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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând în Re

-

-
-

Vând/schimb apartament 2
camere, etaj 1, Govândari ,
îmbun

şi

şin

ştit

şa
2, limitrof

ş

şa, str. Ion
Creang

şi gr

şi ap

ţa apartament 3
camere, etaj 1 din 4, zona Billa,
îmbun ţiri, preţ negociabil. Tel.
0729-067316.

Vând cas

ţ
foarte avantajos. Tel. 0723-896992
sau 0723-863034.

Vând cas

ţ 43.000 € negociabil.
Tel. 0733-405991.

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

Vând cas

ţii. Utilit ţi în apropriere. Preţ 1
€/mp negociabil. Tel. 0743-738531.

Vând urgent cas

ţ
ţ

19.000 €. Tel. 0255-236325.

ţiri, parţial mobilat. Preţ
22.500 € neg. sau schimb cu cas

Vând cas

ătă

ă 2 camere, curte,
garaj, grădină + apartament 3
camere, bucătărie, baie, apă, gaz,
totul separat, curte comună, pre

ă de piatră, 3 camere
mobilate, antreu pentru ma ă,
bucătărie, apă, canalizare, teren
495 mp. Pre

ă compusă din 4 came
re, bucătărie, garaj, termopane,
centrală nouă, curte, zonă lini ă,
50.000 € neg. Tel. 0747-059557.

Vând 2.856 mp grădină în Boc
ă cu intravilanul (intabula

tă) pretabilă la orice fel de cons
truc ă

ă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faian ă, u ă metalică,
grădină 277 mp, 64 mp locuibil, pre

ătă
ă.

Tel. 0724-761770.
ă în Boc

ă nr. 32, compusă din 2
camere, bucătărie, cămară mare,
fântână în curte, curte ădină în
jur de 1400 mp, nu este racordată la
gaz ă, 23.000 € neg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând cas

ţia auto, preţ 18.000 € negociabil.
Tel. 0764-422757.

ă în Dognecea, zona
lacului, cu 2 camere, bucătărie,
beci, anexe, fântână, pomi fructiferi,
grădină, curte mare, aproape de
sta

Vând casă în Gherteni
ărămidă arsă, 4 camere, la

ă neinundabilă, izvor de apă în
curte, 1295 mp cu tot cu grădină,
garaj, 18.000 € neg. Tel. 0720-
871634. (RR)

Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, moară de măci
nat, circular, cazan ă, grădină
mare cu pomi fructiferi în jur de 700
mp, ferită de inunda

ă în Timi
ă în jurul ora

ă la 30 km. Tel. 0731-306659,
0721-157588. (RR)

Vând în Re

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

ă 3 camere, bucătărie,
bucătărie de vară, beci, anexe,
45.000 €, sau închiriez pentru firmă.
Tel. 0765-637290. (RR)

Vând în Re

ătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
25.500 € neg. Tel. 0255-213762,
0770-546592. (RR)

Cumpăr în Re

ş, din
c şosea,
zon

şi buc

şoara
sau cas şului Timişoara
pân

şi
şului, apartament

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

şile schimbate,
renovat recent, 30.000 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)

Vând în Reşi

şi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere,
buc

şi

ţate
plus gresie, mobilat

ţuic

ţii, 15.000 € sau
schimb cu garsonier

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţa, zona Muncito
resc, cas

ţa, str.

ţa apartament 3
camere, confort 1 decomandat sau
semi-decomandat, situat în Micro 1
sau 2, exclus agenţie. Tel. 0740-
693134. (RR)

-

-
-

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

ţa,
lâng ţ

ţ
ţ

ţa, zona Intim,
apartament 3 camere semideco
mandat, 32.000 €. Tel. 0724-
477642. (RR)

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

îmbun ţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.700 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)

Vând cas

ţa teren intravilan,
zon ţial

ţa total

ţa, 3 camere, confort 1.
Tel. 0729-355856.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat, Govândari. Preţ
16.600 €. Tel. 0740-844081.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbun ţit, central

ţ-Bozovici 6 camere, 3 renovate,
grajd, gr

ţa sau
Timi

şi
şului lâng

şi

şa 1, str. Bocşa
Nou

şi gr

şi

şi

ş, are curte şi
gr

şi

şi loc de baie, al 2-
lea are 3 camere mai mici, hol
închis, anexe, fântân

ş, o
hal

şi

şi
şoara. Tel. 0759-077067.

ă pia

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

Ofer spre închiriere, în Re
ă hotel Semenic, locuin ă 2

camere, dotată cu tot ce este
necesar. Tel. 0722-688244. (RR)

Vând în Boc
ă nr.7, casă compusă din 3

camere decomandate, bucătărie,
baie, holuri, pivni ă, garaj în curte,
apă, gaz, curte ădină, suprafa ă
totală 644 mp, 25.000 € neg; în
spatele grădinii un teren arabil de
7130 mp, 2 €/mp. Tel. 0355-422897,
0771-218601. (RR)

Vând în Re

ă, zona
Poli

ătă

ă în Ezeri
ădină, 20.000 € neg. Tel. 0255-

235364. (RR)
Vând în Re
ă reziden ă, aprox. 1 ha, 2

€/mp. Tel. 0255-210535. (RR)
Vând în Izgar casă compusă din

2 corpuri, 1 corp are 2 camere mai
mari, hol închis

ă în curte,
suprafa ă 1535 mp, 14.000 €
neg. Tel. 0737-565825. (RR)

Se închiriază, în Caransebe
ă 1200 mp, cu apă curentă,

energie electrică, încălzire centrală,
800 €/lună. Tel. 0769-855126. (RR)

Persoană fizică cumpăr aparta
ment în Re

ătă ă,
termopane, izolat pe interior, 2 băi,
aproape de magazinul Kaufland.
Tel. 0770-360605.

Vând sau schimb casa în Prili
pe

ădină 2500 mp, fântână în
curte, cu apartament în Re

-

-

-

Vând în Moldova Veche casă

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

şi
teren de 500 mp, cu ieşire la
Dun

Vând apartament 2 camere,
confort 2, parter, izolat interior-
exterior, centrală, termopane,
laminate sau schimb cu apartament
2-3 camere, confort 1 decomandat,
plus diferen ă. Tel. 0759-077067.ţ

Vând apartament 2 camere, tip
vagon, etaj 2, centrală, termopane,
faian ă, u ă metal, podele, balcon
închis, 17.400 € neg. Tel. 0728-
813340.

Proprietar vând apartament 2
camere, conf. 2, etaj 2/4, centrală,
izola ă, termopane

ăi, 2
holuri, balcon, centrală, termopane,
80 mp. Exclus intermediari. Tel.
0722-274178.

Închiriez apartament 3 camere
în Re

ă
termică, frigider, ma ă de spălat
etc. Tel. 0729-102438.

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, parter, zonă
foarte lini ă, Micro II. Tel. 0727-
865529.

Vând apartament cu 3 camere,
confort 1, decomandat, complet
utilat

ă complet
îmbunătă ă, climă, centrală
proprie, termopane, gresie, faian ă,
laminate, pre

ă la 25 km de Re
ă la

orice etaj, chiar

ă,
grădină 60 mp, zonă de vile. Pre

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

Vând apartament 3 camere
conf. 2, în spate la Intim. Tel. 0724-
248262.

Vând garsonieră în Luncă, etaj
1, cu multiple îmbunătă

ă case în Moniom. Tel.
0765-002978.

ţ

ţie, faianţ

ţa: 3
camere decomandate, 2 b

ţa, zona Moroasa 1. Aparta
mentul este dotat cu central

ţial mobilat. Preţ
negociabil. Tel. 0744-122543.

Vând urgent garsonier
ţit

ţ
ţ 11.000 € neg. Tel.

0761-134998.
Schimb cas ţa

cu apartament sau garsonier

ţa. Tel. 0743-992792.
Vând în staţiunea Buzia

ţ
ţ

26.500 € neg. Tel. 0741-685778.
Vând apartament 3 camere,

bloc 4 etaje, central

ţiri. Tel.
0766-256692.

ş

şi garaj
intabulat, în apropiere 25.900 €. Tel.
0740-520382.

Vând apartament Reşi

şi

şin

ştit

şi par

şi

şi degradat, în
Reşi

ş apar-
tament 2 camere decomandat, etaj
2, 56 mp, mobilat total nou, pivni

-

Vând dou

În luna august ziarul
Prisma va apărea la

două săptămâni.
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Operatorul, care efectueaz

Municipiul Re

Poli

Serviciul Public - Direc

ă ac
ă că, la sfâr

ă vremea va permite.
Primăria Municipiului Re ă

ă ă ia măsuri de
combatere a mu

ă de începere a ac ă ulterior.

ă de bani Asocia
ării lucrărilor de reabilitare a blocului nr. 1, situat pe Aleea Vlădeasa

ă în 1 octombrie 2013.
Totodată, urmează a fi efectuat un ultim transfer de bani Asocia

ărilor de reabilitare a blocului situat pe Aleea Gugu,
afectat de o explozie produsă în 1 septembrie 2012.

În cursul zilei de 23 iulie 2014, o echipă a Primăriei Municipiului Re
ădeasa, în urma solicitării de către Asocia

ărilor (reabilitare fa ă,
repara

ări la un adăpost improvizat pentru animale, în
apropierea izvorului de pe Aleea Gugu din Re ă pe por

ă în proprietate privată, situată pe Valea Câlnicelului, lângă izvorul de apă,
a fost amenajat un adăpost pentru animale în care, la data controlului, se aflau

16 pisici rasă comună
32 de câini rasă comună (9 steriliza ă, niciunul nu are carnet de sănătate a

ă la muncă în străinătate în
marea majoritate a timpului, iar de îngrijirea animalelor se ocupă mama acesteia.

Poli ării padocului
în termen de 30 de zile.

ăpezire - s-a sesizat cu privire la distrugerea
unor arbori din municipiu. În mai multe loca

ă, s-a constatat că au fost sustra

ă verificări pentru identificarea autorilor
acestor fapte, care vor fi sanc

ţiunile de dezinsecţie
ţa, estimeaz ţiunile de

dezinsecţie, dac
ţa face un apel la toţi cet ţenii (persoane fizice, juridice,

instituţii, societ ţi comerciale, asociaţii de proprietari/locatari) s
ţânţarilor, pe cât posibil, concomitent cu operaţiunile

efectuate de operator.
Data exact ţiunilor de dezinsecţie va fi comunicat

ţa a virat ultima tran ţiei de proprietari nr. 557, în
vederea realiz

ţiei de proprietari
nr. 427 pentru executarea lucr

ţa a efectuat o
deplasare la blocul de pe Aleea Vl ţia de
proprietari de fonduri suplimentare pentru finalizarea lucr ţad

ţii la învelitoare).

ţi
ţa. S-a constatat c ţiunea de

teren, aflat

ţi, îns
ţia în vigoare).

Animalele aparţin proprietarei terenului, care este ţii
„Cats&Dogs”, precum

ţii nu are autorizaţie de construire, iar din cauza gardului
impropriu (din nuiele), animalele pot ie

ţiilor este plecat

ţi ţie proprietarei, în vederea desfiinţ

ţia pt. Întreţinerea

ţii din Re ţa au fost rupţi arbori

Ţarcului - 1 salcâm
Moroasa - 1 arţar ro

ţi
ţionaţi contravenţional conform HCLnr. 69/2014.

şi deratizare la nivelul
municipiului Reşi şitul acestei luni, va demara ac

şi

ştelor şi a

şi ş
şi

avariat de o explozie produs

şi

ştii locali au efectuat verific
şi

şa
cum prevede legisla

şi preşedintele unei funda
şi unor persoane din anturajul acesteia.

Niciuna dintre construc
şi în exterior.

