cinematograful Dacia, spectacolul umanitar „Ajut
.

ţionare a canaliz

ţa a întreprins demersuri pentru remedierea acestora.
În acest sens, au fost transmise adrese c

ţean de ap
ţi ai prim

ţiune a staţiei de
pompare a apelor uzate de pe Strada Laminoarelor

ţea de canalizare menajer

ţcu Petru din Re ţa -mixer
2. Bechir Gheorghe din Re ţa - Re ţa-mixer
3. Csercsez Marian - Re ţa-mixer
4. Marocico Petru - Re ţa - mixer
5. CarjanAndrei - Re ţa - cafetier

ţa- cafetier
ţa - cafetier

ţa - cafetier
ţa - ma

ţa - ma
ţa - ma
ţa- aspirator

13. Ţugui Cornelia - Re ţa- aspirator
14. Cop ţa - cuptor cu microunde
15. Peter CosminaAlexandra -Doman- fier de c

Listă câ ători tombolă campanie RoRec 16.06.2014ştig

Cabinet Primar

| 12 - 18 Iunie 2014 | PRISMA

Copiii sunt oglinzi ale mediului în care se dezvolt@
Tot mai multe instituţii, mai mult sau mai puţin im

plicate în ceea ce reprezintă copilul ca fiinţă socială,
dezvoltă programe de prevenire a agresivităţii în
rândul copiilor. Şcolile şi grădiniţele propun proiecte
pe această temă. Sursele media abundă de articole
despre agresivitatea infantilă şi este tot mai vizibil că
ceastă problemă a luat o mare amploare, mai ales în
rândul adolescenţilor. Care este cauza acestei
probleme ce are un efect pe termen îndelungat?

Psihologii spun că violenţa apare la copii încă din
prima copilărie, adică perioada de la 1 la 3 ani şi
reprezintă încercarea copilului de a se impune, a
testa limitele sau a atrage atenţia. Copii învaţă prin
imitare şi identificare şi acest lucru îl întâlnim şi în
domeniul emoţional. Ei învaţă privind la părinţi sau la
alţi adulţi importanţi pentru ei. Copii sunt oglinzi ale
mediului în care se dezvolta.Atunci când văd că per
soane din mediul lor familial, persoane importante
pentru ei, îşi manifestă mânia, nemulţumirea intr-un
mod violent, agresiv, impulsiv, învată că o astfel de
manifestare este cea normala si că acesta este
singurul mod valid de rezolvare a conflictelor.

Ce e de făcut sau ce propun specialiştii?
Dacă nu se iau măsuri concrete încă de la

primele semne de violentă, agresivitatea din primii
ani ai copilăriei se va regăsi mai târziu în perioada
adolescenţei si chiar la maturitate..

Prezentul ne confirmă o creştere a manifestărilor
violente în rândul tinerilor: la scoală, pe stradă sau in
locurile publice, iar acest lucru ar trebui sa fie un
mare semnal de alarmă referitor la viitorul societăţii
în care vom trăi, ne vom creşte copii sau nepoţii. Ne
dorim oare o asfel de lume?

Răspunsul tuturor este un "nu" hotărât.
De ce fac ei asta? Poate pentru a umple un gol

din viaţa lor, sau pentru a atrage inconştient atenţia
asupra nevoilor lor reale, ori poate pentru a evita
confruntarea cu realitatea concretă. De ce se
manifestă violent? Pentru că violenţa reprezintă
lumea lor, lumea în care ei deţin controlul.

Toate comportamentele agresive din familie sunt
valorizate, la nivel mai redus, desigur, de către
anturaj, iar mai apoi de către societate pentru că
tinerii copiază modelele existente in prezent.

Cum dar să nu fie violent copilul sau tânărul când
acasă mama şi tata se ceartă si se denigrează
reciproc, când în mijloacele de transport, în parcuri
si în magazine întalnesc adulţi furioşi si agresivi, sau
când pe şosele legea traficului se face cu pumnul,
când pe toate posturile Tv violenţa deţine suprema-
ţia, nu mai vorbim de jocurile pe calculator sau
filmele Tv! Oare asta ne dorim pentru copii noştri?
Haide-ţi dar să ne schimbăm noi, cei care repre-
zentăm lumea lor, ca mai apoi să ne oglindim in ei!

-

-

Elena Franţ

In perioada 2009-2012 au terminat facultatea
Spiru Haret la formele de invatamant ID si FR peste
100000 de absolventi.

Dintre acestia conform datelor oficiale doar 8662
au dat in judecata Spiru Haret si Ministerul Educatiei
si au obtinut hotarari judecatoresti de recunoastere/
eliberare diploma

A se vedea datele oficiale publicate de Spiru
Haret:

L a d a t a d e 0 3 . 0 3 . 2 0 1 4 s u n t 6 0 8 0
http://www2.spiruharet.ro/data/zone/30911d04618c
f62a4a9e178ac6d2481f.pdf

8662 la data de 06.06.2014
http://www2.spiruharet.ro/data/zone/3adc933f0

5666972a5af7c011dfe4192.pdf
“R ul nu vine niciodata singur” este o regula care

se aplica foarte mult in Romania.
Pe data de 20.05.2014 peste 25000 de persoane

au primit din partea angajatorilor(bugetari sau nu)
somatii sa aduca diploma in original sau hotararea
judecatoreasca daca nu vor restitui toate sumele
incasate ca si salarii,bonusuri si vor fi dati afara.

Din 2009

ă

ă în prezent, fiecare politician
care a preluat func

ă tran

ătui să mai a ă
dea în judecată ministerul

Scandalul diplomelor de la Spiru Haret a izbucnit
în 2009, când Ecaterina Andronescu, ministrul
Educa ă formele de
învă ământ ID (învă ământ la distan ă) ără
frecven ă) ale Universită

ă în ilegalitate. Culmea e că
ministerul nu se obosise prea tare până atunci să le
semnaleze acest lucru zecilor de mii de studen

ă ământ.
De fapt, nici nu ar fi avut cum din moment ce, din câte
se pare, nu avea habar dacă formele respective de
învă ământ sunt autorizate sau nu. Conform unei
declara

ă
ăzut cifra uria ă de absolven

ăzut,

am spus că au gre ărime
ă verifice dacă cifra este corectă. Era, iar cu

un an înainte se întâmplase acela
ă vedem dacă toate aceste programe

care aveau absolven ă legal sau nu. O
comisie pe care am trimis-o acolo a constantat că
erau foarte multe programe de învă ământ la
distan ă care nu erau autorizate”.

Solutii
Politice
Nu exista astfel de solutii de 5 ani de zile
Judecatoresti
Pentru a-si primi diplomele, multi dintre acestia

au ales calea tribunalului
Aici, Universitatea Spiru Haret este parata, iar

Ministerul Educatiei este chemat in garantie
Consecinte serioase
Potrivit avocatilor, absolventii se afla in situatia

de a fi dati afara de la locurile de munca pentru ca nu
au cum sa demonstreze ca au studii superioare,
adeverinta care tine loc de diploma de licenta fiind
valabila doar un an.

“Problema s-a extins insa si asupra anilor, 2010,
2011,2012. Cei care sunt angajati in cadrul
Ministerului Educatiei si vor sa sustina examenul de
gradatie in invatamant sau examenul de titularizare,
apar in sistemul de verificare cu diplome
nerecunoscute.

Fara niciun avertisment si fara a aduce la
cunostinta opiniei publice, MECTS a hotarat ca
diplomele anterioare anului 2009 nu sunt valabile, in
conditiile in care la vremea respectiva ARACIS nu
functiona.

Exemplul unei cliente este urmatorul: a absolvit
Facultatea de Litere Spiru Haret, a lucrat ca
suplinitor in invatamant, iar anul acesta voia sa isi
depuna dosarul pentru examenul de titularizare.

La momentul depunerii dosarului cu actele
necesare se face si o verificare in sistem a
candidatului, ori in acest caz doamna apare cu
diploma nerecunoscuta. Aceeasi doamna care
profesase timp de trei ani in baza aceleiasi diplome”,
explica avocat COLTUC MARIUS VICENTIU

Acesta doamna poate restitui o suma de 20 000
de lei. Deci problema este extrem de grava si
necesita rezolvare.

POT DA IN JUDECATA DUPA 5 ANI? NU S-A
PRESCRIS?

Nu.
Puteti da in judecata oricand, dar problema se

rezolva numai in instanta.
ARTICOL SCRIS DE AVOCAT
COLTUC MARIUS VICENTIU

www.coltuc.ro

Scandalul diplomelor de la Spiru ia amploare
Cum risti sa fii dat afara dupa ani de profesat-

ţilor
particulare ţa celor care au condus
Ministerul Educaţiei în ultimii ani au dat na

ţii scandaloase, din care câţiva b ţi
de ţi s-au îmbog ţit, iar zeci de mii de
cet ţeni au r

şi pân

şit s şeze
în vreun fel problema absolven

ştepte, aceştia au început s
şi universitatea

Cum a inceput totul:

şi FR (f

şi func

ş

şit cu un ordin de m şi am
cerut s

şi lucru. Şi atunci
am încercat s

ţia de ministru al Educaţiei a
promis o rezolvare, dar nici unul a reu

ţilor de la Spiru Haret.
Între timp, s

ţiei de la acea vreme, a anunţat c
ţ ţ ţ

ţ ţii Spiru Haret nu sunt
autorizate ţioneaz

ţi care
urmau cursurile respectivelor forme de înv ţ

ţ
ţii de anul trecut, Ecaterina Andronescu a

cerut verificarea Universit ţii Spiru Haret abia când a
v ţi din anul 2009: “În
momentul în care s-au cerut formularele de diplome
pentru absolvenţii anului 2009, universitatea
aceasta a cerut 50.000 de diplome. Când am v

ţi, funcţioneaz

ţ
ţ

.
.

Goana dup
şi incompeten

ştere
unei situa

ştep

ă profit a universită

ăie
ă

ă ămas cu ochii în soare

Scandalul diplomelor Spiru Haret este departe de a fi
^ncheiat }i ^n 2014. Risc de a fi dat afar@ de la munc@

„Educa]ie rutier@ - educa]ie pentru via]@”
În perioada 13 - 15 iunie a.c., la Şcoala Gimnazială nr. 1 Bocşa a

fost organizată ediţia a VIII-a a concursului interjudeţean „Educaţie
rutieră - educaţie pentru viaţă”.

