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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând apartament 2 camere, etaj
1, Govândari, par

Vând cas

ţial mobilat,
îmbun ţiri, sau schimb cu cas

ţa.
Tel. 0747-059557.

ătă ă.
Tel. 0724-761770.

ă cu 4 camere, curte,
garaj, încălzire centrală cu gaz, în
Stavila, str. Caraşului nr. 9, Reşi

Vând apartament 2 camere,
centru Re ţa, etaj 4/8. Tel. 0355-41
1785, 0747-096075, 0771-669426

şi
.

Vând casă în Dognecea, cu 2
camere, bucătărie, anexe, verandă,
grădină cu pomi fructiferi, aproape
de lac şi staţia auto, 17.000 €
negociabil. Tel. 0764-422757.

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

Vând în Re
ă reziden ă, ideală pt

vile, 2 €/mp. Tel. 0749-055427. (RR)

ţ

ţa teren intravilan 1
hectar, zon ţial

ş

şi
.

Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând teren arabil în Ezeri

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 € lunar. Tel. 0728-568448.

ş, 3000
mp/800 €. Tel. 0731-172223.

Vând la Rusova Veche cas
ţate

plus gresie, mobilat

ţii, locuibil
-

rr
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)

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 € neg sau schimb cu garso
nieră în Timi ă în jurul
ora ă la 30 km.
Tel. 0731-306659, 0721-157588 ( )

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

şi buc

şoara sau cas
şului Timişoara pân

şi

Vând casă 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. ( )

şa, str. Ion
Creang

şi gr

şi ap
rr

Vând în Re ţa, pe Al. Roman,
apartament decomandat 2 camere,
buc

ţ
. Preţ

sau schimb cu cas
ţa sau Câlnic.

şi

şi
schimbate, situat la etajul 2
25.000 € neg.

şi Tel. 0747-
832171, 0355-421514. (RR)

ătărie, baie, hol, debara, dotat
cu centrală, geamuri termopan,
gresie, faian ă, podele laminate, u

ă în
Re

Vând în Reşi
şului, apartament

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

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

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

.
ă, podele

laminate, termopane, centrală,
izola ă, u

Vând la V

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

ş. Tel. 0722-551615.
Ofer spre închiriere, în Reşi

şi teras
şi utilat,

250 €/lun

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

şoseaua principal

ş cas

şosea şi
aproape de gar

şi

şi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere,
buc

şi

şi schimbate, baie
nou

şi
şului nr. 2, 170 mp, 3

camere, buc
şini,

posibilitate de mansardare. Dot
şi sobe pe lemne

în caz de nevoie), aer condi

ărădia magazie de
cereale, 40 m lungime, pe 3 nivele,
total 1000 mp, 22.000 € neg. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)

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

ă
în Caransebe

ări separate, bucătărie ă
închisă, complet renovat

ă neg. Tel. 0727-883116.
Vând în Izgar casă 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 întoc
mirea actelor, 14.500 € neg. Tel.
0737-565825, 0752-670944. (RR)

Vând în Gherteni ă com
pusă din 3 camere, hol, bucătărie de
vară, anexe, grădină 1430 mp,
renovată, la 100 m de

ă, se poate ocupa
imediat după întocmirea actelor. Tel.
0737-565825, 0752-670944. (RR)

Vând casă 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

Vând în Re
ă 3 camere, bucătărie,

bucătărie de vară, beci, anexe,
42.000 €. Tel. 0355-415185, 0786-
483218, 0747-468797. (RR)

Vând în Re

ătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
25.000 € neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)

Vând în Re

ătă

ă, nemobilat, 23.000 € neg. Tel.
0732-612264, 0356-424907. (RR)

Proprietar, vând casa în Re

ătărie, baie, îngrijită,
curte micu ă, garaj pentru 2 ma

ări:
centrală termică (

ă
termic. Pre

ţa
zona Victoria, spaţiu comercial, 2
intr

ţa total

ţ

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

ţa, zona Muncito
resc, cas

ţa, str.

ţa, pe Aleea
Roman, apartament 2 camere cu
îmbun ţiri. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)

Vând în Lugoj apartament 2
camere, etaj 4, bloc acoperit, gea
muri termopan, u

ţa,
str. Cara

ţ

ţionat,
geamuri termopan, parţial izolat

ţ 38.000 € negociabil. Tel.
0740-347555.

-

-

-

-

Închiriez apartament 2 camere
Moroasa 1, decomandat, nemo
bilat, numai la persoan

ţie. 85
€/luna. Tel. 0766-603190.

