
...pag. 6-7

....pag. 3

....pag. 2

Reşiţa Caraş - SeverinReşiţa Caraş - Severin

civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

...pag. 4

...pag. 5

5 9 4 9 9 9 4 9 6 0 1 0 3

Anunţuri,

publicitate

Anunţuri,

publicitate

Gara de Sud este de
acum o gară modernă

Tarife mai mici de
roaming în UE de la

1 iulie 2014

Apa potabilă în Europa
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ăria Re
ă

şi
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Ordonanţe de Urgenţ
,

ă
în domeniul restituirilor

prelungirea unor termene

Pa
ţelor

şaportul european al
competen

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Închiriez apartament cu 2
camere mobilat

Vând 5.500 mp teren intravilan,
bun pentru construc

Vând cas

-

şi utilat complet.
Pre

şi apicultur
şa, zona furnicular, în

aproprierea şoselei na şi
utilit

şi
şi curte, ap

şi
utilat

şi

şoara garsonier

şi buc

şoara sau cas şului
Timişoara pân

şi

ş, mobilat,
geamuri termopan, central

şi exterior, 23.000 €
neg. Tel. 0726-818134. (RR)

şi

ţ 110 € lunar. Tel. 0728-568448.
Vând urgent cas

ţia auto. Preţ
18.000 €. Tel. 0764-422757.

ţii

ţionale
ţi. Preţ neg. Tel. 0255-527935.

ţa, 1234
mp cu gr

-

ţ 21.000 € neg. Tel. 0730-
583029, 0771-517394.

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

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

Vând la Timi
ţan, 22.000 € neg. Tel.

0722-129295. (RR)
Vând la Rusova Veche cas

ţate
plus gresie, mobilat

ţuic

ţa, pe b-dul Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperi

ţa, în Lunc

ă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, hol,
cămară, anexe, fântână, grădină
mare cu pomi fructiferi, situată lângă
lac, aproape de sta

ă,
în Boc

ă
ă recent renovată, în

sat Duleu, la 35 km de Re
ădină mare ă

curentă de la fântână proprie, cana
lizare proprie, complet mobilată

ă. Pre

ă, zona
Poli

ătă

ă în
Badea Câr

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 în Re

ă termi
că, izolat interior

Vând în Re ă,
apartament, 34.000 €; apartament 3
camere cu scară interioară, pe
Valea Domanului, 55.000 €. Tel.
0757-068881. (RR)

Vând cas

ţ foarte avanta-
jos.Tel. 0723-896992, 0723-863034

Închiriez apartament 2 camere
zona Lunc ţie. Tel.
0355-408066.

Vând apartament centru, 2
camere, Re ţa. Tel. 0355-411785,
0747-096075, 0771-669426.

Închiriez apartament 3 camere,
str. F

ţ 300 €/lun

ă 2 camere, curte,
garaj, magazie de lemne, grădină +
apartament 3 camere, bucătărie,
baie, apă, gaze, toate separat la
curte comună. Pre

ă, pe lângă Poli

ăgăra

ă. Tel. 0726-
380420.

şi

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

Vând în Moldova Veche cas şi
teren de 500 mp, cu ieşire la
Dun

ă

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

Vând în Re

ătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
26.000 € neg. Tel. 0769-212428,
0770-546592. (RR)

şi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere,
buc

ţa, str.

Vând în Re
ă 3 camere, bucătărie, bu-

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

Vând în Boc ă 4 camere,
baie, gresie, faian ă, bucătărie,
cămară alimente, hol mare, baie,
anexe în curte, apă curentă, canali-
zare, gaz, grădină mare la 1600 mp,
pomi fructiferi, 28.000 € neg. Tel.
0729-359964, 0761-348045. (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 la Deze ă cu

grădină. Tel. 0727-053607. (RR)
Vând în Re

ă 4
camere, grădină, curte mare, un
salon neterminat, 60.000 €. Tel.
0753-771297. (RR)

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 apar
tament 2 camere, ofer diferen

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 Re

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

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)

Închiriez teren agricol de 10.000
mp, în zona Văli

ă în lunca Blocul
Func ă
recent, cablu tv, internet, pre

şi

şa cas

ş, cas

şi
c

şti cas

şi
şi

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

Vând la Caraşova cas

şi
şului lâng

şi
şului, apartament

conf 1, etaj 3 în bloc turn, 3 camere,
decomandat, gresie, faian

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

Vând în B

şini, buc

şoara. Tel. 0733-
161125. (RR)

Vând garsonier

ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţ

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

ţ

ţa. Tel.
0355-883833, 0766-411829. (RR)

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

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţionarilor etaj 2, renovat
ţ 6 950

€ neg. Tel. 0722-420002.

-

.

.
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Tabără cu cântece populare
Asocia ă Casa de Cultură Maghiară din

Re ără la Crivaia în zilele de 21-22 iunie. Scopul
ac

ărgit repertoriul învă
ătoarelor spectacole.

În paralel, ceilal

ă au diversificat programul

ă de prof. Seres Adelia ă de
Funda

ţia PLATANUS de pe lâng
ţa a organizat o tab

ţiunii a fost promovarea cântecului popular maghiar. Au participat 20
de persoane de toate vârstele. Corul Hóvirág (Ghiocelul) a exersat
cântece din zona Transilvaniei apoi ţând 4
cântece noi în vederea urm

ţi participanţi printre care

ţiile în zon
ţie a tuturor participanţilor. În final, au cântat cu toţii la un loc,

conform tradiţiei.
Acţiunea a fost condus ţat

ţia Communitas din Cluj-Napoca.

şi

şi-au l

şi doi copii au cântat la
rândul lor cântece populare cunoscute din diverse zone chiar şi în aer
liber.

Drume şi au ajutat la buna
dispozi

şi finan

Precizare: fotografia de la
articolul

, apărut în ediţia
trecută a săptămânalului Prisma,
reprezintă fragmente din idul
Berlinului într-un muzeu din
Montreal.

Memorialul, frământări
şi imagine

Z

Redacţia

Dintr-o eroare de tehnore-
dactare la ediţia trecută am omis
actualizarea datei ărului
ziarului.

şi num

Redacţia
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Primăria şiţa ne informeazăRe
În perioada 27-29 iunie 2014, Primăria

Municipiului Re
ă ,,ZILELE RE

ĂNĂ Ă 2014”.
Manifestările se vor desfă

ăgăra

ă mai sus,
circula ă va fi închisă iar pe breteaua de
legătură, cuprinsă între B-dul. Muncii, sensul gira-
toriu de la Kaufland,

ă la fosta pia ă auto
pentru utilizarea spa

ă de parcare zona de pe Al. Gugu care
delimitează “pia

ă perioadă, programul de transport
public local de călători va fi suplimentat în intervalul
orar 17:00-24:00 (transportul după ora 24 se va
adapta în func

ă cum urmează:
traseul local secundar de transport public local

de călători Intim - Moniom va fi deviat pe breteaua de
legătură cuprinsă între B-dul. Muncii, sensul gira-
toriu de la Kaufland cu acelea

ălători Fabrica de Pâine- Marginea cu
plecare de pe Calea Timi ălătorii vor fi
transborda

ă
ă

şi şi Consiliul Local al Municipiului
Reşi ŞI ŞI RUGA
B

şura în zona Renk (Bd.
Republicii, între intersec şi intersec

şului).
În perioada 26 iunie 2014, ora 08:00, şi 30 iunie

2014, ora 20:00, în loca

şi Calea Timişoarei, va fi interzis
accesul autovehiculelor cu excep şi
autorizate, fiind permis accesul autoturismelor
dinspre Calea Timişoarei pân

şi se
va realiza dup

şi capete de traseu;
pentru traseul local principal de transport public

local de c
şoarei, c

şi Kaufland de
unde vor fi prelua

şura cu întoarcere la Kaufland (sta
şi întoarcere în sensul giratoriu).

ţa
ţa organizeaz ŢEI

ŢEAN

ţia Mol ţia Bd.
Muncii cu Str. F

ţia menţionat
ţia rutier

ţia celor riverane

ţ
ţiului ca parcare. Se poate folosi

ca alternativ
ţa de vechituri”.

În aceast

ţie de programul spectacolelor)

ţi între Fabrica de Pâine
ţi de traseul principal;

traseul principal Mol - P-ţa Republicii - Marginea
se va desf ţio-
nare în alveol

Cabinet Primar

�

�

�

S.C. BURCIU UNIVERSAL S.R.L.

II. Mijloace de transport:
Autoutilitară Dacia Drop Side 1,9 D - an fabricaţie 2004

Autoutilitară Dacia Drop Side 1,9 D - an fabricaţie 2005

Autoutilitară Dacia Drop Side 1,9 D - an fabricaţie 2004

Autoutilitara Dacia Drop Side 1,9 D - an fabricaţie 2005

Automobil Mix Furgon Mixt pentru Transport - an fabricaţie 1993

III. UTILAJ:
Motostivuitor Caterpillar DP 25N - an fabricaţie 2007

V. Stocuri de mărfuri industriale

Se vinde ÎNTREGUL stoc, nu la bucată.

S.C. BURCIU UNIVERSAL S.R.L. RO71 EGNA
1010 0000 0036 4991 deschis la MARFIN BANK Timişoara

societatea în insolvenţ

ţie public

ţiu comercial compus din teren în suprafaţ
ţii înscrise în CF 30751 Caransebe

ţ pornire licitaţie 122.000 EURO
Pas licitaţie 2.000 EURO
Taxa participare la licitaţie 2.000 EURO
Cauţiune 20% din preţ 24.400 EURO

Preţ pornire la licitaţie 500 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare licitaţie 50 EURO

Preţ pornire la licitaţie 520 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare licitaţie 50 EURO

Preţ pornire la licitaţie 485 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare licitaţie 50 EURO

Preţ pornire la licitaţie 520 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare licitaţie 50 EURO

Preţ pornire la licitaţie 2.000 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 200 EURO
Taxa participare licitaţie 100 EURO

Preţ pornire la licitaţie 7.900 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 200 EURO
Taxa participare licitaţie 300 EURO

(feronerie, fitinguri, articole menaj,
electrocasnice vopsele, lacuri, ambalaje gresie, faianţă)

Preţ pornire de 34.600 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 500 EURO
Taxa participare licitaţie 1.000 EURO

Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil, Caterpillar şi stocuri de
mărfuri industriale sunt obligaţi să depună cauţiunea de 20% din preţ în
contul - în insolvenţă nr.

.

Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 27.06.2014,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta
Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
săptămânal, vineri, la ora 11 în aceleaşi condiţii. Bunurile pot fi
vizualizate cu o programare prealabilă.

Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro,
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256-242823.

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
bunuri proprietatea debitoarei:

Spa ă de 274 mp
I. Bunul imobil:

şi
construc ş nr. top 1942/2 Caransebeş.
Bunul se vinde liber de sarcini

Pre

�

�

�

�

�

�

Cauţiune 20% din preţ 1.580 EURO

Cauţiune 20% din preţ 6.920 EURO

Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte
de ziua de licitaţie.

