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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând casă cu 4 camere, curte,
garaj, încălzire centrală cu gaz, în
Stavila, str. Cara

ătă

ă 4 camere, bucătărie,
curte, centrală nouă, termopane,
zonă lini ă, 50.000 € neg. Tel.
0747-059557.

Vând apartament 2 camere etaj
1, Govândari, îmbunătă

ă. Tel.
0724-761770.

Vând casă cu etaj cu 4 camere,
2 băi, bucătărie plus cameră,
sufragerie, atelier de lucru, centrală
gaz, curte acces auto, termopane
noi, izolat termic, imobil situat în
zona îndesire, lângă Facultate. Pre

ădină pe Bârzăvi

ă în Dognecea, cu 2
camere, bucătărie, anexe, verandă,
grădină cu pomi fructiferi, aproape
de lac

ă
corpuri de casă în Re

ă compusă din
2 corpuri, 1 corp are 2 camere mai
mari, hol închis

ă în curte,
suprafa ă 1535 mp în acte, la
500 m de ă, se
poate ocupa imediat după întocmi-
rea actelor, 15.000 € neg. Tel. 0737-
565825, 0752-670944. (RR)

şului nr. 9, Reşi

ştit

şi sta

şi

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

şoseaua principal

ţa.
Tel. 0747-059557.

Vând apartament 2 camere, etaj
1, Govândari, îmbun ţiri, parter,
mobilat. Preţ 22.500 € neg. Tel.
0724-761770.

Vând cas

ţiri, parţial
mobilat, sau schimb cu cas

ţ
76.000 €. Tel. 0745-481773.

Vând gr ţa, IMR,
1000 mp. Tel. 0355-407466 seara
târziu sau dimineaţa.

Vând cas

ţia auto. Preţ 17.000
negociabil. Tel. 0764-422757.

Vând imobil compus din dou
ţa, ideal

pentru 2 familii. Tel. 0730-107964
sau 0355-411542.

Vând în Izgar cas

ţa total

Vând în Re ă în zona
Muncitoresc, str. Feroviarului,
compusă din 6 camere, canalizare,
gaz metan, apă trasă, 20.000 € neg;
casă zona Muncitoresc, 6 camere,
curte mare, grădină, bucătărie,
28.000 € neg. Caut să închiriez
garsonieră pe termen lung în Re

ă în 60 €. Tel.
0726-671324. (RR)

şi

şi

ţa cas

ţa,
exclus Mociur, pân

Vând urgent cas

ţ
ţ

ţ 110 € lunar. Tel. 0728-568448.

ă în Dognecea,
cu 2 camere, baie cu vană,
canalizare proprie, teracotă, gresie,
faian ă, u ă metalică, grădină, lângă
pia ă, 19.000 €. Tel. 0255-236325.

Închiriez apartament cu 2
camere, mobilat

Vând în Gherteni ă com-
pusă din 3 camere, hol, bucătărie de
vară, anexe, grădină 1430 mp,
renovată, se poate ocupa imediat
după întocmirea actelor. Tel. 0737-
565825, 0752-670944. (RR)

ş

şi utilat complet.
Pre

ş cas

Vând cas ţ
negociabil. Tel. 0355-426322.

ă cu etaj, mobilată, pre

Vând în Caransebe
ă,

par

ă ă
compusă din 3 camere, bucătărie,
baie, terasă acoperită, pivni ă,
garaj, grădină cu pomi fructiferi,
5500 mp, 25.000 € neg. Tel. 0727-
260190. (RR)

Vând o parcelă în Crivaia. Tel.
0722-631009. (RR)

Vând în Re
ă 3 camere, bucătărie,

bucătărie de vară, beci, anexe,
42.000 €, sau închiriez pentru firmă.
Tel. 0765-637290. (RR)

Caut să închiriez în Boc
ă, cameră, garsonieră sau a-

partament. Tel. 0755-042152. (RR)
Vând în Secu o casă cu 4

camere, bucătărie, 2 coridoare, baie
cu hidrofor, termopane, gresie,
faian ă, grădină, construită din
cărămidă arsă, suprafa ă
1500 mp, 30.000 € neg. Tel. 0727-
883116, 0255-216061. (RR)

Ofer spre închiriere, în Re

ări separate,
bucătărie ă închisă, complet
renovat ă neg. Tel.
0727-883116. (RR)

Vând în Re

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

ă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L
închise, grajduri, hambare, moară
de măcinat, circular, grădină mare
cu pomi fructiferi în jur de 700 mp,
ferită de inunda ă imediat,
15.000 € sau schimb cu garsonieră
în Timi ă în jurul ora-

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

Vând casă în Ezeri
ă, are curte ădină,

20.000 € neg. Tel. 0255-235364. (rr)
Vând în Re

ă, zona
Poli

ătă

ă compusă din 3 camere,
bucătărie, hol, 2 băi, suprafa

ă 80 mp, amprenta la sol 50
mp, garaj, izolată, centrală, 40.000 €
neg.Tel.0749-906588,0255-231303

ş aparta-
ment 2 camere, etaj 3, central

şi

şi

şa
Român

şi

şi teras
şi utilat, 250 €/lun

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 la Rusova Veche cas
şi buc

şoara sau cas
şului Timişoara pân

ş, pe strada
principal şi gr

şi
şului la km 3, teren 1038

mp, 9 €/mp. Tel. 0746-981989. (RR)
Vând în Reşi

şi

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

Vând în Re ţa, Driglov ţ, cas

ţ

ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţ
ţa total

ţa
zona Victoria, apartament spaţiu
comercial, 2 intr

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţate
plus gresie, mobilat

ţii, locuibil

ţa, pe Calea
Caransebe

ţa, Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.500 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)

Vând în Re ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţa
construit
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Vând apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
parţial, etaj 2, zona Lunc

ţii Eftimie Murgu.
Preţ negociabil 28.000 €. Tel. 0721-
749143, 0744-392317.

ă, în
spatele Facultă

Vând la Deze ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)

şti cas

Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ă
în Caransebe

ă din cărămidă arsă cu 3
camere, baie, bucătărie, grădină cu
pomi fructiferi

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, încălzire cu teracote,
23.000 € neg. Tel. 0740-770047. (rr)

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

Vând în Secu o casă cu grădină,
garaj. Tel. 0730-225755. (RR)

Vând casă la Secă

ădină mare, pivni ă, anexă pentru
animale, 15.000 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând în Re ă, aparta-
ment 2 camere la etaj 1, 25.000 €
neg. 0255-232807. (RR)

Vând la Bărbosu casă 2 camere,
bucătărie, cămară, 2 grădini cu pomi
fructiferi, 10.000 € neg. Tel. 0744-
381141. (RR)

Cumpăr apartament 2 camere în
Re ăzile Făgă-
ra

ă. Tel. 0732-369060. (RR)
Vând la Cuptoare o livadă 5000

mp, 25.000. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând în Re

ă din Germania,
25.000-30.000 €. Tel. 0723-782729.

Vând în Re

ătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
25.000 € neg. Tel. 0770-546592.

Vând în Re

ă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faian ă, anexe, grădină 1400 mp
închisă cu gard, curte, pomi
fructiferi, 12.000 € neg sau schimb
cu garsonieră sau apartament 2
camere, ofer diferen

ă închiriez în Re
ă la pre

ă închiriez apartament
pe termen lung, 2-3camere, nemo-
bilate, zona Kaufland, Re

ă

ă în Boc
ă, pre

şi utilat, parter, 47.000 € neg
sau schimb cu apartament sau cas

ş. Tel. 0722-551615.
Vând în Reşi

şi vie, bazin cu peşti şi
nuferi, 35.000 € neg. Tel. 0737-
274332. (RR)

Vând cas şa, str. Ion
Creang

şi gr

şi ap

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

şi

şi
şului, Felix, Buziaş, ofer maxim

21.000 €. Tel. 0766-293059. (RR)
Caut în Reşi

şi

şi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere,
buc

şi

şi

şi

şa Monta
n

ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţie sanitar

ţ

ţa, Lunc

ţa, de preferat pe str

ţa, zona Victoria,
garsonier

ţa, pe b-dul Muncii
la nr.8, apartament 2 camere, gata
mobilat cu mobil

ţa, str.

ţa, zona Intim,
apartament 3 camere semideco-
mandat, 30.000 €. Tel. 0724-
477642. (RR)

Vând cas

ţ

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

Caut s ţa
locuinţ ţ convenabil. Tel.
0758-626309. (RR)

Doresc s

ţa, ofer
50 € + cheltuielile la utilit ţi. Tel.
0722-363044.

Închiriez cas -
ţ 50 €, contact adelatelechi@

yahoo.com sau tel. 0748-051170.

Vând apartament de lux, central,
în vil

ţ

ţ

ţios, 40 mp, etaj 1,
balcon, bloc de famili

ţie. Tel.
0766-603190.

Vând cas
ţ

ţ
32.000 € negociabil. Tel. 0722-
898152.

Vând în Re ţa cas
ţ

ţa + diferenţ

ţ 45.000 €. Preţul este nego-
ciabil. Pentru mai multe informaţii la
telefon. Tel. 0742-948747.

Proprietar vând apartament 2
camere, etaj 2/4, izolat termic,
central ţ

ţiri sau
schimb cu 2 camere conf. 1, sau 3
camere. Tel. 0771-533291.

Vând apartament 2 camere se-
midecomandat, Micro 1, etaj 4, bloc
acoperit, izolat exterior, central

ţ negociabil
23.000 €. Tel. 0772-152899.

Închiriez apartament decoman-
dat în Re ţa Lunc

ţ 500 €. Tel. 0722-207182.
Vând cas

ţ

ţa, în cartierul Cuptoare, în preţ
fix, 23.000 €. Tel. 0748-901567.

Vând apartament 3 camere, et.
4/4, 2 b

ţa, zona
gr

ţie etc., are
curte + gr ţ

ţa casei 100 mp. Preţ
42.000 neg. Accept

ţa,
zona G

ţul de 50 €. Tel. 0760-284642.

ă, 3 camere, complet renovat,
centrală proprie, pretabil Prima
casă. Tel. 0731-771313.

Vând parcelă 3400 mp cu 11
€/mp în Văliug-Crivaia în zonă case
de vacan ă. Tel. 0722-631009.

Vând sau schimb apartament 2
camere, tip vagon, etaj 2/4, centrală,
termopane, faian ă, podele, u ă
metal, izolat, parcare, 16.990 €. Tel.
0771-533291.

Vând apartament 2 camere
ăi, în Moroasa 1, parter înalt fără

probleme, vedere bilaterală,
aproape centru. Tel. 0766-603190.

Vând apartament cu 1 cameră,
Mociur, foarte spa

ă,
doar la persoane serioase, pe
termen lung

ă complet mobilată, cu
bucătărie, pivni ă, 3 camere, baie,
curte, în zona Muncitoresc. Pre

ă + teren cu o
suprafa ă de 5800 mp sau schimb
cu apartament în Re ă,
casa este situată pe strada 24
Ianuarie în apropiere de benzinăria
Du

ădure ă.
Pre

ă termopane, faian ă, u ă
metalică, podele. 16.500 € fix. Tel.
0740-520382.

Vând apartament 2 camere
conf. 3, etaj 2, 4 cu îmbunătă

ă
proprie, termopane. Pre

ă, cu toate dotările
necesare: centrală proprie, aragaz,
frigider, ma ă de spălat, tv. Tel.
0770-751528.

Închiriez clădire în Boc

ă cu 2 camere,
bucătărie, baie, pivni ă, curte

ădină de 1000 mp, la periferie
Re

ăi, 2 balcoane, utilat. Tel.
0744-122543.

Vând casa în Re
ădina zoo. Casa este renovată

interior, termopane izola
ădină 550 mp, pivni ă.

Suprafa
ă.

Tel. 0724-092631.
Închiriez garsonieră în Oravi

ării complet mobilată, la
pre

ş

şi 2
b

şti. Tel. 0766-
603190.

Închiriez apartament 2 camere
Moroasa 1, decomandat, 85 €/lun

şi cu garan

şi

şi

şan şi Fiul. Casa este dotata cu:
curent electric, gaz, p şi sob

ş

şi

şin

şa de 400
mp pentru posibilitate depozit,
magazin sau alte afaceri + teren afe-
rent. Pre

şi
gr

şi

şi

şi prima cas

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic, cu central

ţ
ă, u

ă, parchet,
podele laminate ătărie mobi-
lată la comandă. Tel. 0770-538111,
0745-932492.

şi
schimbate, gresie, faian

şi buc

Vând apartament 3 camere,
confort 1, semidecomandat, îmbu-
n ţit, gresie, faianţ

ţ
avantajos. Tel. 0355-802548, 0749-
486188.

ătă ă, podele
laminate, u

ă termică. Pre
şi schimbate, ferestre

termopan, central

Vând garsonieră în Luncă, etaj
1, sau schimb cu apartament 2
camere + dif. Tel. 0766-256692.

Caut să închiriez o căsu ă mai
modestă, chiar săla

ă, pentru o chirie acceptabilă, mai
ieftină. Tel. 0767-493586.

Vând în Re

ă, u
ă termică.

Tel. 0747-832171.
Vând teren, zona Borlova, 6.000

mp, pre

ă, b-
dul A.I. Cuza bl. 32, sc. 3, parter,
apartament 2 camere decoman
date, suprafa ă 60 mp. Pre

ţ

ţa apartament 2
camere, decomandat, conf. 1, etaj
2, Micro 1, termopane, podele lami-
nate, gresie, faianţ

ţ 0,50 €/mp. Tel. 0725-
653343.

Vând în Re ţa, zona Lunc

-
ţ ţ neg. Tel.

0720-311810.

ş cu curent şi
ap

şi

şi schimbate
interior-exterior şi central

şi
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Persoanele vârstnice din Reşi

şi

şi au declarat c şi un prilej de a se
men şi de a socializa.