Ca de fiecare dată „arbitri” au fost poliţiştii care au dat startul
competiţiei fie că a fost vorba de probele practice, fie de cele teoretice.

La competiţie s-au înscris mai multe echipe formate din câte doi
elevi de liceu şi doi de gimnaziu, însă şi de această dată echipa unităţii
de învăţământ organizatoare s-a clasat pe primul loc, aşadar ea este
cea care va reprezenta judeţul Caraş-Severin la faza naţională.

Pe locul II s-a situat echipa Şcolii Gimnaziale „G. Coşbuc - Sighetu
Marmatiei” din Maramureş, iar locul III i-a revenit echipei Şcolii
Gimnaziale Şag din judeţul Timiş.

Cu multă emoţie dar şi cu îndemânare, elevii au trecut cu brio cele
trei probe: poligon, parc şcoală şi teorie.

Echipa care s-a clasat de această dată pe primul loc a demonstrat
în ultimii patru ani, că educaţiei rutiere îi trebuie acordată importanţa
cuvenită mai ales că este vorba de viaţa copiilor.
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Schimb/vând cas

ţ
ţ 18.000 € sau schimb

cu garsonier

Vând urgent apartament 2
camere conf. 2, zon

ţ negociabil. Tel.
0723-863034, 0760-054379.

Închiriez apartament cu 2
camere, mobilat

ţ 110 €/lunar. Tel. 0728-568448.
Vând sau schimb apartament la

cas ţe, garaj.
2 camere 3,5/5,5 m

-
ţ

ţ 28.000 € neg. Tel. 0745-
027024, 0757-029877.

ţiri, 30 mp, zona Intim,
12.000 € negociabil. Tel. 0724-
192906.

ţ 76.000 €. Tel. 0745-
481773.

Închiriez apartament 2 camere
în Re ţa. Tel. 0355-408066, 0732-
943380, 0770-546342.

ţa cas
ţ

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

ţa, în Re ţa. Tel. 0735-
881623. (RR)

Vând în B

rr
ţa, Lunc

ţie, apartament 2 camere, cu
îmbun ţiri, 17.800 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în Re ţa, pe bd. Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperi

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

ă cu balcon. Tel. 0255-
236325.

ă f. lini ă. Tel.
0726-446805.

Vând casă 2 camere, curte,
garaj, grădină + apartament 3
camere, bucătărie, baie,

ă. Pre

ă, 3 camere, dependin
ă de

4/3,5 m. Zona Universalul Vechi,

ă zona Govândari + diferen ă.
Pre

Vând apartament o cameră, hol,
bucătărie, baie, balcon, centrală, cu
îmbunătă

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

Vând în Re ă cu 3
camere, bucătărie, baie, pivni ă,
centrală, amenajată, grădină, curte,
zonă bună, 45.000 € neg. Tel. 0724-
092631. (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 Sângeorge, comuna
Birda, Timi ă veche în curs de
renovare, 3 camere finisate, mai
rămân de făcut holul ătăria,
baie, grădină mare, 3 surse de apă,
curte mare, 12.500 € sau schimb cu
o garsonieră sau apartament, ofer
diferen

ăile Herculane, la 1 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
€ neg. Tel. 0768-777894. (RR)

Caut să închiriez teren agricol
de 10.000 mp. Tel. 0733-161125 ( )

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

ă termică, izolat interior

ş

ştit

şpais, la
curte comun

şi utilat complet.
Pre

şi o camer

Ştefan cel Mare nr. 24. Schimb cu
apartament 2 camere sau garso
nier

şi

şi

şi
şului lâng

ş, cas

şi buc

şi

şini, buc

şi

şi

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

Moroasa 2, apartament 2
camere, str. Sportului bl. 2A, sc. 1,
ap. 7 Reşiţa, 60 mp, confort 1,
mobilat, 28.000 € neg. Tel. 0764-
463459.

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

şi
teren de 500 mp, cu ieşire la
Dun

ş,
cas

ş, cas

şi
c

şa 1, str. Bocşa
Nou

şi
gr

şi

ş aparta
ment 2 camere, etaj 3, central

şi

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

şi
şului nr. 1, bloc 1 scara 1

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

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

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

şor negociabil. V
şti

ştept.
Tel. 0751-132460.

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

-
ţ -

ţie interioar

ţa, str.

ţa locului, 2 camere,
baie, fântân

ţe, 17.000 € neg. Tel.
0754-812188. (RR)

ţa, pe str. Crinilor,
cas

-
ţ

ţ

ţa, zona Muncito-
resc, cas

-

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

Vând în Re ţa, zona Muncito-
resc, cas -

ţ

ţ
deosebit de avantajos, un aparta-
ment cu 2 camere la etajul unu, în
localitatea Re ţa, pe Calea
Caransebe

ţie,
antizgomot, u

ţie

ţ

ţul apartamentului este de
24.000 €, u

ţi s ţi, nici nu ţi ce
pierdeţi dac ţi, v

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

ătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
30.000 € neg. Tel. 0769-212428,
0770-546592. (RR)

Vând în Moldova Veche casă

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

Vând în Ersig, comuna Verme
ă terminată în 2003, curtea

pregătită pentru a fi betonată,
materialele la fa

ă în curte, apă în casă,
dependin

Vând în Oravi
ă 4 camere, bucătărie, baie,

anexe, bucătărie de vară, 25.000 €
neg. Tel. 0756-827550. (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 Boc
ă nr. 7, casă compusă din 3

camere, bucătărie, baie, holuri, piv
ni ă, garaj în curte, apă, gaz, curte

ădină, suprafa ă totală 644 mp,
25.000 €; în spatele grădinii un teren
arabil de 7130 mp, 3 €/mp. Tel.
0355-422897, 0771-218601. (RR)

Vând în Re
ă formată din 3 camere,

bucătărie, hol, 2 băi, garaj, 42.000 €
neg. Tel. 0749-906588, 0255-
231303. (RR)

Vând în Caransebe
ă,

par

ă 3 camere, bucătărie, bu
cătărie de vară, beci, anexe, 50.000
€ neg. Tel. 0765-637290. (RR)

Vând casă la Secă

ădină mare, pivni ă, anexă pentru
animale, 16.000 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând foarte urgent, la un pre

ă la intrare
metal ică, nouă, antiefrac

ă de protec
ă proprie pe gaz, cu ma ă

de spălat, cu frigider
ă, cu gresie

ă, pe holuri, în bucătărie
ă

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

ă rog să
veni ă-l vede

ă nu-l vede ă a

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

ţ

-
ţa. Tel.

0355-883833, 0766-411829. (RR)

Imobiliare
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Închiriez apartament 2 camere,
parter, izola

ş

şi

şi
şului, km 1-2, parcelat

sau compact, pre

şi complet utilat
(central şin

şi
şti 8.500 €,

urgent. Tel. 0766-603190.
Vând urgent apartament 3

camere, decomandat, central

ştit

şeni
compus

ş-Severin,
altitudine 950 m. Tel. 0742-205358.

Vând cas şi

şi
şi izola

şi par

ţie, tâmpl -

ţa, 2
camere, confort 2, Micro 2, parter,
bloc 4 etaje, sau schimb cu apar-
tament 2 3 camere con 1 deco
mandat + dif

ţa, pe Calea
Caransebe

ţ 9 €/mp. Tel. 0722-
630097.

Închiriez apartament 2 camere
modern mobilat

ţioas ţa Mociur,
etaj 1, balcon, bloc famili

-

ţionat, izolaţie
termic ţ 18.300 €
negociabil. Tel. 0721-126951.

Închiriez garsonier
ţionarilor, etaj 2. Tel.

0722-420002.
Ofer spre închiriere garsonier

ţionarilor, preţ 60
€ neg. Tel. 0726-701010.

Caut s
ţ

ţe,
hol, curte, gr ţ

ţ atractiv. Tel. 0726-701010.
Vând cas ţ

ţiunea Trei
Ape, judeţul Cara

ţa, str.
Minda nr. 23, compus

ţ
ţi garaj, gr

ţa, decomandat, confort 1,
geamuri termopan ţie
exterioar ţial mobilat.
Tel. 0740-259690.

Vând în zona Lunc

ărie termopa
ne, u ă metalică, nemobilat. Tel.
0759-077067.

Vând apartament în Re

. Tel. 0759-077067.
Vând teren în Re

ă termică gaz, ma ă spălat
automată, cuptor microunde,
expresor, tv în ambele camere,
sistem boxe). Zona Luncă. Tel.
0723-418987.

Vând apartament 2 camere
Moroasa 1 cu 2 băi, bilateral,
aproape centru, decomandat, parter
înalt fără probleme, 15.500 €,
urgent. Tel. 0766-603190.

Închiriez apartament 2 camere
Moroasa 1 cu 2 băi, bilateral,
aproape centru, decomandat,
parter, nemobilat, perioadă lungă.
Numai persoană responsabilă,
curată, 75 €. Tel. 0766-603190.

Vând apartament 1 cameră f.
spa ă, 40 mp, în Re

ă,
termopane, 2 băi, izolat pe interior,
lângă magazinul Kaufland. Tel.
0770-360605.

Vând urgent apartament 2
camere decomandat, centrală,
termopane, zonă lini ă. Tel. 0770-
360605.

Vând apartament cu 2 camere,
nedecomandate, situat la et. 2 în
bloc cu 4 etaje, zona Intim. Conto
rizare individuală, centrală termică,
termopane, aer condi

ă interioară. Pre

ă zona Luncă
în Blocul Func

ă
Luncă Blocul Func

ă închiriez garsonieră. De
preferin ă nemobilată. Tel. 0734-
132568.

Vând casă loc. Secă
ă din 3 camere, dependin

ădină suprafa ă 2000
mp, pre

ă de vacan ă, comuna
Brebu Nou nr. 153, sta

ă situată în Re
ă din 2

camere, bucătărie, baie, 2 holuri,
izolată termic, geamuri termopan,
gresie, faian ă, podele laminate, gaz
metan, posibilită ădină.
Tel. 0749-225089.

Vând apartament cu 3 camere în
Re

ă, utilat

ă apartament
cu 2 camere decomandat, bl. 32, sc.
3 parter, bd. A.I. Cuza. Tel. 0720-
311810.