Proprietara terenului şi a construc

ştii locali au transmis o soma

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

şi şi anume
Strada Progresului nr. 6 - 2 cireşi japonezi
B-dul Republicii - 2 tei Europa
Strada

şu.
Totodat şi 2 arbuşti - thuya globosa - din zona

complexului comercial Hehn.
În continuare, poli ştii locali efectueaz

Biroul de pres ţaă al Primăriei Municipiului Reşi

:

:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

Ca urmare a verific

, c
, c

ărilor efectuate de Primăria Municipiului Re
ă ă din 1 august 2014 de către operatorul -SC

AquaCara ă
ăile Herculane, Boc ă, Oravi

ăACVABANAT).
Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 23 din 8 februarie 2010 s-a aprobat

Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si
canalizare între Asocia ă ACVABANAT ca Autoritate
Delegantă a unită

ă ă cum urmează
tarif apă 3 85 lei/m fără TVA, cu aplicabilitate de la 01 august 2014
tarif canalizare 2 04 lei/m fără TVA, cu aplicabilitate de la 01 august 2014
Înainte de fiecare majorare de tarife operatorul are obliga

ă ă
ă are obliga

ătre operator, să aprobe noile tarife propuse sau să prezinte către
operator obiec

ă va prezenta laANRSC documenta
ă va împuternici operatorul să

aplice tarifele rezultate din contractul de delegare a gestiunii.
Tot potrivit aceluia ă, la

art. 25 se fac următoarele precizări:
În fiecare an pre

ă

ă de previziunile anterioare trebuie justificată.
Cu cel pu ătoare înainte de data intrării în vigoare a noilor

pre ă, operatorul informează Autoritatea
Delegantă despre aceasta ă dovada cererii pentru modificarea
pre

ăr ă este necesar, în vederea
negocierii structurii pre ări ale sistemului de
pre ăr ă din revizuirea la 5 ani, vor face obiectul
unui act adi

ăm că Municipiul Re

ă faptul că au fost majorate pre
ă ă la Registratura Generală cu nr. 14541/15

iulie 2014.

şi
şi canalizare se aplic

ş- pentru întreg jude ş-Severin (în localit ş, Anina,
B şa, Moldova Nou şu-membre înAsocia

şi S.C. AQUACARAS S.A. în calitate
de operator. Contractul de delegare, dispozi şte la capitolul 36
pre şi tarifele inclusiv perioada de aplicabilitate a acestora. Astfel, în anul 2014,
în conformitate cu avizul ANRSC nr. 213924 din 01 iulie 2014, au fost aprobate
tarifele pentru serviciile de ap şi canalizare dup

şi canalizare.
Autoritatea Delegant

şi contract de delegare, dispozi

şi tarifele sunt fundamentate pe baza unui plan financiar pe
3 ani. În fiecare an, operatorul va supune Autorit

şi pre

şi prezint

şi tarifelor. Poten
şi tarife, agreate de p

şi ştiin

ştin şi tarifele pentru serviciile alimentare cu
ap şi canalizare prin adresa înregistrat

ţa, tarifele
majorate la ap

ţul Cara ţile-Caransebe
ţa, Oţelu Ro ţia de

Dezvoltare Intercomunitar

ţia de Dezvoltare Intercomunitar
ţilor administrativ-teritoriale

ţii generale, stabile
ţurile

ţia de a prezenta
Autorit ţii Delegante metodologia de calcul a tarifelor de ap

ţia ca, în termen de 15 zile de la depunerea
documentaţiei de c

ţiuni la modalitatea de calcul.
Autoritatea Delegant ţia de ajustare a tarifelor

conform metologiei prezentate. Autoritatea Delegant

ţii speciale, partea comun

ţurile
ţii Delegante spre aprobare un plan

financiar actualizat pe 3 ani ţurile/tarifele serviciului. Orice modificare a preţului
sau a tarifului faţ

ţin 30 de zile lucr
ţuri/tarife, rezultând din modificarea anual

ţului/tarifului.
La fiecare 5 ani p ţile contractului vor colabora, dac

ţurilor ţialele modific
ţuri ţi, ce rezult

ţional la Dispoziţiile Speciale ale contractului.
Menţion ţa nu a fost în ţat de parcurgerea etapelor, în

conformitate cu prevederile contractuale enumerate mai sus, aducându-i-se doar la
cuno ţ ţurile

Re

Lucările de modernizare a Grădinii Zoologice “prof. Ion Cri
ă recep ă.

Dintre cele 22 de adăposturi pentru animale, nou construite, se regăse
ăpostul pentru ur ă boxe cu suprafa

ăzut cu gard electric de protec
ării proiectului tehnic, colec ădinii zoologice număra 4

exemplare de urs, respectiv un mascul
ăscut un pui.

În luna noiembrie 2014, după finalizarea lucrărilor, în noul adăpost au fost mutate
ursoaica cu puiul în vârstă de 10 luni ă ursoaică în vârstă de 11 ani.

În adăpostul vechi, au rămas ursul-mascul în vârstă de 14 ani ă în
vârstă de 18 ani, gestantă.Aceste exemplare nu au putut fi mutate în noile adăposturi
ale grădinii din următoarele motive

femela era gestantă la momentul respectiv iar tranchilizarea acesteia putea
conduce la pierderea sarcinii; - pentru a evita riscul suprapopulării grădinii, masculul
de 14 ani trebuia castrat, acest lucru neputându-se realiza în acea perioadă din
cauza temperaturilor scăzute;

puteau apărea conflicte între exemplare, care să pericliteze via ă
de 10 luni din noul adăpost.

Precizăm că, din cauza configura ăpost, nu se putea realiza
monitorizarea na ă zgomotele produse în adăpost
se pare că s-au născut doi pui, dar unul fie nu a supravie ătre
mascul.

Prin urmare, pentru a preveni conflictele, care puteau periclita vie
ă fie transferate către alte unită

ă animalele din colec ădinii zoologice sunt
înregistrate ca ă a Municipiului Re

ă aprobarea Consiliul Local al Municipiului
Re ă din data de 30 mai 2014, prin HCL nr.
167/30.05.2014, s-a aprobat transferul surplusului de animale prin donare, schimb
sau vânzare.

Men ăm că administra ădinii Zoologice „prof. Ion Cri
ătura cu parcuri ădini zoologice din ă, în vederea preluării exemplarelor de

urs, însă nu au fost solicitări. Prin urmare, Comisia, numită în baza prevederilor HCL
nr. 167/2014, a decis ca unele exemplare de urs să fie donate Asocia

ă preia ursoaica de 18 ani ă castreze masculul, în
vederea mutării acestuia în adăpostul nou construit.

Opera ă exemplare către Asocia

ă dată, s-a realizat castrarea ursului ăpost.
În prezent, în colec ădinii Zoologice „prof. Ion Cri

ăsesc patru exemplare de ur ăposturile nou construite,
a ării proiectului tehnic, respectiv: un mascul în vârstă de 14
ani, o femelă de 11 ani, o femelă în vârstă de 14 ani ă în vârstă de un an

ă împotriva lui Liviu Cioineag,
administratorul rezerva ărne ă
despăgubiri materiale în cuantum de 1.000 de lei, reprezentând contravaloarea unui
pui de urs, pentru repararea prejudiciului moral. Acesta a făcut afirma
ărora Primăria Municipiului Re

ă de natură penală.
De asemenea, vor fi luate măsuri administrative precum sanc

ăriei, responsabili de această
neîn

ă în edi
ă”, difuzată de postul de televiziune Antena 3, au fost prezentate doar

imagini cu adăposturile din vechea grădină zoologică, care nu au fost modernizate
până în prezent ăzută a fi
modernizată fiind demarat un studiu de fezabilitate în acest sens.

Anexăm prezentului comunicat, lista indicatorilor tehnico-economici finali la
obiectivul în cauză, respectiv grădina zoologică.

şi

şan” s-au finalizat în
data de 28 octombrie 2013, când a fost efectuat

şte şi
ad şi, având dou şi un

şi trei femele. Între timp, în luna februarie
2013, una dintre femele a n

şi o alt
şi o ursoaic

şterilor şi dezvoltarea puilor. Dup

şi mijloace fixe, aflate în proprietatea privat şi

şi şedin

şan” din Reşi
şi gr

şi puiul şi s

şi mutarea acestuia în noul ad
şan” din Reşi

şi brun, toate aflate în ad
şa cum erau la data realiz

şi un pui-femel
şi cinci luni.

Municipiul Reşi
şi din localitatea Z şti, prin care solicit

şi

şi
schimbarea din func

şi faptul c

şi din care animalele au fost evacuate. Aceasta este prev

ţa, 18 iulie 2014

ţia tehnic

ţa de 53,47 mp ţarc exterior
cu suprafaţa de 1.048 mp, prev ţie.

La data realiz ţia gr

ţa puiului în vârst

ţiei vechiului ad

ţuit fie a fost omorât de c

ţile celor doi pui
de urs, s-a stabilit ca unele exemplare s ţi permanente
de profil. Având în vedere c ţia gr

ţa,
transferul nu putea fi efectuat decât dup

ţa. Astfel, în ţa ordinar

ţion ţia Gr ţa a luat
leg ţar

ţiei pentru
Protecţia Animalelor “Milioane de prieteni”. În urma corespondenţei purtate, s-a
stabilit ca asociaţia s

ţia de transfer, prin donare, a celor dou ţia pentru
Protecţia Animalelor “Milioane de prieteni” s-a realizat în data de 1 iulie 2014. Tot în
aceast

ţia de animale a Gr ţa
se reg

ţa a formulat o acţiune în instanţ
ţiei de ur

ţii false potrivit
c ţa a efectuat trafic cu animale (vânzarea unui pui de
urs), fapt

ţiuni materiale
ţie a angajaţilor din cadrul prim

ţelegere.
Mai trebuie menţionat ţia emisiunii din 29 iunie 2014
„În premier

Cu privire la materialul referitor la ur
ţa, difuzat de postul de televiziune Antena 3, în data de 29 iunie

2014, facem urm

şii de la Gr
şan” din Reşi

ădina Zoologică „prof. Ion
Cri

ătoarele precizări pentru corecta informare a opiniei publice:

:
�

�

Biroul de pres ţaă al Primăriei Municipiului Reşi

Ur ădina Zoologică ţaşii de la Gr din Reşi

T ăarifele majorate la ap şi canalizare
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Debitor SC Metapolis SRL, cu sediul în municipiul Reşi
ş-Severin, înmatriculat

ş-Severin sub nr. J11/834/2003, CUI15949411, prin lichidator
L, cu sediul în Timişoara, Aleea

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

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 29.08.2014.

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
04.09.2014, ora 13,00 având ca ordine de zi: prezentarea situa

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

Pentru termenul din 09.10.2014 se citeaz

şi ş-
Severin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 025904, emis de Reşi

şterii 14.05.1977, în loc. Reşi ş-
Severin, CNP 1770514113700, în calitate de asociat şi administrator;

2. GHINOIU TALIDA MARIA, cet
şi ş-

Severin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 187074, emis de Reşi
şterii 08.09.1980, în loc. Anina, jud. Caraş-

Severin, CNP 2800908115115, în calitate de asociat.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar 1649/115/2014, fiind timbrat

ţa, Aleea
M ţ Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 18.08.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

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

ţelor este
15.09.2014.

Termen de continuarea procedurii la data de 09.10.2014.
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 04.09.2014, ora
12,45 la sediul lichidatorului din Timi

ţean român, domiciliat în
localitatea Re ţa, Aleea M ţul Cara

ţa, la
data de 10.10.2000, data na ţa, jud. Cara

ţean român, domiciliat
ţa, Aleea M ţul Cara

ţa, la
data de 27.12.2004, data na

ţei însoţit

ărghitas, nr. 2, sc. 2, ap. 10, 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

ă:
1. GHINOIU FLORIN MIRCEA, cetă

ărghitas, nr. 2, sc. 2, ap. 10, jude

ă ă în
localitatea Re ărghitas, nr. 2, sc. 2, ap. 10, jude

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

ă corespunzător.

SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPR

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

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

ă ă că:
ţ ţi

creditorii societ ţii în insolvenţ

S.C. AGROMEC MOLDOVA NOUA S.A.

S.C. AGROMEC MOLDOVA NOUA S.A.

-

04.09.2014 12,00

A.