Municipalitatea are în vedere, pe viitor,
organizarea de ac

şi Inspec ş-Severin
efectueaz

şi şi care
au înregistrat efectiv consum de agent termic - ap

şi nu au fost
g

şi

şi Persoanelor
Vârstnice, în vederea ob

şi

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

şi
ş pentru depistarea

poten

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

şi

şi
legitima

şi
şi celor

care au împlinit vârsta de 70 de ani din municipiul
Reşi şi care nu
au beneficiat de aceste facilit

Ş, T,

şi în cartierele Lunca Pomostului, Centru
Civic, Muncitoresc, Stavila, Lend, Marginea,
Cuptoare, Secu şi Doman se vor adresa Serviciului
Public “Direc

şte vechi, pe Strada Libert

şi
satul Moniom, pot ridica tichetele de c

şi Taxe Locale”.
Aceştia au obliga

şi copie xerox),
cuponul de pensie aferent lunii august 2014 (ori-
ginal şi copie xerox) şi 1 poz

şi

şi
altul în Muncitoresc, Pia

şi Repararea Patrimoniului
Consiliului Local, Serviciul Iluminat Public şi
Desz

şi
şi Taxe Locale-, a finalizat

implementarea sistemului electronic de plat

şi se adreseaz
şi persoanelor

fizice autorizate, prin accesarea site-urilor
www.ghiseul.ro sau
www.impozitelocaleresita.ro
În vederea utiliz

şi a taxelor locale, contribuabilii trebuie
s

şi se depune
fie personal, la Secretariatul Serviciului Public
“Direc şi Taxe Locale” (P-

şi o parol

ş i
şi factori cu r

şi Mediu, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului au avut o întâlnire cu directorul
Companiei Na şi Drumuri
Na

şi

şi
şi cartierul Lunca Bârzavei) pentru

îmbun

şi Poduri Timişoara, în administrarea
c şi tronsonul de drum amintit mai sus.
Potrivit estim

şi Drumuri Na
şi Poduri Timişoara,

privind identificarea unor alternative pentru
devierea traficului greu din zona central

şi

şi S
şi

şi de cosmetizare a
camerelor de duş, a vestiarelor, a s şi a
birourilor administrative din incinta complexului.

Mai multe informa
şi tarifele percepute pot fi ob

ţa s-au mobilizat
în data de

ţ
ţiune de salubrizare a

zonelor verzi din Parcul Tricolorului, organizat
ţa cu sprijinul operato-

rului de salubritate - SC. SUPERCOM SA.
Vârstnicii au r

ţine în form

ţiuni similare care s

Începând din data de 6 august 2014, Direcţia de
Asistenţ ţia Judeţean

ţi ţie Social

ţa S.R.L, în insolvenţ

ţ

ţii

ţia de
Asistenţ ţa, str. Libert ţii nr.
18-22, la num

ţiei Sociale
ţinerii unor ajutoare de

urgenţ

În ultima perioad ţa s-a
constatat apariţia unor câini f

ţia pentru Întreţinerea

ţiei Locale Re ţa vor efectua
patrule la intr

ţialelor transporturi de câini f
ţeni s

ţile la numerele de telefon: 0735
450 985 (Serviciul Public “Direcţia pentru
Întreţinerea

ţia Local
ţa), în cazul în care observ

Pân ţia
de Asistenţ

ţiile de transport gratuit pentru toţi
pensionarii din municipiul Re ţa, care realizeaz

ţa, indiferent de cuantumul pensiei
ţi.

Tichetele vor fi ridicate în ordinea alfabetic

Ţ, U, V, W, X, Y, Z. Vârstnicii care locuiesc în zona
Triaj

ţia de Asistenţ
ţii

numerele 18-22.
Pensionarii, care domiciliaz

Ţerova

ţiul, situat pe Aleea Domogled num

ţia Impozite
ţia de a se prezenta personal

cu actul de identitate (original

ţie).

În municipiul Re ţa vor fi amenajate dou

ţa Republicii.
Modulele de joac ţionate iar

lucr

ţia
pentru Întreţinerea

Prim ţa, prin Serviciul
Public-Direcţia Impozite

ţiilor fiscale locale.
Acesta este funcţional

ţi de plat

ţi în sistem. În acest sens, trebuie
desc

ţia Impozite ţa 1 Decem-
brie 1918, nr. 9, et. 1, corp II), fie se transmite prin e-
mail la adresa impozite.taxe@ primariaresita.ro,
urmând s

ţion
ţi poate achita debite.

Nu se percepe niciun comision pentru plata
online.

Pr imaru l Munic ip iu lu i Re ţa , Miha i
Stepanescu,

ţiei Tehnice Generale, Serviciului Gospod

ţionale de Autostr
ţionale din România S.A., Horaţiu Simion,

privind lucr ţa,
propuse în programul companiei pe anul 2014.

Una dintre acestea prevede refacerea covorului
asfaltic pe pasajul rutier DN 58B km 38+850 la
Re ţa (pasajul care face leg

ţirea traficului rutier.
Lucr ţia Regional

ţionale de
Autostr ţionale din România SA,
Direcţia Regional

ţa” (pasaj Intim), propus
în programul de proiectare pe anul 2014 al
companiei pentru obiectivele de reparaţii capitale.

Complexul Municipal de Sport
ţa este redeschis publicului începând de luni, 1

septembrie 2014.
Acesta a fost închis timp de o lun

ţinere a
bazinului, de reabilitare

ţ

ţii despre programul de
funcţionare ţinute pe
site-ul www.bazinolimpicresita.ro.

21 august 2014, pentru un scop nobil:
protejarea mediului înconjurător.

15 beneficiari ai serviciilor Centrului de servicii
de asisten ă socială pentru persoane vârstnice din
municipiu au participat la o ac

ă de
Primăria Municipiului Re

ăspuns cu entuziasm acestui
demers ă este

ă

ă implice
această categorie de persoane.

ă Socială împreună cu Agen ă
de Plă ă Cara

ă anchete sociale la consumatorii casnici
din sistemul centralizat de încălzire, care au
încheiat contract de furnizare a energiei termice cu
S.C. CET 2010 Re ă, (

ă
caldă sau căldură), în scopul acordării de ajutoare
de urgen ă pentru asigurarea unei alte surse de
încălzire.

Pe această cale, adresăm rugămintea
persoanelor, care au primit invita

ăsite acasă de echipele din teren nici după a doua
vizită, să contacteze Serviciul Public „Direc

ă Socială” situat în Re ă
ărul de telefon 0355/ 080 242, până

vineri, 5 septembrie 2014.
Anchetele sociale vor fi transmise Ministerului

Muncii, Familiei, Protec

ă de la Guvernul României.

ă, în municipiul Re
ără stăpân.

În acest sens, personalul Atelierului de
gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul
Serviciului Public “Direc

ăpezire” va lua
măsuri pentru capturarea acestora. Totodată,
echipaje ale Poli

ările în ora
ără stăpân.

Pe această cale, facem un apel la cetă ă
sesizeze autorită

ăpezire”)
sau 0730 107 962 (dispecerat-Poli ă
Re ă persoane care
abandonează câini pe raza municipiului.

ă în data de 19 septembrie 2014, “Direc
ă Socială” eliberează tichetele

ă o
pensie netă de până la 800 de lei precum

ă
ă a

numelui, astfel:
01 - 10 septembrie 2014:A, B, C, D, E, F, G, H, I,

J, K, L;
11 - 19 septembrie 2013: M, N, O, P, R, S,

ă Socială”, situat în
clădirea fostei Po ă

ă în cartierele
Lunca Bârzavei (Govândari), Câlnic,

ălătorie din
spa ărul 1
(Microraion IV - cartier Govândari), lângă Serviciul
Public “Direc

ă tip buletin actualizată
(pentru persoanele care nu posedă legitima

ă noi
locuri de joacă pentru copii, unul în Lunca
Pomostului, pe Aleea Zadei (în zona blocurilor),

ă au fost achizi
ările au fost deja demarate, fiind realizate în

regie proprie de către Serviciul Public - „Direc

ăpezire”. Termenul de finalizare este de
aproximativ 30 de zile.

ăria Municipiului Re

ă
online cu cardul bancar a obliga

ă,
momentan, doar persoanelor fizice

ării acestei modalită ă a
impozitelor
ă fie înregistra

ărcată o cerere-tip (prin accesarea link-ului
http://www.impozitelocaleresita.ro/sites/default/file
s/Cerere.doc), care se completează

ă fie generat un utilizator ă
pentru fiecare contribuabil. Men ăm că numai
titularul de proprietă

ăspundere din cadrul
Direc ărie
Urbană

ăzi

ările de pe teritoriul municipiului Re

ătura între cartierul
Triaj

ătă
ările vor fi realizate de Direc ă

de Drumuri
ăreia se află

ărilor constructorului, acestea urmea-
ză a fi demarate în luna septembrie. Totodată, a fost
înaintată o adresă Companiei Na

ăzi
ă de Drumuri

ă. De
asemenea, a fost solicitată precizarea stadiului de
realizare a obiectivului „Consolidare pasaj rutier
DN 58B km 38+850 la Re

ănătate
Re

ă, perioadă în
care au fost efectuate lucrări de între

ălii de for ă
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Pentru a deveni donator de
sânge trebuie s ţi
urm ţii:

vârsta cuprins

ţii chirurgicale
femeile s

ţin 48
de ore înaintea don

ţiuni: hipertensiune,

boli de inima, boli renale, boli
psihice, boli hepatice, boli
endocrine.

Donatorii nu trebuie s

ă îndeplini
ătoarele condi

ă în intervalul
18-60 ani

greutate peste 50 Kg
puls regulat, 60 -100 bătăi/

minut.
tensiune arterială sistolică

între 100
ă nu fi suferit în ultimele 6 luni

interven
ă nu fie: însărcinate,

în perioada de lăuzie, în perioada
menstruală

să nu fi consumat grăsimi sau
băuturi alcoolice cu cel pu

ării
sa nu fi sub tratament pentru

diferite afec

ă aibă
sau să fi avut următoarele boli:

hepatită (de orice tip)
TBC
sifilis
malarie
e p i l e p s i e

ă
ulcer
diabet zaharat
boli de inimă
boli de piele: psoriazis, vitiligo
miopie forte peste (-) 6 dioptrii
cancer

şi 180 mmHg
s

ş i a l t e b o l i
neurologice

boli psihice
bruceloz

Ministerul Sănătăţii, 21-08-2014
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Reîncepe vaccinarea
împotriva hepatitei B

Ministerul Sănătă

ănătă ăsurile care trebuie
luate în această perioadă pentru derularea în bune condi

ănătate publică au fost în ă se prezinte în regim
de urgen ă la sediul Companiei Unifarm SA pentru ridicarea dozelor de
vaccin

ănătate publică jude
ă

ă a nou-născu

ă a hepatitei B ă la nou-născu

ănătă ă a
vaccinului încă de la începutul acestui an.

Dificultă ă lipsei de
pe pia ă a produsului. În prezent există un număr mic de producători care
mai produc aceste vaccinuri

ă

ţii a recepţionat primele 50 000 de doze de vaccin
anti-hepatitic B, din cele 200 000 pe care le va achiziţiona în acest an.

Ministerul S ţii a transmis în teritoriu toate m
ţii a campaniei

de vaccinare.
Direcţiile de s ţate s

ţ

ţi se va realiza, sub coordonarea
direcţiilor de s ţene

ţi.
Vaccinul va fi utilizat pentru recuperarea copiilor nevaccinaţi, cât

ţilor, conform calendarului.
Vaccinul antihepatitic B este un preparat utilizat pentru profilaxia

specific ţi în maternitate.
Vaccinul este inclus în calendarul naţional de imunizare al MS

ţii a demarat procedurile de achiziţie centralizat

ţile legate de procesul de achiziţionare se datoreaz
ţ

ţile necesare la nivel global.

ştiin

şi repartizarea acestora.
Recuperarea copiilor nevaccina

şi a municipiului Bucureşti, prin
cabinetele medicilor de familie şi maternit

şi
pentru vaccinarea de rutin

şi se administreaz
şi este

gratuit.
Ministerul S

şi care nu au disponibile în acest moment
cantit

Ministerul S ţii, 02-09-2014ănătă

Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor

Vârstnice lansează TelVerde
0 800 86 86 22 este numărul de telefon gratuit, apelabil din oricare

re ă

ă
Vineri, între orele 09.00-22.00.

Este vorba despre o linie de acces direct la informa

ări sociale;
asisten ă socială;
protec ă

ătorilor;
protec ănătă ă ă;
protec

ă
ă

ării acestor servicii.
TelVerde este un serviciu telefonic gratuit

ă de date formată dintr-un set de întrebări frecvente
ăspunsuri clare pentru fiecare domeniu în parte. Răspunsurile

furnizate de către operatorii call-center-ului sunt elaborate de
MMFPSPV

ă
ăspunsurile la întrebările formulate de public vor

necesita un timp de consultare cu exper
ă electronic persoanelor abilitate din cadrul MMFPSPV

ă conform procedurilor de comunicare aprobate.

ţea, la care cet ţenii pot obţine informaţii specifice domeniilor
MMFPSPV;

Serviciul de telefonie 0 800 86 86 22 este disponibil de Luni pân

ţiile specifice
domeniilor gestionate de MMFPSPV,

ţ
ţia persoanelor cu dizabilit ţi;

protecţia drepturilor lucr
ţia s ţii ţii în munc
ţia drepturilor copilului adopţii;

legislaţia muncii.
Scopul acestui serviciu este acela de a facilita accesului

cet ţenilor la informaţiile din domeniul social, în vederea cre
ţei administraţiei publice ţenilor,

prin simplificarea barierelor administrative

ţiona utilizând
o baz

ţie de feed-back-ul
primit din partea cet ţenilor.

În cazul în care r
ţi ai ministerului, solicitarea

va fi transmis
ţionat

şi anume:
politici publice;
pensii şi asigur

şi securit

şterii
transparen şi a creşterii încrederii cet

şi prin reducerea timpului
alocat furniz

şi va func
şi

r

şi vor fi actualizate permanent în func

şi va fi solu
MMFPSPV 26 August 2014,
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ANUNŢ DE LICITAŢIE
MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Re ţa, str. Horea , bl. A7, parter, jud.

Cara ţ ţie public
ţinând debitoarei S.C. NINA FULGER S.R.L. Apartament,

situat în Caransebe
ţul de 24.660 euro + T.V.A.

Licitaţia public
ţ

şi
ş-Severin, anun

ş, Strada Balta S
ş-Severin la pre

şi se va
relua în data de 16.09.2014 şi în data de 23.09.2014 la acelaşi pre şi
aceeaşi or

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă,
a bunului apar

ărată, bl. 11, sc. A, ap. nr. 9, Jud.
Cara

ă va avea loc în data de 09.09.2014 orele 15:00

ă la sediul MAGISTER S.P.R.L.