S.C. BAMBUS TRANS FOREST S.R.L. societatea în insolven , in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana
Mircov Relicons S.P.R.L. continu

ţ

ţie public

ţ pornire la licitaţie 21.600 EURO
Pas licitaţie 500 EURO
Taxa participare licitaţie 500 EURO

Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil a fost diminuat cu un
procent de 25% din Preţul stabilit prin evaluarea tehnic .

Preţ pornire licitaţie 1.300 EURO
Pasul de licitaţie 200 EURO
Taxa participare la licitaţie 100 EURO

Preţul de pornire la licitaţie este la valoarea stabilit prin evaluarea
tehnic .

Participanţii la licitaţie pentru bunurile imobile sunt obligaţi să depună
o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. BAMBUS TRANS
FOREST S.R.L. nr. RO97 RZBR 0000 0600 1428 7717 deschis la
Raiffeisen Bank Sucursala Timişoara.

Şedinţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
04.07.2014 ora 11, în caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea
loc săptămânal, vineri, la ora 11 în condiţiile prezentate mai sus. Licitaţiile
se ţin la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea
(fostaAleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3.

Bunurile pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro şi

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

ă

ă vânzarea prin licita ă cu
strigare a bunurilor imobile:

ă

ă
ă

I. Apartament cu două camere, bucătărie, hol, baie, balcon, arie
utilă 45,63 mp înscris în CF nr. 6518 nr. top III/2/D/2 situat în
localitatea Caransebe ă, bl. A2, sc. D, parter, ap. 2, jud.
Cara

ş, str. Racovi
ş-Severin.

ţ

II. Teren extravilan în suprafaţă de 10.252 mp, localitatea Rusca
Teregova, jud. Caraş-Severin, înscris în CF 1960, nr. top 967 şi top
816.

Pre

Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi
înainte de ziua de licitaţie.
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Nu de pu
ării de Sud se declarau nemul

ă nu era
vorba despre închiderea sta

ă cu câ ă gara din inima
Re

ă. Fie că a fost vorba de operatorii
publici sau de cei priva ă ocolească,
destina ă a trenurilor care mai atingeau
municipiul fiind Gara de Nord.

ă mică, nerentabilă, deja scoasă
pe linie moartă ă de trenuri a ajuns pe lista
obiectivelor salvate. Norocul a venit tot pe calea
ferată, de la executiv

ările din
principalele ora ă fie modernizate cu finan

ă sau internă.
ă.

Ce-i drept, autoriza
ă încă din 5 octombrie 2010, lucrările începând

abia în 30 mai 2012, după cum arată datele oficiale
puse la dispozi ătre municipalitate. Minunea
finalizării lucrărilor de modernizare s-a întâmplat
chiar ieri, 26 iunie, când Într-o atmosferă de
sărbătoare, cu fanfară personalită

ă
ă Gara de Sud a Re

ările prevăzute în proiectul care a fost destinat
modernizării căii ferate Re

ă la 1 septembrie, se
preconizează că aici se vor auzi din nou ături
ale trenurilor iar călătorii se vor perinda pe peroane.

Reabilitarea sta ă
spusele

ăzute"

ă reamenajarea clădirii principale,
a corpului sanitar, amenajarea de peroane, ampla-
sarea de garduri de protec

ă), reamenajarea trecerii la nivel cu
calea ferată, amenajarea terenului (o platformă de
gunoi, demolarea unor magazii, dezafectarea unor
clădiri), refacerea bran ă

ări, crearea unor spa

ădirea gării este considerată monument
istoric,datată de către istorici, sub forma unei
construc

ă apărând în cronologii la 1932.
Se pare însă că ar fi apărut în fotografii cu datare
1914. Rezultatele au mul

ărilor care a avut loc iar directorul
Regionalei CFR Timi ă
inaugurare a declarat că nici măcar în Timi

ăse ă modernă cu o a
ă feroviară civilizată ă. Primarul Mihai

Stepanescu, vizibil mul ă realizare, a
subliniat că de ă suntem la capăt
de linii, consideră că "un capăt poate avea alt capăt"

ă această "realizare" era necesară pentru
locuitori. Încă din 2008 când a preluat scaunul
administra ă
modernizare a sta ă lucruri mai sunt
de făcut până la finalizarea totală. Este vorba de
liniile de înaltă tensiune, locurile de parcare arondate
gării, ceea ce se va realiza până în a doua parte a
anului. Edilul a făcut un apel ca cetă ă aibă grijă
la păstrarea a ceea ce s-a realizat

ădirii ăierea pamblicii de inaugurare de
către primarul ora

ţine ori, re ţenii care treceau prin zona
G ţumiţi de ceea ce
numeau „distrugerea” sau „demolarea” vechiului
obiectiv. ţi s-au convins c

ţiei CFR, ci de
modernizarea acesteia.

În urm ţiva ani, se credea c
ţei se va închide

ţi, toţi au ajuns s
ţia final

ţii pentru ca g
ţare

extern ţi,
ţa Sud a ajuns pe lista norocoas

ţia de construire a fost elibe-
rat

ţie de c

ţi locale, oameni
politici, feţe biserice ţi de seam

ţei.
Lucr

ţa Sud au ajuns aproape
de final iar peste 60 de zile, adic

ţiei CFR a intrat favorabil, dup

ţie între linii, montarea de
copertine la peroane, refacerea liniilor (terasamente

ţi,
amenajarea unei parc ţii pentru
acces auto ţii verzi.

Cl

ţii mai vechi decât cea din prezent, anului
1880, forma actual

ţumit pe toţi cei prezenţi la
recepţia lucr

ţumit de aceast
ţi au vociferat c

ţiei locale
ţiei CFR Sud

ţenii s

ţiei Re ţa Nord.
Evenimentul de la Gara de Sud a fost marcat prin

sfinţirea cl

şi

Şi, totuşi, mai to

şi şi toate semnele indicau spre o
astfel de soart

Şi, totuşi, o gar
şi ocolit

şi de la ministerul de resort,
care au stabilit garan

şe s
Şi cum banii au fost aloca şi

Gara Reşi

şti, reprezentan şi
şefi ai CFR, a fost inaugurat şi

şi

şuier

şefului de proiect, Carmen Peptan, în
"graficele de proiect prev şi s-au respectat
toate datele tehnice,

Asta înseamn

şi suprastructur

şamentelor la utilit

şi amenajarea de spa

şoara prezent la aceast
şoara nu

se g şte o astfel de gar şa
structur şi sigur

şi mul

şi c

şi-a propus aceast
şi c

şi se gândeşte în
viitor şi la o modernizare a Sta şi

şi t
şului, Mihai Stepanescu şi

prefectul Silviu Hurduzeu. Elena Franţ

În perioada de 27-29 iunie a.c, cu prilejul
sărbătoririi “Zilelor Reşiţei şi Ruga Bănăţeană 2014”,
aproximativ 100 de jandarmi din cadrul
Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, vor fi angrenaţi în
executarea misiuni de asigurare a ordinii şi liniştii
publice în cartierul Govândari şi Câlnic unde se vor
desfăşura activităţi cultural-artistice dedicate
acestor evenimente.

Având în vedere faptul că la aceaste manifestări
cultural-artistice se estimează participarea unui
public numeros, jandarmii cărăşeni recomandă
cetăţenilor: să respecte regulile stabilite de către
organizatori, să respecte indicaţiile forţelor de

ordine, să evite consumul excesiv de băuturi
alcoolice, să sesizeze efectivelor de jandarmi pentru
orice faptă de încălcare a legii, să fie atenţi la
obiectele personale (genţi, acte, bani, etc.) întrucât
datorită aglomeraţiei aceste bunuri pot fi sustrase cu
uşurinţă, să evite implicarea în altercaţii cu persoa-
nele participante la manifestările cultural artistice, să
identifice patrulele de ordine publică şi traseele de
deplasare pentru a le putea apela cu uşurinţă şi să
solicite, ori de câte ori este nevoie, sprijinul forţelor
de ordine publică, fie prin contact direct, fie prin
apelarea numărului unic de urgenţă 112.

Compartimentul informare, relaţii publice şi cu publicul

Gara de Sud este de acum o
gară modernă de nivel european

Jandarmii cărăşeni în misiune
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Debitoarea: S.C. Bimiela Com S.R.L.

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

, cu sediul social în sat Turnu
Ruieni, com. Turnu Ruieni, FS, nr. 230, jud. Cara

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 21.07.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

18.08.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 25.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timi

ţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni. Lichidatorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoac ţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
07.08.2014, ora 12:15 la sediul lichidatorului judiciar.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

ş-Severin, nr. de
înmatriculare la registrul comer ş-Severin J11/429/1996, num

şoara, 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
şi drepturile de preferin

şarea tabelului definitiv al crean

şoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 07.08.2014, ora 12,30 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş-Severin la dosar
1623/115/2014, fiind timbrat

ăr
de înregistrare fiscalp 8832930, 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 depusa la grefa Tribunalului Cara

ă corespunzător.

S.C.P. MIRIANAMIRCOV
RELICONS S.P.R.L.

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

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

S.C. G&B ZACHEL S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţ pornire licitaţie 600 EURO+TVA

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

Autoturism Fiat Ducato 2.8 JTD, fabricat în 2000
Pre

:
�

Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 50 EURO

Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 25% din
preţul stabilit prin evaluare tehnic

Licitaţia va avea loc în data de 04.07.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii.

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

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

ă.

ăptămânal, vineri, la ora 10,
la sediul lichidatorului în acelea

ă.
Informa

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

ţie se achit
ţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.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.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. cu sediul în Timi

ţie public

ţ pornire licitaţie 4.005 EURO
2.

ţ pornire licitaţie 3.735 EURO
3.

ţ pornire licitaţie 6.660 EURO

S.C. SILEX S.R.L.

şoara,
Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3 în calitate de lichidator al S.C. SILEX
S.R.L. societatea în lichidare, in insolvency, en procedure colective
continu

1.

ă vânzarea prin licita ă cu strigare

Pre

Pre

Pre

a imobilul înscris
în CF 12613 Re ă cu destina

ă nr.
cad. R201/c/10/et.IV/180 în suprafa ă de 31,23 mp

ă nr.
cad. R201/c/10/et.IV/181 în suprafa ă de 29,12 mp.

ă nr.
cad. R201/c/10/et.IV/206 în suprafa ă de 51,93 mp

ă depună o
cau

ăptămânal, vineri, la ora 11 în condi

şi şi
ş-Severin.

spa şi

şi

şi

şoara.

Şedin
şedin

Şedin
şoara,

Aleea Ionel Perlea (fostaAleea Crea
şi

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

ţa Român ţia de birouri, situat în Re ţa, str.
Petru Maior, nr. 2, judeţul Cara

ţiu administrativ nr. 419 înscris în CF 12613 Re ţa Român
ţ .

spaţiu administrativ nr. 420 înscris în CF 12613 Re ţa Român
ţ

spaţiu administrativ nr. 425 înscris în CF 12613 Re ţa Român
ţ .

Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi s
ţiune reprezentând 20% din preţ, în contul nr.