Moldova Veche, FS, nr. 514, Jud. Caras-Severin
Tel/Fax: 0255/542306, 0746050709
CUI 1074251, Nr. ORC J 11/253/1991
Capital social subscris si integral varsat: 233.287,50 lei

Presedintele Consiliul de Administratie al , persoana juridica
romana cu sediul in Moldova Veche, FS, nr. 514, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Caras Severin sub nr. J11/253/1991, CUI 1074251, telefon/fax:
0255/542306, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 reactualizata cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009
si aleActului constitutiv actualizat al societatii, convoacaAdunarea Generala Extraordinara aActionarilor pentru
data de ora la sediul societatii, la care au dreptul de a participa si de a vota toti actionarii
societatii inregistrati in Registrul actionarilor la data de 27.08.2014, stabilita ca data de referita, cu urmatoarea
ordine de zi:

Analiza situa

-

CONVOCATOR

ţiei patrimoniului
ţii în corelaţie cu evoluţia pieţei pentru termen mediu

ţii de noi investiţii.
Analiza oportunit ţii de restrângere a activit ţii pentru unele secţii pentru care nu exist

ţii

ţie pentru indeplinirea tuturor
formalitatilor legate de publicarea

şi contului de profit şi pierderi la data de 30.06.2014.
Analiza perspectivei societ şi lung.
Analiza oportunit

şi listei activelor ce devin disponibile pentru vânzare.
Aprobarea datei de 18.09.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se

rasfrang efectele hotararilor ce urmeaza a fi adoptate deAdunarea Generala Extaordinara aActionarilor.
Acordarea de imputerniciri Preşedintelui Consiliului de Administra

şi executarea hotarariiAdunarii Generale.
In cazul neintrunirii cvorumului legal la data de 04.09.2014, Adunarea Generala este convocata pentru data

de 05.09.2014, ora 12,00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.
Accesul actionarilor la Adunarea Generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul

actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor
persoane fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si
unul pentru mandatar) si se obtine de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9,00 – 15,00, incepand
cu data de 21.08.2014.

Dupa semnare, exemplarul pentru emitent se va depune fie personal la sediul societatii fie se va transmite
prin fax la nr. 0255/542306 pana la data de 03.09.2014, ora 15,00.

Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin
corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care
poate fi solicitat de la sediul societatii sau prin fax incepand cu data de 11.08.2014. Formularul de vot prin
corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public si copia actului de identitate sau a
certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de
03.09.2014.

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul
de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare Adunarilor Generale. Acestea vor fi transmise la
sediul societatii in scris pana la data de 10.08.2014.

De asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse si/sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, drept ce se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul
societatii, pana la data de 10.08.2014.

Fiecare actionar poate adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi
depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa actele ce permit identificarea actionarului, pana la data de
28.08.2014.

Documentele si materialele vizand problemele de pe ordinea de zi si proiectele hotararilor vor fi disponibile
actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 28.08.2014.

Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon
0255/542306, in zilele lucratoare intre orele 10,00 14,00.

B.
C.

F.

G.

Ing. STR

ă
ă
ă ă ă perspective reale

de profit.
Aprobarea listei de investi

D.

E.

ĂIN MARIA
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul Judeţean Cara ţ

ţul Cara

ţul Cara

ţiul verde”.
Website-ul ofer

ţilor derulate

ţului poate participa la
misiunea comun

ţii. Aici vor putea fi vizualizate materiale
de informare, spoturile TV

ţilor ce urmeaz

ţului, pe site-ul www.004mediu.cjcs.ro este
funcţional

ţiunea special dedicat

ţii legate de proiectul
„Sistem integrat de management al de

ţul Cara ţii la zi despre
acţiunile campaniei vor fi postate

ţiul de întâlnire al celor care, prin
acţiunile lor zilnice

ţie de sortare
ţie de tratare mecano-biologic

ţii de transfer vor fi constuite la Pojejena,
Bozovici ţelu Ro

ţiile de transfer
ţionarea de echipament pentru colectarea

selectiv
ţean Cara

ţul
Cara

ţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) - Axa
Prioritar ţie 1
„Dezvoltarea sistemelor de management integrat al
de

ţii
suplimentare, persoana de contact este dl Victor
Naidan, manager proiect, telefon: 0255-224.920,
fax: 0255-227.045, e-mail: naidan.victor@cjcs.ro.

ş-Severin anun

şeurilor în jude ş-Severin”
În cadrul proiectului POS Mediu „Sistem integrat

de management al deşeurilor în jude ş-
Severin”, a fost creat website-ul special dedicat
acestui amplu demers: www.004mediu.cjcs.ro -
parte a campaniei de comunicare ce va fi derulat

şi noile reguli
de gestionare a deşeurilor, adic

şi
calitatea vie

şi galeria foto a
activit şoare.

În plus, pentru a veni în sprijinul tuturor locuito-
rilor jude

şi un help-desk, prin care oricine poate
adresa întreb

şi va primi
un r

şeurilor recilabile,
probleme întâmpinate la depunerea selectiv

şeurilor în
jude ş-Severin”. Informa

şi de pe pagina de

Facebook a proiectului - Misiunea „004 Mediu”,
comunitatea celor ce au o atitudine verde, orientat

şi printr-o mentalitate s

şeurilor care va include un depozit
central ecologic de deşeuri, o sta şi o
sta

şi O şu. De asemenea, sunt
prev

şi sta şi
achizi

şeurilor. Implementat de c
ş-Severin, proiectul „Sistem

integrat de management al deşeurilor în jude
ş-Severin” este cofinantat din Fondul European

de Dezvoltare Regional

şeurilor şi reabilitarea siturilor istorice
contaminate”. Proiectul are o valoare total

ă
lansarea website-ului proiectului „Sistem integrat de
management al de

ă
sub numele „004 MEDIU. Misiune în spa

ă detalii legate de proiect,
prezentarea la zi a activită

ă modul în care
fiecare locuitor al jude

ă 004 MEDIU de a proteja mediul

ă ă să se desfă

ări foarte simplu, completând
formularul din sec ă

ăspuns la obiect în cel mai scurt timp posibil:
întrebări legate de separarea de

ă,
sugestii, propuneri sau reclama

ă
spre viitor, spa

ănătoasă,
protejează mediul înconjurător. Proiectul, derulat pe
o perioadă de 44 de luni, până la 31 octombrie 2015,
prevede construirea Centrului de management
integrat al de

ă simplă la Lupac.
Alte trei sta

ăzute construirea drumurilor de acces pentru
depozitul central

ă a de ătre
Consiliul Jude

ă prin Programul
Opera

ă 2, Domeniul Major de Interven

ă de
186.398.069 lei (fără TVA). Pentru informa

Institu
-

ţia Prefectului - Judeţul Cara

ţa
Colegiului Prefectural Cara

ş-Severin
organizeaz

şedin
ş-Severin, cu urm

ă joi, 24 iulie a.c., ora 11,00, la sediul
Palatului Administrativ, Sala de la etajul I,

ătoa-
rea tematică:

Informare privind situaţia cererilor de plată
unică pe suprafaţă (SAPS) depuse în anul 2014,
stadiul derulării plăţilor pentru cererile de plată unică
pe suprafaţă depuse în anul 2013 în sectorul
vegetal.

Informare privind calitatea factorilor de mediu
în judeţul Caraş-Severin, în perioada 01.01.
30.06.2014.

Informare privind situaţia retrocedărilor din
fondul forestier administrat de către Direcţia Silvică a
Judeţului Caraş-Severin şi derularea contractelor de
pază şi administrare a fondului forestier încheiate cu
proprietarii privaţi şi unităţile administrativ-teritoriale.

Diverse.

1.

2.

3.

4.

Întâlnirea trimestrială a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al
jude ă

ăsuri privind Strategia României de incluziune a cetă
ă

ă fie evaluate în mod eficient principalele nevoi ale comunită

ătoarelor institu

ă pentru Ocuparea For ă Cara
ă Jude ă Cara

ănătate Publică, Agen
ă pentru Cultură Cara

ă a Persoanei a jude
ă, Servicii Publice

Administrative, Direc ă de Asisten ă Socială
ăria Re ăria Caransebe

ăria Boc ăria Oravi ăria Anina, Primăria
Moldova Nouă, Primăria Răcă ăria Vărădia, Primăria
Ticvaniu Mare, Liceul Tehnologic „Clisura Dunării” Molova Nouă,
Asocia ă a Romilor ăutarilor Armeni

ării,Asocia ă,
Educa

ă a
ă de către subprefectul jude

ătre
Biroul Jude

ă ă ări în continuare atragerea
ă ă

ă

ă căreia i s-a acordat o importan ă
deosebită a fost cea a căr ă

ă. Reprezentantul Direc ă a Persoanei a jude
ă-i încurajeze pe

membrii comunită ă se adreseze în acest sens institu
ătoarea întâlnire a Grupului de Lucru Mixt va fi organizată

peste trei luni.

ţului Cara
ţiei Prefectului - judeţul Cara

ţa a avut ca scop principal reorganizarea Grupului de Lucru
Mixt, pentru ca, prin extinderea acestuia, conform Planului General
de M ţenilor
români aparţinând minorit ţii romilor pentru perioada 2012 - 2020,
s ţii
romilor

ţa Grupului de
Lucru Mixt fac parte reprezentanţi ai urm ţii publice

ţean Cara
ţean „Gl. Br. Vasile Zorzor” Cara

ţie Judeţean Cara ţia
Judeţean ţei de Munc

ţia pentru Agricultur ţean ţia de
S ţia pentru Protecţia Mediului Cara

ţia Judeţean ţia
de Evidenţ ţului Cara

ţean - Direcţia General Juridic
ţia General ţ ţia

Copilului Cara ţa, Prim
ţa, Prim

ţia Democrat
ţia Nevuparudimos,Asociaţia de Cultur

ţie
ţia Cre Ţiganilor din judeţul Cara

ţului Cara

ţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului -
Judeţul Cara

ţionare al grupului. Prin
activit ţile desf

ţii ţii la activit ţile desf
ţii de romi, în conformitate cu Strategia Guvernului

României de incluziune.
În ce de-a doua parte a ţei au fost abordate teme diverse

de interes general. O problem ţ
ţilor de identitate pentru cet ţenii de etnie

rom ţiei de Evidenţ ţului
Cara

ţilor s ţiei.
Urm

ş-Severin s-a desf şurat miercuri, 16 iulie 2014, în
Sala de protocol a Institu ş-Severin.
Şedin

şi elaborate programe de sprijinire a acesteia.
Astfel, prin ordin al prefectului, din componen

şi
ONG-uri: Inspectoratul Şcolar Jude ş-Severin,
Inspectoratul de Jandarmi Jude ş-
Severin, Inspectoratul de Poli ş-Severin, Agen

ş-Severin,
Direc ş-Severin, Direc

ş-
Severin, Direc ş-Severin, Direc

ş-Severin, Consiliul
Jude

şi Protec
ş-Severin, Prim şi ş,

Prim şa, Prim
şdia, Prim

şi L ş, Liga Romilor
din Clisura Dun

şi Dezvoltare a Romilor „Pipirig Nord” Caransebeş şi
Asocia ştin Umanist ş-Severin.
Coordonarea este asigurat ş-
Severin, Miu Nicolae Ciobanu, iar secretariatul tehnic de c

ş-Severin. Tot în cadrul acestei întâlniri a fost adoptat
şi Regulamentul de Organizare şi Func

şurate, se va urm şi a
altor institu şi organiza şurate în beneficiul
comunit

şedin

ş-Severin le-a transmis liderilor romi s

Incluziunea cet@]enilor români
apar]inând minorit@]ii romilor

Sistem integrat de management al de}eurilor în jude]ul Cara}-Severin

{edin]a Colegiului Prefectural Cara}-Severin
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"Alian

Peste 60% dintre candida
Mai bine de jum

ţa Cre
ţiale din aceast

ţi au promovat examenul de
definitivat, potrivit rezultatelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale ţia României tr ţe care nu sunt
racordate la sistemele de canalizare, potrivit INS

ştin-Liberal

şte în locuin

ă PNL-
PDL" - este numele sub care cele două partide vor participa la alegerile preziden ă toamnă

ătate din popula ăie

Pre
Ministrul Finan

şedintele liberalilor, Klaus Iohannis, a fost desemnat de Delega
şi reprezentan

ţia Permanent ţiale
ţelor Publice ţi ai MFP

au avut o întrevedere cu o delegaţie format ţie al BERD

ă candidatul PNL la alegerile preziden

ă din directori ai Consiliului de Administra

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 504/556/2014
pentru completarea art. 6 din Normele metodologice
privind examinarea medical