- fort -

Vând cas

rr
Vând în Eftimie Murgu cas

ţie sanitar

ţiu
comercial de 60 mp, 700 lei/lun

ţie de beton,
anex

-

ă în Gherteni
ărămidă arsă, la ă

neinundabilă, izvor de apă în curte,
1295 mp cu tot cu grădină, garaj,
20.000 € neg. Tel. 0720-871634. ( )

ă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
mare, instala ă, fântână în
curte, grădină, 48.000 € neg. Tel.
0255-243390. (RR)

Închiriez la Boc
ă.

Tel. 0255-525371. (RR)
Vând la Clopodia o cabană la

Dunăre, 29 mp, din lemn, 2 încăperi,
amplasată pe funda

ă pentru barcă, pe un teren de
200 mp, intabulat, la

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

ş, din
c şosea, zon

şa spa

şosea, intra
vilan, lâng
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Debitor SC Nicosam Sanvet SRL cu sediul în Sat Gherteniş, com.
Berzovia, FS, nr. 348, Jude ş-Severin, înmatriculat ş-
Severin sub nr. J11/651/2004, CUI116705687, prin lichidator SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea
Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 01.08.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

şoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

Pentru termenul din se citeaz

şa, str. Tata Oancea, bl. 3, sc. 3, ap. 1, jude ş-Severin, act de
identitate tip Carte de identitate, seria KS nr. 109162, emis de Bocşa la
data de 18.03.2003, data naşterii: 02.08.1984, în loc. Reşi ş-
Severin CNP 2840802115177, în calitate de asociat

, cet şa,
str. Horea, nr. 19A, jude ş-Severin, act de identitate tip Carte de
identitate, seria KS, nr. 090947, emis de Bocşa la data de 23.09.2002,
data naşterii: 16.02.1968, în loc. Leresti, jud. Argeş, CNP
1680216110138, în calitate de asociat şi administrator

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar 1339/115/2014 fiind timbrat

ţ Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 21.07.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data public

ţelor este
18.08.2014.

Termen de continuarea procedurii la data de 18.09.2014.
Prima Adunarea a 07.08.2014, ora 12,00 având ca ordine de zi:

prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte
menţiuni.

Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoac
ţionarilor/asociaţilor debitorului pentru

desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
07.08.2014, ora 11,30 la sediul lichidatorului din Timi

ţean român, domiciliat în loc.
Boc ţul Cara

ţa, jud. Cara

ţean român, domiciliat în loc. Boc
ţul Cara

ţei însoţit

ă la ORC Cara

ă
următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru afi

ă
Adunarea Generală a Ac

ă:
, cetă

ă

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

ă corespunzător.

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) ăm to

ă ă că:

1. BOCSAN OANA NICOLETA

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

25.09.2014

2. SAMOILA VALENTIN

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

Debitor SC Trans Union Expres SRL cu sediul în localitatea
Caransebeş, str. Caz ş-Severin, nr. de
înmatriculare la ORC Caraş-Severin J1142/2003, CUI 15205004, prin
lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în
Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-
599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 25.07.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

şoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

Pentru termenul din se citeaz

ş, str. Padeşului, nr. 18, jude ş-Severin, act
de identitate tip Buletin, seria GR nr. 771522, emis de Caransebeş la
data de 05.07.1995, data naşterii: 04.02.1965, în loc. Caransebeş, jud.
Caraş-Severin CNP 2650204110644, în calitate de asociat si
administrator.

, cet
ş, str. Racovi ş-

Severin, act de identitate tip Carte de identitate, seria KS, nr. 001437,
emis de Poli ş la data de 16.11.1999, data naşterii:
19.11.1967, în loc. Caransebeş, jud. Caraş-Severin, CNP
1671119110661, în calitate de asociat şi administrator

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar 412/115/2014*, fiind timbrat

ărmii, bl. 13, ap. 4, jude

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru afi

ă
Adunarea Generală a Ac

ă:
, cetă

ă

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

ă corespunzător.

ţul Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 14.07.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data public

ţelor este
11.08.2014.

Termen de continuarea procedurii la data de 18.09.2014.
Prima Adunarea a 31.07.2014, ora 13,00 având ca ordine de zi:

prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte
menţiuni.

Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoac
ţionarilor/asociaţilor debitorului pentru

desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
31.07.2014, ora 12,45 la sediul lichidatorului din Timi

ţean român, domiciliat în
municipiul Caransebe ţul Cara

ţean român, domiciliat în
municipiul Caransebe ţei, bl. 1, sc. C, ap. 7, judeţul Cara

ţia Caransebe

ţei însoţit

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) ăm to

ă ă că:

1. CANTUS VICTORIA SONIA

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

18.09.2014

2. ISAC DANIEL ALEXANDRU

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

Vând vilă ă (10 camere
împreună) mobilată, 2 cur

ădină. Pre

ă în Re

ă, podele laminate,
bucătărie mobilată, u

ă termică. Tel. 0770-538111,
0745-932492.

şi cas

şi vede

şi

şi schimbate,
central

ţ i
betonate, anexe, gr ţ
127.000 €. Tel. 0355-427473 (veniţi

ţi).
Vând apartament 3 camere,

decomandat, conf. 1, Govândari.
Tel. 0756-198913, 0255-222550.

Vând garsonier ţa. Tel.
0748-406496, 0255-222550.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic, parchet,
gresie, faianţ

Vând cas Ţerova. Tel. 0725-
653343.

Vând teren 6.000 mp, zona
Bratova. Tel. 0725-653343.

ă în

Schimb casă 25 km Re
ă în

Re

ătă
ă + diferen ă. Tel. 0355-

802548, 0749-486188.

şi

şi

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

ţa, cu
apartament sau garsonier

ţa. Tel. 0743-992792.
Vând urgent sau schimb

apartament 3 camere, conf. 1,
semidecomandat, îmbun ţit, cu
garsonier ţ

Vând teren arabil Ezeri
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Fondul Monetar Interna

Comisia parlamentar

ţional a amânat pân

ţii pe anul 2013, an în care nu a fost înregistrat niciun incident de
securitate naţional

ă în noiembrie a treia evaluare a acordului stand by de tip preventiv
încheiat cu România, a declarat premierul Victor Ponta

ă de control asupra SRI a adoptat Raportul Serviciului Român de Informa
ă pe teritoriul României

ă solemnă, 150 de ani de activitate a Camerei Superioare a ParlamentuluiPlenului Senatului, a marcat, în Congresul românilor de pretutindeni va avea
loc la Palatul Parlamentului pe 29-30 noiembrie

Guvernul trimite Parlamentului un proiect de lege pentru reducerea CAS cu 5 % de la 1 octombrie

şedinţ
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H.G. nr. 276/2014 pentru înfiinţarea sistemului privind
protecţia indicaţiilor geografice ale b

ţierea
ţierii (M.O. nr. 287 din 18.04.2014)

Legea nr. 682(r1)/2002 privind protecţia martorilor
(M.O. nr. 288 din 18.04.2014)

Uniunea Naţional

ţionale nr.
16/1996 (M.O. nr. 293 din 22.04.2014)

Ordinul Departamentului pt. Ape, P

ţii de salvare din mediul subteran
speologic (M.O. nr. 297 din 23.04.2014)

Legea nr. 48/2014 privind unele m
ţile naţionale directe complementare în sectorul

zootehnic (M.O. nr. 301 din 24.04.2014)
Legea nr. 49/2014 pentru aprobarea O.u. .

ţelor bugetare administrate de
Agenţia Naţional

ţa (M.O. nr. 301 din 24.04.2014)
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 183/2014

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare
ţ ţie

(M.O. nr. 303 din 24.04.2014)
Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia-cadru de

organizare ţ -
ţie din 16.04.2014 (M.O. nr. 303/24.04.2014)

Ministerul Agriculturii
ţie a

b

ţio-
narea Poliţiei Române (M.O. nr. 307 din 25.04.2014)

Ordinul Casei Naţionale a Asigur
.

ţionale de Asigur

ţionale nr. 50/2014
pentru stabilirea procedurii de efectuare a pl ţii sumelor
prev

ţionale,
devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie

2014 (M.O. nr. 313 din 29.04.2014)
Circulara B ţionale a României nr. 12/2014

privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei
monede (din aur, din argint

ţa medical

ţa medical

ţi agricole (M.O. nr. 320 din
30.04.2014)

Guvernul României - Metodologia pentru stabilirea
normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute
din exploatarea terenurilor agricole din 23.04.2014 (M.O.
nr. 320 din 30.04.2014)

Guvernul României - Metodologia pentru stabilirea
normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obţinute
din cre

ţia animalelor
(M.O. nr. 320 din 30.04.2014)

ăuturilor spirtoase
(M.O. nr. 283 din 17.04.2014)

Legea nr. 546(r1)/2002 privind gra
ării gra

ă a Executorilor Judecătore
ătore

ăduri ă
nr. 286/2014 pentru completarea Regulamentului privind
atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului ădurilor nr.
1.221/2010 (M.O. nr. 294 din 22.04.2014)

Legea nr. 402(r1)/2006 privind prevenirea accidentelor
ă

ăsuri referitoare la
plă

G nr. 97/2013
privind preluarea de cătreAutoritatea pentruAdministrarea
Activelor Statului a crean

ă de Administrare Fiscală, prin organul
fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A.

Re

ă ă/diplomă

ă ă/diplo
mă

ării Rurale - Normele
tehnice de producere, etichetare
ăuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea

ărilor de Sănătate nr.
258/2014 pt completarea Ordinului pre

ări de Sănătate nr. 226/2013 privind
aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în
regim de spitalizare continuă

ă revalidarea
(M.O. nr. 311 din 28.04.2014)

Ordinul Ministerului Apărării Na
ă

ăzute prin hotărâri judecătore
ă salarială stabilite în

favoarea personalului Ministerului Apărării Na

ăncii Na

ării a 175 de ani de la
na

ătura electronică
(M.O. nr. 316 din 30.04.2014)

H.G. nr. 304/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind asisten ă transfrontalieră
(M.O. nr. 318 din 30.04.2014)

Guvernul României - Normele metodologice privind
asisten ă transfrontalieră din 16.04.2014 (M.O.
nr. 318 din 30.04.2014)

H.G. nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei
pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea
veniturilor din activită

şi procedura
acord

şti -
Tabloul executorilor judec şti pe anul 2014, din
04.04.2014 (M.O. nr. 292 din 22.04.2014)

Legea nr. 16(r1)/1996, Legea Arhivelor Na

şi Piscicultur

şi p

şi organizarea activit

şi

şi
desf şurare a examenelor de licen şi diserta

şi desf şurare a examenelor de licen
şi diserta

şi Dezvolt
şi punere în circula

şi vinul,
destinate consumului uman ca atare din 28.03.2014 (M.O.
nr. 303 din 24.04.2014)

Legea nr. 218(r1)/2002 privind organizarea şi func

şedintelui Casei
Na

şi a Metodologiei de evaluare
a cazurilor invalidate pentru care se solicit

şti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natur

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

şterea regelui Carol I (M.O. nr. 315 din 29.04.2014)
Legea nr. 455(r1)/2001 privind semn

şterea şi exploatarea animalelor/familiilor de albine
din 23.04.2014 (M.O. nr. 320 din 30.04.2014)

Legea nr. 205(r1)/2004 privind protec

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

Deputaţii din comisia de munc

.
Prevederea va fi aplicat

ţilor, care este for decizional.