Unde }i în ce condi]ii po]i fi donator de sânge

Biroul de pres ţaă al Primăriei Municipiului Reşi
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Auto-Moto-Velo
Vând în Reşi

ş un Rover
414 pe benzin

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

şi capace noi, 14x60x185,
100 lei/buc. Tel. 0741-330588. (RR)

Vând în Reşi

şi

şti 2 semiremorci
cu o singur şi
mare, 2000 respectiv 2500 lei; disc
cu 4 baterii purtat în tiran

şova tractor cu
dubl

ş un disc,
800 €; tractor 445, 5800 €. Tel. 0740-
205484. (RR)

Vând în Reşi

şi 14

şi 2.0 l, BMW seria 5,
Volkswagen Touareg an 2000, 100
lei/set; cauciucuri moto, 50 lei/buc;
casc

şov, repara

şin şi culeg

şi

şa Volkswagen Polo
alb pe benzin

şu Golf 4,
ofer 1000-1500 € şi Golf 3 TDI în-
matriculat. Tel. 0754-577166. (RR)

Vând la Oravi

şi

şi electromotor, 300 €. Tel.
0767-679777. (RR)

ş Suzuki
Samurai, an 1987, motor de 1.3,
înmatriculat, acte la zi, 1550 € neg;
microbuz Mercedes Sprinter 313
TDI de persoane, an 2000, 16+1
locuri, acte la zi, 3300 € neg; Aro 10,
4x4, motor de 1.4, înmatriculat, acte
la zi, 1000 € neg. Tel. 0721-252861.

ţa motoscutere,
250 €/buc; scuter Fiat, 600 €; scuter
nou First Bike, 800 €. Tel. 0726-
671324. (RR)

Vând în Caransebe

ţa 4 jante tabl

ţa Vw Sharan din
1997, 1300 € neg; camionet

ţi, 1500 €;
preţuri neg. Tel. 0728-829946. (RR)

Vând la Cara
ţiune, 4000 €. Tel. 0746-

796608. (RR)
Vând în Caransebe

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

ţie capital

ţa cauciucuri
195x14, 205x14, 175x14, 50
lei/buc; motoscuter adus din Ger-
mania, 3900 km, cu acte, 250 €. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând la Boc

ţionare. Tel. 0761-457617. (RR)
Cump ţelu Ro

ţa motocross, 500
€; Ford Escort, an 1996, 550 €. Tel.
0726-839207. (RR)

Vând în Re ţa tractor U445 cu
dubl ţiune, 4500 €; motor de
445, reparaţie capital

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

ă fizică,
taxa nerecuperată, an 1997, 1500 €
neg; 4 cauciucuri de iarnă cu jante
cu 4 găuri

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,
stare foarte bună, taxă nerecupe-
rată, 2150 € neg; Ford Focus turbo-
diesel, 1800 cmc, an 2003, climă,
stare f. bună, taxă nerecuperată,
3600 € neg. Tel. 0751-187503. (RR)

Vând în Re
ă Iveco

an 1991, motor 2.4, 1500 € neg. Tel.
0733-308625. (RR)

Vând la Deze
ă axă pentru tractor mic

ă trac

ă
Suzuki GS 500E de stradă, 46 CP,
24.000 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 fa ă noi marca
Ferodo, pentru Mercedes Vito, Opel
Astra de 1.8

ă moto nouă Probiker, 200 lei; 2
portbagaje laterale pentru motoci-
cletă, din fibră de sticlă, foarte
frumoase, 200 lei perechea. Tel.
0745-134127. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare Aro 244,
motor Bra ă,
4x4, cauciucuri antiderapante,
piese de schimb, radiat, 1000 € neg
sau schimb cu miei sau oi; ATV cu
motor de 3500 cmc, 600 € neg;
motoscutere, 250-500 €. Cumpăr
plug PP3 pe ă ătoare de
porumb pe 2 rânduri. Tel. 0762-
188929. (RR)

Vând în Re

ă, an 2000, motor de
1.4, acte la zi, 2200 € neg. Tel. 0744-
381141. (RR)

Cumpăr urgent la Anina motor
pentru tractor U650 în stare de
func

ăr la O

ă trac
ă, 600 €;

chiulasă

Vând la Caransebe

Vând la Jena 2 scutere pentru
piese. Tel. 0766-523636. (RR)

La Anina vând sau cump

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

ş i i n f o r m a

ăr
Mitsubishi Lancer III, an 1987. Tel.
0762-843877. (RR)

Cumpăr la Doclin motor pentru
Renault 19. Tel. 0740-559555. (RR)

Vindem online cauciucuri noi

ă România.
C o m e n z i

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

ţ i i p e
www.cauciucuridirect.ro sau la tel.
0318-110788.

Vând în B

şi nu autoutilitar

şe

şi, 2500 €, taxa
de înmatriculare nerecuperat

şi

şi

şapament mijloc
Dacia, 50 lei neg; bra

şini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.

Vând Vw Passat 1,9 tdi, break
2005, înmatriculat, kit ambreiaj şi
distribu

şin

şu,
5.200 €. 1,4 benzin

ăile Herculane Dacia
Papuc, an 2005, 1.9 diesel,
trac ă, consum 7 %, stare
foarte bună, 5 locuri plus dubă în
spate, este pe talon automobil mixt

ă, 1500 €. Tel. 0755-
170707. (RR)

Vând în Dalbo

ă. Tel.
0722-990102. (RR)

Vând la Arad Opel Kadett din
1988, 600 €. Tel. 0762-112012,
0741-571238. (RR)

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

Vând în Re

ă înmatriculată, 450 €;
Dacia Solenza, motor 1.4, acte la zi,
1200 €. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând în Re

ă, 1100 € neg. Tel. 0746-
890800. (RR)

Vând la Vărădia Dacia 1310
break, fabricată 1998, în stare foarte
bună, cu multe piese de schimb, 550
€ neg. Tel. 0766-675612. (RR)

Vând la Vârciorova 2 electro-
motoare pentru Dacia, 100 lei neg;
telescoape spate de Dacia, 100 lei
neg; planetare fa ă Dacia 1310, 100
lei neg; tobă e

ă, 2
bucă

ă căr
ă, cat. B, C, valabile pentru

noul cod rutier, 45 lei. Tel. 0728-
813340.

Vând cauciucuri de iarna marca
Fulda 175/70/R13, cu jante de tablă
în 4 prizoane. Tel. 0770-629117,
0747-130405.

Vând garaj intabulat, curent,
proprietar pe teren, în Micro 2, 8700
€. Tel. 0728-813340.

Cumpăr ma

ă, pe benzină, gri metalizat, an
1996, înscrisă în România, pre

ă stare de func

ă de
garaj. Pre

ă, 42.000 km, ca
nou, unic utilizator, servo, ABS,
turelă, geamuri electrice, cumpărată
din ă. Tel. 0749-121241.

Vând la Vărădia Dacia Break an
1998, stare bună, culoare albastră,
piese de schimb, 590 €. Tel. 0764-
066387. (RR)

ţiune faţ

ţ Renault
Laguna 2 Combi, motor 1.9 diesel,
180.000 km parcur

ţa VW Golf 2, 1.6
diesel, înmatriculat, taxe la zi, 500 €;
semiremorc

ţa Opel Astra S
Caravan combi, albastru închis,
motor 1.6, an 1993, stare foarte
bun

ţ

ţ Dacia faţ
ţi, 100 lei; cauciucuri cu jante

pentru Dacia, 155x13, 100 lei neg.
Tel. 0725-088890. (RR)

Vând dou ţi de legislaţie
rutier

ţie schimbat, accept orice
test. 5800 €. Tel. 0728-813340.

Vând urgent Renault Laguna 1,8
berlin

ţ
1200 €. Tel. 0744-8841669.

Vând masina din an 1988 ieste
instare buna ie pe bezina inmatri-
culata acte la zi preţ 650 €
negociabil. Tel. 0762-112012 sau
0741-571238.

Vând Matiz, a.f. 2007, 11.800 km
rulaţi. Preţ 1800 € neg. Tel. 0737-
274332.

Vând Dacia Break 1310 în per-
fect ţionare, pentru
acţiunea Rabla. Tel. 0752-951705.

Vând Fiat Stilo a.f. 2001, motor
1,6 l, euro 4, 107.000 km, ma

ţ 2.650 € neg. Tel. 0745-
974507, 0355-427855.

Vând tractor, motor în 3 timpi, 45
CP. Preţ 1700 € neg. Tel. 0732-
544397.

ţar

Vând Seat Cordoba 2009, ro
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COMUNICAT DE PRESĂ
Lansarea proiectului „ Oportunită ăsurilor Active de Ocupare”ţi Europene de Implementare a M

Re

“Oportunită ăsurilorActive de Ocupare”

un număr de 280 de
persoane

ăr de 254 de persoane

ăAni

şi

şoara

Telefon/Fax : 0355 - 429099

E-mail : general_agro@yahoo.com

ţa, 27.08.2014

S.C. General Agro S.R.L.
ţi Europene de Implementare a M

un num

Reprezentant legal Zoril

, în calitate de beneficiar implementeaz

ţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013: „Investe

ţie 5.1. “Dezvoltarea

ţinând grupului ţint ţul Cara
ţirea abilit ţilor ţelor necesare pe piaţa muncii pentru

ţul Cara
ţelor ţialului persoanelor cu statut de

ţirii capacit ţii de ocupare a acestora, prin accesarea programelor integrate de
informare

ţii: Contabil, Antreprenor, Operator Introducere,Validare i Prelucrare
Date, Limba Englez Î â

ţinerea grupului ţint ţa muncii.

Pentru informaţii suplimentare, v ţi :

ă, începând cu luna aprilie 2014, proiectul
.

Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni
ă 5

„Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de interven
ăsurilor active de ocupare”.

Obiectivul general al proiectului constă în informarea ă pentru
apar ă din jude ă

pentru îmbunătă ă
din jude

ăutarea unui loc
de muncă, în vederea îmbunătă ă

ă, de formare profesională, promovate în cadrul proiectului.

Componenta de formare profesională se concretizează în organizarea cursurilor gratuite de formare
profesională pentru următoarele ocupa

ă, Inspector Resurse Umane i ngrijitor Bătr ni la Domiciliu.

Rezultatele proiectului contribuie la diminuarea efectelor crizei economice, implicit la reducerea
ă pe pia

ă rugăm contacta

şi este cofinan
şte în oameni!, Axa prioritar

şi implementarea
m

şi consilierea profesional
ş-Severin, furnizarea programelor de formare profesional

şi competen
ş-Severin. Unul dintre obiectivele secundare ale proiectului prevede identificarea, dezvoltarea

competen şi valorificarea poten şomeri, persoane aflate în c

şi consiliere profesional

ş
ş

şomajului prin
atragerea şi men

P

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni!
POSDRU/131/5.1/G/133934

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
OIRPOSDRU Regiunea Vest

Instrumente Structurale
2007 - 2013

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

În şedin
şi completare a Ordonan

şi aplicarea sanc
şi certificare aprobate de c şi Dezvolt

şura activitate în sectorul agricultur

şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008.
Proiectul a fost motivat, pe de o parte, de faptul c

şi documentele comerciale, poate induce în eroare
consumatorul, acestea nefiind ob

şi certificare pentru
domeniul agriculturii ecologice, a prevederilor legisla

şi distribu

şi certificare care nu respect

ţa Guvernului din data de 28 august 2014 a fost adoptat
ţa de modificare ţei de urgenţ

ţional pentru stabilirea
contravenţiilor ţiunilor la organismele de inspecţie

ţinute în conformitate cu regulile
de producţie ecologic

ţie
ţiei

comunitare, pentru care Comisia European
ţii produselor

ecologice în toate stadiile de producţie, procesare ţie.
Având în vedere aceste aspecte, s-a decis c

ţiuni asupra organismelor de
inspecţie ţiile prev

ţia în vigoare.
Implementarea m ţirea activit ţii din

sectorul de agricultur

ă
Ordonan ă a
Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice.

Astfel, se creează cadrul institu

ătre Ministerul Agriculturii ării
Rurale pentru a desfă ă
ecologică, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr.
834/2007

ă folosirea
frauduloasă a termenilor de „ecologic”, „biologic”, „organic” sau a
abrevierilor acestora, precum „bio”, „eco”, ca mărci comerciale sau
practici de utilizare, inclusiv pe eticheta produsului, materiale
publicitare

ă.
Pe de altă parte, au fost constatate cazuri frecvente de

nerespectare de către organismele de inspec

ă a solicitat ca România
să ia măsurile necesare pentru asigurarea trasabilită

ă se impune
stabilirea unui sistem de sanc

ă obliga ăzute de
legisla

ăsurilor va asigura îmbunătă ă
ă ecologică pe toată filiera, de la producătorul

agricol până la utilizatorul final.
MADR 28 August 2014,

Aproximativ 60.000 de asisten şti din România, absolven
şi ai înv

şi perfec

şterii automate a acestei
calific

şi pe baza diplomei de licen

şterea calit
şcolile postliceale publice de profil şi de institu

şi finalizarea acestora. În acest sens, Ministerul Educa şcolile postliceale
publice de profil, institu şi Ordinul Asisten

şti, Moaşelor şiAsisten

şi ai statelor membre. Documentul a fost aprobat prin ordinul comun al Ministerului
Educa şi Ministerului S şi are avizul Ordinului Asisten

şti, Moaşelor şiAsisten

ţi medicali generali ţi ai înv ţ
ţ

ţionare a form ţiale în vederea îndeplinirii
cerinţelor minime de formare prev

ţelor
profesionale (la nivel de înv ţ ţ

ţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare (la nivel de înv ţ
ţii serviciilor de îngrijire din s

ţiile de
înv ţ ţionale privind accesul la studii,
efectuarea ţiei Naţionale,

ţiile acreditate de înv ţ ţilor Medicali
Generali ţilor Medicali din România pot accesa fonduri europene în termen de 5
ani de la implementare.

Programul de revalorizare a fost elaborat, la nivel naţional, cu sprijinul experţilor Comisiei
Europene

ţiei Naţionale ţii nr. 4.317/943/2014 ţilor
Medicali Generali ţilor Medicali din România.

ă ământului
postliceal ă ământului superior anterior datei de 1 ianuarie 2007, pot participa, începând din
această toamnă, la programul de completare ării ini

ăzute de directivele europene în vigoare.
Cel mai important efect al acestei măsuri îl reprezintă facilitarea recunoa

ări în statele membre ale UE, atât pe baza certificatului de revalorizare a competen
ă ământ postliceal), cât ă de asistent medical

generalist, ob ă ământ universitar). Un alt
obiectiv urmărit este cre ă ănătate.

Programul va fi pus în aplicare de către
ă ământ superior acreditate, în conformitate cu normele legale na

ă ământ superior

ănătă

Ministerul Educaţiei Naţionale, 28.08.2014

Program de completare }i perfec]ionare a form@rii ini]iale
pentru asisten]ii medicali generali}ti din România

Vând apartament 2 camere,
confort 2, zona Lunc ţ 14.500
€. Tel. 0770-496016.

Închiriez garsonier
ţi sau familie. Tel.

0766-256692.
Vând cas

ţ neg.
Merit

ţa, 5
camere, baie, buc

ţuri,
bloc izolat exterior. Preţ 40.000 €
neg. Tel. 0355-407975.

Vând urgent cas

ţ

ţ
Ofer spre închiriere garsonier

ţile, în Micro 4. Tel.
0726-237843.