ţii în siguranţa transporturilor

ţii nr. 1.260/1.390/2013 (M.O. nr. 408
din 02.06.2014)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 642/2014 pentru
completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului s ţii nr.
1.275/2011 privind aprobarea listelor ţurilor de
decontare ale medicamentelor care se acord

ţionale de s

Ordinul Ministerului Culturii nr. 2357/2014 pentru
modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru
aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia, aprobat

H.G. nr. 441/2014 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din
sectorul laptelui

ţiilor de produc

Guvernul României - Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea

relaţiilor contractuale din sectorul laptelui
ţiilor de

produc

Ordinul Ministerului S ţii nr. 613/2014 pentru
aprobarea procedurilor de informare în vederea realiz

Ministerul S ţii - Procedura pentru transmiterea
informaţiilor referitoare la caracterizarea organului

Ministerul S ţii - Procedura pentru transmiterea
informaţiilor necesare în vederea asigur ţii
organelor din 29.05.2014 (M.O. nr. 416 din 04.06.2014)

Ministerul S ţii - Procedura pentru a asigura
notificarea incidentelor ţiilor adverse grave din
29.05.2014 (M.O. nr. 416 din 04.06.2014)

ţiei Publice nr. 835/2014 privind abrogarea art. 4
din Ordinul ministrului dezvolt

ţiilor (M.O. nr. 425 din 10.06.2014)
Guvernul României - Normele referitoare la

provenienţa, circulaţia

ţiilor de depozitare a materialelor
lemnoase ţiilor de prelucrat lemn rotund,
precum

ţiilor
ce revin operatorilor care introduc pe piaţ

ţinutul

ţi cu caracter
ocazional desf

ţiei Naţionale - Anexa la Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind apro-
barea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimul

ţion

ă ă a personalului
cu atribu

ării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor
ănătă

ănătă
ănătă

ă bolnavilor în
cadrul programelor na ănătate

ă cu modificări ări prin
Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului
culturii

ători din sectorul
laptelui

ători din sectorul laptelui

ănătă
ării

schimbului de organe umane destinate transplantului între
România

ănătă

ănătă
ării trasabilită

ănătă

ării Regionale

ării regionale

ăsuri de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European

ă lemn

ării Rurale - Norma cu
privire la natura, con

ă
ă

ării
achizi ării de calculatoare, pentru anul 2014, din
30.05.2014 (M.O. nr. 433bis din 13.06.2014)

Ordinul Ministerului Mediului ărilor Climatice
nr. 825/2014 pentru modificarea unor acte normative în do-
meniul gestionării de

şi psihologic
şi periodicitatea

examin
şi al ministrului s

şi pre

şi a metodologiei
de calcul al acestora (M.O. nr. 408 din 02.06.2014)

şi complet

şi cultelor nr. 2.379/2006 (M.O. nr. 410 din
03.06.2014)

şi al produselor lactate, precum şi
recunoaşterea organiza

şi al produselor lactate (M.O. nr. 414 din
04.06.2014)

şi al produselor
lactate, precum şi recunoaşterea organiza

şi al produselor lactate din
28.05.2014 (M.O. nr. 414 din 04.06.2014)

şi celelalte state membre ale Uniunii Europene
(M.O. nr. 416 din 04.06.2014)

şi a
donatorului din 29.05.2014 (M.O. nr. 416 din 04.06.2014)

şi a reac

şi
Administra

şi turismului nr.
2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de
urbanism (M.O. nr. 425 din 10.06.2014)

Legea nr. 295(r2)/2004, privind regimul armelor şi al
muni

şi comercializarea materialelor

lemnoase, la regimul spa
şi al instala

şi a unor m
şi al

Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obliga
şi produse

din lemn din 04.06.2014 (M.O. nr. 426 din 10.06.2014)
Ministerul Agriculturii şi Dezvolt

şi fabricarea magiunului de
prune destinat consumului uman din 27.05.2014 (M.O. nr.
429 din 12.06.2014)

O.u.G. nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit

şurate de zilieri, precum şi pentru
modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat (M.O. nr. 431 din 12.06.2014)

Ministerul Educa

şi Schimb

şeurilor (M.O. nr. 434 din 13.06.2014)

Ordinul Ministerului Dezvolt

� Guvernul României - Strategia naţională de export a
României pentru perioada 2014-2020, din 13.05.2014
(M.O. nr. 439bis din 17.06.2014)

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

Începând cu luna septembrie, DIMMMAT dore
ă lanseze un proiect prin care IMM, care au ca obiect de

activitate produc ători cu
vârsta maximă de 40 de ani, vor fi scutite de taxele de raft
în cazul vânzării produselor acestora prin intermediul
marilor lan

şte
s

şi sunt conduse de întreprinzţia

ţuri de magazine (supermarket/hypermarket).

Producătorii agricoli pot depune în perioada
1 - 31 iulie 2014 cererile de

utilizată în trimestrul II
al anului în curs la centrele jude

ă
ă, potrivit unui comunicat alAPIA.

plată a ajutorului
de stat pentru motorina

ţene ale
Agenţiei de Pl ţi ţie pentru
Agricultur

şi Interven

Senatorul , preRozalia Biro şedintele Consiliului
Reprezentan

şi ministru al culturii în locul lui
, care a anun

va fi candidatul acestei forma

ţilor UDMR, este propunerea acestei formaţiuni
pentru funcţiile de vicepremier

ţat c
ţiuni politice

la alegerile prezidenţiale care vor avea loc în luna noiembrie.

Kelemen Hunor ă se va retrage din guvern la
1 august deoarece

Într-o societate eminamente tehnologic ţional
ţiilor de toate tipurile, de la

dependenţa de tutun, alcool sau droguri, la cea legat

ţei drept afecţiune medical
ţii moderne, menit s

ţific. Dar, devine din ce în ce mai
clar faptul c

ţii noi, iar, din aceast
ţie trebuie extins

ţia Naţional

ţific din cadrul
Colocviilor ţifice Adictologia. Manifestarea, intitulat ţia

ţii actuale”, se înscrie într-o serie
ampl ţifice, care î ţia
speciali

ţii, cu formare multidisciplinar

ţii pentru a se adânci în cunoa

ţele lor asupra s ţii, din
perspectiva diferitelor p ţi interesate (persoane dependente,
familie, comunitate, speciali ţi) ţe
implicate în acest domeniu.

ă ă,
omul este tot mai expus adic

ă de jocurile
de noroc sau de utilizarea calculatorului. Recunoa

ă reprezintă un progres
însemnat al societă ă determine o abordare
adecvată din punct de vedere

ă, problemele ă
persoanele dependente, necesită solu ă
perspectivă, conceptul de adic

ă Antidrog, Ministerul Tineretului

ă “Adic
ău asupra societă

ă de sesiuni ă aducă în aten
ării unui corp

de speciali ă, care să
răspundă nevoilor actuale.

Prin acest tip de întâlniri, organizatorii î ă
părăsească planul confruntărilor morale

ă ele, în efectele reale pe care
acestea le produc, în consecin ănătă

ăr

şi informa

şterea
dependen

ştiin
şi incertitudinile, cu care se confrunt

şi studiat în
profunzime.

Agen şi Sportului
şi Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer" al Academiei
Române au organizat primul seminar ştiin

ştiin
şi impactul s

ştiin şi doreşte s
ştilor, dar şi a publicului larg, necesitatea cre

şti în adic

şi propun s
şi juridice legate de

adic şterea comportamentelor
adictive, aşa cum se prezint

şti, guvernan şi a diferitelor ştiin

-

MTS, 16.07.2014

Executivul a adoptat o nou

ţi ce pot fi
ţi în anul universitar 2014 - 2015.

Aceas ta ac tua l i zeaz

ţia
Român ţii în
Înv ţ

ţine
98 de programe de studii universitare de
master noi, 95% dintre acestea fiind
încadrate în domenii de studii universitare
de master deja existente în structura insti
tuţiilor de înv ţ

ţiilor de
înv ţ

ţiilor de înv ţ

ţ ie i Naţ ionale,
www.edu.ro, în secţiunea Nout ţi.

ă Hotărâre
privind domeniile de studii universitare de
master acreditate, programele de studii

ărul maxim de studen

ă Hotărâ rea
Guvernului nr. 581/2013, prin includerea
domeniilor

ă pentru Asigurarea Calită
ă ământul Superior (ARACIS) în

perioada care a trecut de la publicarea HG
581/2013. Programele vor putea fi

ă ământ superior. Alte 52 de
programe de studii universitare de master
au fost eliminate din structura institu

ă ământ superior, la solicitarea insti
tu ă ământ superior, ca urmare a
restructurării ofertei de

ă

şi
num
şcolariza

şi programelor de studii
universitare de master evaluate de Agen

şcolarizate în anul universitar 2014-2015.
Actul normativ recent aprobat con

şcolarizare.
Documentul este disponibil pe site-ul

Min is teru lu i Educa

-

-

MEN 16.07.2014,
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Adic]ia }i impactul s@u asupra societ@]ii
actuale - primul seminar din cadrul
Colocviilor }tiin]ifice “Adictologia”

Anul universitar 2014-2015

Olimpicii români au cucerit patru medalii
(o medalie de aur, două de argint

ă,
organizată în Taipei (Taiwan), în perioada
13-20 iulie.

Olimpicii români au ob ă un
rezultat de prestigiu la Olimpiada
Interna ă de Fizică: cinci medalii,
dintre care două medalii de aur, două
medalii de argint

ă acestui rezultat, România s-a
clasat pe primul loc în Europa, respectiv pe
locul 10 la nivel mondial.

A45-a edi
ă s-a desfă

ări.

şi o
medalie de bronz) la a XXVI-a edi

şi o medalie de bronz.
Datorit

şurat în Kazahstan
(Astana), în perioada 13-21 iulie, reunind
peste 190 de concuren

ţie a
Olimpiadei Internaţionale de Informatic

ţinut înc

ţional

ţie a Olimpiadei Internaţionale
de Fizic

ţi din 48 de ţ

Guvernul a adoptat Ordonan
ăzute în Ordonan ă a Guvernului nr.

2/2014 pentru modificarea
ănătă

ărârea pentru modificarea
ărârii Guvernului nr. 1476/2009 privind

stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării
Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului

European
ălătorilor din transportul feroviar.

Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea schemei
„Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in
perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole in spa

ă o Notă
privind acordarea de asisten ă umanitară de urgen ă
autorită

ăni

ţa pentru prorogarea unor
termene prev ţa de urgenţ

ţii, precum

ţa pentru modificarea
ţarea Agenţiei

Naţionale pentru Locuinţe.

Guvernul a adoptat Hot

ţiile c

ţii
protejate” care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal.

În cadrul ţei de Guvern a fost prezentat
ţ ţ

ţilor ucrainene, prin asigurarea asistenţei medicale în
România pentru militari ucraineni r ţi în conflictul din estul
Ucrainei.

şi completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul s şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.

Guvernul a adoptat Ordonan şi
completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiin

şi
completarea Hot

şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind
drepturile şi obliga

şedin

Conservarea ariilor naturale protejate, a habitatelor
naturale, a florei şi faunei s

şi schimb

şi Schimb

şi Republica Ungar
şi asisten

şti, pe 20 octombrie 2005).
Realizarea celor 20 de leg

ălbatice va reveni structurilor
de administrare special constituite, cu personalitate
juridică, aflate în coordonarea autorită

ărilor climatice, potrivit
unui proiect de ordonan ă supus dezbaterii publice de
Ministerul Mediului ărilor Climatice.

Acordul prevede finalizarea construc ăr
de 20 de legături rutiere peste frontiera de stat româno-
ungară, în conformitate cu dispozi

ă privind regimul frontierei de
stat româno-ungare, cooperarea ă
(semnat la Bucure

ături rutiere a fost finan ă
din fonduri europene, prin Programul de cooperare
transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.