ă au avizat favorabil
proiectul de lege care prevede egalizarea

ă gradual până în anul 2035.
Această măsură urmează să fie votată în plenul
Camerei Deputa

vârstei de
pensionare pentru femei ărbaşi b ţi la 65 de ani

Validări în Parlament
- Parlamentul l-a validat în ă comună pe Ovidiu Miculescu în func

ă
ă comună pe Stelian Tănase ca pre

ă
ăncii

Na
ărescu a fost validat în func

ăianu,Agnes Nagy
ătuit din nouă membri numi

ă de 5 ani. Pre ăncii Na

şedin şedinte al
Consiliului deAdministra

şedin şedinte al Consiliului de
Administra

şi Liviu Voinea - viceguvernatori. Membri în Consiliul de Administra
şi Dinu Marin.

Consiliul de Administra
şedintele Consiliului de Administra

ţ ţia de pre
ţie al Societ ţii Române de Radiodifuziune (SRR)

- Parlamentul l-a validat în ţ
ţie al Societ ţii Române de Televiziune

- Plenul reunit al Parlamentului a validat candidaţii pentru Consiliul de Administraţie al B
ţionale a României (BNR)
Mugur Is ţia de guvernator, Florin Georgescu - prim-viceguvernator,

Bogdan Olteanu ţie au fost
validaţi Gheorghe Gherghina, Virgil Stoenescu, Daniel D

ţie al BNR este alc ţi de Parlament, pe o
perioad ţie este guvernatorul B ţionale a
României.
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România va avea în trei ani o

-

,

reţea de radioterapie pentru
bolnavii de cancer cu ajutorul fondurilor de la Banca Mondial

ţii. "Momentan, ţara noastr
ţilor la aceste tratamente 30-35%, faţ

ă -
a declarat pre ă Minis
terul Sănătă ă stă foarte prost în ceea
ce prive ă
de 80% la nivel european" a declarat acesta.

şedintele Comisiei de Oncologie de pe lâng

şte accesul pacien

Agenţia de Pl ţi ţie pentru
Agricultur

ţ

ă
ă (APIA) a primit, în perioada 3 martie

- 10 iunie 2014, 1,026 milioane de cereri de
plată pentru schemele/măsurile de

, pentru o
suprafa ă de 9,93 milioane de hectare.

şi Interven

sprijin pe
suprafa ă, pentru anul 2014ţ

Plenul Camerei Deputaţilor a respins
proiectul de lege privind parteneriatul civil.
Acesta viza posibilitatea încheierii unui
contract în faţa unui notar între dou

ţilor este for decizional în
acest caz.

Propunerea legislativ

ţie cu mai multe articole din
Codul civil.

ă
persoane, indiferent de sex, ca alternativă la
căsătorie, pentru a le oferi un cadru legal.
Camera Deputa

ă a fost respinsă în
baza raportului întocmit de Comisia juridică,
membrii acesteia stabilind că proiectul este
în contradic

Autoritatea Na

Duminic

ţională Sanitară
Veterinară

ă, 15 Iunie 2014, a avut loc la
Ismail, în Ucraina

ă vineri, 13 iunie
2014, proiectul de Hotărâre privind
aprobarea Procedurii pentru informarea
călătorilor privind introducerea produselor
de origine animală care sunt destinate
consumului personal sau care fac obiectul
unor transporturi mici către persoane
private în coletele po ări
ter

ării ă
ării, a

transportului

, Forumul Comunită

ă a Asocia

ă un cadru de
consultare pentru românii din Basarabia
Istorică, divizată artificial în români

ă.

şi pentru Siguran

ştale provenite din
şi pentru asigurarea

superviz şi a trasabilit

şi a distrugerii.

ş t i d in Sudul Basarabie i .
Manifestarea, o ini

şi
„moldoveni“ de regimul sovietic cu peste 70
de ani în urm

ţaAlimentelor a
lansat în dezbatere public

ţ
ţe, precum

ţii acestor
produse în situaţia reţinerii, a confisc

ţii
Române

ţiativ ţiei
Naţional-Culturale „Basarabia“ a Românilor
din regiunea Odesa, ofer

Taberele Ministerului
Tineretului }i Sportului î}i

deschid por]ile!
Ministerul Tineretului

ţia Tabere

ţei de var
ţi în cele 60 de locaţii proprii! Pe

lâng

ţionalizaţi
se vor dedica unui num

ţi vor
participa pân

ţionale

ţuire. Celor peste 5.500 de
beneficiari li se va asigura o mare din parte din
cheltuielile privind cazarea, masa

ţionali ţionali
vor avea parte de un sejur gratuit la mare, timp
de o s

ţinând cont c

ţa copiilor se vor ocupa personalul
din tabere ţitorii de grup. În ceea ce pri-
ve

ţiile de cazare, cât

ţia Tabere

ţa.

şi Sportului, prin
Direc şi Agrement, d

şi tineri
sunt aştepta

şura şi programe cu caracter gratuit.
Taberele sociale pentru copiii institu

şi tematice pe domenii ca
jurnalism, antreprenoriat, speologie, pictur

şi tematica
din tab

şura şi anul
acesta. 400 de olimpici na şi interna

şurare a programelor, dar şi
de siguran

şi înso
şte respectarea normelor igienico-sanitare,

atât pentru spa şi pentru cele
de servire a mesei, v

şi
Agrement a efectuat un control amplu în toate
taberele din subordine, iar în acest moment
totul este preg

ă startul tuturor
programelor de tabără odată cu începutul
vacan ă. Peste 50.000 de copii

ă taberele de odihnă, accesibile oricui, se
vor desfă

ăr de 4.600 de doritori,
iar în taberele pentru copiii cu dizabilită

ă la 1.600 de persoane.
Totodată, vor fi organizate peste 50 de

tabere na
ă,

tehnici de supravie

ără.
Tabăra Olimpicilor se va desfă

ăptămână.
Ca un aspect inedit, ă 2014

este Anul Brâncoveanu, în luna august vom
derula Tabăra Brâncoveanu!

De buna desfă

ă facem cunoscut faptul
că, în luni-le aprilie - mai, Direc

ătit pentru a începe vacan
Ministerul Tineretului şi Sportului

Actele normative incluse pe agenda }edin]ei
Guvernului României din 18 iunie

Guvernul a adoptat
Proiectul de Lege pentru acceptarea jurisdic

ă
ărilor Uniunii Europene, ări care au acceptat, deja, jurisdic

ări substan
ă la prevederile Codului Mondial Anti-Doping, o normă

interna ă ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015.
Proiect de Lege pentru aprobarea pre ă

lemnoasă pe picior
Proiectul de Lege adoptat de Guvern stabile

ă lemnoasă pe picior la 101 lei/mc, acesta fiind egal cu pre
ările de masă lemnoasă pe picior rezultat din datele comunicate de

INS, fapt care va determina cre ătoare a taxelor, garan
ăgubirilor

ările din Proiectul de Lege adoptat de Guvern prevăd diminuarea
cotelor plătite de angajatori, în func ă, pentru contribu

ări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat după cum urmează:
- 15,8% pentru condi ă,
- 20,8% pentru condi ă,
- 25,8% pentru condi ă ă.

Ordonan ă de Urgen ă pentru modificarea

ă prevederile Legii nr. 289/2002, privind
perdelele forestiere de protec

ă de utilitate publică, în ceea ce prive
ătre titularii dreptului de proprietate pe ale căror

terenuri se înfiin ă perdele forestiere de protec
ării. De asemenea, actul normativ mai prevede ca toate măsurătorile

topografice în acest scop să fie executate de către Regia Na ă a Pădurilor.
Ordonan ă de Urgen ă privind înfiin

ă
ă

ă adoptată de Guvern, Agen ă
ă ă în Agen

ă atribu ă
ă a FEADR prin Programul Na ă pentru perioada

2014-2020.
Hotărâre pentru stabilirea regimului juridic al unor locuin

ăsurilor necesare în vederea aplicării
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiin

ărârea adoptată de Guvern se creează cadrul legal pentru vânzarea a
426 de locuin ărate de către chiria

:
ţiei obligatorii a Curţii Internaţionale

de Justiţie
Intrarea în vigoare a acestui act normativ ar aduce România în rândul majorit ţii

ţ ţ ţia obligatorie a CIJ.
Guvernul a adoptat Proiectul de Lege pentru modificarea

ţe dopante cu grad mare de risc
Actul normativ aduce modific ţiale legislaţiei naţionale în domeniu

printr-o raportare clar
ţional

ţului mediu al unui metru cub de mas

ţul mediu de vânzare al unui
metru cub de mas ţul mediu
realizat la vânz

ţiilor,
redevenţei, desp ţiilor pentru proprietari.