RO37 RZBR 0000 0600 1640 5046 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timi

ţele de licitaţie se vor organiza începând cu data de 04.07.2014
ora 11, în caz de neadjudecare ţele de licitaţie vor avea loc
s ţiile prezentate mai sus. ţele
de licitaţie vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timi

ţiei) nr. 7, ap. 3.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro,

Pasul de licitaţie/bun 2.000 EURO
Taxa participare/bun 1.000 EURO

Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu 50% din
Preţul de evaluare.

ţiunea ţie se depune cu o
zi înainte de ziua de licitaţie.

Cau şi taxa de participare la licita

S.C. RISTOMAGIC S.R.L. societatea în insolvenţ , in insolvency,
en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continu ţie public

Ţ

ă

ă vânzarea prin licita ă cu
strigare a următoarelor bunuri:

1. IMOBILE:
1.

3.

Teren în suprafa ă de 662 mp înscrisă în CF 30089 O

ădină în suprafa ă de 535 mp înscris în CF 30694 Ohaba Bistra
nr. top 363/1

Construc ă amenajată în fabrică de produse congelate,
în suprafa ă construită de 597,59 mp.

Imobilele sunt situate în O

ă

ă ă.

Participan ă depună
o cau

ă frigorifică, frigider cu
trei incinte, pasteurizator lapte, ma ă de întins aluat, ma ă de
împachetat cu folie retractabilă Minipack, ma

ă pentru sosuri cu malaxor pe gaz, ma ă fabricat ravioli, sunt
scoase la vânzare prin licita ă cu strigare la cel mai bun Pre

ă împreună cu imobilele întrucât fac parte integrantă
din fabrică.

Pas de licita

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

ă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului

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

ţ ţelul Ro

ţ

ţie tip P, cas
ţ

ţelul Ro ţul
Cara

ţi.
Preţ pornire licitaţie 76.830 EURO
Pas de licitaţie 500 EURO
Taxa participare licitaţie 500 EURO

Preţul de pornire la licitaţie pentru bunurile imobile a fost diminuat cu
un procent de 35% din valoarea stabilit prin evaluarea tehnic

ţii la licitaţie pentru bunurile imobile sunt obligaţi s
ţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. RISTOMAGIC

S.R.L. nr. RO57 RZBR 0000 0600 1428 9989 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timi

ţie public ţ
oferit. Se valorific

ţie 10 EURO
Taxa participare licitaţie 15 EURO/bun

Licitaţia va avea loc în data de 04.07.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timi ţul
Timi

ţia va avea loc s
ţii.

Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabil

şu, nr.
top 362

Gr

şu str. A.I. Cuza nr. 15, jude
ş-Severin.

Imobilele descrise mai sus se vinde ca un întreg, nu pe buc

şoara.

- vitrin
şin şin

şina aluat, cuptor patiserie,
oal şin

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

şi condi

2.

2. ECHIPAMENTE DE PRODUC IE:

Cauţiunea
ţie.

şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de ziua
de licita

Debitor S.C. Job Forever S.R.L.

. ţ
ţi creditorii societ ţii în insolvenţ

, cu sediul în loc. B
ţ Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 21.07.2014

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate împo-
triva tabloului preliminar este de 5 zile de la data public

ţelor este
18.08.2014.

Termen de continuarea procedurii la data de 02.10.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din

Timi
ţiei

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

Lichidatorul 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 13,15 la sediul lichidatorului din Timi

ţean român, domiciliat în sat Folea, comuna
Voiteg, nr. 319, judeţ Timi

ţean român, domiciliat în municipiul
Or ţ Mehedinţi, act de identitate tip
CI, seria MH nr.243889, emis de SPCLEP Or

ţi, CNP
1750210251999 în calitate de asociat.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

ăile Herculane,
str. Trandafirilor, nr. 39, ap. 2, jude 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

, cetă

ă

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

ă ător.

ş-Severin, înmatriculat
ş-Severin sub nr. J11/301/2011, CUI 25589450, 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, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
07.08.2014, ora 13,30 având ca ordine de zi: prezentarea situa

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

ş, act de identitate tip Carte de identitate, seria
TM nr. 217309, emis de oraş Deta la data de 05.09.2001, data naşterii
21.08.1987, în localitatea Frta, jud. Timis, CNP 1870821351996, în
calitate de asociat şi administrator;

, cet
şova, str. Dierna, nr. 1, sc.A, ap. 7, jude

şova la data de 20.06.2007,
data naşterii 10.02.1975, în localitatea Orşova, jud. Mehedin

Ş-SEVERIN la
dosar 1465/115/2014, fiind timbrat corespunz

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

to ă ă că:

ă:
1. GAVRILA IOAN

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

Pentru termenul din 02.10.2014 se citeaz

2. STUPARU COSTEL

Debitoarea S.C. Faldcons S.R.L.

Pentru termenul de 25.09.2014 se citează:
FARA ADAM

, sediul social în sat Soceni, com.
Ezeri

ţului J11/978/1992, prin lichidator
judiciar S.C.P. MIRIANA MIRCOV RELICONS S.P.R.L., cu sediul în
Timi

ţ ţi
creditorii societ ţilor în insolvenţ

ţelor
n

ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva creanţelor n

ţelor
este 22.09.2014.

Termen de continuarea procedurii la data de 25.09.2014.

, cetăţean român, domiciliat în sat Soceni, com. Ezeri ,
nr. 130A, act de identitate tip CI seria KS, nr. 367075, emis SPCLEP
Reşiţa, la data de 10.02.2011, data naşterii 04.12.1961, în loc. Şoceni,
jud. Caraş-Severin, CNP 1611204113689, în calitate de asociat unic şi
administrator.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusa la grefa Tribunalului Caraş-Severin în dosar
nr. 5975/115/2013, fiind timbrată corespunzător.

ş, nr. 134, jud. Caraş-Severin, Cod de identificare fiscal

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

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

şarea şi
comunicarea tabelului suplimentar este 21.08.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv consolidat al crean

ş

ă 3064327,
număr de ordine în Registrul Comer

ă următoarea:

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

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean
ăscute în cursul procedurii, este de 21.07.2014.

Termenul limită pentru verificarea crean

ăscute în cursul procedurii este 11.09.2014.
Termenul pentru afi

Notificare

�

Imobiliare
Vând cas şi

ş t i n r. 8A lâng

şi o buc

ştit

şi
şi

şeni,
central situat

şi

ă în Re
ără ă Baia

Comunală. Are în jur de 120 mp, 3
camere, 2 băi ătărie mare.
Curte foarte mare. Casa este
complet renovată. Zona în care este
situată casa este lini ă. Tel. 0726-
641247 sau pe facebook-ul
Andrada Yasmina.

Vând garsonieră Re

ă comuna Secă
ă. Tel. 0726-701010.

ţa pe str.
M

ţa, Blocul
Funcţionarilor Re ţa. Tel. 0722-
420002.

Vând cas

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

Vând foarte urgent, la un preţ
deoseb i t de avanta jos , un
apartament cu 2 camere la etajul
unu, în localitatea Re ţa, pe Calea
Caransebe

ţie,
antizgomot, u

ţie

ţ

ţul apartamentului este de
23.500 €, u

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

ţ

ţit,
central

ţ

ţile. Nu agenţie. Tel.
0771-572042.

Vând apartament 3 camere, în
Re ţa, confort 1 decomandat,
geamur i te rmopan, izo la ţ ie
interioar

ţial mobilat. Preţ negociabil. Tel.
0749-259690.

Vând cas

ţ 35.000 € neg. Tel. 0735-
174984.

Vând cas

ţ neg.
Merit

ţ 8500 € neg. Tel. 0751-381558.
Schimb cas ţa

cu apartament sau cas ţa.
Tel. 0743-992792.

Vând garsonier
ţ 3.500 € neg. Tel. 0741-310814.
Vând apartament 3 camere,

conf. 1, izolat termic, central
ţ

ţ
15.000 €. Tel. 0760-327540.

Vând cas

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

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.

şa
Montan

ştit

şi

şi exterioar şi
par

şi vie şi bazin cu nuferi şi peşte.
Pre

şopron lemn, magazie,
şpais, ap

şi
şi

şi, gresie, faian
şi parchet, buc

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 îl vede

ă nu îl vede ă a

Vând teren Crivaia. Tel. 0726-
701010.

Vând sau schimb casă Boc
ă, 3 camere, bucătărie, baie,

coridor, debara, gresie, faian ă,
podele laminate, termopane,
centrală termică, terasă, curte,
anexe, grădină, pomi fructiferi,
acces auto. Tel. 0771-449583.

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

Vând urgent apartament 3
camere, decomandat, îmbunătă

ă, termopane, izolat pe
interior, loc de parcare. Tel. 0770-
360605.

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

Ofer spre închiriere apartament
decomandat în Luncă, dotat cu
toate utilită

ă ă, utilat

ă 3 camere, baie,
bucătărie, hol, cămară, grădină cu
pomi

ă cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, hol mare,
bucătărie, baie, terasă mare
acoperită,

ă, centrală termică, garaj.
Casa este utilată complet. Pre

ă văzută. Tel. 0752-951705.
Vând cameră cămin (2 camere).

Pre
ă aproape de Re

ă în Re

ă Moldova Nouă,
pre

ă,
schimbat u ă, podele
laminate ătărie
mobilată la comandă. Tel. 0770-
538111, 0745-932492.

Vând apartament 2 camere
conf. 2, zona Luncă, etaj 4. Pre

ă în Dognecea centru,
3 camere, curte, fântână betonată,
grădină, cablu tv, telefon. Pre
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Confis-
carea extins

Direc
ă nu se aplică bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii 63 din 17 aprilie 2012, a decis Curtea Constitu ă a României

ă de Pa ă că, începând cu data de 23.06.2014, cetă
ă

ţional
ţia General ţ ţenii români pot

solicita transmiterea pa ţ
şapoarte anun

şapoartelor simple electronice la domiciliu/reşedin

ă la începutul toamnei, a declarat purtător de cuvânt al comisarului pentru dezvoltare regională
ătorilor români de cereale de a exporta direct companiilor egiptene

ă demisia lui Dan

Acordul de parteneriat România - CE ar putea fi adoptat pân
Egiptul este interesat de investi

Ioan Rus a
preluat Ministerul Transporturilor, dup

ţii în agricultura României şi de posibilitatea produc

Şova

�

�

�

�

�

�

�

�

Legea nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi pentru
completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul
juridic al plantelor, substan şi preparatelor stupefiante
şi psihotrope (M.O. nr. 322 din 05.05.2014)

Legea nr. 55/2014 pentru completarea alin. (2) al art. 96
din Legea nr. 448/2006 privind protec şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap (M.O. nr. 325 din
05.05.2014)

Corpul Exper şi Contabililor Autoriza
şi

Contabililor Autoriza

şi completarea Instruc
şi folosirea locuin

şi a locuin

şi Dezvolt

şi func

şi completarea
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiin şi dezvolt

şi mijlocii (M.O. nr. 328 din 06.05.2014)
Circulara B

şi punerea în
circula

ţelor

ţia

ţilor Contabili ţi -
CECCAR - Tabloul Corpului Experţilor Contabili

ţi din România din 07.04.2014 (M.O.