ţii publice centrale
pentru protecţia mediului

ţ

ţiei unui num

ţiile Tratatului între
România

ţa reciproc

ţat

Astăzi (joi, 24 iulie) urmează a fi semnat Acordul
între Guvernul României

ăturile rutiere peste frontiera de stat comună.
şi Guvernul Ungariei privind

leg

Cetăţenii ţii mediului de afacerişi reprezentan vor
putea s ţia persoanelor fizice

ţ
ţii

poate fi consultat gratuit portalul european e-Justice (e-
justice.europa.eu) care cuprinde informaţii actualizate din
registrele de insolvenţ

ţ

ă consulte ă verifice situa
ă din

ă din UE. Serviciul a fost dezvoltat
în cadrul unui proiect derulat de Comisia Europeană, în
colaborare cu registrele de insolven ă din Austria,
Republica Cehă, Estonia, Germania, Olanda, România

şi s
şi juridice aflate în insolven şapte state membre ale
Uniunii Europene. Pentru a accesa aceste informa

şi
Slovenia.

Acte normative incluse pe agenda }edin]ei Guvernului României din 23 iulie
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În perioada iunie - iulie, doar în Regiunea Luhansk, Ucraina, au fost ucise 250 de persoane Parlamentul
Georgiei a ratificat Acordul de asociere cu Uniunea European Guvernul argentinian a semnat mai multe acorduri pentru a împrumuta 7.5 miliarde de
dolari din China ETAa terminat dezarmarea aripii sale militare

Pre Japonia
Comisarul european pentru politica regional

şi 850 au fost r

şi va finaliza dezactivarea armelor r
şedintele François Hollande a anun şi Mongolia au convenit asupra unui

acord de liber schimb
şi modul în care aceasta ar trebui s

ănite, potrivit Misiunii OSCE
ă

ămase, potrivit unui comunicat al grupului publicat în
ziarul basc Gara ă opera ă în Africa de Vest

ă a lansat oficial o consultare publică care solicită opiniile cetă
ă urbană a UE - ce formă ar trebui să ia ă fie pusă în ac

ţat o nou ţiune militar
ţenilor europeni cu

privire la un viitoareaAgend ţiune

După patru ani de blocaj în Consiliul
UE, deputa

ă reia discu

ătit de la 14 la 20 de săptămâni.

ţii europeni au cerut Consiliului
de Mini ţiile privind

. Directiva
extinde concediul minim de maternitate
pl

ştri s
concediul de maternitate

Iranul şi grupul 5+1 (Statele Unite,
Marea Britanie, Fran şi
Germania) au convenit s

ţa, Rusia, China
ă amâne până la

24 noiembrie termenul limită pentru
înche ie rea negoc ie r i lo r asupra
programului nuclear al Teheranului.

Deputaţii europeni au cerut mai
mult ţ

ţ ţii (TTIP) dup

ţ.

ă transparen ă în negocierile privind
Parteneriatul transatlantic pentru
comer ă
o dezbatere cu Karel de Gucht,
comisarul european pentru comer

şi investi UE-SUA

Comisia a adoptat o propunere cu privire la un nou program care va ajuta
statele membre să î ă ofere servicii digitale
interoperabile la nivel na

ă ă fluidă, pe cale electronică, între administra

ă
ă ă domiciliul în alte state

ă ă în întreaga Uniune. În acest context, cetă
ă interac
ă.

Din păcate, anumite probleme precum complexitatea modului de
organizare, procedurile caduce ă foarte
des bariere electronice care împiedică cetă ă utilizeze în
mod eficient serviciile publice ă buna func

ă (Raportul pe 2014 al Comisiei privind
e–guvernarea) arată că guvernele statelor membre au încă mult de lucru
pentru ca întreprinderile ă ă aibă acces facil la serviciile publice
online, chiar

ă
ării.

La nivel european, interoperabilitatea este necesară pentru punerea în
aplicarea cu succes a numeroase domenii de politică ale Uniunii, cum ar fi pia

ă, mediul, afacerile interne ămile ănătatea,
identitatea electronică

ă pe experien ă
ă ă decenii, care au

sprijinit în primul rând stabilirea unor conexiuni electronice în cadrul
administra

ă în decembrie 2015
ără e-Prior (un sistem informatic pentru

facturarea electronică
ă

ă facă schimb de informa
ă în toate limbile oficiale destinat institu

ă

şi modernizeze administra şi s
şi european. Acest nou program, intitulat ISA2,

se va baza pe reuşitele predecesorului lui, ISA (Solu
şi va asigura interac

şi intersectorial

şi îşi schimb şi tot mai multe întreprinderi au
activit şi opereaz
şi întreprinderile trebuie s

şi greoaie şi lipsa de cooperare creeaz
şi întreprinderile s

şi care afecteaz

şi cet
şi în interiorul statului membru din care provin. În plus, serviciile

publice transfrontaliere sunt disponibile online pentru resortisan

şi justi şi fiscalitatea, s
şi achizi

şi pe
rezultatele programelor desf şurate de Comisie timp de dou

şi în prezent punerea
în aplicare a serviciilor tranzac

şi va dispune de un pachet financiar de
131 de milioane de euro.Acest program înlocuieşte actualul program ISA, care
se termin şi care a avut ca rezultat o serie de ini

şi schimbul de documente privind achizi

şi statelor membre),
precum şi un sistem care permite colectarea online a declara

şti europene.

ţiile
ţional

ţii de interoperabilitate
pentru administraţiile publice europene), ţiunea
transfrontalier ţiile
publice europene.

Acest lucru este esenţial deoarece, în Europa de azi, tot mai mulţi cet ţeni
lucreaz

ţi comerciale ţenii
ţioneze frecvent cu administraţiile statelor

membre, pe cale electronic

ţenii
ţionare a pieţei

interne.
Un raport publicat luna trecut

ţenii s

ţii unui alt stat
membru UE doar în proporţie de 42 %, cu 30 de puncte procentuale mai puţin
decât proporţia în care serviciile publice sunt disponibile online pentru cet ţenii
ţ

ţa
intern ţia, v

ţiile publice. Toate aceste domenii vor beneficia
de ISA2.

Programele de interoperabilitate au evoluat mult începând din momentul
introducerii lor, în anul 1995. ISA2 se bazeaz ţa colectiv

ţiilor publice, apoi disponibilitatea informaţiilor pe internet,
mijloacele electronice de colaborare a serviciilor publice

ţionale pretutindeni în Europa.
ISA2 va viza perioada 2016-2020

ţiative
foarte valoroase, printre care se num

ţiile publice),
sistemul de informare al pieţei interne (IMI), care le permite autorit ţilor
naţionale s ţii), MT@EC (un serviciu de traducere
automat ţiilor UE

ţiilor de susţinere
pentru iniţiativele cet ţene

Context

Comisia Europeană - IP/14/739 26/06/2014

Când cargoul automatizat al ESA, destinat
aprovizion

-

-

ării Sta
ă la întoarcere, momentele sale finale -

dezintegrarea - vor fi înregistrate din interior de un aparat
unic de fotografiat în infraro

ără pilot (ATV) 5, Georges Lemaître,
încheie misiunea de ă
Interna ă (ISS). Agen ă Europeană a
conceput, dezvoltat ă luni, o "cutie
neagră" care con

ământ după ce vehiculul se dezintegrează.
Potrivit ESA, camera infraro

ă pe un suport în interiorul navei spa
ă cu un aparat de fotografiat i-Ball al JAXA,Agen

ă Japoneză,

ă a evenimentului.
"Aceste instrumente diferite se vor completa reciproc",

explică Neil Murray, lider de proiect pentru ESA.
NASA a mai efectuat experimente similare, cu recor

derul său, în timp ce i-Ball al JAXA a adunat fotografii în
timpul reintrării navei japoneze de aprovizionare, în 2012.
Cu toate acestea, pentru ESAacest lucru este ceva nou.

Provocarea cea mai mare a fost proiectarea unei
capsule care să supravie ă la 1500 grade C, la
reintrarea în atmosferă, ă transmită date utile la sol,
indiferent de altitudine sau orientarea acesteia.

Aparatul de fotografiat infraro
ă cu restul navei spa

ă sferică protejată de

un scut de căldură din ceramică.
"Reentry SatCom are o antenă, astfel că, odată ce se

declan ă dezmembrarea vehiculului, începe
transmiterea datelor la sateli

ăugat Neil.
"Ruptura va avea loc la aproximativ 70-80 km altitudine,

lăsând SatCom să cadă cu o viteză de 6-7 km/s. Coborârea
va genera plasmă la temperaturi ridicate în jurul capsulei,
dar semnalele de la antena omnidirec ă ar trebui să
poată trece prin stratul de fluid fierbinte. În plus, semnalul
va continua după ce frecarea atmosferică a încetinit
SatCom la niveluri la care nu se mai formează plasmă,
undeva sub 40 km, la o altitudine la care sateli

ă devină vizibili".
Cel mai recent dar

ătire pentru lansare de la portul spa
ă. Aceasta va avea loc după 24 iulie, data

anun ă ini ă pentru verificări suplimentare
la racheta purtătoare,Ariane 5.

Ajuns pe orbită, el va andoca la ISS pentru a livra mai
mult de

ă ămâne ata
ă deasupra Oceanul Pacific, unde va

arde.
Toate cele patruATV-uri anterioare s-au comportat la fel

dar există un interes sporit în acest particular proces de
reintrare distructiv, pentru că este vehiculul final.

Rezultatele vor fi utilizate pentru a confirma modelele
computerizate folosite pentru a prezice distrugerea sate
li ă. Chiar ă va
fi în cele din urmă obligată să coboare de pe orbită, astfel
încât există interes larg pentru în

ţiei Spaţiale Internaţionale, arde în
atmosfer

ţia Spaţial
ţional ţia Spaţial

ţine un sistem de camere concepute
pentru a înregistra evenimentul dramatic

ţiale,
împreun ţia
Spaţial

ţuiasc

ţiale,
dar imaginile ultimelor 20 de secunde vor fi transmise

ţii de comunicaţii Iridium aflaţi
în linia de vedere", a ad

ţional

ţii Iridium ar
trebui s

ţiale automate ESA, Georges Lemaître, este în faza de
preg ţial al Europei din
Guyana Francez

ţat ţial fiind amânat

ţie,
va reintra în atmosfer

ţilor care se întorc în atmosfer ţia Spaţial

ţelegerea procesului.

şu.
Planul va fi pus în aplicare pentru când vehiculul de

transfer automat f
şase luni la Sta

şi testat, în doar nou

şi transmite
imaginile pe P

şu Break-Up Camera
(BUC) va fi fixat

şi un aparat de înregistrare, Re-entry
Break-up Recorder al NASA, pentru a furniza o imagine
complet

şi s

şu, prins cu şuruburi pe un
rack al ATV-ului, va arde împreun

şi
stocate pe Reentry SatCom, o capsul

şeaz

şi ultimul din cele cinci cargouri
spa

şase tone de carburant, bunuri şi experimente.
Apoi, dup şase luni în care va r şat de sta

şi Sta

Momentele finale ale ATV-ului ESA, filmate din interior

C@l@tori]i? Nu uita]i cardul
european de asigur@ri de

s@n@tate!
Când vă afla ă ă din UE, cardul european

de asigurări sociale de sănătate (CEASS) vă
facilitează accesul la serviciile medicale de care a

ă vă afla ă ă din UE, CEASS vă
oferă acces la unită ă permite
să beneficia

ă ă. Costurile diferă
de la o ă la alta, în func ănătate,
dar cardul le-ar putea reduce ări, v-ar
putea garanta chiar

ări de sănătate
ări ale Uniunii Europene, precum

ălători ă sunte
ănătate, nu uita ă:

este recomandat să ave
ălătorie. Cardul nu acoperă asisten ă din

sistemul privat, cheltuielile de repatriere sau salvare
montană, ori pierderea sau furtul de obiecte de
valoare.

el nu poate fi folosit nici în cazul tratamentelor
planificate.

cardul se ob ă au existat
cazuri în care unii intermediari au perceput taxe
pentru eliberarea lui.

ă ajuta să vă planifica ălătoria, mai
multe magazine de aplica ă pun la dispozi

ă
informează

cum trebuie să utiliza ările vizate

ă vă pierde
ă cardul CEASS

ţi în alt ţar

ţi
putea avea nevoie. Astfel, puteţi economisi timp

ţi în alt ţar
ţile medicale de stat

ţi de tratamentul la care au dreptul
ţenii asiguraţi în ţara respectiv

ţar ţie de sistemul de s
ţ

ţine de la casele naţionale de
asigur

ţ
ţia

Când c ţi, chiar dac ţi în posesia car
dului european de asigurare de s ţi c

ţi
ţa medical

ţine gratuit, de

Pentru a v ţi c
ţii v ţie, în 25

de limbi, noua aplicaţie CEASS. Aceasta v

ţi cardul în ţ
ţi obţine rambursarea costurilor

pe cine puteţi contacta dac ţi cardul.
Aplicaţia nu genereaz

şi
bani. Dac

şi v
şi

cet

şi, în unele
şi acces la îngrijiri gratuite.