ă, pre

ă mobilată în
Luncă, la studen

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 casă cu etaj în Re

ătărie, garaj, în
călzire centrală. Tel. 0722-501895.

Vând urgent apartament 3
camere în Govândari, lângă Parcul
Siderurgistului, bucătărie, deco
mandat, 3 holuri, 2 băi, 2

ă Muncitoresc,
zona fostei căi ferate, 3 camere,
termopane noi, grădinu ă, curte
separat spre rezervoare, 3 boxe
pivni ă. Tel. 0752-206110.

ă
cu toate utilită

şopron lemn, magazie,
şpais, ap

şi

şpai

-

-

Vând cas
ţa, str. Carasului nr. 9.

Tel. 0747-059557.

ă 4 camere, garaj,
Stavila, Reşi

ImobiliareProdusele agroalimentare ecologice
(continuare )din pagina 1
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Guvernul a aprobat o ordonan România a exportat, în
primele patru luni ale acestui an, 1,483 milioane tone de produse petroliere

Prim-ministrul României, Victor Ponta, a efectuat, în perioada 30 august-3 septembrie, o vizit
Rezervele valutare la Banca Na

Deficitul bugetului general consolidat a sc

ţ ţionarea de autoturisme
ţional de

Statistic ţia Premierului
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Li Keqiang ţional

ţ
ţ

ă privind despăgubirea persoanelor fizice cu depozite la CEC pentru achizi

ă ă oficială în R.P. Chineză, la invita
ă a României se situau, la sfâr

ădere cu 33 de milioane fa ă de nivelul înregistrat în iulie ăzut la 0,2% din PIB
după primele ă de 1% din PIB aferent aceleia

şi a importat 550.000 de tone, conform datelor centralizate de Institutul Na

şitul lunii august, la nivelul de aproape 30 de
miliarde 900 de milioane de euro, în sc

şapte luni din acest an, fa şi perioade a anului precedent

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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O.u.G. nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protec

şi completarea Metodologiei de
evaluare anual şi
didactic auxiliar, aprobat

şi sportului nr. 6.143/2011
(M.O. nr. 463 din 25.06.2014)

Ordinul Ministerului Mediului şi Schimb
şi completarea Ghidului

de finan

şi p

şi ale personalului
contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de
specialitate din compartimentele paraclinice medico-
sanitare şi ale celui auxiliar sanitar, promovat în func

şi de insolven

şi exerci
tarea profesiei de arhitect (M.O. nr. 470 din 26.06.2014)

Legea nr. 83/2014 privind inven

şi a
criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în
func

şi completarea Normelor tehnice de realizare
a programelor na

şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului s

şi a celor de achizi

şi completarea
Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
(M.O. nr. 475 din 27.06.2014)

Circulara B

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

şti (M.O. nr. 478 din
28.06.2014)

Ordinul Ministerului Educa
şcolar 2014-2015 (M.O. nr. 484 din

30.06.2014)
Monitorul Oficial - Rectificarea la Cuantumul total al

sumelor provenite din finan

şi completarea
Ordonan

şi a contractelor de
concesiune de servicii (M.O. nr. 486 din 30.06.2014)

O.u.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor m
ştiin şi pentru

modificarea unor acte normative (M.O. nr. 486 din
30.06.2014)

şi Dezvolt

ţie
(M.O. nr. 461 din 24.06.2014)

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3597/2014
pentru modificarea

ţii personalului didactic

ţiei, cercet

ţare a Programului privind instalarea sistemelor de
înc

ţii
(M.O. nr. 465 din 25.06.2014)

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei ţ

ţiei
asupra aspectelor civile ale r ţionale de copii,
adoptat

/
ţii de

voluntariat în România (M.O. nr. 469 din 26.06.2014)
Legea nr. 81/2014 privind declararea zilei de 23 aprilie

Ziua C ţii (M.O. nr. 469 din 26.06.2014)

Legea nr. 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea
nr. 50/1991 privind autorizarea execut

ţii (M.O. nr. 469 din 26.06.2014)
Legea nr. 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art.

251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 470 din
26.06.2014)

Legea nr. 184(r2)/2001 privind organizarea -

ţiile de serviciu (M.O.
nr. 471 din 26.06.2014)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 727/2014 pentru
modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
s ţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei

ţie de competenţ
ţii nr. 746/2014 privind

modificarea
ţionale de s

ţii nr.
422/2013 (M.O. nr. 472 din 26.06.2014)

O.u.G. nr. 43/2014 privind durata unor contracte de
închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de
locuinţe (M.O. nr. 474 din 27.06.2014)

Autoritatea Naţional
-

ţie de certificate verzi din
26.06.2014 (M.O. nr. 474 din 27.06.2014)

O.u.G. nr. 45/2014 privind modificarea

ţionale a României - BNR nr.
20/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set

de trei monede (din aur, din argint

ţarea Universit ţii din Bucure

ţiei Naţionale nr. 3637/2014
privind structura anului

ţ

ţei de urgenţ
ţie public

ţiei, cercet ţifice

Casa Naţional

Casa Naţional
-

Casa Naţional
-

/
Ministerul Agriculturii

ă a activită
ă prin Ordinul ministrului

educa ării, tineretului

ărilor Climatice
nr. 948/2014 privind modificarea

ălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv
înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului ădurilor nr.
1.274/2011 (M.O. nr. 464 din 25.06.2014)

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 93/2014
privind stabilirea drepturilor salariale ale personalului
contractual din Ministerul Afacerilor Interne promovat în
grade sau trepte profesionale, precum

ă (M.O. nr. 466 din 25.06.2014)
Legea nr. 369(r1)/2004 privind aplicarea Conven

ăpirii interna
ă la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a

aderat prin Legea nr. 100/1992 (M.O. nr. 468 25.06.2014)
Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activită

ăr

ării lucrărilor de
construc

ănătă

ănătă

ă (M.O. nr. 471 din 26.06.2014)
Ordinul Ministerului Sănătă

ănătate publică pentru anii
2013 ănătă

ă de Reglementare în Domeniul
Energiei - Metodologia de stabilire a cotelor anuale obliga
torii de energie electrică produsă din surse regenerabile de
energie care beneficiază de sistemul de promovare prin
certificate verzi

ăncii Na

ării a 150 de ani
de la înfiin ă

ările private ale partidelor
politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 din
30.06.2014 (M.O. nr. 486 din 30.06.2014)

O.u.G. nr. 51/2014 pentru modificarea
ă a Guvernului nr. 34/2006 privind

atribuirea contractelor de achizi ă, a contractelor
de concesiune de lucrări publice

ăsuri în
domeniul educa ării

ă a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) -
Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care
se solicită revalidarea din 25.06.2014 (M.O. nr. 488 din
01.07.2014)

ă a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) -
Reguli de validare a cazurilor spitalizate în regim de spita
lizare de zi din 25.06.2014 (M.O. nr. 488 din 01.07.2014)

ă a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) -
Reguli de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitali
zare continuă din 25.06.2014 (M.O. nr. 488 01.07.2014)

ării Rurale (MADR) -
Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din
România pentru anul 2014, din 05.06.2014 (M.O. nr.
488bis din 01.07.2014)

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

Ordonan ă a Guvernului prin care se permite
ă opteze în termen de 45 de zile pentru

partidul din care doresc să facă parte, fără a-
ă în Monitorul

Oficial. Ordonan ă în ăptămâna
trecută a Executivului.

ţa de Urgenţ

ţiile obţinute în alegeri, a fost publicat
ţa a fost adoptat ţa de s

aleşilor locali s
şi pierde

func
şedin

Plă
ă

ă cre ă de nivelul de 196,25 milioane
lei la finalul anului 2013, potrivit datelor publicate de
Ministerul Finan

ţile restante de peste 90 de zile
înregistrate la bugetul general al unit ţilor administrativ-
teritoriale se cifrau la 200,29 milioane lei la finalul lunii iulie
2014, în u ţ

ţelor Publice.

(arieratele)

şoar ştere fa

Comerţul cu amănuntul a crescut cu
8,2% în primele

ă din 2013.
Cre ărilor mari la
produsele nealimentare, alimentare, băuturi

ă datele INS.

şapte luni din 2014
comparativ cu perioada similar

şterea a venit în urma vânz

şi tutun, arat

| 4 - 10 2014 |Septembrie PRISMA

Persoanele fizice care obţin venituri din
activit ţi independente, din cedarea folosinţei
bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare
sau a veniturilor pentru care plata anticipat

ţinere la surs

ţile anticipate de

ţiei Naţionale de Administrare
Fiscal

ţiilor fiscale aferente lunii septembrie.

ă

ă se
efectuează prin re ă sau pentru care
impozitul este final, sunt obligate să efec-tueze
plă

, potrivit unui
comunicat al Agen

ă, care face referire la calendarul
obliga

impozit pentru trimestrul
trei 2014 până pe 25 septembrie

Peste 18 milioane de cetăţeni au drept de vot la
alegerile prezidenţiale, potrivitAEP

La primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale (2
noiembrie) au drept de vot 18.336.254 de cetăţeni iar la cel
de-al doilea tur (16 noiembrie) - 18.344.071 de persoane.

În ceea ce priveşte numărul cetăţenilor români cu drept
de vot care au domiciliul în străinătate, potrivit datelor
furnizate de Direcţia Generală de Paşapoarte, pentru data
de 2 noiembrie numărul este 530.446, iar pentru data de 16
noiembrie, 530.652.

Statul român îşi rezerv

şi abord

şi o divergen

şi rezerv

şterea pre

ă dreptul de a amâna
aplicarea calendarului de liberalizare a gazelor
naturale pentru popula ă la rezolvarea
unui diferend cu Comisia Europeană, astfel că
scumpirea programată pentru 1 octombrie
2014 nu va mai avea loc, potrivit unui
comunicat al Departamentului pentru Energie.

"Avem multe puncte de vedere ări
comune cu oficialii Comisiei Europene. Există
însă ă majoră cu Direc

ă Întreprinderi (DG Enterprise) a
Comisiei Europene, referitoare la o presupusă
interdic

ă la solu
ă dreptul de a amâna aplicarea

calendarului de liberalizare a gazului natural
pentru popula ă, inten ăm să
nu punem în aplicare cre

ă de guvernul Boc cu Comisia
Europeană pentru data de 1 octombrie a.c." a
declarat Răzvan Nicolescu, ministrul delegat
pentru Energie, potrivit sursei citate.

Ministrul delegat pentru Energie va propune
autorită

ă nu mai crească
până la 1 iulie 2016, iar perioada de liberalizare
să se prelungească până la 1 iulie 2021, fa ă de
31 decembrie 2018, cum prevede calendarul
aflat în prezent în vigoare, potrivit unui
comunicat al departamentului de resort.

ţie pân

ţ ţia
General

ţie privind exportul de gaze naturale din
România. Am cerut implicarea Direcţiei
Generale Energie în soluţionarea acestui
diferend, fapt care a fost acceptat. Am informat
ca pân ţionarea acestei situaţii, statul
român î

ţie. În consecinţ ţion
ţului la gazul

domestic, agreat

ţilor de la Bruxelles ca preţul gazelor
interne pentru populaţie s

ţ

Autorită
ă pentru Turism activitatea de emitere

ă, a certificatelor de omologare a pârtiilor

ă de Departamentul
pentru IMM, Mediu deAfaceri ă pe site-ul
institu

ţile publice locale vor prelua de la Autoritatea
Naţional

ţie public
ţiilor plajelor

ţiei.

şi eliberare
a certificatelor de clasificare structuri de cazare şi
alimenta
şi traseelor montane, autoriza şi autorizarea
agrementului nautic, eliberarea avizului de specialitate cât
şi a brevetelor în turism, potrivit proiectului strategiei de
descentralizare a turismului elaborat

şi Turism şi postat

Senatul a adoptat proiectul de lege privind scutirea de la
plată a unor debite provenite din pensii, constituite în sarcina
pensionarilor, cu amendamentul că sumele deja recuperate
vor fi restituite e

ă la data intrării în vigoare a prezentei legi se
restituie e ă de cinci ani calendaristici
începând de la data de 1 ianuarie 2015 prin plă

ă la data intrării în vigoare a legii
în discu ă se restituie e ă de cinci ani
începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin plă

ă a mamelor

ăptămâna viitoare.

şalonat.
Potrivit amendamentului, sumele provenite din debitele

recuperate de la pensionari începând cu data de 1 ianuarie
2011 şi pân

şalonat pe o perioad

şi proiectul de
lege care prevede amnistierea mamelor care au beneficiat de
indemniza şterea copilului calculate în mod greşit.

Şi în acest caz, senatorii au adoptat un amendament prin
care sumele provenite din debitele recuperate începând cu
data de 1 ianuarie 2011 şi pân

şalonat pe o perioad

şi
pensionarilor vor fi supuse aten

ţi anuale egale.
De asemenea, plenul Senatului a adoptat

ţii pentru cre

ţie s
ţi anuale egale.

Proiectele privind amnistia fiscal
ţiei plenului Camerei

Deputaţilor s

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

Prin Proiectul de Lege adoptat de Guvern se creeaz

şa cum este reglementat prin Legea nr. 38/2003.

Ordonan şi detaşarea str
şi pentru modificarea şi completarea unor acte

normative privind regimul str

şi se stabilesc în mod expres situa

ă cadrul legal
pentru sanc ă
activită

ă privind încadrarea în muncă ăinilor pe
teritoriul României

ăinilor în România
Ordonan ă de Guvern vizează armonizarea legisla

ă a străinilor pe teritoriul României cu
o serie de reglementări europene. Ordonan ă generală
pentru angajatori, obliga

ă un străin
ăinii pot fi încadra ă fără aviz de angajare.

ţionarea persoanelor fizice sau juridice care efectueaz
ţi neautorizate de transport rutier de persoane prin utilizarea

autoturismelor, a

ţ

ţa adoptat ţiei
naţionale privind încadrarea în munc

ţa instituie, ca regul
ţia de a obţine un aviz de angajare pentru a putea

încadra în munc ţiile limitative
în care str ţi în munc

Implementarea programului ”Prima cas@”
Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe site-ul instituţiei, la

rubrica Trasparenţ

ţei
de locuinţe construite de Agenţia Naţional ţe, r

ţia locuinţelor construite prin ANL a fost
alocat un plafon în sum

ţii în
valoare total

ţie, plafonul general aferent anului 2014, în sum
ţion

ţelor construite prin ANL) a fost integral alocat, primindu-se mai
multe cereri de suplimentare de la finanţatorii înscri

ţioneze o locuinţ
ţinerea unui plafon special pentru ANL ar

duce la o diminuare a posibilit ţii de accesare la credite a beneficiarilor
programului.