Vând apartament 1 camer
ţa, Mociur, spaţios, 40 mp,

decomandat, etaj 1, famili

ţa, Mociur, etaj 1, bloc
famili

ţie. Tel.
0766-603190.

Vând cas

ţ

-

-

ă serioasă
ă lungă, cu garan

ă în
Re

ăi în Moroasa 1, parter fără
probleme, decomandat, aproape
centru, 15.900 €. Tel. 0766-603190.

Închiriez apartament 1 camere
în Re

ă serioasă, cu garan

ă Boc ă, 3
cameră, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faian ă, po
dele laminate, termopane, centrală
termică, anexe, curte, grădină,
acces auto. Tel. 0749-319691.

şi
perioad

şi
şti,

balcon, 8500 €. Tel. 0766-603190.
Vând apartament 2 camere cu 2

b

şi
şti, balcon, 55 €. Numai la

persoan

şa Montan

Vând cas ţa, 6 camere,
2 b

ă în Re
ăi, încălzire centrală pe gaz,

curte, garaj, anexe, grădină, 540
mp. Tel. 0744-615904.

şi

(continuare )în pagina 3
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Consiliul Local al Municipiului Re ţa a fost con-

vocat în data de 4 septembrie 2014, într-o ţ

ţii “Leg
ţa, jud. Cara

ţarea acestuia

ţiei Publice, în
vederea acces

ţa,
fiind suplimentat bugetul de cheltuieli al Direcţiei
pentru Administrarea Domeniului Public

ţa cu suma de 500.000 de lei,
necesar

ţelor de serviciu ţia
unui teren pentru finalizarea proiectului „Acoperi

ţa”.

şi
şedin

şorii şi
unitatea militar şi ş-
Severin”, fiind aprobat şi
studiul de fezabilitate reactualizat. Proiectul privind
obiectivul amintit mai sus a fost depus la Ministerul
Dezvolt şi Administra

şi

şi Privat al
Municipiului Reşi

şi Calea Caransebeşului
(bl. 3A), renovarea locuin şi achizi

ş tip
şarpant

şi

ă
extraordinară.

Pe ordinea de zi au figurat 5 proiecte de hotărâre.
Două dintre principalele proiecte vizează obiectivul
de investi ătură rutieră între Calea Timi

ă în Municipiul Re
ă cofinan

ării Regionale
ării de fonduri conform OUG 28/2013.

Un alt proiect, aprobat de consilieri, se referă la

rectificarea bugetului local al Municipiului Re

ă pentru efectuarea mai multor lucrări
precum: amenajarea apartamentelor din cartierul
Mociur, alimentarea cu gaze naturale a imobilelor de
pe Str. Sportului 2A (ANL)

ă cu mansardă la sala sport de la Colegiul
Economic al Banatului Montan din Mun. Re

Biroul de presă

S.C. GRANJA S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţiu Procesare” pentru producţie -

ţ pornire licitaţie 19.000 EURO

2 buc. SEREACOPERITE
15.939 EURO/bucata+TVA;

Bunuri mobile

RO90
RZBR 0000 0600 1626 6934

ţiunea
ţie.

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

Imobil “Depozit-Spa
ăvoi, situat

în loc. Valea Bistrei, nr. 139, comuna Zăvoi, jud. Cara

Pre

Mijloace transport
Autoturism Toyota Rav 4, fabricat în 2001

�

�

�

�

şi prelucra
re ciuperci, Sd.=112mp, Su=93mp înscris în CF 31838 Z

ş-Severin

ŞI IZOLATE

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

Terenul de sub construcţii în suprafaţă de 2737 mp, înscris în CF nr.
31838 Zăvoi NU ESTE proprietatea debitoarei

Pasul de licitaţie 500 EURO
Taxa participare la licitaţie 500 EURO

ţ pornire licitaţie
Pasul de licitaţie 300 EURO
Taxa participare la licitaţie 300 EURO

Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare la licitaţie :
- 50 EURO pentru bunuri cu valoare pana la 500 EURO
- 100 EURO pentru bunuri cu valoare de peste 500 EURO pân

ţ pornire licitaţie 2.565 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 200 EURO

Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu un procent de 5%
din preţul de evaluare.