Cardul se ob
şi poate fi folosit în toate cele 28

de şi în Islanda,
Norvegia, Elve şi Liechtenstein.

şi o asigurare de
c

şi se pare c

şi
cum pute

şi nici nu îl
înlocuieşte.

Fiţi preg ţi

ţi pe drum? Desc ţi aplicaţia!

ăti

Sunte ărca

-

�

�

�

�

�
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Comisia European Mediu, consumatori şi să - ănătate
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Eliminarea barierelor electronice

Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a încheiat
vizita înAmerica Latin

şi
Argentina. China este al doilea partener
comercial al Cubei, dup şi primul
s

ă cu o oprire la Havana.
Turneul a inclus Venezuela, Brazilia

ă Venezuela,
ău donator de fonduri.

Pe 17 iulie 2014, un avion Boeing 777 al
Malaysia Airlines cu 298 de pasageri la bord,
ce efectua o curs

ţele separatiste
proruse, pe de alt

ţie în care cere acces internaţional la locul
unde se afl ţele avionului doborât în
Ucraina ţilor militare în jurul
acestei zone.

Rezoluţia face apel pentru o "anchet
ţional

ţial ca rezoluţia s
ţia Internaţional ţiei

Civile - mai degrab ţile ucrainene
- s

ţial
anchetatorilor olandezi în Ucraina, au ajuns la
Farnborough, în Marea Britanie, unde experţii
urmeaz

ţi în tragedia din 17 iunie, au ajuns în
Ţ ţar

ă Amsterdam - Kuala Lumpur
s-a prăbu

ă parte.
Înaintea demarării anchetei oficiale, se

presupune că avionul a fost doborât de o
rachetă sol-aer.

La începutul săptămânii, Consiliul de
Securitate al ONU a adoptat în unanimitate o
rezolu

ă rămă
ă

ă inter
na ă completă, aprofundată

ă". Rusia a cerut ini ă
afirme că Organiza ă a Avia

ă decât autorită
ă preia conducerea în cadrul anchetei.

Miercuri, 23 iulie, cutiile negre ale avionului
ce efectua zborul MH17, predate ini

ă să le decripteze ă încerce
determinarea cauzei prăbu

ările de Jos, ă de unde proveneau
majoritatea pasagerilor, unde au început
procedurile de identificare la un spital militar.

şit în estul Ucrainei, teatrul unor lupte
intense între armata şi grupurile paramilitare
ucrainene pe de o parte şi for

şi
şi încetarea activit

şi indepen
dent

şi s
şirii avionului.

Tot miercuri, o parte din sicriele celor
deceda

-
-

Senatul SUA a votat recent, în unanimi-
tate, o rezoluţie care exprim

ţiunea Israelului "Protective Edge" în
Fâ

ă sprijinul pentru
opera

şia Gaza şi solicit

şi Hamas,
au crescut dup

şi. Un adolescent palestinian a
fost g

şie, ca r
şi Israel "s-a ap

şi cu precau

ă Hamas să oprească toate
atacurile cu rachete asupra Israelului.

Tensiunile în regiune, între Israel
ă ce trei adolescen

ăsit ulterior mort în ceea ce se crede a fi
represalii la moartea celor trei tineri.

Au urmat tiruri de rachete din fâ ăzbu
nare, ărat" prin bombardamente,
în primă fază, urmate de invazia terestră.

Într-unul din cele mai dens populate locuri
din lume, chiar ă de civili, pe
care, afirmativ, israelienii le-au luat, numărul
mor ăsoară în sute, din care cel pu

ţi israelieni din
colonii au fost uci

ţii faţ

ţilor se m ţin o
cincime sunt copii.

-



Vând la Jena vacă de 8 ani, 18 l
lapte pe zi, 3500 lei neg sau la
schimb pe oi, miei. Tel. 0736-
097252. (RR)

Vând la Teregova iapă de
culoare neagră de 6 ani, 2600 lei
neg; cazan de făcut ă, din
aramă, de 90 l, cu răcitor, 1000 €
neg. Tel. 0735-824125, 0725-
072297. (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

ăr la Sichevi
ă. Tel. 0730-

529337, 0767-943102. (RR)
Vând în Re ă 1 an

ă ă. Tel. 0734-
089345. (RR)

Vând la Târnova 2 cai, 3

ărbunari mânz de 1 an

ăsar de 3 ani, 700 kg, culoare
ro

ă
ăl

ă, pu ă, 530 lei;
tablou pictat în Germania, 1980, 80
lei; serviciu din por

ă
pentru chiuvetă, în cutie, 80 lei;
suport inox pentru perie

ă, 30 lei; încărcătoare telefon,
5-10 lei/buc; aparate defecte pentru
piese: radio casetofon, aspirator;
veioză pentru birou, 10 lei; veioză
pentru dormitor, 10 lei; oglindă
rotundă, 25 lei; haină din piele
mărimea 44-46 ăl ăminte din
piele mărimea 37-38, pentru femei;
pre

ă de spălat
automată, 350 lei; canapea , 500 lei;
îmbrăcămin te pent ru femei
mărimea 46-48 ăl ăminte din
piele mărimea 37, pentru femei;
pre

ăura

ă 9 ani gestantă în luna
6-a, 3500 lei neg. Tel. 0762-667790.

Vând în Dalci, Turnu Ruieni,
vacă. Tel. 0737-286074. (RR)

Vând în Lugoj acordeon 80 ba
ă sârbească

de 100 de ba

ţuic

ţa dulap de haine
cu 2 u

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

Cump ţa convertor
pentru aparat de sudur

ţa juninc
ţic

ţa 3 jaluzele
verticale 2.10, 1.72, 1.24 m l ţime,
în ţime 2.00 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)

Vând în Re ţa congelator 5
sertare, 250 lei; ma

ţ

ţuri neg. Tel. 0747-832171. (RR)

şi
şi, format din 2 corpuri, 300 lei

neg; servant

şi greut

şi şi 4
luni, vac şi vi

şi 4 ani,
2000 € neg; 50 oi de Petroşani, 500
lei/buc neg. Tel. 0764-422290. (RR)

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

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

Vând în Reşi

şi hârtie
igienic

şi înc

şi
şin

şi înc

Vând la Mâtnicu Mare t ş
150 kg, 1500 lei. Tel. 0762-188929.

Vând vac

şi,
7+3 registre; armonic

şi; clarinet. Tel. 0723-
970540. (RR)

Vând în Timiş iezi în jur de 25 kg,
7 lei/kg viu. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând mobil

Vând ma

ă veche. Tel. 0355-
411785, 0747-096075, 0771-
669426.

Vând vacă cu 2 vi

ă de cusut Singer,
250 lei; sobă electrică cu 4 ochiuri,
350 lei; coarne de cerb 100 lei;
pălării bărbăte

ă de un an

ăciuli ăl ăminte
femei, toto

ărba ă la
8 ani. Tel. 0255-520063.

ăr la Mehadia laptop, ofer
maxim 300 lei. Tel. 0721-698600 (rr)

Vând la Sacu 3 porci, 50-60-110
kg, 8 lei/kg; iapă 9 ani, 2500 lei neg.
Tel. 0732-982025. (RR)

Vând în Re ă sufrage-
rie culoare neagră, 900 lei; dulap
dormitor cu u ă
mare, 1000 lei; ma ă de cusut
Singer, manuală, în stare perfectă
de func ă elec-
trică de cusut cu dulap încorporat, în
perfectă stare, 100 €; ma ă de
spălat automată, 500 lei; tv plasmă,
diagonala117 cm, în garan

ă foarte vechi, 100 €;
saltele în perfectă stare, diferite
mărimi, 100 lei/buc. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând mobilă stil mai vechi
compusă din dulap cu 2 u ă
deasupra, pat pliant, masă

ărucior pentru copii,
nou, 250 lei; bicicletă pentru copii
peste 4 ani, galbenă, 200 lei;
plapumă 2 persoane, 60 lei; dună,
80 lei; canapea, 300 lei. Tel. 0727-
878510, 0355-426867. (RR)

Vând la Doclin vacă 5 ani, alb cu
ro ă ultima lună, 4000 lei
neg. Tel. 0741-911366. (RR)

Vând la Boc ă

ăsări; porci
60-70 kg, 10 lei/kg; porci 80-140 kg,
9 lei/kg; vier marele alb cu landras
160 kg, 1800 lei neg; scroafă
gestantă în 2 luni, 160 kg, 1800 lei
neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Boc
ăti

ăzi rămase
din vânzări, 100 lei/buc; 1 mc
material pentru rame, 500 lei; 5000
g propolis; 1000 kg prune, 2 lei/kg.
Tel. 0755-042152. (RR)

ţei

Vând c ţe, înc ţ
ţi,

baticuri, po
ţi ţe fete pân

ţa mobil

ţionare, 250 lei; ma

ţie, 350 €;
ceas pendul

ţi de lucern
ţi de paie;

ţi
de iernare, 300 lei/buc; l

şi un taur de
450 kg. Tel. 0767-186319.

şin

şti, 15 lei. Tel. 0255-
257476.

Vând juninc şi 4 luni.
Tel. 0734-089345.

şei copii, papuci adul
şete tricotate, blugi

b şi femei, rochi

Cump

şi

şi culisante şi oglind
şin

şin

şin

şi şi vitrin
şi

scaune, 400 €; c

şu, gestant

şa balo
şi balo şrot de floarea
soarelui; sorg pentru p

şa 15 familii de
albine, 500 lei/buc; 10 roi preg

Vând la Vârciorova orgă
Yamaha, 250 € neg; moară de
măcinat pe 2 palete, 150 € neg;
motor de circular robot, 200 € neg.
Tel. 0725-088890. (RR)
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Vând la Rusova 2 iepe, de 6 şi
10 ani, au mânji, 1000 €/buc. Tel.
0761-820590. (RR)

Vând la M
şi

500 lei; mas
şin

şin

ş vi
ş, roşu cu alb, 1150 lei neg. Tel.

0721-209484. (RR)
Vând în Reşi

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

şi

Vând la Anina maşin

şi Winston,
diagonala 40/23, 350 lei/buc; piese
din mobil

şat

şi 2013, pe în

Şemineuri executate la
comand

ştrii din marmur
ştrii se execut

şi
montaj la pre

şi
pr

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

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

Vând la Jamu Mare 4 capre cu 4
iezi, 450 lei, sau schimb pe cal
pentru căru ă. Tel. 0742-544119. (rr)

Vând la Gherteni ărcat,
tăura

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 Re
ă, 100 buc, 10 € neg/buc; 2

tv Sanyo, noi, sigilate, diagonala 60,
cu telecomandă, 450 lei/buc;
pichamăr mare, 150 € neg. Tel.
0721-829389. (RR)

ă de cusut
marca Pfaff, 350 lei; 2 saltele Relaxa
pentru dormitor, aproape noi,
mărimea 190x87x16 cm, 120
lei/buc; 2 tv color, Sony

ă de tineret, începând cu
200 lei/buc; costum popular pentru
femei talia 42-44, 250 €; chiuvetă
dublă din inox, 70 lei; 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)

Cumpăr bicicletă fitness. Tel.
0725-088890. (RR)

Vând ieftin răcitor lapte inox, 430
l, monofazat, panou digital, la 10
lei/l. Tel. 0747-700044.

Vând două căr ă
2014

ă sau după modelul cerut de
dvs. Placaj travertin lungimi libere
de la 79 lei/mp, calitate deosebită.
Balu ă de calitate,
balu ă super lustrui

ăm transport

ă foarte
bună. Tel. 0731-418674.

Vând aparat electric de bărbierit,
100 lei. Tel. 0740-619914.