nr. 326bis din 06.05.2014)
Ordinul Ministerului Ap ţionale nr. 52/2014

pentru modificarea ţiunilor privind
repartizarea, închirierea ţelor de serviciu

ţelor de intervenţie din administrarea Ministerului
Ap ţionale, aprobate prin Ordinul ministrului ap

ţionale nr. M.84/2009 (M.O. nr. 326 din 06.05.2014)
Ordinul Ministerului Agriculturii

ţiilor sau uniunilor
judeţene/naţionale de societ ţi cooperative cu prevederile

Legii nr. 1/2005 privind organizarea ţionarea
cooperaţiei din 04.04.2014 (M.O. nr. 327 din 06.05.2014)

Legea nr. 62/2014 pentru modificarea
ţ

ţionale a României nr. 14/2014
privind lansarea în circuitul numismatic

ţie a unor monede dedicate anivers

ărării Na

ărării Na ă-
rării na

ării Rurale nr.
617/2014 pentru aprobarea Listei cu rasele de taurine de
carne (M.O. nr. 326 din 06.05.2014)

Ministerul Economiei - Procedura de avizare pentru
conformitatea statutului asocia

ă

ării ării
întreprinderilor mici

ăncii Na

ării a 650 de ani
de la începutul domniei lui Vladislav I Vlaicu (M.O. nr. 329
din 07.05.2014)
� Ministerul Afacerilor Interne - Regulamentul onorurilor
şi ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne din
30.04.2014 (M.O. nr. 330 din 07.05.2014)

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

Lotul de informatică al României a
ob ă medalii de
aur, o medalie de argint

ă a
Europei Centrale (CEOI), desfă ă în
perioada 18-23 iunie, la Jena (Germania).

ţinut patru medalii - dou
şi o medalie de

bronz - la Olimpiada de Informatic
şurat

Peste 59 000 de absolvenţi ai cursurilor de
înv ţ ţinut diploma de

ţine recunoa ţiul
european în urma absolvirii unui curs de revalorizare a
diplomei pe durata de 1 an, informeaz

ă ământ postliceal care au ob

ărilor profesionale în spa

ă MS.

asistenţi medicali generalişti înainte de anul 2010, pot
ob şterea calific

Gazele se vor scumpi de la 1 iulie cu 2,5% pentru populaţie

ţul gazelor pentru consumatorii casnici va
fi liberalizat în totalitate la 31 decembrie 2018. Pentru consumatorii
industriali, calendarul prevede liberalizarea total

şi cu
1,5% pentru firme. Potrivit calendarului de liberalizare agreat de
Guvern cu FMI în 2012, pre

ă la 31 decembrie
2014, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2015.

România

Camera Deputa

şi Israel au semnat un
protocol care facilitez

şi Comercial

ă trimiterea în
Israel de muncitori califica

ări
temporare în domeniul construc

La invita

Banca Industrială ă a
Chinei

ţi din
România, pentru a efectua lucr

ţiilor.

ţilor

ţia premierului Victor Ponta,

Documentul urm

ţei de munc
ţe umane, prin asigurarea unor

proceduri legale, corecte

(for decizional) a
adoptat o propunere legislativ

ţii consiliilor judeţene
sunt reprezentanţii de drept ai comunelor,
ora ţelor în
adun ţiei de
dezvoltare intercomunitar

ţi publice

în perioada 20-22 iunie, omologii s

ţiilor, discutarea evoluţiilor
recente din cadrul Parteneriatului Estic

ţin parcursul european al ţ

ţat decizia ferm ţine
investiţia în infrastructura feroviar

ţine un proiect foarte
important de energie eolian ţara
noastr

ţinând cont
ţiilor negociate. Banca

a stabilit deja o echip

ăre

ă în Israel, dar

ă prin care
primarii

ările generale ale asocia
ă cu obiect de

activitate serviciile de utilită
ă calitate.

ăi din
Republica Moldova, Iurie Leancă,

ării, informează un
comunicat de presă al Executivului.

Obiectivul principal al reuniunii a fost
coordonarea pozi

ărilor partenere

anun ă de a sus
ă pe care

statul român dore ă o realizeze cu
parteneri chinezi, în special trenul de mare
viteză, informează Ministerul Dezvoltării.
Banca este interesată să faciliteze companii
care au afaceri în România în domeniul
agricol, dar

ă investească în agricultură. De
asemenea, sus

ă în
ă. Totodată, analizează posibilitatea

ca, în perioada următoare, să deschidă o
filială

ă care va fi permanent
aici la finalizarea negocierilor.

şte stoparea practicilor
şi costurilor ilegale de recrutare şi de
angajare a for şi
traficul de fiin

şi bine informate.

şi preşedin

şelor, municipiilor şi jude

şi îşi
pot delega aceast

şi din
Georgia, Irakli Garibashvili, Robert Fico din
Slovacia, Bohuslav Sobotka din Cehia,
Alexandar Vucic din Serbia au participat la o
reuniune în Delta Dun

şi
modul concret în care statele membre UE
sus

şte s

şi companii din China interesate
s

şi în România, şi de modul
de derulare a investi
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Parlamentul a aprobat dou@
Ordonan]e de Urgen]@ în
domeniul restituirilor }i a
prelungit unele termene

Camera Deputa

şi a OUG nr. 10/2014. Totodat
şi câteva dintre

amendamentele propuse în comisiile de
specialitate, fiind astfel prelungite unele
termene prev

şi Parlamentul, au urm

şi prorogarea unor
termene prev

şi Legii nr. 290/2003 (legi în temeiul
c

şi Bucovina de Nord).
În urma adopt

şi acceptat şi
de deputa

şi Legii nr. 290/2003 a fost suspen
dat

ţilor, în calitate de
camer ţi, 24
iunie, legile de aprobare a OUG nr.
115/2013

ţiate de Guvern.
Prin legea de aprobare a OUG nr.

115/2013, termenul pân

ţi locale care, din lipsa resurselor
pentru contractarea de servicii topografice,
nu ar fi putut s
ţiile prev

ţion

ţii au aprobat

ţionare a
dosarelor constituite în baza Legii nr.
9/1998

ţeni români în foste
teritorii care au aparţinut României
Cadrilater, Basarabia

ţinut în comisiile Camerei
ţi în plen, emiterea de c

ţene a hot

ă decizională, a adoptat mar

ă,
au fost aprobate

ăzute de cele două acte
normative ini

ă la care comisiile
locale trebuie să finalizeze procedura de
inventariere a terenurilor a fost prelungit cu
încă 90 de zile, suplimentar termenului de
180 de zile acordat de Guvern. Prorogarea
acestui termen vine în sprijinul unor
autorită

ă se achite la timp de obliga
ăzute de noua lege a restituirilor.

Atât Guvernul, prin OUG nr. 115/2013, cât
ărit ca prin

extinderea termenului să asigure cadrul
legal necesar solu ării unui număr cât
mai mare de dosare, la nivel local, prin
restituirea în natură.

Deputa
ăzute de OUG nr. 10/2014,

referitoare la procedurile de solu

ărora se acordă despăgubiri pentru bunuri
abandonate de cetă

ării unui amendament
sus

ătre comi
siile jude ărârilor privind acorda
rea de despăgubiri în temeiul Legii nr.
9/1998

ă până la data de 31 decembrie 2014.

-

-

-
-

-

A.N.R.P.

Proiect de Lege privind unele m
ţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de

compensaţii cet ţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în
urma aplic

ţii
cet ţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau
r Ţinutul Herţa, ca urmare a st

ţei de urgenţ
ţiile de asigur

ţa de urgenta dar a fost transformat
in proiect de lege. Prin el se transpune în legislaţia naţional

ţ ţ
ţ
ţia

ţi
nelegale din fonduri publice, efectuate cu titlu de asistenţ

ţi de întârziere sau major

ţ ţ

ţi fiscale acordate populaţiei îndatorate se urm

ţ ţ ţiei, cercet
ţifice

ţ
ţ

ţie ale unit ţilor de înv ţ

ţ
ţ

ţii, cu 3 ani înainte de limitele de vârst

ţe înalte.

ăsuri pentru accelerarea

ă
ării Tratatului dintre România

ăgubiri sau compensa
ă

ămase în Basarabia, Bucovina de Nord ării de război
ării Tratatului de Pace între România

ătre Parlament.

Proiect de Lege pentru modificarea ă a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile ări sociale de
sănătate.Acest act normativ a fost propus ca ordonan

ă Directiva 2010/41/UE. - se va
trimite către Parlament.

Ordonan ă de Urgen ă pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debite-
lor pentru beneficiile de asisten ă socială, precum

ă
ă socială, se exceptează de la

impunerea de dobânzi, penalită ări de întârziere.

Ordonan ă de Urgen ă pentru modificarea

ări prin care se regle-
mentează deduceri pentru credite pentru persoanele fizice cu venituri mici. Prin aceste
facilită ăre

ă de Urgen ă privind instituirea unor măsuri în domeniul educa ării

ă, printre altele:
modificarea duratei învă ământului profesional,
organizarea învă ământului postliceal,
constituirea ă ă ământ,
modalitatea de organizare ă

ă ământul preuniversitar de stat,
norma didactică a personalului didactic de predare din învă ământul preuniversitar,
posibilitatea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare

ă
prevăzute de lege,

sprijinirea copiilor

şi finalizarea procesului de
solu

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

şi şi a
aplic şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la
10 februarie 1974 şi modificarea unor acte normative

Guvernul a aprobat acest proiect de Lege. - se va trimite c

şi completarea Ordonan
şi indemniza

şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr.448/2006 privind protec şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Prin actul normativ adoptat de Guvern, unele sume, reprezentând prejudicii/pl

şi completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal.

Actul normativ adoptat de Guvern introduce o serie de reglement

şte majorarea veniturilor dispo-
nibile şi, de aici, creşterea consumului cu efecte favorabile asupra creşterii economice.

Ordonan
ştiin şi pentru modificarea unor acte normative

Actul normativ adoptat de Guvern reglementeaz

şi conducerea consiliilor de administra
şi desf şurare a concursului de ocupare a posturilor

didactice/catedrelor vacante în înv

şi control
de a fi pensionat, la cerere, în anumite condi

şi a tinerilor capabili de performan

�

�

�

�

�

�

�

Deputaţii din Comisia pentru tehnologia
informaţiei

ţin deja astfel de cartele vor
trebui s

ţii le vor avea
ţioneze cartele noi.

În ceea ce prive
ţia

publicului de c

ţi în aceste puncte.
Proiectul de lege urmeaz

ţilor, care este for
decizional, iar dac

şi cei din Comisia juridic

şi
obliga şi cei care doresc s

şte punctele de conec-
tare la Internet puse gratuit la dispozi

ă au dat
raport favorabil proiectului de lege prin care
cartelele telefonice preplătite vor putea fi
cumpărate doar cu buletinul.