ă decizională, proiectul de Hotărâre a Guvernului
pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la HG nr.717/2012 privind
aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”.

Prin acest proiect se propune realocarea fondului destinat achizi
ă pentru Locuin ămas

nealocat
ă”.

În anul 2013 pentru achizi
ă totală de 500.000.000 lei, până la această

dată fiind alocată suma de 314.500.000 lei. Din plafonul de
314.500.000 lei, până în luna iunie 2014, au fost acordate garan

ă de 8.797.340 lei, reprezentând o rată de utilizare de
1,7%.

Prin compara ă
totală de 1.200.000.000 lei (exclusiv plafonul destinat achizi ării
locuin

ă achizi ă care nu este construită de ANL, ci
este din domeniul privat. Men

ă

şi/sau neutilizat, ca plafon general de garantare în cadrul
programului ”Prima cas

şi în program.
Proiectul de act normativ vine în întâmpinarea persoanelor care

doresc s

Ministerul Finantelor Publice, 2014-08-29

Acte normative incluse pe agenda }edin]ei
Guvernului României din 26 august

Calendarul de liberalizare a
pre]ului gazelor naturale

Proiectele privind amnistia fiscal@

Eliberarea avizului }i a brevetelor în turism

Drept de vot la alegerile preziden]iale
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ţia Mondial ţii avertizeaz
ţiu militar

organizat vreodat ţia de Cooperare de la Shanghai
ţ ţi cu noile

tehnologii ţinta liderilor religio ţi din Republica Islamic

ţi evrei de militanţii Hamas din zon
ţiei The Beatles John Lennon, a fost refuzat ţat autorit ţile penitenciare din statul New York

În 15-18 septembrie are loc sesiune plenar Pre
Organiza

În regiunea autonom
Luni, 1 septembrie, a intrat în vigoare Acordul de Asociere între Republica Moldova

Pre
Summitul NATO din 4-5 septembrie, se

desf Ucraina va organiza alegeri parlamentare la 26 octombrie, dup
Israel a luat în posesie 400 kmp de teren în West Bank. Confiscarea terenului din teritoriile ocupate a fost decis

Cea de a 8-a cere de punere în libertate a lui Mark David Chapman, asasinul fostului
membru al forma

ă a Parlamentului European din această toamnă ă în Estonia,
urmată de participarea la summitul NATO (4-5 septembrie) din Marea Britanie ă a Sănătă ă că viteza de răspândire a epidemiei
cauzate de virusul Ebola în vestulAfricii este fără precedent ă Mongolia Interioară din nordul Chinei s-a desfă

ă de către Organiza
ă, parafat în noiembrie anul trecut la Vilnius, la summit-ul Parteneriatului Estic ării să fie mai toleran

ă
ă ă fără participarea Rusiei ă dizolvarea actualului parlament de către pre

ă de cabinet ca răspuns la răpirea
ă în luna iunie

ă, au anun ă

şedintele american Barack Obama a efectuat o vizit

şurat cel mai mare exerci
şi Uniunea

European şedintele Iranului a cerut clericilor
şi cu Internetul, care sunt, de multe ori, şi conservatori influen

şoar şedintele Petro
Poroşenko şi
uciderea a trei adolescen

Guvernul din a admis c
-
-

Libia ă a pierdut controlul
ora

ă ce Muammar Gaddafi a fost răstur
nat de la putere ă

şului Tripoli în fa

şi ucis acum trei ani, autorit

şef al statului.

ţa miliţiilor armate. Libia a alune
cat în haos dup

ţile
interimare confruntându-se cu miliţiile care au luptat
pentru a-l elimina pe fostul

Toate şopârlele, un mascul şi patru femele,
aflate la bordul satelitului rus Foton-M4, ca parte
a unui experiment legat de

Ştiin

influenţa gravitaţiei
zero asupra reproducerii, au murit, potrivit unui
comunicat al Academiei de ţe a Rusiei emis
dup ţială ce nava spa ă a revenit pe Pământ.

În cadrul reuniunii speciale a din 30 august,
Donald Tusk, prim-ministru al Poloniei, a fost ales în calitatea de
pre

Consiliului European

şedinte al CE pentru perioada 1.12.2014-31.052017 şi Federica
Mogherini, ministrul de externe italian, a fost numit

şi politica de securitate, pentru perioada
cuprins şitul actualului mandat al Comisiei şi 31.10. 2019.

ă Înalt Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe

ă între sfâr

La Berlin s-a desfăşurat Conferin

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama,

ţa
Statelor din Balcanii de Vest,

Liderul juntei militare din Thailanda

organizat
ţiativa cancelarului germanAngela Merkel.

La summit au participat
ţ
ţegovina, Kosovo,

Fosta Republic
ţia, Slovenia, Austria

ţa au participa la nivel ministerial. Din
partea UE au fost prezenţi Pre

ţia
ţara vecin

ţiei iugoslave.

sosite
la putere în luna mai în urma unei lovituri de stat a
fost desemnat prim-ministru al regatului de c

ţinut pân
ţiei, ţat autoritatea

legislativ

ă la
ini

ări din Balcanii de
Vest (Albania, Bosnia

ă Iugoslavă a Macedoniei,
Muntenegru, Serbia). Croa

ă oficială în Serbia,
la invita

ă presa din ă.
Edi Rama va fi primul prim-ministru alAlbaniei

care vizitează Serbia după
ă la Belgrad a fost Enver Hoxha, în anul 1947,

în calitate de invitat al lui Josip Broz Tito,
pre

ătre
o adunare dominată de militari.

Armata thailandeză a preluat la 22 mai
puterea printr-o lovitură de stat pentru a pune
capăt unei crize politice care dura de mai mult de
o jumătate de an. Junta a dizolvat Senatul,
men ă atunci în pofida suspendării
Constitu

ă generalului Prayut care, odată cu
desemnarea sa ca premier, concentrează în
mâinile sale întreaga putere.

şefii de guvern şi
miniştri din toate cele şase

şi Her

şi Fran
şedintele Barroso,

Vice-preşedintele Oettinger şi comisarul Füle.

soseşte
în luna septembrie într-o vizit

şefului Guvernului de la Belgead,
relateaz

şapte decenii. Ultima
oar

şedintele de atunci al Federa

şi i-a încredin
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De-a lungul ultimelor decenii, au fost trimise misiuni pe
Marte în cadrul programelor spaţiale din întreaga lume.
Unele sunt staţii orbitale, unele sunt module care s-au
a ţa planetei sau Rovere care se pot
deplasa, culege

ţ
ţa lui Marte. Pe de

alt
ţei pe planet ţii în trecut, nici o

misiune NASA nu este planificat ţii
în prezent.

Compania Explore Mars Inc. cu sediul în Beverly,
Massachusetts, USA, consider

ţ
ţi microorganisme care tr

ţa planetei ro
ţ

ţiale pe
Marte cu scopul de a efectua c

ţii pe Marte.
Echipa îl include pe Gilbert Levin, care a condus

anterior un experiment în timpul unei misiuni Viking a
NASA,

ţei vieţii pe planet ţia american

ţial pentru scopuri militare," scrie echipa pe site-
ul lor.

Misiunea va folosi o serie de mici sonde penetratoare

u ţi", care vor avea echipamente de
detectare a vieţii în subteran.

Aceste s ţi vor lovi suprafaţa planetei la viteze mari
dup ţial

ţa, ea
activeaz ţ ţ

ţii la doi metri
adâncime. ExoLance combin

ţ

ţiatorilor, este c
ţ

ţ ţa de pe P
ţ

ţioneaz

ţa de pe Marte", consider

ţilor la sol. Aceste probe vor verifica
adâncimea medie de penetrare

ţii
amplasat în s ţi."

Odat ţioneaz
ţii spaţiale ca ExoLance s

şezat pe suprafa
şi analiza date. Din rezultatele combinate

ale acestor misiuni a reieşit c

şeal şi a
lansat o campanie de strângere de fonduri pe Indiegogo
pentru a demonstra c

şi
are scopul de a oferi o modalitate ieftin şi simpl

şii.
Oamenii de ştiin

şi este sigur c

şoare numite "s

şte suprafa

şi, cinetic, intr

şi roverul Curiosity, în prezent,
cu tehnologia armelor anti-bunc

şi cele rezultate
din metabolismul microorganismelor, dac

şi s şertul New Mexico.
"Multe zone ale deşertului Mojave au caracteristici
asem

şi penetrarea s
şi vor testa parametrii

necesari pentru un experiment de detectare viabil al vie

şi altor agen

ă, în cazul în care există via ă
microbiană, aceasta se află sub suprafa

ă parte, în timp ce misiunile actuale ale NASA caută
dovezi ale existen ă a vie

ă să caute semne ale vie

ă acest lucru o gre ă

ă, pentru a găsi via ă pe Marte, trebuie
să cau ăiesc în prezent.

Misiunea este cunoscută sub numele de ExoLance
ă ă pentru a

afla ce este sub suprafa
ă din spatele proiectului speră că

sistemul lor va fi luat la bordul viitoarelor nave spa
ăutarea la adâncimi neatinse

până acum a vie

ă s-a găsit, cu acea ocazie, dovada
existen ă, cu toate că agen ă
nu este de acord cu această interpretare a rezultatelor.

"Exolance încorporează un sistem de livrare, care a fost
proiectat ini

ăge

ăge
ă ce au fost eliberate dintr-o navă spa ă de transport.
Pe măsură ce fiecare sondă love

ă un emi ător radio la suprafa ă pentru a comunica
cu o navă aflată pe orbită, ă în sol pentru a
amplasa un echipament de detectare a vie

ă experimentele din anii 1970
efectuate de sondele Viking,

ăr.
Echipamentul include un test metabolic care distinge în

mod clar între procesele chimice non-via ă
ă acestea există.

Ceea ce face acest experiment chiar mai interesant, potrivit
ini ă, în cazul în care echipamentul
detectează via ă, acesta poate fi în măsură să determine
dacă această via ă este legată de via ământ sau
este o nouă tulpină de via ă în Univers.

Dacă strângerea de fonduri reprezintă un succes,
echipa inten ă să construiască mai multe prototipuri
în 12 până la 14 luni ă le testeze în de

ănătoare cu suprafa ă ei.
"Acolo vom putea testa atât sistemul de livrare, precum

ăge

ăge
ă ce conceptul a fost testat, echipa inten ă

să propună NASA ă
fie utilizat în una sau mai multe din viitoarele misiuni pe
Marte.

Conceptul ExoLance

ExoLance
un sistem simplu care

poate detecta
microorganisme pe

Marte

ExoLance
un sistem simplu care

poate detecta
microorganisme pe

Marte

În perioada 2012-2013, aproape 270.000 de
studen

. .

.

-

ţi din toat

ţii au
posibilitatea de a petrece un an în alt ţar

ţii nu pl

ţilor ci

ţ

ţi de predare
sau formare profesional

ţi (cu 15 000
mai mulţi decât în anul anterior), precum

ţ
ţii Erasmus au petrecut cu

puţin peste 6 luni de studiu în str

ţiile preferate de studenţi au fost Spania,
Germania ţa, în timp ce stagiarii au optat
în special pentru Regatul Unit.

La program particip ţ
ţia

ţi s ţ

ţi cuno ţele

ţii
europeni învaţ

ţii de inserţie
profesional

ţinut cursuri în
str

ţie
ţa muncii au început s

ţi.
El se adreseaz

ă Europa au participat la
programul de schimb Erasmus - număr-record în
istoria de 27 de ani a programului.

Cu ajutorul acestui program, studen
ă ă, fie

pentru a studia, fie pentru a efectua un stagiu
într-o întreprindere. Participan ătesc taxe
de ă

ă care contribuie la acoperirea costurilor
de ăinătate.

Erasmus se adresează nu doar studen

ă ământul superior

ăptămâni, la activită
ă în străinătate.

În perioada 2012-2013, au beneficiat de
program peste 269 000 de studen

ă ământul superior.
În medie, studen

ăinătate
ă de 253 de euro pe lună.

Destina

ă toate ările UE, precum

ă Iugoslavă a Macedoniei.

Perioada petrecută în străinătate îi ajută pe
studen ă câ ă ă- ă
astfel

ătă

ă sau se formează în străinătate.
Se preconizează că acest procent se va dubla
până în 2020.

În luna septembrie, Comisia va publica
primul său studiu privind impactul programului
Erasmus asupra capacită

ă a tinerilor. În perioada 2012-2013,
500 de oameni de afaceri au

ăinătate în cadrul programului Erasmus, ceea
ce demonstrează că legăturile dintre educa

ă fie mai strânse.

Anul acesta programul a fost extins. În
următorii 7 ani, Erasmus+ va oferi sprijin unui
număr de 4 milioane de persoane, dintre care 2
milioane de studen

ă, de asemenea, ucenicilor
ă ajutor suplimentar persoa

nelor cu nevoi speciale

ă numele filosofului
Desiderius Erasmus din Rotterdam (1466-
1536), care a călătorit în toată Europa, în
căutarea cunoa

şcolarizare la universitatea gazd şi primesc
o burs

şedere în str

şi cadrelor universitare, altor membri ai
personalului din înv şi
oamenilor de afaceri. Aceştia pot participa, timp
de maxim 6 s

şi peste
52 000 de membri ai personalului din
înv

şi au
primit o burs

şi Fran

şi Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elve şi
Turcia şi, începând din acest an, Fosta
Republic

ştige experien şi s şi sporeasc
şansele de angajare. La rândul lor, cadrele

didactice îşi pot îmbun ştin şi
metodele de predare.

În prezent, aproximativ 10% din studen

şi
pia

şi
voluntarilor şi ofer

şi celor care provin din
medii defavorizate sau din regiuni izolate.

Programul poart

şterii.

O experien ă valoroasă

Erasmus+

ţ
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An-record de schimburi
universitare Erasmus

Cel puţin 415.800 de persoane din estul separatist al Ucrainei
ţ

ţi (UNHCR).
Potrivit ultimelor estim

ţiunea antiterorist ţ
ţk

ţi impuse dup

ţi externi

şi-au p

şi mai
mare întrucât nu exist

şi Lugansk au refuzat, prin referendum,
s

şedintele Inukovici. Consultarea public
şi nu este recunoscut

şi peste 6000 r

ărăsit
casele din cauza conflictului din regiune, refugiindu-se în alte zone ale ării sau
în Rusia, relatează Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugia

ări ale UNHCR, numărul acestora ar putea fi
ă un sistem centralizat de înregistrare.

Războiul civil din Ucraina a început în luna aprilie, când Kievul a început
"opera ă" în sud-estul ării după ce majoritatea, potrivit surselor
locale, oamenilor din regiunile Done
ă recunoască noile autorită ă lovitura de stat în care a fost

îndepărtat pre ă nu a fost monitorizată de
reprezenta ă de Kiev.