ă, serviciu de masă 12
persoane cu cobalt, serviciu de
fructe albastru (de colec

ă muzicală Tevion,
pat metalic o persoană nefolosit, din
Germania, serviciu de cafea

ăjitură 6 persoane, englezesc (de
peste 100 ani). Tel. 0724-248262.

Vând congelator 5 sertare, pat
extensibil, 2 paltoane de damă
blană nr. 48, încăl ăminte de damă
nr. 37 din Germania, îmbrăcăminte
de damă. Tel. 0747-832171.

ţ
ţel înţ

ţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bun

ţii/minut, 250 lei; aragaz electric
la 220 V, 150 lei; discuri de t

ţa stâlpi de
marmur

ţi legislaţie rutier
ţelesul tuturor.

Tel. 0740-520382.
Monumente funerare de la 599

lei .

ţi
sau antichizat.Asigur

ţ foarte avantajos.
Detalii pe www.romarmura.com, tel.
0766-860854.

Vând în Soceni vac

Vând aspirator vertical cu perie
rotativ

ţie, peste
100 ani), combin

ţ
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Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

14 i 137,8023
15 i 137,0838
16 i
17 i 137,4883
18 i 138,2701
21 i 138,8491
22 i 138,4119
23 i

ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014 136,6122
ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014 136,6122

Cumpăr pat recameu (model
vechi) în stare bună, pre

ălcat Mure

ă.

ăcut glicemia +
teste, în stare foarte bună.

ărcătoare pentru
telefoane celulare Nokia, Motorola

ă

ă de
220V, memorie DDR 256 MB

ă.

ţ accesibil.
Tel. 0355-426953.

â fier de c tv
a lb -negru Diamant 249 cu
diagonala de 61 cm. Tel. 0725-
744644, 0741-633690.

Vând tv color Vestel cu diago
nala de 51 cm, cu telecomand Tel.
0725-744644, 0741-633690.

Vând aparat de f
Tel.

0770-515588, 0737-575779.
Vând dublu radiocasetofon

Osaka, casete audio 2 difuzoare
marca Grundig. Tel. 0725-744644,
0741-633690.

Vând înc

Tel.
0725-744644, 0741-633690.

Vând un aparat foto Smena 8M,
un aparat foto digital Ranger, un
radio pe baterii Mamaia 4, un radio
cu ceas Kosmodisk, o surs

Tel. 0725-744644,
0770-515588.

Vând tv color Philips cu diago
nala de 51 cm, cu telecomand Tel.
0725-744644, 0741-633690.

V nd

-

-

ş şi

şi

şi Alcatel, în stare foarte bun .

şi
palete de mixer.

Vând la Teregova căru ă pentru
2 cai, 1200 lei neg. Tel. 0735-
824125, 0725-072297. (RR)

Vând la Sichevi
ă, 3000

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

Vând la Târnova tractor 650 în
stare de func

ăr balotieră de balotat fân,
ofer până la 1000 €. Tel. 0764-
422290. (RR)

ă,
4x4, cauciucuri antiderapante, pie-
se de schimb, radiat, 1000 € neg sau
schimb cu miei sau oi; 3 motorete
înscrise, în stare foarte bună, de 49
cmc. Tel. 0762-188929. (RR)

ţ

ţa 2 cositori
Carpatina în stare foarte bun

ţionare, 2100 € neg.
Cump

Vând la Caransebe

ţie capital

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

şiţa 4 jante tabl

ş Suzuki
Samurai, an 1987, motor de 1.3,
1250 € neg; microbuz Mercedes
Sprinter 313 TDI de persoane, an
2000, 15+1 locuri, 3500 € neg; Aro
10, 4x4, motor de 1.4, înmatriculat,
acte la zi, 4000 lei neg. Tel. 0721-
252861. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare Aro 244,
motor Braşov, repara

Vând la Re ţa Ford Mondeo, an
2002, cutie automat

ţuri foarte
avantajoase; jante aluminiu 15, 16,
17 ţoli, 550 lei/set; jante tabl

ţoli, 50 lei/buc; cauciucuri de
iarn

ţi,
250 lei/buc; cositoare pentru
stadion, pe benzin

şi

şi var
şi b

ă de viteze,
argintiu metalizat, recent adus din
Germania, euro 4, toate dotările,
1700 € neg; dezmembrez Renault
Twingo, an 2000, pre

ă pe 13,
14, 15

ă ă, diferite dimensiuni, 50
lei/buc; biciclete de femei ărba

ă, 600 lei;
cositoare pe benzină, manuală, 350
lei. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
Abonamentele se pot face la factorii po ţ.

ţii suplimentare ţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

lei ............ 6 luni
lei ......... ...
lei ......... ... 1 an

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

Auto-Moto-Velo
Vând Golf 3, 1994, stare

perfect

Vând în Re

ă, fără accidente, acte la zi,
1,8 benzină, taxa nerecuperată,
adeverin ă ANAF, multe utilităţ ţi,
1.250 € neg. Tel. 0743-738531.

ţa Vw Polo,
benzinar, înmatriculat. Tel. 0729-
067316, 0743-548886.

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

Vând la Sacu motocultor de 7
CP, aproape nou, 400 € neg; scuter
Honda Bali, motor de 49, înscris,
acte la zi, 350 € neg. Tel. 0732-
982025. (RR)

şi

Vând 2 căru

Vând la Oravi

ţe, 1500 lei ambele.
Tel. 0762-667790. (RR)

ţa motocross de
teren, 600 € neg. Tel. 0728-409444.
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Debitoarea SC Alicom SRL, cu sediul social în sat Zăvoi, comuna
Zăvoi, FS, nr. 25, jud. Cara

ăr de înregistrare fiscală
3066808, 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.

ş-Severin, nr. de înmatriculare la registrul
comer ş-Severin J11/1284/1992, num

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

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 29.08.2014.

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 04.09.2014, ora 13:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş-Severin la dosar
2097/115/2014, fiind timbrat

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 18.08.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

15.09.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 09.10.2014.
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
04.09.2014, ora 12:45 la sediul lichidatorului judiciar.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL

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

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

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u l i e

RE

38

ŞIŢA:

Ţ

administrator credite: 1; fasonator mecanic (cherestea):
15; gestionar depozit: 1; lucrător gestionar: 1; muncitor necalificat în
silvicultură: 5; ospătar (chelner): 1;

fasonator mecanic (cherestea): 1; gaterist la tăiat bu
ător de sarcină: 1; motorist la motoagregate

ă: 1; muncitor necalificat în silvicultură: 1;
ă de mare tonaj: 1;

bucătar: 2; cameristă hotel: 4; lucrător
bucătărie (spălător vase mari): 2;

ANINA:

BĂILE HERCULANE:

TOTAL JUDE :

şteni:
1; leg şi maşini în
silvicultur şofer
autocamion/maşin

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.07.2014

Reşiţean, singur, 1,75/78/49,
caut partener

ţie serioas

ţie serioas

ţie de prietenie, eventual
c

ţie de prietenie, eventual

ă pentru călătorii moto,
suplă, pt. a putea intra în echipa-
ment gros: 36/38. Tel. 0771-089215.

Bărbat 55 ani doresc să cunosc
doamnă până în 60 ani pentru
rela ă. Tel. 0743-992792.

Doamnă 50 ani doresc să
cunosc domn 45-50 ani pentru o
rela ă. Tel. 0741-528025.

Văduv, pensionar, 56 ani,
inginer mecanic, doresc să cunosc
doamnă vârstă apropiată, pentru o
rela
ăsătorie. Tel. 0733-783616, 0733-

783614.
Bărbat 43 ani, caut doamnă

pentru rela

Matrimoniale

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 în Câlnic pensionar cu
pensie mică pentru colaborare. Tel.
0255-210535. (RR)

Instalator profesionist, montez
centrale termice, apometre,
chiuvete, wc-uri, căzi baie, cabine
du

ătoare,
doze etc. Tel. 0740-520382.

ş, robinete, baterii, şi
henco etc. Tel. 0728-813340.

Electrician schimb şi montez ta
blouri electrice, siguran

ţevi cupru

ţe automate,
aplici, lustre, prize, întrerup

-

Caut bărbat pentru ajutor în
gospodărie, la sat. Ofer cazare,
masă şi salariu negociabil. Tel.
0255-261119, 0786-766216.

V nd pel Tigra Twin Top
2007

3. 0729-960060

â O din
, decapotabil cu hard top,

diesel, stare impecabil

ţ
200 €. Tel. .

ă
ă, spoiler

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

Vând în Re ţa Opel Vectra A1,
an 1991, 1600 cmc, benzinar, 300 €.
Tel. 0741-915950, 0755-199269 (rr)

Vând la M

ţie, an 2003,
poate fi v

ţa motociclet

ţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinut

ţi complete de Ford, Vw
Polo, pe 13, 500 lei; roat

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

ţe de frân ţ

ţa camion Iveco an
1990, 1500 € neg. Tel. 0721-829389

Vând la M

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

ţa semiremorc

ţie, an 2000, 500 € neg; remor
c ţ

şi

ş un Rover
414 pe benzin

şi
geamuri electrice, volan reglabil,
acte la zi, înscris pe persoan

şi

şi 14

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

şi

şi, motor 1.8, benzinar, consum
6.5%, an 1997, neînmatriculat, un
rând de numere roşii, 1400 € neg;
Fiat din 1997, motor 1.8, benzinar,
un rând de numere roşii, 1200 €,
Daewoo Lanos cu 4 uşi, an 1998,
înmatriculat în România în 2010,
taxa nerecuperat

şi

şi, maşin
şov, 4x4,

neînmatriculat, cu acte, 800 € neg.
Tel. 0757-311013. (RR)

Vând în Ersig Mercedes-Benz
Vito an 2000, 3500 € neg; Dacia pe
injec

şin

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

Vând Dacia cu injec
ăzută pe str. Cerna nr.3,

900 € neg. Tel. 0355-415095. (RR)
Vând în Caransebe

ă, motor 1.4, consum
5%, închidere centralizată, oglinzi

ă fizică,
taxa nerecuperată, an 1997, 1600 €
neg. Tel. 0741-330588. (RR)

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

ă în garaj, 1300 € neg;
motocicleta Honda CM400T cho-
pper, 43.000 km, neînmatriculată,
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 în Re

ăureni Audi A3, cu 2
u

ă, motor 1.4
benzinar, consum 5%, 1300 €. Tel.
0746-944841. (RR)

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

ă, 2 bucă

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

Vând în Re ă
pentru tractor cu o singură axă,
basculabilă, 800 €; combină
Massey Ferguson, masă de 3 m,
motor Perkins, revizia făcută, 5000
€; Dacia Solenza, an 2004, 75.000
km parcur ă de garaj, 1500
€; Aro 244 cu motor de Bra

ă pentru cai, căru ă sau ma ă,
400 € neg. Tel. 0754-812188. (RR)

Vând garaj intabulat, în Micro 2
proprietar pe teren. 8900 €. Tel.
0728-813340.

-

Oferte-Cereri

de Serviciu
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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.

S.C. Elit S.R.L. angajează
lucrător comercial.

Tel. 0749-169 739
0720-660 895

Caut loc de muncă în Re

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

şiţa, în
Govândari, îngrijesc copii sau
b

c
ţa. Tel. 0720-372179.

B

ţii, pentru
prietenie, eventual c

ţ
ţii, maxim 52 ani, pentru

prietenie, eventual c

ăsătorie. Antialcoolic, nefumător,
stabil în Re

ărbat singur, zona Lugoj, 1,72,
ochi alba ă 55-70
ani, liberă, fără obliga

ăsătorie. Tel.
0732-544397.

Bărbat 52 ani, fără copii, 1,75,
doresc cuno ă cu doamnă fără
obliga

ăsătorie. Tel.
0725-348218.

şi

ştri, caut doamn

ştin

În urma demersurilor întreprinse de Primăria Municipiului Re
ă, o serie de societă

ă la această dată
250 de noi locuri de muncă.

În prezent, potrivit datelor centralizate de administra ă,
furnizate de către angajatori, în Re

ă, după cum urmează
SC New Line SRL- 30 de locuri de muncă
SC Jupiter Serv SRL 20 de locuri de muncă
SCAutoliv România SRL 10 locuri de muncă
SC Trimsol România SRL 10 locuri de muncă;
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa

direct societă

şi

şi

şi

ţa
pentru crearea de locuri de munc ţi comerciale s-au
localizat în municipiu. Cel mai important angajator, care s-a localizat în
municipiul Re ţa din septembrie 2012, a creat pân

ţia local
ţa, sunt disponibile 70 de locuri de

munc

ţilor mai sus menţionate.