Cei care de
ă se înregistreze la operatorii de

telefonie în termen de un an de la momentul
în care legea va intra în vigoare. Acelea

ă
achizi

ătre persoane juridice, va fi
obligatorie securizarea accesului pe bază
de parolă, pentru a se identifica utilizatorii
conecta

ă să ajungă în
plenul Camerei Deputa

ă va fi votat, va intra în
vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Acte normative incluse pe agenda }edin]ei
de guvern din 26 iunie 2014

Utilizatorii români de telefonie mobilă
ălătoriile

din spa
ării planului tarifar de bază (Eurotarif). Scăderile tarifare sunt

între 20-55% fa ă de tarifele aplicabile în prezent, astfel că
utilizatorii vor plăti maximum 0,19 euro/minut (fără TVA) pentru un
apel efectuat, 0,05 euro/minut (fără TVA) pentru primirea unui apel

ără TVA) pentru trimiterea unui mesaj text
(SMS), cea mai mare reducere fiind înregistrată în cazul serviciilor
de date (inclusiv accesul la internet), pentru care tariful maxim va fi
de 0,20 euro/MB (fără TVA). Aceste tarife maximale constituie
plafonul pe care furnizorii sunt obliga ă îl respecte în cadrul
planului tarifar de bază (Eurotarif), dar ei pot să pună la dispozi

ă. ANCOM le
recomandă utilizatorilor să analizeze oferta furnizorului propriu
înainte de a pleca în călătorie, pentru a alege planul tarifar care se
potrive

ă
în acest moment, utilizatorii pot accesa www.veritel.ro,

comparatorul de oferte telecom creat deANCOM.
Aplicarea noilor tarife se face automat

ă, fără a fi necesară încheierea unui abonament
suplimentar. În plus, pentru a evita

ălătoresc în afara
ării primesc avertizări prin intermediul unor mesaje-text, email-uri
sau ferestre pop-up, în cazul în care costul datelor descărcate se
apropie sau depă

ă în ă, dar în apropiere de grani ă, că
este posibil ca telefonul să se conecteze automat la re ării
vecine (roaming involuntar) ă vorbească la tarife de roaming,
plătind

ă: selectează manual
re ă operatorilor activarea serviciului de roaming
numai la cerere sau dacă verifică re ă telefonul,
înainte de a utiliza aparatul.

şi internet mobil se vor
bucura de tarife mai mici pentru serviciile de roaming în c

şi cel mult 0,06 euro (f

şte cel mai bine nevoilor proprii de comunicare. Pentru a
compara toate tarifele de telefonie şi internet disponibile pe pia

şi în mod gratuit pentru
utilizatorii care au activat serviciul roaming şi folosesc planurile
tarifare de baz

şocul facturilor mari, rezultate
din utilizarea serviciilor de date, utilizatorii care c

şeşte pragul prestabilit de 50 euro sau un alt prag
ales în prealabil.

ANCOM atrage aten
şi se afl

şi s
şi pentru apelurile pe care le primesc. Utilizatorii pot evita

aceste situa

ţiul Uniunii Europene, începând cu 1 iulie 2014, în cazul
utiliz

ţ

ţi s
ţia

clienţilor tarife mai mici sau alte planuri tarifare, precum cele din
ofertele speciale pentru perioadele de vacanţ

ţ

ţ

ţia utilizatorilor care au serviciul de
roaming activat ţar ţ

ţeaua ţ

ţii de roaming involuntar dac
ţeaua, solicit

ţeaua în care se afl

Sursa: ANCOM

Tarife mai mici de roaming pentru c@l@toriile în UE de la 1 iulie 2014



În timp ce Google şi al şini care se
conduc singure, un nou proiect are drept scop dezvoltarea
unui elicopter personal cu un loc care poate zbura f

şelor europene aglomerate.
Aceast şina zbur

şterea
dramatic

şite.
MyCopter îşi propune s

şa c

şi conducerea unei maşini şi aceasta este problema pe care o
studiem".

Şase institu
şi studiaz

şi o a
doua faz ştiin şi
inginerii de la Institutul Max Planck pentru Cibernetic

şi de la Universitatea din
Liverpool, sunt printre cei care conduc aceast

şurat recent testele de zbor într-un
simulator în form

şi propune s

şi dea
seama cum s şor de manevrat
pentru oamenii obişnui ştii
pilo şi au continuat cu oameni care nu au
experien

şi f
şi infrastructuri fizice.

În prezent, cele şase institu

şofer, cum ar fi volane vibratoare şi
avertismente atunci când deriv

şi de analiz

şini zbur

şini zbur
şi s

şini".

La Centrul Aerospa

şi publicului larg
rezultatele proiectului.

http://mycopter.eu/home/videos/simulated-pav-flight.html

mycopter.eu

https://www.youtube.com/watch?v=9yLy9jfTt9Y

ţii s-au concentrat pe ma

ţiul de deasupra mine
este liber - a

ţiul
aerian controlat începe de la 600 metri, deci este destul spaţiu
aerian nerestricţionat care poate fi utilizat doar de c ţi
în prezent, dar ideea este de a face zborul la fel de accesibil ca

ţii de cercetare din Europa sunt implicate în
MyCopter

ţ

ţ

ţi. Au început prin colaborarea cu fo
ţi de testare militari

ţ

ţioneze. O parte din provocare ar fi
crearea unui mod în care masele de vehicule din aer pot zbura
f

ţii participante au sarcinile de
cercetare împ ţite. În plus faţ

ţian de Tehnologie din
Zurich lucreaz ţi de a automatiza funcţionarea
elicopterelor prin efectuarea unor teste pe drone.

La Institutul Max Planck, se studiaz

ţian de Tehnologie din Lausanne,
cercet

ţial German din Braunschweig,
cercet

ţime, 4.4 m l ţime, cu o secţiune central

ţiale
modele.

Ziua MyCopter va avea loc la Centrul Aerospaţial German
în Braunschweig, Germania, pe 20 noiembrie 2014. La acest
eveniment vor fi prezentate p ţilor interesate

ără
implicarea pasagerului.

Un proiect al Uniunii Europene, cunoscut sub numele
MyCopter, a primit fonduri în valoare de 4.7 milioane euro,
pentru a studia posibilitatea de a introduce vehicule aeriene
personale (PAVs) deasupra ora

ă idee vine după ani în care "ma ătoare"
promitea să rezolve problemele rezultate din cre

ă a congestionării traficului urban dar a întâmpinat
provocări formidabile, care nu au fost încă depă

ă abordeze aceste provocări cu mai
mult succes.

"Ori de câte ori sunt blocat în trafic, mă gândesc cât de
stupid este acest lucru atunci când spa

ă, de ce să nu se utilizeze a treia dimensiune
pentru transportul personal?" spune profesorul Heinrich
Bülthoff, de Institutul Max Plank, implicat în proiect. "Spa

ătre pilo

ă fezabilitatea unor elicoptere pentru
drumuri scurte, de tip navetă.

Prima fază a proiectului este aproape completă,
ă este luată în considerare. Oamenii de ă

ă
Biologică din Tubingen, Germania,

ă cercetare.
La un laborator de la Centrul de Inginerie Dinamică din

Liverpool, s-au desfă
ă de glob. Universitatea are o experien ă

îndelungată în simulatoare de zbor, având în lucru inclusiv un
proiect care î ă dezvolte autobuze aeriene, care
nu au nevoie de o pistă.

Pentru MyCopter, cercetătorii de aici încearcă să-
ă facă elicopterele personale u

ă de zbor.
La MyCopter nu este atât vorba despre proiectarea unui

astfel de vehicul, cât despre imaginarea modului în care
acesta ar putea să func

ără să se ciocnească ără să fie nevoie de mii de noi
controlori de trafic aerian

ăr ă de Universitatea din Liverpool,
cercetătorii de la Institutul Federal Elve

ă la modalită

ă tehnologii de
feedback pentru

ă din traseul de zbor stabilit.
La Institutul Federal Elve

ătorii studiază cum pot fi evitate coliziunile. Printre
altele, ei urmăresc modul în care păsările zboară în stoluri
dense.

La Institutul de Evaluare Tehnologică ă a
Sistemelor din Karlsruhe, Germania, cercetătorii cercetează
cea ce cred europenii cu privire la ma ătoare.

Sondajele au constatat că "oamenilor le place ideea de a
merge la locul de muncă evitând blocajele din trafic, dar nu
doresc să folosească aceste ma ătoare toată ziua", a
spus Bulthoff. "Ei doresc să poată sta în balcoanele lor ă se
bucure de un peisaj care nu este perturbat de roiuri de ma

ătorii pun împreună diferite tehnologii într-un elicopter
adevărat pentru teste.

În cadrul proiectului, este deja conceput un vehicul, numit
Pendul'Air. Ideea acestui sub-proiect a fost de a construi un
model la scară redusă pentru testare. Prototipul are 4.2 m
înăl ă ă de 1.2 m. Cu
tehnologia actuală, timpul de zbor cu alimentare electrică este
de aproximativ 20 minute. Cu o greutate totală calculată de
aproximativ 340 kg, acesta ar trebui să transporte un pasager
la 100 kph într-un mod autonom.

Următoarea fază pentru MyCopter ar fi colaborarea cu
diferite companii private pentru construirea unor poten

ăr

5
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L
ţar ţenilor s ţ

ţa global ţia este membrilor OPEC este
suficient ţii a organizaţiei

a 27 iunie 2014, UE va semna acorduri de asociere cu Georgia UE acord
Turcia a început evacuarea cet

Parlamentul ungar a votat acordul cu privire la creditul acordat Ungariei pentru centrala nuclear
Noul rege al Spaniei, Felipe al VI-lea, a fost proclamat

Papa Francisc condamn Pia

şi Republica Moldova şi va finaliza procesul de semnare cu Ucraina

ştilor
şef al statului, dup

şoare şi produc

ă Albaniei
statutul de ă candidată la aderare ă ăi din estul Libiei după amenin ările generalului renegat care luptă împotriva
islami ă de la Paks. Conform documentului, Rusia acordă
Ungariei suma de 10 miliarde de euro ă ce tatăl său, Regele Juan Carlos, a abdicat
oficial ă legalizarea drogurilor u ă de petrol este bine aprovizionată

ă, în ciuda tensiunilor regionale, potrivit unei declara

Premierul [interimar] ucrainean, Arseni Iaţeniuk, a declarat c
ţarea unei companii care s

ţi din UE ţelei ucrainene
de gazoducte, va cre ţia
altor conducte de gaze menite s

ă
înfiin ă gestioneze sistemul ucrainean de
transport al gazelor ă, cu implicarea unor
societă

ă ocolească teritoriul ucrainean.

şi înmagazinarea subteran
şi SUA, va permite modernizarea re

şte capitalizarea acesteia şi va opri construc

Miniştrii de Finanţe din zona
euro au aprobat intrarea
în uniunea monetar
ţara baltic

Lituaniei
ă, urmând ca

ă să devină al 19-lea stat
membru al zonei euro începând
de la 1 ianuarie 2015.

Prim-ministrul Turciei

Pre

Secretarul de stat american John Kerry

a cerut na

a purtat
discu

ţiunilor europene s

ţare pentru Turcia "la sosirea lor" ţa
securitatea ţ

ţia secţiunii din Austria a
conductei South Stream.