Conform ultimelor estimări ale ONU, peste 2200 de persoane au fost până
acum ucise ănite în luptele din estul Ucrainei.

În urma eşecului înregistrat în plasarea sateli şi 6 pe orbita corect
şi Agen

şi un plan de ac

ţilor Galileo 5
ţia Spaţial

ţiune pentru a rectifica
problema.

ă (22 august),
Comisia Europeană a solicitat ca Arianespace ă Europeană (ESA) să ofere
detalii complete ale incidentului, împreună cu un program

Conform informaţiilor iniţiale de la Arianespace, problema implic
ţii pe orbita dorit

ţie prin
satelit sub control civil european. Semnalele Galileo vor permite utilizatorilor s ţia
exact ţiu într-un mod mai precis

ă treapta superioară a lansatorului,
care nu a plasat sateli ă.

Galileo este programul Uniunii Europene pentru dezvoltarea unui sistem global de naviga
ă î ă pozi

ă în timp
şi cunoasc

şi spa şi mai fiabil decât cel oferit de sistemele existente în
prezent. Galileo va fi compatibil cu sistemele similare existente şi unele dintre serviciile sale vor fi
interoperabile cu acestea, dar va fi autonom.

Administraţia Obama
a exclus posibilitatea de a
coordona atacurile aeriene
americane în Siria împotriva
poziţiilor Statului Islamic
(fost ISIS) cu guvernul
pre

ţ i i
islami

ţilor.

şedintelui Bashar al-
Assad.

Î n c i u d a c i u d a
i n t e r e s u l u i s i r i a n ş i
a m e r i c a n c o m u n î n
în f rângerea mi l i t an

şti din regiune, nu va fi
nici o colaborare cu Assad,
a declarat purtătorul de
cuvânt al Departamentului
de Stat. "Noi nu vom cere
permisiunea de la regimul
sirian", a spus Jen Psaki.

Casa Albă a subliniat că
Obama nu a luat nici o
dec iz ie cu pr iv i re la
efectuarea de lovitur i
aeriene în Siria, chiar dacă
există semne de activitate
ale SUA în regiune, inclusiv
autorizarea zborurilor de
supraveghere în teritoriul
sirian.

Ministrul de externe al
Siriei a avertizat împotriva
loviturilor unilaterale ale
SUA, dar a salutat o posibilă
abordare regională mai
largă în lupta împotriva
militan

Sarcină utilă

Conexiune

Comunicaţii



Vând la Sacu vacă 8 ani, 2500
lei; 11 purcei marele alb, 500 lei
perechea; iapă 4 ani cu mânză de 6
luni, 2000 lei; porc 130-140 kg; iapă
gestantă; ponei. Tel. 0732-982025.

Vând la Jena iapă de 10 ani,
ro

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

ă
Băl ă, 2 ani, 3000 lei
neg. Tel. 0255-533722. (RR)

Vând în Re
ă

baie de culoare albastră, 25 lei;
tabletă Asus Transformer TF101 16
GB plus tastatură, 1300 lei. Tel.
0740-067719. (RR)

Vând în Re
ă din Germania, 500 lei. Tel.

0761-137478. (RR)
Vând în Re

ă
ăl

ă, pentru case, 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; haină din piele mărimea 44-
46 ăl ăminte din piele mărimea
37-38, pentru femei; covor persan
culoare albastră, 2x2.50 m, 150 lei;
pre

ă, 100 buc, 10 € neg/buc; 2
televizoare Sanyo noi, sigilate, 400
lei/buc. Tel. 0733-308625. (RR)

Vând în Re ă de
bucătărie. Tel. 0255-216935, 0744-
565543. (RR)

ă
muzicală Sony cu boxe, nu merg cd-
urile, 150 lei; laptop P4 Toshiba, 180
lei; magnetofon Tesla, 160 lei; sta

ăci de
bază PC defecte; Home Cinema
Panasonic cu sistem, 250 lei; televi-
zor sport, 80 lei. Tel. 0765-577197.

şie, 4500 lei. Tel. 0766-523636 (rr)
Vând în Reşi

şi, format din 2 corpuri, 300 lei
neg; servant

şi greut

şu juninc

şi şie şi
canapea maro, 500 lei/buc; oglind

şi şie
adus

şi

şi hârtie igienic

şi înc

şi

şi

şi

ţa dulap de haine
cu 2 u

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

Vând la Oţelu Ro
ţata Româneasc

ţa canapea ro

ţa canapea ro

ţa 3 jaluzele
verticale 2.10, 1.74, 1.24 m l ţime,
în ţime 2.00 m; canapea în stare
foarte bun ţin
folosit

ţelan pentru condimente, 12
piese, 65 lei; baterie nou

ţ

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

Vând în Re ţa stâlpi de
marmur

ţa mobil

Vând în Re ţa televizor color
diagonala 36, 80 lei; combin

ţie
Panasonic de 180 W, cu tot cu
sistem audio, 300 lei; calculator P4
cu monitor lcd, 250 lei; radiocaseto-
fon marca Trident, 120 lei; pl

Vând ATV cu acumulator pentru
copii, 330 lei;ATV cu pedale, 120 lei;
bicicletă copii, 40 lei; rotabil, 100 lei;
haine ăl ăminte copii 4-7 ani de
la 2 lei/buc; televizor LG, 150 lei;
pre

şi înc ţ

ţuri neg. Tel. 0724-181665. (RR)

Vând sobă electrică cu 4 ochiuri,
coarne de cerb, pălării bărbăte

ă originală din
Corund. Tel. 0255-257476.

Vând diverse obiecte lucrate
manual, cu o vechime de peste 100
ani: catrin

ă. Tel. 0745-
481773.

Vând Play Station 3, manete, 12
giga, pre

ă
cartele, la cutie, pre

ă cartele, pre

ă telefoane fixe cu memorie,
35 lei bucata. Tel. 0728-404513.

Vând în Re
ă, diago-

nala 51 cm,

ă de func

ăsurat glicemia plus teste, nou.
Tel. 0725-744996. (RR)

Vând la Boc

ă, 500 lei. Tel.
0754-791133. (RR)

Vând în Arad telefon Nokia 220,
nou, în cutie, 200 lei neg; Samsung
E1200, 80 lei neg; convector pe gaz
adus din SUA, 100 € neg; ma ă de
spălat, 100 €. Tel. 0762-112012,
0741-571238. (RR)

Vând în Re
ă Crucianelli, bătută cu

pietre scumpe, 1500 €; copie de
vioară Stradivarius din 1634, 1000
€. Tel. 0726-671324. (RR)

Vând în Re ă living
Romani

ă cu 6 scaune, vitrină, masă de
televizor, servantă, 950 lei; col

ă bass,
100 €; covor 2.50x3.50 m; pre

ă culoare ro

ă, 450 lei; calorifer electric cu
11 elemente, 100 lei. Tel. 0756-
040911. (RR)

şti,
vaze de flori, ceramic

şi alte
obiecte

şi alte telefoane,
pre

şi

şi televizor alb negru
Diamant 241 cu diagonala 61 cm,
stare perfect

şi

şa aragaz cu 5
ochiuri, adus din Spania, cu rotisor,
aprindere electronic

şin

şi

şi

şie de 4
ani, 2700 lei. Tel. 0255-232807. (rr)

Vând în Caransebeş rochie de
mireas

ţe, goblenuri
ţesute din lân

ţ 720 lei; PS Vita, 3 jocuri,
preţ 620 lei; PSP, 3 jocuri, preţ 210
lei; PS2, 3 jocuri, preţ 160 lei sau
schimb cu telefon. Jocuri originale,
Play Station 3, PSP, PS2, preţ 20 lei
bucata. Tel. 0721-414951.

Vând telefon Iphone 3 cu dou
ţ 160 lei;

Samsung cu dou ţ 140
lei; Nokia 6300, preţ 110 lei; Nokia
C2, preţ 110 lei

ţuri între 50-160 lei bucata
negociabil. Tel. 0721-798604.

Vând aragaz Arctic cu 4 ochiuri,
50 lei; convector cu tiraj forţat, 150
lei; dou

ţa 2 televizoare
color NEI cu telecomand

ţionare. Tel.
0725-744644, 0737-575779. (RR)

Vând în Re ţa aparat de
m

ţa iPhone 5, 1200
lei; armonic

ţa mobil
ţa din fag aburit, 7 corpuri,

mas
ţar

mare din catifea, 900 lei; televizor
Teletech cu diagonala 70 cm, ecran
plat, nefolosit, 450 lei; chitar

ţuri
neg. Tel. 0749-944961, 0355-
405864. (RR)

Vând la Zorlenţu Mare 200 oi,
350 lei/buc; iap
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Vând în Re

ă de 3 ani,
2000 € sau schimb pe capre sau oi.
Tel. 0726-000754. (RR)

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

ă de 3 persoane plus 2
fotolii culoare albă, 1500 lei neg. Tel.
0766-889032. (RR)

Vând dulap cu 2 u
ă, 100 lei. Ofer gratuit

bufet de bucătărie; toate în stare
bună. Tel. 0759-017705. (RR)

Vând în Re ă dormitor,
stil vechi, 450 lei; sobă de încălzit
aproape nouă, 450 lei; mobilă
Drobeta cu oglindă rotundă, masă
extensibilă, servantă, dulap cu 2 u

ă
proaspăt cosită, 10 lei/balot neg;
balo ăcinătură pentru
animale;

ăsări; porci 90-140 kg,
9 lei/kg; vier marele alb cu landras
180 kg cu certificat de sănătate,
1800 lei neg; scroafă fătată recent
cu 8 purcei, 2000 lei neg; scroafă
fătată recent cu 6 purcei, 1600 lei
neg. Cumpăr porumb în zona
Boc

ă cu dimensiuni 50x40, 250
lei; ma ă de cusut marca Pfaff,
250 lei; 2 saltele Relaxa pentru
dormitor, aproape noi, mărimea
190x87x16 cm, 120 lei/buc; 2 tv
color, Sony

ă
de tineret, începând cu 150 lei/buc;
costum popular pentru femei din
zona Banatul de Munte, mărimea
42-44, 200 €; chiuvetă dublă din
inox, 70 lei; candelabre cu 2-8-12
becuri; garnitură plu ă, bej cu
maro, 250 lei. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)

Vând în Caransebe

ăiere profesionale pentru beton,
150 lei. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând în Re ă pliantă din
lemn, de 8 persoane, 200 lei; mobilă
dormitor din lemn de cire ă
din 2 dulapuri plus 2 paturi, 800 lei;
floare Leandru mare, de 1.70 m. Tel.
0355-805351. (RR)

Vând vacă de 6 ani, 3500 lei. Tel.
0731-224621. (RR)

Vând în Re ă
din cupru, 350 € neg. Tel. 0255-
221075. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare tăura

ăura
ăptămâni, 600 lei; 2 vaci fătate

recent, 3000 lei/buc. Cumpăr oi. Tel.
0727-056095. (RR)

Vând în Timi ă
coasa 2-a, 8 lei/buc. Tel. 0736-
097252. (RR)

şi

ş o mânz

ş pres

şoara canapea ne-
extensibil

şi, 100 lei;
dulap cu vitrin

şi

şi
şi canapea, 550 lei. Tel. 0737-
274332. (RR)

Vând la Bocşa balo

şrot de floarea soarelui;
sorg pentru p

şa, ofer 0.75 lei/kg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând la Anina goblen Cina cea
de Tain

şin

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

şat

ş col

şi

şi

ş compus

şi

ş
150 kg, 10 lei/kg. Tel. 0762-188929.

Vând la Lugoj t ş de 2
s

ş balo

ţa boiler electric,
350 lei. Tel. 0748-406496, 0255-
222550. (RR)

Vând în Timi

ţuri neg. Tel. 0755-
940848. (RR)

Vând în Timi

ţa mobil

ţi de lucern

ţi de paie; m

ţar
sufragerie, 500 lei neg. Tel. 0355-
421080, 0727-758257. (RR)

Vând în Re ţa polizor trifazic de
banc plus 2 pietre, 150 lei; 2 discuri
de t

ţa mas

ţa cazan de ţuic

ţi de lucern

Vând aragaz Zanussi din 2004
cu 4 ochiuri ără grill,
culoare albă, stare foarte bună, 300
lei neg. Tel. 0729-983874, 0762-
897701. (RR)

şi cuptor, f
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PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

Vând la Sacu purcei marele alb
la 3 luni, 500 lei perechea. Tel. 0746-
037251. (RR)

Vând la Sacu iapă 4 ani, 2000 lei
neg. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la Re
ă de

pene de gâscă, 130 lei; obiecte
pentru lustruit scândura, 5 lei/buc.
Tel. 0731-191130. (RR)

Vând la Butin purcei 8-10
săptămâni. Tel. 0723-128805. (RR)

Vând în Re
ă la 12 ani

ă, 250 lei; circular pentru
tâmplărie cu masă

ălat ma

ă pt. hol, 30 lei; mască pentru
vană, nouă, 100 lei; rochie de mirea-
să, 400 lei; costum negru pentru
bărba ă plus 75 de
căr ă 2 persoane,
din lână, 180 lei; tv Schneider, 300
lei; tablouri pictate ămate, 100
lei/buc; masă tv, 200 lei; pre

ă, 10 lei/balot. Tel.
0744-381141. (RR)

Vând în Timi ănesc
2,5 ani, învă ău de om,
450 lei. Tel. 0736-097252. (RR)

Vând la

ărbătesc ărănesc pentru soli
ă de argint pentru cântăre

ăre
ăiat salam, 100 €;

motor de abric la 380 V, 150 € neg.
Tel. 0255-233854. (RR)

La Anina câine ciobănesc. Tel.
0762-843877. (RR)

Vând la Grădinari o vacă. Tel.
0743-508299. (RR)

Vând 3 porci 100-140 kg, 10
lei/kg. Tel. 0725-752848. (RR)

Vând la Măureni 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 Anina mânz de 1 an

ărimea 42, lung, culoare gri
ărba

ă la pre

ător electric de carne,
100 lei; 3 miei. Tel. 0355-422022.