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Reglement

ţie de condiţiile de munc ţia de
asigur

ţii normale de munc
ţii deosebite de munc
ţii speciale de munc ţii de munc

ţ ţ
ţie

Actul normativ pune în concordanţ
ţie, cu prevederile Legii nr. 255/2010, privind

exproprierea pentru cauz

ţeaz ţie. Acest termen este de 20 de zile
de la data notific

ţional
ţ ţ ţarea, organizarea ţionarea Agenţiei

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Pl ţi pentru
Dezvoltare Rural

ţa de Urgenţ ţia de Pl ţi pentru
Dezvoltare Rural ţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale care va avea ca principal ţie implementarea tehnic

ţional de Dezvoltare Rural

ţe pentru tineri, destinate
închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în
administrarea consiliilor locale, precum

ţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
referitoare la administrarea

ţe care vor putea fi astfel cump

şi completarea Legii nr.
227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru
modificarea Legii nr. 104/2008 pentru prevenirea şi combaterea producerii şi
traficului ilicit de substan

şte pre

şterea corespunz
şi, respectiv, a compensa

şi pentru alte condi
şi completarea Legii nr. 289/2002

privind perdelele forestiere de protec

şte termenul pentru
exprimarea în scris a acordului de c

şi func

şi Pescuit
Prin Ordonan

şi Pescuit se reorganizeaz
şi

financiar

şi a m

şi vânzarea acestora
Prin Hot

şi.
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ţie din Turcia au convenit asupra unui candidat comun la
alegerile prezidenţiale care vor avea loc în august

ţat Banca Central
P

ţiale, în 2014 I ţ

Ministrul rus de externe a efectuat o vizit Principalele dou
Datoria public

Premierul chinez Li Keqiang a efectuat o vizit e parcursul c au fost semnate o serie de
acorduri în valoare de aproximativ 30 miliarde dolari artidele politice din Tunisia au ajuns la un acord care prevede organizarea alegerilor legislative

srael

ă oficială în Serbia ă partide de opozi
ă a Spaniei a atins un nou nivelul record în primul trimestru din 2014, ajungând la 96,8% din

PIB, a anun ă a Spaniei ă oficială în Marea Britanie p ăreia

ă efectueze cercetări comune în muzee, în ambele ări, care vizează stabilirea dreptului de
proprietate a obiectelor de artă confiscate de nazi

şi apoi
cele preziden şi Germania au convenit s

şti de la proprietarii evrei

În , rIrak ăzboiul Shia-Sunni a devenit total. De la
invazia americană din 2003 până la instalarea unui
guvern fără putere în Bagdad, diferen

ării fiind o
continuare anticipată de mul

ţele sectare dintre
ţi ţi s-au accentuat într-un ritm periculos,

situaţia de azi, când ţara este în pragul diviz
ţi observatori independenţi.

şii şi sunni

Miniştrii mediului din statele membre ale UE, reuni
şi-au dat acordul politic pentru o solu

şi vor supune
acest acord aprob

ţi
la Luxemburg, ţie
de compromis care lasă la latitudinea statelor membre
dacă autorizează sau interzic cultivarea

pe teritoriul lor,
ării Parlamentului European.

organismelor
modificate genetic (OMG)

Spre 7 milioane de afgani

ţiei din Myanmar, Aung San Suu Kyi,

, potrivit datelor oficiale, au votat în turul
doi al alegerilor prezidenţiale pentru a alege un succesor al pre

ţ
ţurile mai

îndep

ţii în securitate, politice

aflat
ţii

internaţionale sprijin în campania ei pentru schimbarea constituţiei
elaborat

ţie care blocheaz ţie.
Clauza opre ţ sau copii au cet ţenie str

ţ al lui Suu Kyi
ţeni britanici.

Decizia trebuie s
ţin probabil, deoarece membrii comisiei care au respins amenda

mentul sunt, în principal, politicieni din Partidul pro-militar care deţine o
majoritate covâr

ţia de a conduce ţara.

ţiale, care au reprezentat un
test în încercarea sa de a lucra la un acord de pace cu rebelii FARC
pentru a pune cap ţar

ţiilor
din ultimele 18 luni cu rebelii, ţat c

ţi aliaţi ai CaseiAlbe înAmerica Latin

şedinte
lui Hamid Karzai. Num

şi terenul dificil din Afganistan, unde urnele
de vot trebuie s

şi economice.

ştere a lui Buddha, a cerut comunit

şedin
şte pe cel al c

şedinte sau vicepreşedinte. Fostul so şi cei doi
fii ai ei sunt cet

şitoare în legislativ. Se aşteapt

şedintele este ales de c şi Suu Kyi şi-a declarat
inten

a câştigat al doilea
mandat dup

şi care a amenin

-

-

ărul estimat de alegători eligibili este de 12
milioane. Valul de violen ă

ă fie, uneori, transportate cu măgari în col
ărtate, fac posibilă publicare rezultatelor în jurul datei de 2 iulie.

Anul 2014 este un punct de cotitură pentru Afganistan, cu, simultan,
tranzi

ă într-o
vizită în Nepal la locul de na ă

ă de militari.
O comisie parlamentară a votat împotriva schimbării unei prevederi

din constitu ă accesul lui Suu Kyi la pre
ărui so ă ăină să

devină pre
ă

ă fie aprobată de parlament, dar o schimbare pare
pu

ă ca alegerile
parlamentare, care vor avea loc în 2015, să arate dacă armata este
dispusă să transfere total controlul asupra puterii.

Pre ătre legislativ

ă turul doi al alegerilor preziden

ăt războiului civil din ă.
Santos l-a învins pe Oscar Ivan Zuluaga, un critic dur al discu

ă va bloca negocierile
în caz de victorie. Juan Manuel Santos este considerat unul dintre cei
mai apropia ă.

Liderul opozi

şedintele columbian Juan Manuel SantosPre

Autorită

ără precedent a
Cur ă dreptul canadienilor la
confiden

ţile din au nevoie de un mandat
de percheziţie pentru a obţine date private ale
utilizatorilor de la furnizorii de internet în timpul
investigaţiilor, potrivit unei decizii f

ţii Supreme care asigur
ţialitate

Canada

şi anonimat în mediul online.

Oamenii de ă au descoperit dovezi ale existen
ă la de trei ori mai multă

apă fa ă de cea aflată pe suprafa ământului, luată în
ansamblu, ă aceasta este sursa pentru toate
oceanele lumii.

Noile date, publicate în revista Science, sugerează că
rocile topite, inclusiv cele care con ă,
în special ringwoodita, pot exista mult mai adânc sub
suprafa ământului decât s-a crezut până acum. Această
descoperire sugerează cercetătorilor că cea mai mare parte
a apei pământului a ie ă din interior,

ă de comete purtătoare de ghea ă, o teorie postulată de
mul ă.

"Cred că, în cele din urmă, vedem dovezi pentru un ciclu
complet al apei pe Pământ, ceea ce ar putea explica
cantitatea mare de apă în stare lichidă pe suprafa ă
a planetei noastre", a declarat Steve Jacobsen, un profesor
de la Universitatea Northwestern (SUA)

ă au căutat această apă lipsă din adâncuri
de zeci de ani".

El ători au analizat datele de la o re
ă USArray, plasate în diferite locuri din

SUA, precum

ă la presiune ridicată.
Seismometrele au măsurat viteza undelor de

ă pot spune când
valul de unde a lovit un strat de lichid, deoarece viteza lor este
încetinită când acestea trec prin apă vâscoasă.

Ringwoodita, un mineral răspândit pe întreaga manta a
pământului (zona dintre suprafa ământului ău),

are o structură cristalină care atrage hidrogen
ă.

Chiar dacă acest mineral a fost cunoscut de ani de zile
pentru capacitatea lui de a atrage apa, studiu lui Jacobsen
este primul care arată că ringwoodita ar putea păstra mari
acumulări de apă mult sub suprafa ământului.

Constatările confirmă un alt studiu, din martie, care s-a
concentrat pe un diamant aruncat la suprafa ă de un vulcan
de la o adâncime estimată de 645 de kilometri sub suprafa
ământului, ă. Până în prezent,

este singurul e
ă aceasta con

ă de apă pentru o astfel de probă mică.
Studiul lui Jacobsen sugerează că mi

ă ar putea prod
uce apă capabilă să ajungă la suprafa ă. Jacobsen a spus că,
dacă doar 1 la sută din masa mantalei este apă, aceasta ar
putea fi aproape de trei ori mai multă decât în toate oceanele.

Jacobsen
ă vrea să- ă studiul în

întreaga lume pentru a arăta că ringwoodita ă de
minereu sunt într-adevăr un fenomen la nivel mondial.

Această apă, aflată în interiorul planetei, nu se află într-o
formă familiară pentru noi - nu este lichidul pe care îl
vizualizăm când spunem „apă”, gheaţă sau vapori. Este
vorba despre un al patrulea model care reprezintă apa prinsă
în interiorul structurii moleculare a mineralelor situate în man
ta. Greutatea solidului la mari adâncimi creează o presiune
ridicată, care, împreună cu temperaturile înalte, despart o
moleculă de apă pentru a forma un radical hidroxil (OH), care
poate fi legat într-o structură cristalină a mineralului.

ştiin

şi au teoretizat c

şit la suprafa şi nu a fost
adus

ştiin

şi co-autor al studiu.
"Oamenii de ştiin

şi colegii cercet

şi rezultatele unor experimente de laborator
care simulau comportamentul unor materiale gen
ringwoodit

şoc
provocate de cutremure. Oamenii de ştiin

şi centrul s

şi, prin urmare,
poate ac

şi care con
şantion care a fost colectat direct şi nu

sintetizat într-un laborator. S-a dovedit c

şcarea şi topirea
rocilor care con

şi echipa lui au studiat doar straturi sub
suprafa şi extind

şi apa captat

ţ ţei
unui imens rezervor subteran, cu pân

ţ ţa p

ţin minerale bogate în ap

ţa p

ţ
ţ

ţi oameni de ţ

ţa locuibil

ţ

ţea de
seismometre numit

ţ

ţa p

ţiona ca un burete masiv pentru ap

ţa p

ţ
ţa

p ţinea ringwoodit

ţine o
cantitate remarcabil

ţin ringwoodite bogate în ap -
ţ

ţa SUA. El a spus c

-

Ve

ă a UE privind drepturile consumatorilor,
care în prezent a intrat în vigoare, consolidează
drepturile consumatorilor, oriunde

ărăturile în Europa online sau
în ora

ă un mediu con
curen
ă fie mai pu ă î

ă to

ăzgândi ără
tură efectuată online sau în afara spa

ător se prezintă la
domiciliul consumatorului) prin urmare, o cre

ă de numărul minim de 7 zile prevăzut anterior.
De asemenea, noile norme interzic suprataxele
pentru utilizarea cardurilor de credit

ă, precum
ării

plă
ă bilete de avion online). Pentru a se

asigura aplicarea uniformă a noilor norme pe teri
toriul UE, astfel încât consumatorii să beneficieze
de ele indiferent în ce stat membru se află, Comisia
Europeană publică de asemenea un document de
orientare pentru autorită

ă a UE privind drepturile
consumatorilor armonizează normele na

ă achizi

ă
înseamnă că, de acum încolo, consumatorii se vor
putea baza pe acelea

ărăturile în UE. Aceasta
înseamnă, de asemenea, norme mai simple

ă

ă noilor norme ale UE, consumatorii UE
beneficiază acum de următoarele avantaje

o mai mare transparen ă a pre

ă;
sunt interzise op

ără bilete de avion;
se prelunge ă se

poate răzgândi, de la 7 zile la 14 zile pretutindeni la
nivelul UE;

au fost consolidate drepturile privind rambur
sarea, care se va efectua în termen de 14 de zile de
la data la care consumatorul a efectuat o achizi

ătoare, cum ar fi ofertele pe internet
care fac publicitate pentru un anumit lucru ca fiind
gratuit de

ătărie);
o protec ătă ă în ceea ce prive

ă cu care pot fi utilizate.