Gazoductul South Stream, al c

ţii cu liderii regiunii autonome kurde din Irak,
îndemnându-i s ţa atacului
insurgenţilor sunniţi care ameninţ ţara.

În lumina violenţelor sectare în cre ţi o
atribuie politicilor anti-sunnite ale prim-ministrul Nouri al-
Maliki, liderii kurzi au declarat c

ţia din 1 martie care permite
ţele armate pe teritoriul Ucrainei.

Rezoluţia a fost adoptat
ţiale care cerea ca securitatea s ţinut

ţenii Federaţiei Ruse, compatrioţii

ţionale pe teritoriul Republicii Autonome Crimeea a
Ucrainei".

ă
oprească luptătorii jihadi ă călătorească în Turcia
pentru a se alătura grupurilor radicale în Siria.

Erdogan a declarat că acei luptători reprezintă o
amenin

ărilor europene "la întoarcerea lor".
Mii de europeni se luptă în Siria vecină.

ă fie
responsabilă de construc

ărei cost este estimat la
40 miliarde de dolari, ar urma să se întindă pe o lungime
2.446 km, începând din Rusia via Marea Neagră, până în
Bulgaria, Serbia, Ungaria

ă stea alături de Bagdad în fa
ă să dezmembreze

ă păstrarea Irakului ca stat
este acum în pericol.

În Bagdad, Kerry a declarat că Maliki a dat asigurări că
noul parlament, ales în urmă cu două luni, are termen limită
1 iulie pentru a începe formarea unui nou guvern.

ă retragă rezolu
ă utilizeze for

ă în urma unei adrese
preziden ă fie men ă
"pentru cetă

şti s

şi vor amenin

, au semnat acordul
privind crearea unei companii mixte care s

şiAustria.

ştere, pe care mul

a propus Camerei Supe-
rioare s şefului
statului s

şi personalul
contingentului rus dislocat în conformitate cu acordurile
interna

şedintele concernului rus Gazprom şi directorul
general al companiei austriece OMV

şedintele Vladimir PutinPre

Reuniţi în cadrul Consiliului Afaceri Externe de la
Luxemburg, mini

ţia celor care au primit un
certificat al originii de la autorit ţile ucrainene, potrivit unui
comunicat la Consiliului Uniunii Europene.

ştrii de externe din UE au decis interzicerea
importului în Uniunea Europeană de produse originare din

sau Sevastopol, cu excep
ă

Crimeea

Comisia European ţelor
în domeniul hotelier, un instrument care a fost elaborat pentru a facilita
contactul între persoanele aflate în c

ţelor permite lucr
ţele lucr

ţii europene pentru ocuparea forţei
de munc ţelor este disponibil în toate
limbile oficiale ale UE. Pa

ţelor este o iniţiativ
ţiile angajatorilor ţilor din sectorul

hotelier: HOTREC, Confederaţia Asociaţiilor Naţionale de Hoteluri,
Restaurante, Café

ţia European ţiei,
Agriculturii

ţelor, lucr
ţele dobândite în cursul educaţiei lor,

precum ţa profesional

ţional
ţi de care au

nevoie pentru a ocupa posturile vacante. Prin urmare, acesta
faciliteaz ţa forţei
de munc

ţelor în domeniul hotelier este
primul dintr-o serie de pa

ţa european ţei de munc
ţire a ocup ţei de munc

ţelor, în vederea
sprijinirii altor sectoare cu mobilitate crescut

ţi
tinerilor, cum ar fi sectorul hotelier

ţial în combaterea
ţial pentru ocuparea forţei de munc

ţinute de statisticile privind piaţa forţei de
munc ţei de munc

ă a lansat pa

ăutarea unui loc de muncă

ătorilor ă
depă ă barierele lingvistice ă compare competen ă
torilor din sectorul hotelier în scopul de a înlesni recrutarea în acest
sector. Găzduit pe Portalul mobilită

ă EURES, pa

ă a Comisiei în
asociere cu organiza

ă;
ă a Sindicatelor din Sectoarele Alimenta

ătorii pot înregistra
toate aptitudinile

ă ă practică
într-un format u

ă depă ă
rapid barierele lingvistice ă găsească lucrătorii califica

ă o mai bună corelare între cererea
ă din sectorul hotelier.

Pa
ă sectoarele cu o

mobilitate crescută ale economiei europene. Comisia se angajează să
sprijine mobilitatea pe pia ă a for ă, pe care o
consideră o modalitate de îmbunătă ării for ă,

ă colaboreze cu partenerii săi pentru a extinde instrumentul
reprezentat de pa

ă în Europa.

În aprilie 2014, peste 5 milioane de tineri sub 25 de ani nu aveau un
loc de muncă în UE, înregistrându-se o rată a

ă
sprijinirea sectoarelor care au oferit, în mod sistematic, oportunită

ătat că
sectorul hotelier joacă un rol esen

ă acesta este esen ă
ă, precum ănătatea altor sectoare.

Aceste constatări sunt sus
ă, care arată că ocuparea for ă în sectorul hotelier a

crescut cu 2,9 % pe an în perioada 2000-2010, ceea ce a permis
crearea a 2,5 milioane de locuri de muncă.

şaportul european al competen

şi
angajatorii din sectorul hotelier şi al turismului în Europa. Paşaportul
european al competen şi angajatorilor s

şeasc şi s

şaportul competen
şaportul va fi extins la alte sectoare în viitor.

Paşaportul european al competen
şi ale salaria

şi asimilate din Uniunea European şi EFFAT,
Federa

şi Turismului.
În paşaportul european al competen

şi competen
şi formarea profesional şi experien

şor accesibil. Paşaportul vine în completarea unui
curriculum vitae tradi şi permite angajatorilor s şeasc

şi s

şi oferta de pe pia

şaportul european al competen
şapoarte care vizeaz

şi va
continua s

şaportul european al competen

şomajului în rândul
tinerilor de 22,5 %. Din acest motiv, este cu atât mai important

şi cel al turismului.
Un studiu paneuropean publicat la sfârşitul anului 2013 a ar

şomajului în rândul
tinerilor şi c şi
creşterea economic şi pentru s

-

Context
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Pa}aportul european al competen]elor

Apa potabil@ în Europa
Comisia Europeană a lansat o consultare

publică pe tema politicii UE privind apa
potabilă, pentru a examina posibilitatea de a o
îmbunătă ăspuns
concret la ini

ă cetă ă europeană de succes.
În urma consultării, ar trebui să în

ăr
ă

ăsurilor care ar putea fi
adoptate pentru a îmbunătă

ă potabilă de bună calitate. Întrebările aco
peră domenii cum ar fi nivelul actual al calită

ări pentru
apa potabilă, nevoile cetă

ăsuri care
ar putea fi întreprinse la nivelul UE.

Consultarea, disponibilă aici, este deschi
să până la 15 septembrie 2014. Rezultatele
vor alimenta procesul de reflec

ătă
ă.

Pe lângă consultare, Comisia va lansa în
curând ăr

ă măsură care
va fi întreprinsă ca urmare a ini

ă

ă
este de a proteja sănătatea umană împotriva
efectelor nefaste ale contaminării apei
destinate consumului uman, prin asigurarea
salubrită ă

ă, iar
nivelul punerii în aplicare a directivei este, în
ansamblu, foarte ridicat. Statele membre
trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că
obiectivele respective sunt atinse, iar aceste
măsuri nu trebuie să permită nicio deteriorare
a calită

ţi. Consultarea este un r
ţiativa Right 2Water, prima

iniţiativ ţeneasc
ţelegem

mai bine punctele de vedere ale p ţilor inte
resate ţenilor privind necesitatea de
a acţiona

ţi alimentarea cu
ap

ţii
apei potabile, principalele ameninţ

ţenilor în materie de
informare, precum

ţie privind
eventualele îmbun ţiri la Directiva UE
privind apa potabil

ţile
interesate pentru a examina transparenţa în
sectorul apei.Aceasta este o alt

ţiativei
cet ţene

ţii ţii acesteia. Calitatea
apei potabile din UE este, în general, bun

ţii apei potabile.

-

-

-

şi ale cet
şi tipul m

şi alte posibile m

şi un dialog structurat cu p

şti europene.

Obiectivul Directivei privind apa potabil

şi a purit

Context
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Proiectul MyCopter
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Încrederea americanilor în mass-media a atins
cel mai redus nivel de la începutul măsurătorilor.

Potrivit ultimului sondaj Gallup care urmăre

ă au încredere TV. Marja de eroare este de
4 puncte procentuale.

Gallup nu spune dacă cei care nu au încredere în
ziare de fapt le

şte
încredere în mass-media, 22% dintre responden

ştiri bazate pe web
şi 18% spun c

şi citesc.

ţi au
încredere în ziare, 19% în site-uri de



S.C. GOSTRANS S.A.ANINA

ţ pornire la licitaţie 900 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa de participare 100 EURO

1.100 EURO+TVA
68 EURO+TVA

1.000 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO/bun
Taxa participare 100 EURO/bun

II. Mijloace fixe

RO37 RZBR 0000 0600 1518 9151 deschis la Raiffeisen Bank Timi

societatea în insolvenţ
ţie public

ţie 1980. Preţ pornire licitaţie
Autoturism Dacia 1310, an fabricaţie 1991. Preţ pornire licitaţie
Autoutilitar ţie 1992. Preţ pornire licitaţie

(dulap metalic, fotoliu, teracot

ţie 5 EURO
Taxa participare 10 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de pornire la licitaţie sub 100 EURO
Taxa de participare 50 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de pornire la licitaţie peste 100 EURO

ţii la licitaţie sunt obligaţi s ţiune de 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul

Licitaţia va avea loc în data de 04.07.2014, ora 10 la sediul lichidatorului judiciar din Timi
ţul Timi ţele de licitaţie vor avea loc s

ţii.
Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare prealabil

ţii suplimentare la sediul

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

, situată înAnina, str. Uzina, nr. 12, jud. Cara

Autospecializată basculantă Roman 8135 FK, an fabrica

ă Roman 8135 F, an fabrica

ă, strung, containere gunoi, scaune etc.) - Bunuri evaluate la
suma de 1.537 EURO +TVA

Pasul de licita

ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la
ora 10, la sediul lichidatorului în acelea

ă.

ăr de telefon 0256-242823.

III. Hala de tablă neagră - neintabulată

I. Mijloace de transport:

ş-Severin.

Participan
pe numele debitoarei.

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

şi condi

Informa şi pe site-ul lichidatorului judiciar www.relicons.ro şi zilnic între orele 13-14
la num

Pre

şoara

Preţurile de pornire la licitaţie a bunului diminuat cu un procent de 25% din preţul stabilit prin evaluarea
tehnic

Preţurile de pornire la licitaţie pentru mijloacele de transport
.

p ţuri privind bunurile
mobile (mijloace fixe) pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar, din Timi

ă.