şi

şi
şi biciclete mari, 300

lei/buc; aspirator de curte cu motor
pe benzin

şi motor, 550 lei;
pat pliant, 80 lei; televizoare color,
200 lei/buc; veste de salvare, 50
lei/buc; aparat de sp şini sub
presiune, 300 lei; şezlong, 50
lei/buc; pre

şi

şi înr

şa balo

ş câine ciob

Şopotu Nou cal 3 ani,
semi muran. Tel. 0732-393614 (RR)

Vând la Reşi

şti;
salb

şi bej cu franjuri, vechi
de 100 de ani, pentru cânt

şi
500 lei; mas

şin

şin

şi 6
luni, semi-muran, culoare roşie,
castrat, 2400 lei neg. Tel. 0740-
145324. (RR)

Vând la Fârliug 9 purcei la 40 kg,
400 lei/buc; 7 purcei 25-30 kg, 300
lei/buc. Tel. 0727-883116. (RR)

Vând în Reşi

şi alain-delon b

şi şemineu electric,
100 lei; toc

ţa mobilier vechi,
250 lei; candelabru, 40 lei; dun

ţa biciclete de copii
pân

ţuri neg. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând în Re ţa covor persan, 90
lei; covor persan, 450 lei; carpete,
20 lei/buc; candelabru, 100 lei;
oglind

ţi, 200 lei; bibliotec
ţi, 180 lei; plapum

ţuri neg.
Tel. 0751-847843. (RR)

Vând la Boc ţi de fân, 8 lei
balotul; otav

ţat la oi, cam r

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

Vând la Cuptoare costum
b ţ

ţe;
baticuri maro

ţe, 150
lei/buc; aparat de t

ţa alain-delon de
femei, m

ţi scurt, culoare
gri, ambele 1000 lei. Tel. 0255-
221149, 0725-185908. (RR)

Vând la Câlnic o vac ţul
pieţei. Tel. 0255-227851, 0766-
761883. (RR)

Vând în Re ţa

Vând calculator complet. preţ
negociabil. Tel. 0744-627916.

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

25 august 136.3641
26 august 137.7812
27 august 137,7363
28 august 138,0276
29 august 138,4389
1 septembrie 138,5065
2 septembrie 138,0131
3 septembrie

2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014 136,79274 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 34 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3

4 August - 3 Septembrie 20144 August - 3 Septembrie 2014

Vând la Lugoj ax de circular, 150
lei; pânză de circular videa de 35,
100 lei; pânză de circular simplă de
35, 50 lei. Tel. 0732-239651. (RR)

Vând la Lugoj moară cu ciocane
pe

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

ă de
sufragerie cu dulap de haine, în
stare foarte bună, 1300 lei. Tel.
0722-988090. (RR)

Vând aragaz Zanussi, an de
fabrica
ără grill, de culoare albă, în stare
foarte bună. Pre

ă cu sertare
800/1200 făcute la comandă din
materiale de calitate pal gros 36 mm

ma ă electrică
la 220 V pentru despoiat porumb,
200 €. Tel. 0744-381141. (RR)

ă tânără frumoasă,
aproximativ 5-6 ani în loc Potoc la
pre

ă, -
Castelul Karlstein din Cehia,
executat din 1000 bucă

ăl

ă de iarnă, executat din
2000 de puzzle, 70/100 cm; - Ora

ămate cu
ramă de culoare neagră. Sunt ideale
de pus pe perete, într-un dormitor,
într-o sufragerie, pe un hol, în
camera copiilor sau chiar într-un
birou de lucru. Arată deosebit de
frumos. La solicitarea clientului, pot
executa tablouri din puzzle

ă. Merită văzute, nici un

ărării, deosebit de
avantajos pentru client. A

ările dumneavoastră. Sunt din
ora

ă de spălat de vase
adusă din Germania, stare bună de
func

ă, bibliotecă pt sufragerie compusă
din 3 corpuri, ma ă de uscat rufe,
cuier hol, bicicletă copii 1 - ani,
aspiratoare, călcătoare, haine, 2
peruci păr natural pt doamnă. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Vând obiecte vechi. Pre

ă nouă de încălzit, 400
lei; mobilă dormitor: 2 paturi, 2
dulapuri cu 2 u ă, oglindă,
cuier, 450 lei. Tel. 0735-811271.

şasiu metalic cu un motor
monofazic de 3 kw, 1500 lei. Tel.
0721-724332. (RR)

Vând la Vârciorova org

şi

şi
negociabil - 300 lei. Tel. 0729-
983874 sau 0762-897701.

şi
cu l isante 2500/2200, dulap
1000/2200 comod

şi 18 mm culoare nuc/par. 2500 lei.
Tel. 0722-650513.

şa şin

Vând vi

şabil

şi lungime 50 centimetri; - Peisaj, o
diminea

şul
Santorini din Grecia, executat din
500 de puzzle, 40/50 cm. Toate
tablourile sunt noi, sunt înr

şi la
comand şti

ştept
solicit

şul Timişoara. Tel. 0751-132460.
Vând convertor pe gaz adus din

America, pre

şin

şin

şi, mas

ţi, 150 € neg. Tel.
0725-088890. (RR)

Vând în Re ţa mobil

ţie 2004, cu 4 ochiuri, cuptor
f

ţ informativ

Vând dormitor complet: pat
140/190 saltea dormeo, dulap cu u

Vând la Boc

ţel de lapte - 2 luni,
crescut natural. Tel. 0725-763784.

Vând iap

ţul de 3000 lei. Tel. 0733-
156508.

Vând tablouri executate din
puzzle, calitate irepro

ţi puzzle, cu
dimensiunile - în ţime 70 centimetri

ţ

ţi
ce pierdeţi. Preţul este negociabil, în
momentul cump

ţ 130 € negociabil. Tel.
0762-112012 sau 0741-571238.

Vând ma

ţionare, preţ negociabil. Tel.
0762-112012 sau 0741-571238.

De vânzare un telefon Nokia 220
ie nou incutie garanţie 2 ani de zile
preţ 190 lei negociabil. Tel. 0762-
112012 sau 0741-571238.

Vând urgent canapea o persoa-
n

,5 3

.

ţ total
290 lei. Vând aparat de gletuit 7 cm,
5 lei/buc. Tel. 0731-191130.

Vând 3 porci 100-140 kg, cu 10
lei/kg. Tel. 0731-191130.

Vând sob
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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:

Septembrie

REŞIŢA:

B
ŢA:

Ţ 8

electrician auto: 1; ma

muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri,

şinist la maşini pentru
terasamente (ifronist): 1; mecanic utilaj: 1; muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 2; şofer autocamion/maşin

şosele, poduri, baraje: 1;

ă de
mare tonaj: 1;

manipulant mărfuri: 1;ĂILE HERCULANE:
ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 03.09.2014

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

PRISMA | 4 - 10 2014 |Septembrie

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.

Domn 45 ani dore

Domn serios, simpatic, 52,
175/70, situa

şte o prietenie
cu o persoan

şi cu mult chef de nebunii.
Aştept s

şoare care se plictisesc
sau vor ceva nou. Tel. 0740-
946042.

Primesc în gazd
şoar

şi

şi

şi 31 de la
ş vreau c

şi foarte târziu.
Pensionar 70 ani, din Reşi

ş, care s

ştin

ă feminină cu scopul
întemeierii unei familii. Dacă dori
ă afla

ă
pentru căsătorie, simpatică, similar,
fără aventuri. Tel. 0724-403069.

Domn 58 ani doresc să cunosc o
Doamnă până în 60 ani pentur o
rela ă. Să fie sinceră. Tel.
0736-076567.

Tânăr 39/183/83 ser ios ,
divor

ă cu o doamnă maxim 40
ani. Tel. 0757-500831.

Tânăr
ă fiu contactat de doamne

sau domni

ă o doamnă
domni ă în schimbul unei rela

ă. Tel. 0726-
261409.

Doresc prietenie sinceră cu
doamnă plăcută aproximativ 45 ani.
Eu sincer curat 49, 1,63, 73, matur,
serios, cărunt Re

ă pentru o rela
ă. Tel. 0771-089215.

Caut o fată serioasă cu dar de la
Dumnezeu în 18 ă sau
din ora ăsătorie sau
prietenie eu am 31 ani m168 kg 59
mă numesc daniel din timisoara
telefon 0762-112012 sau 0741-
571238 sau pe idul meu de
menseger la danieldintimisoara.

Doamnă 50 de ani, facultate,
1.70, 73 kg doresc să cunosc o
persoană de vârstă apropiată în
vederea unei prieteni de durată. Tel.
0740-311756. Rog seriozitate, fără
bip

ă, 55-65 ani, de la ă
sau ora ă locuiască cu mine,
eventual căsătorie. Tel. 0355-
420190, 0756-334605.

Domn 37 ani, doresc să cunosc
o doamnă pentru căsătorie, până în
40 ani. Rog seriozitate. Tel. 0743-
363008.

Bărbat singur, vârsta a 3-a, fără
obliga ă pentru
prietenie, căsătorie. Tel. 0732-
544397.

Bărbat 52 ani, 1.75, fără
obliga ă doamnă
fără obliga

ără
obliga ă
maxim 45 ani. Tel. 0747-645680.

ţi
s ţi mai multe, sunaţi la 0049 15
757 617 476 - Germania.

ţie, auto, doresc d-n

ţie serioas

ţat, un copil, doresc relaţie
serioas

ţii
sau poate viitoare iubit

ţa. Tel. 0720-
009165.

Re ţean singur, 175/ 79/ 49,
caut doamna supl ţie
serioas

ţar

ţa,
caut o doamn ţar

ţii, caut doamn

ţii, doresc cuno ţ
ţii, maxim 50 ani. Tel.

0725-348218.
Domn 43 ani, divorţat, f

ţii, doresc relaţie cu o doamn

Vând saltea 160/200, pre

ă de spălat automată, scaune
tapi

ătărie ă nr. 48
ă nr. 37 aduse din

Germania. Tel. 0747-832171.
ă, 150 lei;

canapea + fotolii, 250 lei; rastel
arme, 350 lei; betonieră nouă, în
garan ă auto, 5
metri lungime. Tel. 0748-929527.

Ofer câine ciobănesc talie foarte
mare, lă ă. Tel. 0748-
929527.

ţ 100
lei. Tel. 0355-801254.

Vând în Re ţa pat extensibil,
ma

ţate, sufragerie, mese de
buc

Vând dulap cu vitrin

ţie, 650 lei; ramp

ţos, bun de paz

şi
şin

şi scaune, hain şi
pantofi dam

Firma de cur enie, angaj m personal pentru
cur enie cu i f r experien n Timi oara.
Oferim cazare. Tel: 0724.505.318

ă ă
ă ă ă ă

ţ
ţ ţ îş ş

Dactilografiez manuscrise,
diplome sau orice lucrare literar-

-

ştiin

ştept oferte pentru g
şor menaj la persoane în

etate. Tel. 0355-407164.
Vorbesc maghiara şi germana

fluent, schimb pentru termen scurt
plecare în Germania îngrijire
b

şi
şcoal

şi

şi iubitoare de copii, cu
vârsta cuprins

şi salar
atractiv. Pentru mai multe informa

ştrand,
terenuri tenis, ofer seriozitate
maxim

şcoli licee,
gr

ştenitori de
la sat sau de la oraş. Asigur

şi îngrijire maxim

ţific
ţesc în ţar

ţa, copii ce
merg la gr ţ

ţa, tineri sau
b

ţ

ţii
în leg

ţe, firme de stat sau private,
pensiuni, case de vacanţ

ţ

ă. Tel. 0355-407164.
Înso ă sau străinătate

copii la bunici sau bătrâni. Vorbesc
germana, maghiara. Tel. 0355-
407164.

A ătit,
eventual u

ătrâni. Tel. 0770-980791.
Îngrijesc, în Re

ădini ă/ ă sau
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Îngrijesc, în Re
ătrâni cu probleme grave de

sănătate (gradul 1). Tel. 0355-
805646, orele 20.30-22.30. (RR)

Caut de lucru orice tip nu
contează ce, sunt zidar, zugrav,
instalator sanitar, fac orice în
gospodărie, ofer seriozitate. Tel.
0734-686752.

Caut muncitor calificat/necali-
ficat pentru manipulare marfă
depozit, tinichigerie. Tel. 0722-
923858.

Caut bonă fără vicii, cu multă
răbdare

ă între 35 respectiv 55
ani, să stea lunar câte două săp-
tămâni la domiciliu cu copiii + menaj.
Copiii merg la grădini ă la program
de 8 ore. Ofer cazare, masă

ătură e-mail: burzoctavian16
@yahoo.com Tel. 0755-318696.

Persoană serioasă 56 ani,
nefumător, corect, doresc angajare
administrator pensiune,

ă. Tel. 0748-841669.
Persoana serioasă, 56 ani,

nefumător, corect, doresc angajare
paznic, supraveghetor,

ădini
ă. Ofer se

riozitate maximă. Tel. 0748-841669
Familie serioasă, învă ător-

profesor 53-55 ani luăm în îngrijire
bătrân-bătrână fără mo

ăm
seriozitate ă. Tel.
0748-841669.

Educatoare-înv

şor, injec

ă ătoare, 53 ani,
nefumătoare îngrijesc bătrâni la do-
miciliul lor. Ofer seriozitate maximă,
gătesc, fac cumpărături, menaj
u

ţ

ţii. Tel. 0748-841669.

Oferte-Cereri

de Serviciu

Învă ătoare-educatoare, 53 ani
cu experien ă ări,
îngrijesc elevi la domiciliul meu sau
al lor. Pregătesc temele, gătit, menaj
u

ă ătoare, 53 ani,
nefumătoare, îngrijesc copii

ătrâni. Ofer seriozitate, afec
ătesc sănătos, menaj u

ă de construc ă tot
tipul de lucrări, atât interioare cât

ă
ării fără nici un

fe l de compromis . con tac t
ianitelechi@yahoo.com Tel. 0773-
586068.

Electrician schimb

ătoare,
aplici, lustre, instala

ări auto

ă Re

ări, remorcări auto Re

ă î ă
ărerea unui specialist?

Apelează cu încredere. Tel. 0762-
350914.

Executăm lucrăr i inter ior
exterior gresie faian ă tencuieli
(decorative) rigips podele laminate
glet zugrăveli etc. Tel. 0734-591973,
0748-796812.

Înfiin ări firme. Tel. 0723-
846071.

Îndeplinim toate formalită

ă

ă etc. Tel. 0728-813340.
Instalator profesionist montez

centrale termice, boilere electrice,
calorifere, apometre, chiuvete, wc-
uri, baterii, robinete apă, cabine du
ăzi baie etc. Tel. 0740-520382.

Primesc fete în gazdă. Tel. 0729-
115691.

Caut îngrijitoare pentru persoa-
ne cu handicap locomotor (inclusiv
noaptea). Ofer masă, cazare

ă dacă este cazul. Tel.
0770-516199.

ţ
ţ

Educatoare-înv ţ

ţiune,
g

ţii, execut

ţii de ap

ţe auto-
mate, doze, prize, întrerup

ţii electrice etc.
Tel. 0740-520382.

Tract

ţa. Tel.
0741-631795.

Tract ţa.
Tel. 0762-350914.

Vrei s ţi cumperi o ma

ţ

ţ

ţile
pentru înfiinţare asociaţii ţii.
Tel. 0723-846071.