În octombrie 2008, Comisia Europeană a
lansat propunerea cu privire la un nou set de
norme în domeniul drepturilor consumatorului,
legisla ă în data de 10 octombrie
2011. Guvernele au avut la dispozi

ă la
data de 13 decembrie 2013, termenul limită de
intrare în vigoare a normelor fiind 13 iunie 2014.

În martie 2014, Comisia Europeană a lansat o
campanie privind drepturile consumatorului,
informând cetă

ă în temeiul legisla

ă ă în cazul în care au întrebări
sau probleme. Campania vizează cu precădere
consumatorii din 8 ări: Bulgaria, Cipru, Grecia,
Italia, Letonia, Polonia, Portugalia

şti bune pentru cei peste 507 milioane de
consumatori din Europa: începând cu 13 iunie
2014, noua legisla

şi ori de câte ori
aceştia îşi fac cump

ş. De asemenea, întreprinderile vor beneficia
de aceste noi dispozi

şi ofere produsele şi
serviciile consumatorilor din alte state membre.
Noile norme vor garanta, de exemplu, c

şi a renun

ştere
fa

şi a liniilor
telefonice de asisten şi a op

ştin

şi servicii, precum şi dreptul lor de a anula
achizi

şi drepturi, indiferent de locul
unde aceştia îşi fac cump

şi mai

previzibile pentru comercian
şi extinde activit

şi a liniilor telefonice
de asisten

şte perioada în care o persoan

şel

şi, în realitate, acesta nu este gratuit (de
exemplu, horoscoapele sau re

şte
con

şi la echipamentele
hardware împreun

şi oferindu-le
informa

şi asisten

şi Spania.

ţie a UE le va consolida drep
turile pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Noua
Directiv

ţii care creeaz
ţial echitabil, astfel încât pentru comercianţi

s ţin costisitor s

ţi con
sumatorii de pe teritoriul UE dispun de 14 de zile
pentru a se r ţa la orice cump

ţiului comer
cial (în cazul în care un vânz

ţ

ţ ţiunilor
predefinite pe site-urile internet în vederea tax

ţilor suplimentare (de exemplu, atunci când se
achiziţioneaz

ţile naţionale, inclusiv un
model opţional pentru aducerea la cuno ţa
consumatorilor a informaţiilor esenţiale, care vor fi
postate pe produsele digitale.

Noua Directiv
ţionale de

protecţie a consumatorilor în mai multe domenii
importante, cum ar fi informaţiile de care
consumatorii au nevoie înainte s ţioneze
produse

ţii efectuate online. Armonizarea sporit

ţi, care vor avea astfel
mai multe stimulente pentru a- ţile
la nivel transfrontalier.

Datorit

ţ ţurilor;
nu vor mai exista suprataxe nejustificate pentru

utilizarea cardurilor de credit
ţ

ţiunile predefinite pe internet,
de exemplu atunci când cump

ţie;
au fost introduse norme care interzic ofertele

online în

ţetele de buc
ţie îmbun ţit

ţinutul digital, în special cu privire la informaţiile
referitoare la softurile

ţia fiind adoptat
ţie doi ani pentru

a pune în aplicare normele la nivel naţional pân

ţenii cu privire la drepturile de care
beneficiaz ţiei UE

ţii cu privire la modul în care pot obţine con
sultanţ ţ

ţ

-

-

-

-

-
-

-

-

-
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Context

Comisia Europeană - IP/14/655 13/06/2014

Regina Elisabeta a II-a şi-a s ştere, a doua oar

şi în 1748 s-a decis c
ştere oficial

şi s şte ziua de
naştere de dou

şi are un caracter
strict privat, iar cea de-a doua, oficial

ărbătorit ziua de na ă.
Evenimentul a fost marcat printr-o paradă militară numită "Trooping the
Colour", la care au participat peste o mie de solda ă a
fost urmată de un spectacol al For ă l-a
urmărit de la balconul palatului Buckingham.

Ceremonia Trooping Colour se crede că a fost efectuată pentru prima
oară în timpul domniei lui Carol al II-lea ă parada va
fi folosită pentru a marca ziua de na ă a suveranului.

Conform tradi ărbătore
ă ori pe an.

Prima aniversare, cea adevărată, este în 21 aprilie
ă, este marcată în a doua sâmbătă

din iunie. Monarhul are 88 de ani.

ţi. Parada militar
ţelorAeriene, pe care familia regal

ţiei, Regina Elisabeta a II-a î
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A fost g@sit un rezervor subteran de ap@ cu o cantitate tripl@ fa]@ de cea a oceanelor
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Drepturile consumatorilor în UE



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 tablouri goblen natură. Tel.
0255-221036 după orele 17.

Vând la Oraviţa fier beton,
corniere din fier, ţevi, cupru, plasă
pentru gard; tablouri, 60 lei/buc. Tel.
0728-409444. (RR)

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

Cumpăr în Re ă. Tel.
0720-380467. (RR)

Vând la

ătaia lemne de foc de
salcâm, un peridoc 850 lei; lemne
tăiate ăpate; 2 butelii galbene,
100 lei/buc; un pat extensibil, 350
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;
îmbrăcăminte nr. 48, pantofi

ă de
sufragerie, 700 lei neg; canapea,
250 lei; birou, 150 lei; 2 dulapuri cu 2
u ăsu

ăiat
scândură, 300 lei; 2 fotolii

ăsu ă, 150 lei; dulap 3 u
ă la mijloc, 30 lei; dulăpior mic,

20 lei; toaletă, 20 lei; masă rotundă,
40 lei; pre

ă, 50
lei; canapea de 1 persoană, 150 lei;
menghină nouă de 120 mm, 500 lei;
menghină nouă de 120 mm, 200 lei;
televizor color, 100 lei; biciclete, 300
lei; polizor nou cu 2 pietre, 100 lei;
circular pentru tâmplărie, 550 lei; pat
pliant pentru plajă, 100 lei;

ă, 100 lei; 2

ă moto, 50 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând triciclu pentru adul

ă, buni
de tăiat, 30 lei/buc neg; flex
Husqvarna pe benzină, de 720, 250
€ neg. Tel. 0735-328855. (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 Anina ma ă de cusut
marca Pfaff, 200 €; 2 saltele
dormitor, mărimea 190x87x16 cm,
1200 lei; 2 tv cu ecran mare, 700
lei/buc; piese din mobilă de tineret;
costum popular pentru femei talia
42-44, 200 €; candelabre cu 2-8-12
becuri; garnitură plu ă, bej cu
maro, 250 lei; goblen Cina cea de
Taină, 250 lei. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)

şi

Şopotu Vechi porc rasa
Marele Alb de 165 kg, 9 lei/kg neg.
Tel. 0255-243110, 0766-917295 ( )

Vând în G

şi cr

şi
sandale nr. 37; pre

şi

ş mobil

şi, 300 lei ambele; 3 m şi alte
corpuri; aragaz, 300 lei. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând în Reşi
şi o

m şi cu
oglind

şi şi,
250 lei; col

şezlong
mare pentru plaj
şezlonguri mici, ambele 100 lei;
pre

ş porc 160 kg, 8
lei/kg; 20 boboci, pui de gâsc

şi

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

şin

şat

ţa o teracot

rr

ţate, 75 lei; congelator 5
sertare, 350 lei; aragaz cu 3 ochiuri,
200 lei; cuptor electric, 200 lei; mas

ţ

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

Vând în Re ţa boiler pe gaz,
marca Electrolux, 11 l/min, 200 lei
neg. Tel. 0749-906588, 0255-
231303. (RR)

Vând în Caransebe

ţe

ţa circular de t

ţ

ţuri neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând în Re ţa dulap cu 2 u
ţar, 450 lei; trotinet

ţuri neg; casc

ţi, nou,
1700 lei. Tel. 0756-155088. (RR)

Vând în Timi

ţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bun

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

Vând colţar buc ţ
avantajos. Tel. 0755-494978, 0770-
390662.

Vând costum popular lucrat de
mân

.
Vând covor persan 2,5/3,5 m,

150 lei; carpet

Vând mobil -

ţ -

ţ ţ 1100 lei neg. Tel.
0255-221036 dup

Vând 2 fotolii negre piele, 2
fotolii scoic -

ţ

ţa dulap de haine
cu 2 u

ţ
ţata româ-

neasc
ţata româneasc

ţel de 3 zile, 5500 lei
neg. Tel. 0737-165548. (RR)

Vând în Re ţa acordeon
Weltmeister 60 ba

ţel de lapte 6
s

ţa 3 jaluzele verti-
cale 2.09, 1.72, 1.24 m; canapea în
stare foarte bun ţin folo-
sit

ţelan pentru
condimente, 12 piese; baterie nou

ţ
ţuri neg. Tel. 0355-415185,

0786-483218, 0747-468797. (RR)

ătărie nou, pre

ă, vechime peste 100 ani

ă persană pentru
canapea, 50 lei neg. Tel. 0255-
221036 după ora 17.

ă cameră de zi mo
dernă, lemn mat, culoare cărămiziu.
Dulap 2 corpuri, măsu ă dreptun
ghiulară, cuier haine cu oglindă

ăsu ă tv. Pre
ă orele 17.