Listele de re

�

�

�

şi mijloacele fixe au fost diminuate cu un
procent de 50%

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

Cau şi taxa de participare la licitaţiunea ţie se depune cu o zi înainte de data stabilit ţie.ă pentru licita

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

840474. (RR)
Vând la Sacu iapă 9 ani, 2500 lei

neg; armăsar de 8 ani, 1500 lei neg.
Tel. 0732-982025. (RR)

ţel de lapte 6
s

Vând la Jena juninc

ţel de 7 zile, 20 l lapte
pe zi, 4500 lei neg. Tel. 0737-
165548. (RR)

Vând la Jamu Mare catâr de 5
ani, 1800 lei neg sau la schimb cu o
iap

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

ţa 2 înc

ţa 2 paturi de
dormitor cu saltele. Tel. 0784-
045181, 0770-823207. (RR)

Vând în G

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 Boc

ţel 3
luni, 4000 lei; vac

ă 2.5 ani,
gestantă în 8 luni, 3800 lei neg; vacă
de 6 ani cu vi

ă. Tel. 0724-158059. (RR)
Vând la

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

ă
pentru gard; tablouri, 60 lei/buc. Tel.
0728-409444. (RR)

Vând în Re ărcătoare
Samsung, 15 lei/buc; 2 acumulatoa-
re noi de Samsung, 40 lei/buc. Tel.
0784-045181, 0770-823207. (RR)

Donez în Re

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, 50 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 plus vi
ă gestantă de 4 lu-

ni, 2500 lei. Tel. 0255-234589. (RR)

Şopotu Vechi porc rasa
Marele Alb de 160 kg, 10 lei/kg. Tel.
0255-243110, 0766-917295. (RR)

Vând piscin

Vând la Oravi

şi

şi

şi cr

şi
sandale nr. 37; pre

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

Vând la Goruia vac

Vând 2 fotolii piele , 2
fotolii scoic a e

ţe, , foarte ieftin

ţ 300 € neg.
Tel. 0743-779631.

neagră
ă, 2 u i ,

balcon), 3 geamuri mari duble
făcute la comandă, lăcuite, cu sticle,
clan fără tocuri . Tel.
0721-155683.

Vând ma ă de copiat chei
marca Zimmerman. Pre

şi duble (b

şin

V nd aparat foto Smena 8M, tv
color nem esc

Vând la

â
ţ Vestel cu diagonala

de 51 cm, cu telecomand

ţa porumbei
juc ţaţi, cu dublu moţ, 15
lei/buc. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând vac
ţel,

4500 lei. Tel. 0730-248120. (RR)
Vând la Boc ţi de lucern

ţi de paie;

ţei de 6 s

ţa dulap de haine
cu 2 u

ţi, de 10 kg, 150 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)

ă. Tel.
0725-744996.

ărbunari mânz de 1 an

ăsar de 3 ani,
culoare ro

ători, mo

ă fătată de 3 săptă-
mâni, 20 l lapte garantat, cu vi

ă

ăcinătură pentru pui,
1.20 lei/kg; sorg ăz; porci 80-
120 kg, 9 lei/kg; vier marele alb cu
landras 160 kg, 1800 lei neg; 2
scroafe gestante în prima lună,
marele alb, 130-140 kg, 1500
respectiv 1300 lei neg. Cumpăr 2
vi ăptămâni, alb cu ro

ă gestantă în luna 5-a,
15 l lapte, 3500 lei neg. Tel. 0762-
667790. (RR)

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 ă

Şoşdea 2 geamuri în 3
canate de lemn, mari, 1400x1700,
cu rulouri, 400 lei/buc. Tel. 0746-
105860. (RR)

Vând în C
şi 6 luni, semi-muran, culoare roşu
rig, 2500 lei neg; arm

şie, muran, 4600 lei neg.
Tel. 0740-145324. (RR)

Vând la Reşi

şa balo
şi balo şrot de floarea
soarelui; m

şi ov

şu,
ofer maxim 1000 lei/buc. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând vac

şi
şi, format din 2 corpuri, 300 lei

neg; servant

şi greut

,Anunturi ,Anunturi

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

Diverse

6

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

3,20

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

3,18
3,16

lei

4,44
4,42
4,40

4,50
4,48
4,46

4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
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26 Mai - 25 Iunie 201426 Mai - 25 Iunie 2014

Vând în Timi

ă ă de vânătoare
rasă mică cu 1 pui; pisici mici. Tel.
0729-359964, 0761-348045. (RR)

ş iezi în jur de 20 kg,
8 lei/kg viu. Tel. 0742-127772. (RR)

ş vi

şa 2 frigidere
congelator cu sertare, 400 şi 200 lei;
tv, 200 lei; c ş

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

Vând la Mâtnicu Mare viţel 130
kg, 12 lei/kg. Tel. 0762-188929 (RR)

Vând în Boc

ţelu

Vând în Re

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, 70 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

Vând în Caransebe

ăsu

ă, 500 lei. Tel. 0756-040911.
Vând la Sacu purcei marele alb

la 7 săptămâni, 400 lei perechea.
Tel. 0769-291409, 0737-361252 (rr)

Vând cal muran, 700 kg, cu
comotă ăru ă plus cauciucuri,
2500 lei neg. Tel. 0762-378703 (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 în Zăvoi 20 de familii de
albine, 35 lei rama. Tel. 0743-
259957. (RR)

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

Vând la Goruia vacă de 8 ani,
2800 lei; junincă la 1 an

ă
de 2 m pentru tractor la pre

şi

şi hârtie igienic

şi
înc

ş 2 dulapuri
de haine cu 2 uşi, 100 lei/buc; 3
m şi alte corpuri; aragaz cu 4
ochiuri şi cuptor, 350 lei; rochie de
mireas

şi c

şi

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

şi 5 luni,
2000 lei. Tel. 0255-234541. (RR)

Vând calculator complet 3 ani
vechime. pre

ţa 3 jaluzele
verticale 2.09, 1.72, 1.24 m;
canapea în stare foarte bun

ţin folosit

ţelan pentru condimente, 12
piese; baterie nou

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

ţe

ţ

ţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bun

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

ţ negociabil. Tel. 0744-
627916.

Vând plug de tractor cu 3 brazde
la preţul de 1000 lei neg. Vând frez

ţ de 1000
€. Tel. 0764-007606.
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UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

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

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului

Achiziţia de servicii de consultanţă specializată pentru
D.V.F. ENERGIE NECONVENŢIONALĂ S.R.L.

Reşiţa, iunie 2014

Fondul European de
Dezvoltare Regional

ţi obţine de la:

S.C. D.V.F. Energie Neconvenţională S.R.L. cu sediul în Re
ă,

începând cu data de 29.05.2014 proiectul “Achizi
ă specializată pentru D.V.F. ENERGIE NECONVEN Ă

S.R.L.“ (cod SMIS 44990), co-finan
, în baza contractului de finan

ă Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 149.606,00 lei, din care asisten
ă nerambursabilă este de 83.650,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Re ă de 6 luni.

constă în contractarea unor servicii de
consultan ă în vederea planificării afacerii pe segmentul comercializării
pe o nou segment ă pia ă de desfacere.

ă contact Deaconu Vasile-Florin
Func

şi
ş-Severin deruleaz

şi

şi o nou

ţa, str.
Fântânilor, nr. 4, sc. 1, parter, ap. 2, jud. Cara

ţia de servicii de
consultanţ ŢIONAL

ţat prin
ţare încheiat cu

Ministerul Fondurilor Europene prin Agenţia pentru Dezvoltare
Regional

ţa
financiar

ţa pe o durat

ţ
ţ

Nume persoan
ţie: Manager de proiect

Tel. 0764485005, Fax: 0356815546,
e-mail: dvfneconventional1@ymail.com

www.amposcce.minind.ro
www.adrvest.ro

ă

Obiectivul proiectului

Detalii suplimentare pute

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

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

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului

Accesarea unor servicii de consultanţ
ţii societ ţii Iris Vertical Business S.R.L.

pe segmentul comerţului cu produse specifice
industriei u

ă în vederea cre
ă ă

şterii
competitivit

şoare în Regiunea de Vest

Reşiţa, iunie 2014

Fondul European
de Dezvoltare Regional

ţi obţine de la:

S.C. Iris Vertical Business S.R.L. cu sediul în Re ţa, str. Fântânilor, nr. 4,
sc. 1, parter, ap. 2, jud. Cara

ţ
ţii societ ţii Iris Vertical Business S.R.L. pe

segmentul comerţului cu produse specifice industriei u
ţat prin

ţare încheiat cu
Ministerul Fondurilor Europene prin Agenţia pentru Dezvoltare
Regional

ţa
financiar

ţa pe o durat

ţia de servicii de consultanţ
ţul cu produse specifice industriei

u ţ

Nume persoan
ţie: Manager de proiect

Tel. 0758100052, Fax: 0356815546,
e-mail: irisverticalbusiness1@ymail.com

www.amposcce.minind.ro
www.adrvest.ro

şi
ş-Severin deruleaz

şterii competitivit
şoare în

Regiunea de Vest“ (cod SMIS 45180), co-finan

şi

şoare pe o nou

ă, începând cu data de
29.05.2014 proiectul “Accesarea unor servicii de consultan ă în vederea
cre ă ă

, în baza contractului de finan

ă Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 147.870,00 lei, din care asisten
ă nerambursabilă este de 82.600,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Re ă de 6 luni.

este achizi ă în
vederea planificării afacerii în comer

ă pia ă de desfacere.

ă contact Molea Gheorghe
Func

ă

Obiectivul proiectului

Detalii suplimentare pute



320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
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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

49

ŞI

BOCŞA:
B

ŞU:

ŢA:

ŢA:

OŢELU RO
Ţ

agent de turism tour-operator: 2; agent de vânz

ţinere ţii: 1; gestionar
depozit: 1; l

ţ

confecţioner îmbr
ţioner-asamblor articole din textile: 1; l

ţinere ţii universale: 1; manipulant m
ţii în construcţii: 1; tehnician mecanic: 1;

ări: 1;
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie
generală: 1; electrician de între

ăcătu

bucătar: 4; cameristă hotel: 6; lucrător
bucătărie (spălător vase mari): 4; ospătar (chelner): 2; paznic: 1;

muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptu ărie, placi mozaic, faian ă, gresie, parc: 1; ospătar
(chelner): 1;

ăcare volane în piele: 8;
confec ăcătu

ărfuri: 1; tehnician
instala

ăcătu

şi repara
ş mecanic: 1; maşinist la maşini pentru

terasamente (ifronist): 1; mediator: 1; strungar universal: 1; zidar
rosar-tencuitor: 5;

îngrijitor animale: 1;

şeli zid

ş mecanic de
între şi repara

l ş mecanic: 1;

ĂILE HERCULANE:

MOLDOVA NOUĂ:

ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 25.06.2014

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

Caut prietenie sinceră cu o
doamnă în jur de 45 ani. Eu serios,
singurel, sincer 49/1,62/72, o oblig.
Re

ător,
singur, doresc să cunosc o doamnă
suplă pentru o rela ă. Tel.
0771-089215.

Doamnă 50 ani, doresc să
cunosc domn pentru căsătorie,
nefumător

ă la 51 ani. Rog seriozitate. Tel.
0741-528025.