:

-
-
-

�

�

�

�

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

Creşterea competitivită ă
ă

pentru dezvoltarea strategiei de firmă

ţii societ ţii Elcom Activ Trading S.R.L.
prin facilitarea accesului la servicii de consultanţ

Reşiţa, iulie 2014

Fondul
European de Dezvoltare Regională

Obiectivul proiectului

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

S.C. Elcom Activ Trading S.R.L. cu sediul în sat Valeadeni, comuna Brebu, Fosta
UM 2902, Depozit C13, cam. 1, jud. Caraş-Severin derulează, începând cu data
de 13.06.2014 proiectul “Creşterea competitivităţii societăţii Elcom Activ
Trading S.R.L. prin facilitarea accesului la servicii de consultanţă pentru
dezvoltarea strategiei de firmă“ (cod SMIS 44845), co-finanţat prin

, în baza contractului de finanţare încheiat
cu Ministerul Fondurilor Europene prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 151.590,00 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 84.000,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Brebu pe o durată de 6 luni.

presupune apelarea la servicii de consultanţă în vederea
stabilirii traiectoriei afacerii într-un areal geografic complet nou.

Nume persoană contact Bucătaru Roxana

Funcţie: Manager de proiect

Tel. 0758100054, Fax: 0356815546, e-mail: scelcomtradingsrl@yahoo.com

www.amposcce.minind.ro

www.adrvest.ro

Firmă de construc
ăm lucrări la

cheie, inclusiv instala
ă. Evaluarea lucrării gratis,

fără nici un fel de compromis.
Contact e-mai l iani telechi@
yahoo.com sau tel. 0773-586068.

Repara ma ălat,
frigidere, aragazuri, la domiciliu
clientului. Tel. 0746-213516.

Primesc fete în gazdă. Tel. 0729-
115691.

Silvanus angajează tâmplar/
vopsitor cu/fără experien ă. Pentru
detalii: 0255-210952.

ţii interioare

ţii electrice

ţ

şi
exterioare, efectu

şi
de ap

şini de sp

Caut îngrijitoare permanent

ţuri de la 50 €.
La 4 c

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

ă
pentru persoană cu handicap
locomotor. Ofer salariu 700 lei,
masă, cazare ă
dacă este cazul. Tel. 0724-185451.

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

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

şi carte de munc

şi Germania. Pre

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

Transport persoane în Austria,
Italia

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

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

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

şi
montaj. Pre

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

şu, limuzin

ociabile.

ări

Ofer spre închiriere, din O
ă albă pentru nun
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Cătălin Iacob - aventura pianistul reşiţean ajuns printre americani
Cătălin Iacob este un tânăr re

ă studieze dincolo de grani ării

ă, este povestea unui tânăr căruia
ă de talentul

ătălin a primit o bursă de masterat la o Universitate de
muzică din Huston, Texas, Sam Huston State University.

Povestea din spatele acestei ascensiuni a prins contur
acum 17 ani când la 6 ani a început să studieze primele
no ă cu tatăl său, folclorist (cântă la
acordeon). Apoi a ajuns să studieze pianul cu profesoara
Doina Stănescu la Liceul deArtă "Sabin Pău

ă le-a făcut cu un alt re ă
"Gheorghe Dima" din Cluj Napoca, Daniel Goi

ă cum a
precizat Cătălin.

După cei patru ani petrecu
ără să viseze vreodată că i se va întâmpla

a ătut" la u
ă stând, înainte să adorm, primesc un

telefon de la profesoara mea de muzică de cameră,
Veronica Negreanu de la Academia de Muzică "Gheorghe
Dima", care suna ceva de genul acesta:"Bună Cătălin, am
o întrebare pentru tine, nu vrei să faci masteratul în muzică
de cameră în America?"",

ă de cameră de la Universitatea din
Huston, Ilonca Rus, o altă româncă, doctor în muzică, ce a
plecat de foarte mul ă
pe an sau o dată la doi ani oferă posibilitatea unui român de
a studia muzica înAmerica.

Ce- ă în schimbul acestei
burse? Un student român, cu studii de licen ă, să dorească
studii de masterat în America ă fie "serios

ă descriere i s-a potrivit chiar lui Cătălin Iacob
ă la recomandat chiar profesoare lui

de muzică de cameră de la Cluj, Veronica Negreanu, tot o
re ă.

Recitalurile pe care le-a sus

ă nouă, o universitate nouă, oameni, locuri, obiceiuri,
situa ă
această noutate din via

ă adaptabilitate a tânărului muzician.
Se pare că

ă studieze în
Texas. Toate s-au rezolvat foarte repede: actele, testele de
limbă, de ărturise ă nu avea cuno

ă. A urmat încă unt est de echivalare a
studiilor pe care le-a luat cu brio.

Mărturise ă nu în

ă cu avionul nu
ă facă într-un aeroport, primul aeroport pe care l-a

văzut, cel de la Budapesta, "mic, mare, pentru mine era
imens!"

"În momentul în care m-a lăsat firma de transport cu
care m-am dus din Timi ăsat la
intrarea în aeroport, acolo la terminal, cu bagajele în mână,
mă a ă mai stea! Erau ultimii români pe care eu îi
vedeam

ă i-am cunoscut cu 5 ore înainte în Timi
ă sunt de-ai mei

ă bagajele jos ă el nu poate sta decât
5 minute. " ă eu vreau să mă întorc?".
Acesta a fost primul meu gând.

ănui!" A ărului
pianist, Cătălin Iacob, spre o ă la care foarte mul

ă.
Totul a fost o noutate.
Au urmat alte 9 ore în aeroportul din Amsterdam, o

escală destul de lungă, dar după cum, el însu
ă foarte frumoasă.

Primul impact cu tărâmul american, după alte 9 ore de
zbor, a fost undeva în zona New York-ului, apoi, pe când se
pregăteau de aterizare, a fost impresionat de o autostradă
care traversează tot statul american, ceva imens pentru el.

Un avantaj fantastic
ă de acolo, Ilonca Rus, pentru că era chiar de

na
ătălin Iacob despre oamenii de acolo?

"Sunt oameni foarte deschi
ă a

fost bine primit de către colegi, profesori

ă pe stradă oamenii cu care

nu s-a mai intersectat niciodată îi zâmbeau

ă, considerându-i cei mai dispu ă ofere o
mână de ajutor oricui, oricând. "A

ă zâmbească. ă 9 luni de
America, am atitudinea asta, mi-am însu

ă în primul rând pentru tine cel care faci asta, pentru
că te scoate din starea ta negativă, pentru câteva secunde.
Te obligă cumva să devii pozitiv!" A ăr
român starea de spirit a americanilor printre care a ajuns
să- ă o perfec ă ducă pe
marile scene numele micu ări în care se întoarce o dată
la câteva luni, un an, pentru ai vizita pe cei care l-au instruit

ă- ă visul.

şi şi
pasiune a ajuns s şi nu
oriunde, ci în America. Poveste lui este una foarte
interesant şansa i-a
surâs, fiind stimulat şi perseveren

şi

şti ai României în prezent, dup

şa ceva, şansa a "b şa lui.
"Într-o sear

şi acesta a fost începutul
ascensiunii lui.

Acest lucru a fost posibil prin bursa pe care o
profesoara de muzic

şi care o dat

şi dorea profesoara de muzic

şi s şi muncitor".

Aceast şi a
fost şansa lui pentru c

şi
şi concursurile pe care

le-a câştigat în America au fost foarte importante pentru el
atât ca debut scenic cât şi ca adaptare la tot ce însemna o

şi o
uşoar

şansa i-a surâs din toate punctele de vedere
iar "Cineva acolo Sus" chiar a vrut ca el s

şi m şte c ştin

şte c ştea
pe care a sim

ştia ce
trebuie s

şoara la Budapesta, m-a l

şteptam s
şi pe care îi ştiam dinainte de a ajunge în America.

Chiar dac şoara, dar
erau români, erau de-ai mei, sim şi
şoferul îmi d şi spune c

Şi zic, bine şi dac
Şi-mi, zic: gata. ce fac?

Sunt aici, al nim şa a început aventura tân

şi a precizat,
totul a fost o experien

şi un real sprijin a fost profesoara
de muzic

şi, foarte primitori, foarte
sociabili şi foarte veseli". S-a integrat repede pentru c

şi a fost tratat cu
egalitate, ca şi unul de-al lor.

Surprins a fost şi de faptul c

şi-l salutau. Iar
despre negrii din America, nu cei de la periferie, are doar
cuvinte de laud şi s

şa sunt crescu şa sunt
educa Şi eu, acum, dup

şit-o. Este
benefic

şa a receptat un tân

şi urmeze voca şi s

şi sus şi împlineasc

ţean care prin talent
ţele ţ

ţa cu care a
studiat pianul.

C

ţiuni de muzic

ţa". Studiile de
licenţ ţean, la Academia de Muzic

ţi, unul dintre
cei mai mari piani

ţi la Cluj, mai exact în anul
patru de studiu, f

ţi ani spre visul american

ţ

ţeanc
ţinut

ţar
ţii, iar prezenţa unei profesoare românce în toat

ţa lui a însemnat un real suport

ţe avansate
de limba englez

ţelege nici acum de unde lini
ţit-o în momentul ruperii de tot ce însemna

România. Nu mai zburase niciodat

ţeam c

ţar ţi doar
viseaz

ţ

ţionalitatea lui.
Ce spune C

ţi, a
ţi, s

ţia, s ţioneze
ţei ţ

ţinut pentru a ajunge s
Elena Franţ

Trofeul Sinaia 2014 - Victorie pentru Lucien HORA
ACM Sport se menţine în poziţia de lider în clasamentul echipelor

Lucien HORAa obţinut în cadrul celei de-a IV-a Etape a
Campionatului Naţional de Viteză în Coastă desfăşurată în
19-20 iulie, la Sinaia, cea de-a patra victorie a sezonului,
îmbunătăţind totodată şi timpul de referinţă al singurului
traseu citadin de Viteză în Coastă din România. Pilotul
ACM Sport a fost şi de această dată cel mai rapid de pe
traseu, parcurgând cei 3,015 km cu o viteză medie de
93,38 km/h. O victorie nu tocmai uşoară, in condiţiile în
care Horaţiu IONESCU-CRISTEA, care punctează pentru
echipa ACM Sport, l-a secondat cu un ecart final de doar
1,35 secunde, rezultat cu care a urcat pe prima poziţie a
podiumului etapei, la grupa H4.

Ovidiu ZABERCAşi-a îmbunătăţit şi el timpul obţinut pe
acest traseu, obţinând un timp cumulat de 4:00.086, mai
bun decât cel de la ediţia 2013 când, cu 4:07.161, a reuşit
să-şi adjudece trofeul. De această dată, deşi mai bun,
rezultatul obţinut l-a plasat doar pe locul IV al grupei şi pe
locul V în Clasamentul General al Etapei.

Mircea PĂDUREAN se menţine şi după această etapă

în poziţia de lider al grupei H2, evoluţia sa fiind de
asemenea mai bună decât cea din 2013: cumulat 4:09.848
faţă de 4:19.852 - la ediţia trecută.

Armando BATTOCCHI a fost nevoit să abandoneze din
cauza unei probleme tehnice.

ACM Sport continuă, după cea de-a IV-a etapă a CNVC
DUNLOP 2014 să conducă în Clasamentul Echipelor,
configuraţia Clasamentului Open fiind următoarea:

1. Lucien HORA- 80p
2. Ovidiu ZABERCA- 45p
3. PaulANDRONIC - 45p
4. Lucian RĂDUŢ - 38p
5.Armando BATTOCCHI - 31p
6. Horaţiu IONESCU CRISTEA- 27p
7. Eduard STAN - 18p
8.Adrian ILIESCU - 11p
9. Mircea PĂDUREAN - 9p
10.Adrian IONESCU - 6 p

Următoarea etapă a CNVC DUNLOP 2014 se va
desfăşura în perioada 9-10 august, pe traseul de la Teliu.
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