ă, 2 u ăi, bal
coane), 3 geamuri mari duble făcute
la comandă, lăcuite, cu sticle, clan ă
(fără tocuri). Tel. 0721-155683.

Vând în Re

ă tv plus dulap de haine
mai mic, 250 lei neg; servantă
pentru tv, 150 lei; 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; cântar cu
talere, până la 10 kg, 150 lei neg.
Tel. 0751-187503. (RR)

Vând în Prigor porc Bazna 95
kg, 9 lei/kg; purcei Bazna de 3 luni,
500 lei perechea; cal muran, 700 kg,
cu comotă ăru ă plus cauciucuri,
3000 lei neg; vacă Băl

ă, gestantă în 5 luni, 2500 lei;
junincă Băl ă de 1
an, 1500 lei. Tel. 0726-016758,
0762-378703. (RR)

Vând ax pentru circular, 100 lei;
tv Samsung, 120 lei neg; tv
Provision, 150 lei; monitor clasic
pentru calculator, 120 lei. Tel. 0733-
161125. (RR)

Vând la Jena junincă 2.5 ani,
gestantă în 8 luni, 4000 lei neg; vacă
de 6 ani cu vi

ărbunari mânz de 1 an

ăsar de 3 ani,
culoare ro

ăptămâni, 1200 lei neg. Tel. 0760-
840474. (RR)

Vând în Boc

ă, foarte pu
ă, 500 lei; covor persan rotund, 50

lei; tablou pictat în Germania, 1980,
80 lei; serviciu din por

ă
pentru chiuvetă, în cutie, 75 lei;
suport inox pentru perie

ă, 30 lei; încărcătoare telefon,
5-10 lei/buc; aparate defecte pentru
piese: radio casetofon, aspirator,
prăjitor pâine; veioză pentru birou,
10 lei; veioză pentru dormitor, 10 lei;
haine ăl ăminte din piele;
pre

şi alte
obiecte artizanale. Tel. 0745-
481773

şi
m

şi duble (b

şi
şi, format din 2 corpuri, 300 lei

neg; servant

şi c

şi
şi, 5 registre,

negru, 300 lei; acordeon Farfisa,
120 başi, 8 registre, impecabil, 500
€. Tel. 0746-323212. (RR)

Vând în C
şi 4 luni, semi-muran, culoare roşu
rig, 2400 lei neg; arm

şie, muran, 4600 lei neg.
Tel. 0740-145224. (RR)

Vând la Secu vi

şa 20 de familii de
albine, 40 lei rama; faguri de miere,
20 lei/kg. Tel. 0755-042152. (RR)

Vând în Reşi

şi hârtie
igienic

şi înc
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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 Grădinari vacă de 5 ani,
3000 lei; 2 porci la 120 kg, 9 lei/kg.
Tel. 0743-508299. (RR)

ă, Sony
E r r i c s s o n

ărcătoare (o săptămână). Pre

ător de fructe electric Elta,
radio cu ceas Kosmodisk.

Vând 2 telefoane pe

51 cm
Vând

storc

şin
ş i S i e m e n s , c u

înc ţ 80
lei. Tel. 0746-020211.

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

călcat Mureş cu suport.

Tel. 0725-
744644, 0741-633690, 0737-
575779, 0770-515588.

Vând la Boc ă fătată de 3
săptămâni, 20-22 l lapte, 5000 lei
neg; junincă gestantă luna 8-a,
4000 lei neg. Tel. 0744-764704 ( )

şa vac

RR
Vând la Boc

ă de piele bărba
ărimea 60-62, 250 lei; scaun de

copii pentru ma ă, 130 lei; cântar
balan ă, 150 lei; pre

ă pentru 2 persoane, 200 lei;
boiler 80 l, 100 lei; ma ă spălat
farfurii, 150 lei; ma ă spălat haine
defectă, 50 lei. Tel. 0745-808865.

Vând antene satelit fără abona
ment, garan

ă, în Re

ă K iw i jenny
„Actinidia deliciosa” (soi autofertil)
50-60 cm înăl

ă la maturitate până la -25
grade Celsius. Pre

ăl

ăslini la 40-50 cm în
ghiveci de 1L. Fac flori

ăuni crescu

ă,
piatră sau granit. Material românesc
de cea mai bună calitate, piatră
naturală nu din material compozit
care seamănă cu marmura. Pentru
fiecare monument cadou deosebit,
experien ă peste 20 ani. Transport
oriunde în ă. Alte detalii pe
monumentefunerare.marmura.biz,
tel. 0762-523399.

ă cu
sculptură sau model simplu, execu
tate la comandă sau după modelul
dorit de dumneavoastră. Pentru
intermediar ofer o tabletă gratuit.

ătoarele dimen
siuni înăl

ăiate la diverse dimensiuni. Detalii
pe travertin.marmura.biz, tel. 0762-
523399.

Stâlpi
ă, 50 bucă

ăsu
ă (picior). Înăl

ă
(servantă) 1110/109/52, cu 4 pilite.
Tel. 0726-325283, 0771-206561.

Vând 4 scaune tapi

ă. Tel. 0729-115691.
Vând canapea o persoană,

bibliotecă, sufragerie, ma ă uscat
rufe, cuier hol, bicicletă copii 1,5-6
ani, laptop Acer, orgă digitală pentru
calculator, 2 calculatoare, haine, 2
peruci păr natural (Austria) pentru
damă. Tel. 0355-802548, 0749-
486188.

şa frigidere pentru
bar, 650 lei; scurt

şin

şi

şin
şin

şi

şi şi aclimatiza

şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Pre

Şemineuri din marmur

Şemineul are urm
şi

adâncime 0,35m. Alte modele pe
semineuri.marmura.biz, tel. 0762-
523399.

Şpalturi diverse dimensiuni,
travertin lungimi libere sau travertin
t

şori şi baluştri din marmu
r

ş i

şi
parchet. Tel. 0355-427473.

Vând canapea cu fotoliu şi o
canapea simpl

şin

ţi,
m

ţ ţuri neg. Tel.
0255-525371. (RR)

Vând în Re ţa canapea exten-
sibil

-
ţie 24 luni, 350 lei. Tel.

0726-016758, 0762-378703. (RR)
Vând monitor 17 lcd stare foarte

bun ţa, 79 lei. Tel. 0741-
770576.

Vând p lan t

ţime. Preţ 42 lei/buc.
Tel. 0742-573160.

Vând Smochini de munte (Ficus
carica) produ ţi local.
Rezist

ţ 29 lei/buc. Tel.
0742-573160.

Vând pomi de Rodiu fructifer
(Punica granatum), 30-35 cm
în ţime. Preţ 30 lei/buc. Tel. 0742-
573160, www.plantemania.ro

Vând m

ţ 55 lei. Tel.
0742-573160.

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

Peste cinci sute de modele
monumente funerare din marmur

ţ
ţar

-

-
ţime 1,20, lungime 1,40m

-
ţi mate sau lustruite, preţ

separat. Se pot folosi la balcoane
sau trepte, terase m ţe din
marmur ţime balustru
0,8m grosime 0,1m. Detalii pe
balustri.marmura.biz, tel. 0762-
523399

Vând în Re ţa comod

ţate, 2 u
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Pierdut atestat ADR pe
numele Vasiliu Viorel Ovidiu, Al.
Vlădeasa, bloc 1, sc. 1, et. 4,
ap. 15, Reşiţa, Caraş-Severin.



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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

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 18.06.2014

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 43 ani, divor

Caut partener

ţat, f
ţii, doresc relaţie cu doamn

Blond grizonat, ochii alba

ţii, ie
-

ţean 175/79/49, nefum
-

ţii împreun

ţar ţie
serioas

ţean american, caut mena-
jer ţ

ţii - ca
ţelegere. Tel. 0766-713881

ără
obliga ă
max. 45 ani, poate avea

ără obliga ă
ă sună-mă. Exclus materialis

tele. Tel. 0755-494978.
Re ător,

caut doamnă suplă, 40/50 ani, pen
tru a petrece restul vie ă.
Tel. 0771-089215.

Doamnă 47 ani, doresc să
cunosc domn până la 55 ani. Tel.
0735-014585, 0746-907129.

Doamnă 50 ani doresc să
cunosc domn vârstă apropiată,
nefumător

ă cunosc
doamnă vârstă apropiată pentru
căsătorie, până la 65 ani. Tel. 0752-
536421.

Bărbat 55 ani, doresc să cunosc
o doamnă până la 60 ani din ora

ă pentru o rela
ă. Tel. 0743-992792.

ă de rulotă la
Herculane. Pensionar, intelectual,
văduv, 60/180/85. tel. 0749-366970.
Orice perioadă.

Cetă
ă în casă, cu experien ă, fără obli-

ga

Tânără atrăgătoare ă
a

şi un copil.
Tel. 0747-645680.

ştri, 55/
175/85, apartament, auto, pedant,
f şti prezentabil şi
cinstit

şi

şi antialcoolic. Rog
seriozitate. Tel. 0720-372179.

Domn 45 ani, doresc s

ş,
sau de la

şi mine, restul prin telefon.
Plata la în

şi frumoas
ştept telefon la 0724-458621.

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

5
de v rstâ

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

Îţi dore

ţia o am eu:
manichiur

ţ

-

ţii la telefon 0766-
463982 sau 0355-411191.

Îngrijesc, în Re ţa, copii sau
b

ţa în
Govândari, îngrijesc copii sau
b

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

Executat int-exterioare zidari
grsie faianta podele rigips fier beton
instalati termice ţuri
de criza. Tel. 0741-624238.

şti s
şi rezistente, timp

de 3 s

şedin

şi
carte de munc

şi

şi

şu, limuzin

şi sanitare pre

ă ai unghii îngrijite,
frumos colorate

ăptămâni, indiferent de munca
pe care o prestezi? Solu

ă cu ojă semipermanentă,
ce se pretează oricărui tip de
unghie, mărime sau formă. 30
lei/ ă. Tel. 0741-137197,Alina.

Caut îngrijitoare permanent
pentru bolnav cu handicap neuro
fizic. Ofer 700 lei, masă, cazare

ă dacă este cazul. Tel.
0740-619914.

Caut femeie serioasă pentru
îngrijire bătrână imobilizată la pat.
Mai multe informa

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

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

Ofer spre închiriere, din O
ă albă pentru nun

Vând biciclet
ţ 120 lei. Tel. 0355-427473.