Domn 45, prezentabil, manierat,
antialcoolic, 1,75/78, situa ă
materială, doresc cuno ă cu
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0733-
235980.

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

ă pentru o rela ă.
Tel. 0743-992792.

Bărbat 43 ani doresc să cunosc
o doamnă pentru căsătorie. Tel.
0720-372179.

şi
şi

şi antialcoolic, numai
pân

ştin

ş sau
de la

ţa. Tel. 0720-009165.
Re ţean 175/79/49, nefum

ţie serioas

ţie bun
ţ

ţar ţie serioas

MatrimonialeOferte-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 femeie pentru lango

.

şi. Tel.
0745-205895.

C

şi

şi

ăutăm personal între
ă vârstnică, 3 ore/zi - even-

tual asistent medical, Govândari.
Tel. 0740-075901.

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

Caut loc de muncă în Re

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

Îngrijesc bătrâni cu invaliditate
gradul 1. Tel. 0255-805646. (RR)

Vând echipamente pentru
antene satelit fără abonament. Tel.
0762-378703. (RR)

Caut femeie robustă pt îngrijire
bătrâni Austria, obligatoriu germană
nivel mediu. Tel. 0771-089215.

ţinere
persoan

ţa, copii sau
b

ţa în
Govândari, îngrijesc copii sau
b

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

şi
montaj. Pre ociabile.

Vând motoret

Vând la Mehadia Peugeot 309
diesel, an 1992, neînscris, adus din
Austria, 600 € neg. Tel. 0721-
698600. (RR)

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

ă Activ (First Bike)
cu c.i., motor 4 timpi, euro 3, 49,5
cmc, cutie viteză semiautomată, a.f.
2008, 2.170 km parcur

ă înmatriculare. Pre
ă

ă. Tel. 0255-527935.

ă, 2 bucă

ă damă, 150 lei
neg. Tel. 0725-088890. (RR)

Vând în Re ă în
patru găuri pentru Ford Focus,
Mondeo, 195x65x15, 250 lei neg; 4
cauciucuri 195x65x15 M+S, 250 lei
neg; 4 cauciucuri de vară 155x65
x14, 250 lei neg; Opel Agila, an
2004, climă, 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)

şi. Nu
necesit

şi
alarm

şi

ţ 225 €
neg. Set accesorii gratuite: casc

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

ţa 4 jante tabl

Vând în Re

Vând în Re ă,
120 lei ărbăte

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

Vând la Mâtnicu Mare Dacia
break an 1996; Opel Astra din 1993,
1500 €. Tel. 0726-293770, 0720-
240411. (RR)

Vând triciclu pentru adul

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)

şi

şi
şi b şti, 150 lei. Tel.

0355-422818. (RR)
Vând la Oravi

Vând în Reşi

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

ţa Ford Mondeo an
2008, 9000 €. Tel. 0757-068881. (rr)

ţa biciclete dam

ţa motociclet

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

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

Vând în Re ţa semiremorcşi

şi,
maşin

şov, 4x4, stare foarte
bun

ă
pentru tractor cu o singură axă,
basculabilă, 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.

Vând la Sacu multi-cultivator de
6 CP, aproape nou, 400 €. Tel. 0732-
982025. (RR)

ă, 3000
lei neg; cositoare după tractor, cu
lamă, 1300 lei neg. Tel. 0730-
529337, 0767-943102. (RR)

Vând la Sicheviţa 2 cositori
Carpatina în stare foarte bun

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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Vând plant

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.

Vând m

ţ 55 lei. Tel.
0742-573160.

Vând curmal chinezesc soiul
Lang 80-90 cm. Preţ 89 lei/buc (+ 19
lei taxe po

ţ 200 lei. Tel. 0723-
788000.

Vând centur

ţar catifea

ţuri negocia-
bile. Tel. 0748-929527.

Vând chiuvet
ţ 40 lei neg. Tel. 0733-235980.
Vând dulap + vitrin

ă Kiwi 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 1 L. Fac flori

ărbat culoare gri-
petrol nou din 3 piese mărimea 50 la
200 lei. Tel. 0723-788000.

Vând sobă pe gaz (butelie) tip
Samus nouă, pre

ă electrică de slăbit
marca Vibra Belt Genius la 150 lei.
Tel. 0723-788000.

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

Vând 2 locuri de veci la cimitirul
de lângă Universalul Vechi. Tel.
0733-594473.

Vând mobilă bucătărie suspen-
dată, din nuc

ă 150 lei, 2
fotolii, set canapele 3, 2, 1

ă 150 lei. Pre

ă de inox dublă.
Pre

ă furnir nuc,
stare bună, 350 lei neg. Tel. 0355-
801126.

şi şi aclimatiza

şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Pre

ştale). Tel 0742-573160.
Vând telefon Samsung Galaxy

S-7580 - 500 lei. Tel. 0723-788000.
Vând costum b

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

Vând canapea şi canapea +
fotoliu. Tel. 0729-115691.

Vând canapea simpl
şi dulap

cu vitrin

Vând la Cara ă
semănat cartofi, mecanică, pe două
rânduri, cu posibilitate de adaptare
cu sape pră ă

ăr-
cător frontal; Peugeot 309 func

Vând la Boc

ăile Herculane Dacia
Papuc, an 2005, 1.9 diesel, trac-

ă, stare foarte bună, 5 locuri
plus dubă în spate, este pe talon
automobil mixt ă,
1500 €. Tel. 0755-170707. (RR)

Vând motoretă KTM cu ro
ă în stare

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

Vând la Deline

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

Vând Fiat Stilo 1,6 euro 4,
106.000 km, ă în garaj. Pre

ă. Pre
ă auto 750 kg înscrisă. Pre

şova maşin

şit şi îngropat; pr şitoa-
re extra; tractor Massey Ferguson
de 42 CP, motor Perkins, cu înc

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

şi nu autoutilitar

şti Opel Vectra an
1996, taxe la zi, unic proprietar,
1250 €; tractor U445 cu 2 manete,
stare foarte bun

şi
remorc

ţio-
nal, eventual pentru dezmembrat,
350 €. Tel. 0255-232277, 0749-
971068. (RR)

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

Vând în B

ţiune faţ

ţi din
magneziu, 600 lei; biciclet

ţinut ţ
2.500 € neg. Tel. 0745-974507.

Vând Opel Vectra înscris, acte la
zi, stare impecabil ţ 1.000 €

ţ
500 €. Tel. 0355-423476.

Vând la Mâtnicu Mare Aro 244,
motor Bra ţie capital

ţa bare direcţie,
spoilere, roţi

ţuri neg. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând la Timi

şov, repara

şi
şi alte piese de Dacia,

pre
şoara rezervor 600 l

din aluminiu, pentru TIR. Tel. 0726-
159103. (RR)

ă,
4x4, cauciucuri antiderapante,
piese de schimb, radiat, 1000 € sau
schimb cu miei sau oi. Tel. 0762-
188929. (RR)

Vând la Sacu Volkswagen
Transporter persoane 8+1, 2400
cmc, diesel, an 1994, ITP 2015,
2500 € neg. Tel. 0724-356668. (RR)

Vând la Re

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

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

ă
0751-486304
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Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/26 Iunie /27 /28 /29 IunieIunie Iunie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 30 Iunie Mar 1 Iulie 2 Iulie 3 Iulie 4 Iulie 5 Iulie 6 Iulie
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+ º
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+ º
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Campionatul Mondial de Fotbal - Brazilia 2014Campionatul Mondial de Fotbal - Brazilia 2014

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. Brazilia 2 1 0 7 2 7 1. Columbia 3 0 0 9 2 9 1. Franþa 2 1 0 8 2 7 1. Germania 2 1 0 7 2 7

2. Mexic 2 1 0 4 1 7 2. Grecia 1 1 1 2 4 4 2. Elveþia 2 0 1 7 6 6 2. SUA 1 1 1 4 4 4

3. Croaþia 1 0 2 6 6 3 3. Coasta Fildeº 1 0 2 4 5 3 3. Ecuador 1 1 1 3 3 4 3. Portugalia 1 1 1 4 7 4

4. Camerul 0 0 3 1 9 0 4. Japonia 0 1 2 2 6 1 4. Honduras 0 0 3 1 8 0 4. Ghana 0 1 2 4 6 1

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. Olanda 3 0 0 10 3 9 1. Costa Rica 2 1 0 4 1 7 1. Argentina 3 0 0 6 3 9 1. Belgia 3 0 0 4 1 9

2. Chile 2 0 1 5 3 6 2. Uruguay 2 0 1 4 4 6 2. Nigeria 1 1 1 3 3 4 2. Algeria 1 1 1 6 5 4

3. Spania 1 0 2 4 7 3 3. Italia 1 0 2 2 3 3 3. Bosnia 1 0 2 4 4 3 3. Rusia 0 2 1 2 3 2

4. Australia 0 0 3 3 9 0 4. Anglia 0 1 2 2 4 1 4. Iran 0 1 2 1 4 1 4. Coreea Sud 0 1 2 3 6 1

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
RUSIA - COREEA DE SUD

1 - 3

1 - 2

2 - 1

3 - 0

0 - 2

3 - 0

2 - 1

2 - 1
COLUMBIA - C. FILDEŞ

C. FILDEŞ - JAPONIA

3 - 1

1 - 0

0 - 0

1 - 5

3 - 1

2 - 3
BRAZILIA - MEXIC AUSTRALIA - OLANDA

MEXIC - CAMERUN CHILE - AUSTRALIA

FINALA

Duminică

SEMIFINALA 1

SFERT DE FINALÃ 4

SEMIFINALA 2

Vineri Sâmbătă Vineri Sâmbătă

ALGERIA - RUSIA

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

CAMERUN - BRAZILIA AUSTRALIA - SPANIA JAPONIA - COLUMBIA ITALIA - URUGUAY

BELGIA - RUSIA

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

URUGUAY - ANGLIA

FRANŢA - HONDURAS IRAN - NIGERIA GHANA - SUAANGLIA - ITALIA

ELVEŢIA - FRANŢA ARGENTINA - IRAN GERMANIA - GHANA

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

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

Germania - Algeria Belgia - SUABrazilia - Chile Olanda - Mexic Columbia - Uruguay Costa Rica - Grecia Franþa - Nigeria Argentina - Elveþia

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

Marţi FINALA MICÃ Miercuri

Sâmbătă

2 - 1 2 - 5 1 - 0 2 - 2 1 - 0

0 - 4 0 - 0

1 - 4

0 - 1

0 - 1

1 - 0

2 - 3

2 - 4

0 - 1

1 - 3 2 - 0

0 - 3 1 - 4

2 - 1
CROAŢIA - MEXIC OLANDA - CHILE GRECIA - C. FILDEŞ

0 - 0

1 - 2

0 - 3

0 - 0

HONDURAS - ELVEŢIA

COSTA RICA - ANGLIA ECUADOR - FRANŢA

1 - 13 - 1

2 - 2

0 - 1

2 - 1

NIGERIA - ARGENTINA SUA - GERMANIA COREEA SUD - BELGIA

BOSNIA - IRAN PORTUGALIA - GHANA