Îndeplinim toate formalit ţile
pentru înfiinţare PFA

ţii pe cupru

şi recomand

şor, numai la familii de intelectuali.
Tel. 0748-841669

şi
b

şor numai
la familii de intelectuali. Tel. 0748-
841669

Firm
şi

exterioare, instala şi
curent, evaluarea lucr

şi montez
tablouri electrice, siguran

şi utilaje. Tel. 0741-
631795.

Transport marf şi

şi

şin şi ai
nevoie de p

şi funda

şi întreprinderi
individuale şi/sau colective. Tel.
0723-846071.

Instalator profesionist montez
centrale termice, boilere, calorifere,
apometre, bazine wc, chiuvete, robi-
nete, instala şi henco,
baterii ap

ş,
c

şi
salariu 700 lei lunar, inclusiv carte
de munc

Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi

Absolven ă ământ care nu ăsit încă un loc
de muncă, dar

ăutarea unui loc de muncă, prin întâlnirea directă a
cererii cu oferta de locuri de muncă, în condi

ă permită realizarea unui echilibru între acestea
în timpul cel mai scurt.

BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVEN
ă o oportunitate pentru to ă

interesa
ă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform

pregătirii lor profesionale, sau , în ultimă instan ă, să se (re)orienteze
profesional spre ocupa ă

Ă PENTRU ABSOLVEN ă-
ără intermediari, în func

ă pe care îl oferă.
In vederea stabilirii locatiilor de organizare a Bursei, invitam agen

ă participe la Bursă sa isi depuna ofertele de
locuri vacante la sediulAgen

ă (tel 0255/541069), Oravi

ă este gratuită.

ţii unei forme de înv ţ

ţa muncii, la Bursa locurilor de munca pentru absolvenţi, ce va avea
loc în data de 26 septembrie 2014.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie cre
ţi, nefiind excluse alte categorii de

persoane aflate în c
ţiile unei concurenţe loiale

ŢI
reprezint ţi solicitanţii de locuri de munc

ţi de a cunoa ţa muncii, ofertele de locuri de
munc

ţ
ţii cu posibilit ţi mai mari de angajare pe termen

mediu si lung.
Agenţii economici care vor participa la BURSA LOCURILOR DE

MUNC ŢI vor avea prilejul s
ţie de cerinţele concrete ale

locului de munc
ţii

economici care doresc s
ţiei din Re ţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel

0255/212380) sau la sediile Agenţiilor locale

ţa (tel
0255/571598) ţelu Ro ţilor
economici la burs

şi-au g
şi alte categorii de persoane, au şansa de a intra pe

pia

şterea
gradului de ocupare pentru absolven

şi transparente, care s

şte mai bine pia

şi recruteze
personalul direct, f

şi
şi Punctelor de lucru din

Anina (tel 0255/241317), Baile Herculane (tel 0255/560484), Bocşa
(tel 0255/555900), Bozovici (tel 0255/242600), Caransebeş (tel
0255/516323), Moldova Nou

şi O şu (tel 0255/533046). Participarea agen

Isac Caius Sandu, Director executiv

Absolvenţii de studii medii şi superioare - promo şi
IMM-urile care doresc s

ţia 2014

ţionate" pot desc
ă se înscrie pentru a primi ajutorul de

minimis privind "Locurile de muncă subven ărca
formularele de înscriere de pe site-ul www.aippimm.ro, începând
din 25.08.2014.
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„Festivalul Răchiei din Banat”, vedeta toamnei la Băile Herculane

Perspective privind creşterea vizibilit şi a gradului de acceptare
pentru ariile naturale protejate din sudul Banatului

ăţii

Consiliul Judeţean Cara
ţiunii B

ţia de turism B

ţean va susţine material
desf

ţile locului, dar
ţeni vor veni s

ţilor Prim

ţie. Se pare c
ţi pe aceste meleaguri au fost încântaţi de bun ţile

tradiţionale expuse de c

ţia de anul trecut au fost
prezente 23 de comune

ţi ale Banatului de
Munte. Licoarea celebrat

ţiunii de pe Valea Cernei a fost "invadat" de miresme
ameţitoare dar ţi din toate colţurile ţ

ţiunea B
ţia judeţean ţilor care

pun în valoare zona de pe Valea Cernei, contribuind la
promovarea turistic ţiunii.

ş-Severin îşi arunc şi
spre ancestrala urbe a sta

şiAsocia şi
dezvolta în comun evenimente cultural-sportive ce vor
avea loc în prima jum ş
de munte. Acest acord a fost semnat pe o perioad

şurarea unor evenimente printre care şi „Festivalul
R

şteptat cu bucurie nu numai de
localnici ci şi de cei care iubesc bun şi
gustul licorii bahice. Produc şi
expun

şurându-se cea de-a

XV-a edi ştii şi vizitatorii
veni

şi tot felul de preparate
au f

şi au expus 18 grupuri de
produc

şe, prune, mere, pere, struguri sau
gutui, fiecare produc şi cât mai original
"vedeta" târgului, prin aspect şi calitate. Parcul Central al
sta

şi de turişti veni

şte sprijinirea activit

ă privirea
ăii Herculane aprobând

un Acord de parteneriat cu Consiliul Local Băile Herculane
ăile Herculane, pentru a promova

ătate a lunii septembrie în micul ora
ă de 2

ani, timp în care Consiliul Jude
ă

ăchiei din Banat” cu care Băile Herculane se va "fălii" în
această toamnă.

Acest festival este a
ătă

ători bănă ă-
ă răchia produsă în propriile gospodării de zeci de

ani. După o întrerupere de 5 ani, "Festivalul Răchiei din
Banat" a fost reintrodus în programul activită ăriei
Băile Herculane, anul acesta desfă

ă în fiecare an turi
ătă

ătre producătorii autohtoni. Bucate
din cămara fiecăruia, miere, răchie

ăcut deliciul festivalului. La edi

ători din cele mai renumite localită
ă la acest festival a fost diversă,

fiind produsă din cire
ător prezentându-

ării. Prin
acest acord de parteneriat cu sta ăile Herculane
administra ă dore ă

ă a sta
Elena Franţ

| 4 - 10 2014 |Septembrie PRISMA

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi
nonprofit (detalii pe www.gecnera.ro, www.facebook.com/gecnera), în cooperare cu
Liceul Mihai Novac din Oraviţa şi Liceul Clisura Dunării din Moldova Nouă, va finaliza în
dat de 9 septembrie 2014 implementarea proiectului de interes public „Cascada Bigăr,
promotor pentru creşterea gradului de acceptare al Parcului Naţional Cheile Nerei -
Beuşniţa la nivelul comunităţilor locale”, care a fost derulat pe o perioada de 5 luni.
Proiectul este finanţat de către Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România în cadrul
programului Spaţii Verzi - Arii Naturale Protejate iar implementarea acestuia a inclus
realizarea unei mini poteci tematice pentru promovarea ecoturismului în zona rezervaţiei
naturale Izvorul Bigăr, comemorarea în 22 mai a Zilei Internaţionale a Biodiversităţii,
realizarea de tabere junior ranger pe Valea Minişului şi informarea/sensibilizarea

grupurilor de vizitatori şi a populaţiei din aria Parcului privind valorile patrimoniului natural
din zona rezervaţiei naturale Izvorul Bigăr şi nevoia protejării şi conservării acestor valori.

De la lansarea în februarie 2014 a ideii acestui proiect şi până la finalizarea
implementării lui, Administraţia Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa a avut 3 directori
numiţi de RNP ROMSILVA, fapt care a creat pentru GEC Nera disfuncţionalităţi în
comunicarea cu conducerea Parcului. Pe parcurs aceste disfuncţionalităţi au fost
depăşite iar indicatorii de implementare a proiectului sunt la nivelul celor propuşi în
cererea de finanţare. Pentru anul 2015 GEC Nera pregăteşte proiecte în vederea
accesării aceluiaşi program de finanţare cu scopul creşterii vizibilităţii rezervaţiilor
naturale Cheile Caraşului şi Cheile Rudăriei. Doina Mărgineanu - Consilier pentru relaţii
publice al GEC Nera.

Ş

-

-
-

-

tafeta Munţilor fiind o competiţie de turism sportiv,
organizată la nivel naţional ce are drept scop crearea unui
cadru organizatoric şi competiţional specific dezvoltării
unor relaţii durabile între ONG-urile de tineret, turism sport
şi ecologic dar şi grupurilor de persoane care doresc să
participe la activităţi cu specific montan.

Campionatul Naţional Ştafeta Munţilor este la a III a
ediţie iar anul acesta are în componenţă şase etape
organizate în diverse masive din România, fiind o
competiţie specializată, al cărei clasament general este
alcătuit exclusiv din probe ce pot fi cuantificate obiectiv şi în
cadrul căreia concurenţii au posibilitatea să participe la
categoria corespunzătoare vârstei şi nivelului de pregătire.

Categoriile la care se pot înscrie participanţii în funcţie
de vârstă şi experienţă: Copii, Open, Juniori, Veterani,
Feminin, Elite.

Probele de concurs la care pot participa: raid montan
(drumeţie), orientare, cunoştinţe turistice, escaladă, însă
organizatorii fiecărei etape pot organiza şi alte activităţi cu
specific montan adaptate vârstei şi experienţei.

Toate probele prezentate mai sus se desfăşoară
conform regulamentului competiţional anul în curs.

- “Trofeul Munţilor” ediţia I ce s-a
desfăşurat în perioada 4-6 iulie 2014 organizată de către
Asociaţia de Turism Gaska Bucureşti în Valea Horoabei,
Munţii Bucegi, cu peste 35 echipe înscrise care au stră
bătut superbul Canion Valea Horoabei, ajungând pe Şaua
Bătrâna şi coborând Şaua Strunga. Deschiderea primei
etape a campionatului a debutat cu un mini-concert folk
organizat de către gazde. Cei sosiţi la etapă au participat la
activităţi de orientare, cunoştinţe turistice, escaladă, tir cu
arcul, tiroliana, mini-golf, jocul copilăriei iar cei mai viteji au
participat la proba de cultural recitând poezii, realizând
piese de teatru şi cântând la chitară până dimineaţă.

- Trofeul "Elite” ce s-a desfăşurat în
perioada 18-20 iulie 2014 organizată de către Clubul de
Turism Alpin şi Ecologie Elite în Dâmbul Morii din Masivul
Piatra Mare, cu peste 43 echipe înscrise, proba de raid
montan fiind modificată din cauza condiţiilor meteo iar

participanţii nu au mai putut ajunge pe Vf. Piatra Mare, însă
cei sosiţi în tabără au participat la activităţi de orientare pe
viză, probă de noduri, cunoştinţe turistice iar sâmbătă sea
ra la proba de cultural doritorii au putut recita poezii, reali
zând piese de teatru şi cântând la chitară până dimineaţă.

- Festivalul Drumeţii Montane, ediţia
a III a desfăşurată în perioada 01 - 03 august 2014 în
Masivul Retezat de către Asociaţia Drumeţii Montane şi
Jnepenii sub forma unei poveşti fascinante... poveşti cu şi
despre flăcăi viteji, domniţe suave, haiduci, zmei înaripaţi,
dinozauri pitici... cu peste 90 de echipe înscrise unde
participanţii în cadrul probei de raid montan au străbătut
două trasee diferite. Pentru categoriile open, elite, juniori,
elite, veterani, feminin un traseu de 22km urcând pe Vf.
Piatra Iorgovanului la 2014m iar categoria copii şi family un
traseu mai mic de 12 km tematic, realizat de către
organizatori. Categoria Family a fost organizată separat de
clasamentul general al competiţiei fiind premiată separat.
Concurenţii au participat la proba de orientare unde au
învăţat cum se utilizează o harta şi o busolă, au răspuns la
întrebări de cunoştinţe turistice, au dat probă de noduri
utilizate în escaladă iar copiii au putut participa la diverse
activităţi specifice vârste, seara culturală a adus pe scenă
pe cei mai curajoşi dintre participanţi.

- “Arges Eco Challenge” ediţia VI
desfăşurată în perioada 15 - 17 august 2014 în Masivul
Făgăraş organizată de către Zimbrul Carpatin şi Marmo
tele Mahmure cu peste 65 echipe înscrise. Categoriile
Open, Juniori, Feminin, Veterani, Elite au atins cel mai înalt
vârf din România - Vf. Moldoveanu ce se află la 2544m.
Traseul probei de raid montan a fost următorul: Valea Rea -
Vf. Viştea Mare (2527m) - Vf. Moldoveanu (2544m) -
Lacurile Galbenele - Valea Rea. Proba de orientare a fost
pe viză desfăşurată în Căldarea Galbenele, proba de
cunoştinţe turistice organizată la sfârşitul traseului de raid
iar la proba de cultural doritorii au recitat poezii, au creat
piese de teatru şi au cântat la chitară până dimineaţă.

- “Trofeul Temerarii” ediţia I ce se va
desfăşura în perioada 29-31 august, organizată de către
Clubul Alpin Temerarii. Tabăra va fi amplasată la în traseu

pe Valea Cerbului, zonă de corturi spre Gura Diham iar
proba de raid montan va avea ca traseu: Valea Cerbului -
Vf. Omu (2.505m) - Cabana Caraiman - Jepi Mici.

- Rasnov Orienteering Festival 2014
ce se va desfăşura în perioada 12 - 14 septembrie,
organizată de către Clubul Sportiv Montan Altitudine.
Tabăra va fi amplasată în zona cantonului silvic din Valea
Glajariei, cu acces auto prin Oraşul Rasnov, cartier
Glajarie, Uzina Electrică iar proba de raid montan va avea
ca traseu: Tabăra Glajarie - Cabana Mălăieşti - Hornul
Mare - Vf. Omu - Drumul de Vară - Valea Malaieşti -
Cabana Mălăieşti - Tabăra Glajarie.

În cadrul etapei următoare se vor organiza activităţi de
raid montan (drumeţie), orientare, escaladă, cunoştinţe
turistice conform regulamentului Ştafeta Munţilor din acest
an, însă organizatorii pot desfăşura şi alte activităţi cu
specific montan.

Toate probele organizate conform Ştafeta Munţilor sunt
gratuite şi nu se vor percepe taxe de participare.

Află mai multe accesând pagina oficială a
Campionatului Naţional de Turism Sportiv „Ştafeta
Munţilor” - www.stafetamuntilor.ro.În prezent s-au desfăşurat patru etape:

Etapa I-a 2014

Etapa a II-a 2014

Etapa a III-a 2014

Etapa a IV-a 2014

Etapa a V-a 2014

Etapa următoare:
Etapa a VI-a 2014
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Campionatul Naţional ţilor - scurt bilanţŞtafeta Mun
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