ţa Vw Polo.
Preţ negociabil

Vând la Doman Dacia pentru
programul Rabla. Tel. 0255-233565.

Vând în Re ţa 4 jante tabl

ţi din
magneziu, 600 lei; biciclet

ţa motociclet

rr
ţa biciclet

ţ ţi,
24 viteze, 200 lei; truse

rr
ţa 2 cositori

Carpatina în stare foarte bun

ţa motociclet

.

. rr
-

ţelu Ro

ţi de Golf
cu jante

ţ Dacia faţ ţi, 100
lei; cauciucuri cu jante pentru Dacia,
100 lei neg. Cump

ţa motociclet

ţi, unic proprietar, acte la zi, de
garaj, 1300 € 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

ă marca Staier cu
far. Pre

ă în
patru găuri pentru Ford Focus,
Mondeo, 195x65x15, 250 lei neg; 4
cauciucuri 195x65x15 M+S, 250 lei
neg; 4 cauciucuri de vară 155x65x
14, 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 motoretă KTM cu ro
ă în stare

foarte bună, 180 lei. Tel. 0733-
161125. (RR)

Vând în Re ă
BMW de 650 cmc, culoare gri, an
1997, 2000 €. Tel. 0746-323212. ( )

Vând în Re ă damă,
co ă, 120 lei; bicicletă bărba

ă, 50 lei. Tel. 0355-422818 ( )
Vând la Sichevi

ă, 3300
respectiv 3200 lei neg. Tel. 0730-
529337. (RR)

Vând la Oravi ă de
teren în stare foarte bună, 500 €
neg; Ford Escort, 500 €; piese
pentru scutere; redresor auto; piese
pt tractor. Tel. 0728-409444. (RR)

Vând Opel Astra Ecotec din
1999, 1800 €. Tel. 0769-355818 ( )

Vând la Băile Herculane motoci
cletă Honda Hornet din 2005,
înmatriculată, stare foarte bună,
2800 neg. Tel. 0754-734283. (RR)

Vând la O

ă, full option, 1950 €; ro

ă, 2 bucă

ăr taloane de
înmatriculare pentru Dacia. Tel.
0725-088890. (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 urgent în Reşi
şi rezonabil. Tel.

0729-067316.

şi

şi

şi
ş în fa

şi triunghiuri
sanitare valabile 2018, 30 lei; cricuri
maşin

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)

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

şi

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

Cumpăr în Re
ă după anul 2000, în

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

Vând în Re ă
pentru tractor cu o singură axă, bas
culabilă, 800 €; Dacia Solenza, an
2004, 70.000 km parcur ă
de garaj, 1500 €; Aro 244 cu motor
de Bra ă,
800 € neg. Tel. 0757-311013. (RR)

şi

şi

şi, maşin

şov, 4x4, stare foarte bun

ţa Dacia 1310
break, fabricat

ţa semiremorc
-

Vând în Re
ă, 700 €; bloc motor

de 445, 300 €. Tel. 0766-747212 ( )
Vând la Mehadia Peugeot 309

diesel, an 1992, neînscris, adus din
Austria, 600 € neg. Tel. 0721-
698600. (RR)

Vând la Clopodia ma ă Rena
ult 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 Re

ă
ă, spoiler

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

şi

şin

şi

ţa motor de 445,
reparaţie capital

rr

-

ţa ATV pentru copii,
50 CP, 250 €. Tel. 0745-808865. (rr)

â O din
, decapotabil cu hard top,

diesel, stare impecabil

ţ
00 €. Tel. .

V nd pel Tigra Twin Top
2007

3.8 0729-960060

Sonoriz ţ
ţi, botezuri, sau alte

evenimente. Preţuri de la 50 €. Tel.
0741-770576.

ări, DJ cu experien ă
pentru nun

Caut b
ţ.

Ofer cazare, mas

ţe auto-
mate, prize, doze, întrerup

ţii. Tel. 0728-
813340.

-
ţie 24 luni, 500 lei.

Tel. 0726-016758, 0762-378703.
Caut 2 persoane serioase,

b

ţuri de la 50 €.
La 4 c

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

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

ţionale în zona Banatului de
Munte, seriozitate

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

ă

Electrician, schimb

ătoare,
lustre, aplici, repara

ără abo
nament, garan

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

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ări

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

Sap curat

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

şi montez,
tablouri electrice, siguran

şi femeie, pentru a avea grij

şi Germania. Pre

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

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

şi
montaj. Pre

şi adâncesc fântâni
tradi

şi profesionalism.
Tel. 0755-776028.

Instalez antene satelit f

Transport persoane în Austria,
Italia

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.

Anunţ angajare
S.C. NICO EXPERT angajeaz

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

Tel. 0740-052842.

ă contabil.
Cerin

PRISMA | 19 - 20 Iunie 2014 |

S.C. RĂZVAN I
anun ă publicul interesat asupra luării deciziei

etapei de încadrare de către Agen

pentru
proiectul men

ă
pot fi consultate la sediul APM C-S din Re

ătoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observa

ării
prezentului anun

ŞFAN S.R.L. titular al proiectului

ş-Severin, de continuare a procedurii

ş-Severin
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaz

şi
şi vineri, între orele 08 -

14 şi la urm

„Construire
fermă piscicolă” ţ

ţia pentru Protecţia Mediului
Cara

ţionat, propus a fi amplasat în extravilanul comunei
Zorlenţu Mare, jud. Cara

ţa, str. Petru Maior, nr. 73,
în zilele de luni - joi, între orele 08 - 16 ,

ţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data public

ţ.

f
şi f

ără evaluarea
impactului asupra mediului ără evaluare adecvată

30 0000

00

Anunţ

HiS
Text Box
5



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

2 - 1

1 - 1

2 - 1

0 - 0

4 - 0

1 - 2

1 - 3

1 - 2

2 - 1

3 - 0

3 - 0

2 - 1

3 - 1

1 - 0

0 - 0

1 - 5

3 - 1

2 - 3

FINALA

Duminică

SEMIFINALA 1

SFERT DE FINALÃ 4

SEMIFINALA 2

Vineri Sâmbătă Vineri Sâmbătă

OPTIMI DE FINALÃ 5 OPTIMI DE FINALÃ 6 OPTIMI DE FINALÃ 7 OPTIMI DE FINALÃ 8OPTIMI DE FINALÃ 1 OPTIMI DE FINALÃ 2 OPTIMI DE FINALÃ 3 OPTIMI DE FINALÃ 4

ECUADOR - FRANŢA BOSNIA - IRAN PORTUGALIA - GHANA ALGERIA - RUSIACROAŢIA - MEXIC OLANDA - CHILE GRECIA - C. FILDEŞ COSTA RICA - ANGLIA

HONDURAS - ELVEŢIA NIGERIA - ARGENTINA SUA - GERMANIA COREEA SUD - BELGIACAMERUN - BRAZILIA AUSTRALIA - SPANIA JAPONIA - COLUMBIA ITALIA - URUGUAY

HONDURAS - ECUADOR NIGERIA - BOSNIA SUA - PORTUGALIA COREEA SUD - ALGERIACAMERUN - CROAŢIA SPANIA - CHILE JAPONIA - GRECIA ITALIA - COSTA RICA

ELVEŢIA - FRANŢA ARGENTINA - IRAN GERMANIA - GHANA BELGIA - RUSIABRAZILIA - MEXIC AUSTRALIA - OLANDA COLUMBIA - C. FILDEŞ URUGUAY - ANGLIA

FRANŢA - HONDURAS IRAN - NIGERIA GHANA - SUA RUSIA - COREEA DE SUDMEXIC - CAMERUN CHILE - AUSTRALIA C. FILDEŞ - JAPONIA ANGLIA - ITALIA
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Ministrul Turismului din Brazilia a declarat că evaluările
ministerului de la începutul turneului sunt pozitive. El a spus că
600.000 de turi ări au fost a

ă de aproximativ 3 milioane de turi
ăugând că, până acum, pare că toată lumea se simte bine

ă de spectacol.

După primele 12 meciuri, au fost 44 de goluri, sau 3.14 pe meci.
Până acum, avem premizele pentru una dintre cele mai
interesante Cupele Mondiale din vremurile recente.

Jucătorul meciului este ales de fanii care votează pe FIFA.com,
pe Twitter prin canale FIFAsau prin intermediul FIFAApp.

Balonul de Aur adidas va merge la jucătorul cel mai remarcabil
la FIFA World Cup, o onoare de care s-au bucurat jucători cu
adevărat excep

ă în istoria fotbalului, un gol a fost atribuit
gra

şti din 186 de ştepta
şti interni,

ad şi se
bucur

şi Honduras (scor 3-0), disputat la Porto Alegre, în Grupa E a
Cupei Mondiale 2014.

ţ ţi în Brazilia pentru
turneu, în plus faţ

ţionale în turnee anterioare.

Pentru prima oar
ţie tehnologiei pentru linia porţii, în cursul meciului dintre Franţa
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Algeria:

Chile:

Ecuador:

Japonia:
Australia:

Elve

Toate camerele pt. jucătorii ă tre-
buie să aibă un Coran. Islamul este religia oficială a ării africane.

au solicitat achizi
ă.

Fiecare cameră trebuie să con ă un co

ă mul
ătorii lor sunt musulmani

ării lor. Fran
ăpun lichid în toate băile, pentru ca jucătorii să nu

utilizeze blocuri de săpun.
Samuraii au cerut un jacuzzi în fiecare cameră.

O selec ă
zilnic.

ă cerin ă
ă.

Portugalia: Personalul de securitate va avea

şi oficialii din echip

şi televizoare cu
ecran plat pentru fiecare camer

ş de banane
care provin din Ecuador.

sud-americani au cerut aer condi

şi vor mânca numai animalele
care nu au avut de suferit în timpul sacrific

şi
canale de televiziune elve

şase membri,
dintre care patru vor fi pentru Cristiano Ronaldo.

ţ
ţionarea de noi paturi

ţin

ţionat silenţios în
toate camerele.

Les Bleus au solicitat carne Kosher pentru c ţi
dintre juc

ţa a cerut, de
asemenea, s

ţie de ziare din întreaga lume, disponibil

dou ţe principale - internet de mare vitez
ţiene în fiecare camer

Uruguay:

Franţa:

ţia:

Cererile mai ciudate ale echipelor de la
Cupa Mondială în Brazilia