Participanţii la licitaţie pentru bunurile imobile, pentru sere
ţi s ţiune

reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. GRANJA S.R.L. nr.
deschis la Raiffeisen Bank Sucursala

Timi

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 19.09.2014,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timi

ţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
s

Pre

şi pentru
bunuri cu valoare peste 1.000 EURO sunt obliga

şoara.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta

Aleea Crea

instalaţii climatizare cl .ădire - 1.288 EURO; 2 buc sistem
umidificare seră - 3.051 EURO/buc; 2 buc. sistem climatizare seră -
3.729 EURO/buc.; umidificator centrifugal simplu - 1.424 EURO;
cazan inox duplicat - 2.803 EURO; hidrofor - 519 EURO; 2 buc.
generator - 1.017 EURO/buc.; masă inox cu raft inferior - 385 EURO;
chiuvetă inox 3 bazine - 539 EURO; chiuvetă spălat mâini - 358 EURO;

chiuvetă inox simplă cu 3 bazine - 616 EURO; cărucior inox pentru
transport - 142 EURO; mobilier vestiar - 162 EURO; recipient inox
pentru gunoi - 116 EURO; set 4 rafturi inox - 243 EURO; PREŢURILE
NU CONŢIN TVA.

ă la
1.000 EURO

- 200 EURO pentru bunuri cu valoare de peste 1.000 EURO

Pre

ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la ora 10.
Informaţii suplimentare pe site-ul www.relicons.ro, zilnic între orele

13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256-242823.

� �

�

� �

� �

� �

�

� �

� �

�

S.C. INTACOM S.R.L. societatea în lichidare, in insolvency, en
procedure colective conform legii 85/2006 prin lichidator S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. scoate la vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare:

Evaluate la .18.790 EURO

�

�

Teren în suprafaţă de 2960 mp şi construcţii înscrise în CF 30223
Răcăjdia

Teren în suprafaţa de 6900 mp înscris în CF 30048 Răcăjdia

Imobilele descrise mai sus se vând ca un întreg, nu pe bucăţi.
Preţul de pornire la licitaţie 14.093 EURO
Pasul de licitaţie 500 EURO
Taxa participare la licitaţie 500 EURO

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

Participanţi la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. INTACOM S.R.L. nr. RO43
RZBR 0000 0600 1662 5322 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timişoara.

Şedinţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
19.09.2014, ora 12 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea (fosta Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia
va avea loc săptămânal, vineri, la ora 12 în aceleaşi condiţii.

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

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

S.C. FALDCONS S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

-
P

;

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

Autoutilitară Dacia 1304 Pick-up, an fabricaţie 1998,
reţ pornire licitaţie 283 RON+TVA

Pas licitaţie 50 RON
Taxa înscriere licitaţie 10 RON

casa de marcat Datecs MP 55L-210 lei maşină manuală pentru
bordurat table - 490 lei. Preţurile nu conţin TVA.

Pasul de licitaţie 50 LEI,
Taxa participare la licitaţie 10 LEI/bun

Licitaţia va avea loc în data de 19.09.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timişoara,Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap.3, judeţul Timiş.

În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora
10 la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii. Bunurile scoase la vânzare
pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.

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

Mijloace de transport

Bunuri mobile:

Bunurile sunt scoase la licitaţie la reţul de evaluare.p
Taxa de participare la licitaţie se achită cu o zi înainte de data

când este stabilită şedinţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.

Dacă vă treziţi la uşă cu persoane necunoscute
care pretind că reprezintă instituţii/societăţi de
distribuţie a feluritelor tipuri de energie, care pretind
că execută acţiuni de deratizare în blocul în care
locuiţi sau care vă prezintă „oferte speciale” la
diferite produse e bine să manifestaţi neîncredere şi
să ţineţi cont de câteva sfaturi simple

în primul rând solicitaţi o legitimaţie! Orice
persoană care pretinde că reprezintă o anumită
instituţie trebuie să fie în măsură să vă prezinte o
legitimaţie iar dacă aveţi dubii refuzaţi colaborarea
până clarificaţi dacă persoanele în cauză au fost
trimise sau nu de instituţia în cauză;

acţiunile de deratizare desfăşurate în imobile se

anunţă din timp şi de obicei reprezentanţii
societăţilor care prestează astfel de servicii sunt
însoţiţi de administratorul sau preşedintele asociaţiei
de locatari/proprietari;

nu invitaţi niciodată, nici măcar pentru produse
oferite gratuit, „comercianţi” ambulanţi în casă;

manifestaţi vigilenţă când diverse persoane
încearcă să vă convingă să achiziţionaţi produse pe
care le comercializează, sub pretextul că au fost
trimise la dumneavoastră de rude sau cunoscuţi;

fiţi foarte atenţi la oferte „speciale” pe care vi le
fac vânzătorii ambulanţi, pentru că de multe ori, în
spatele acestor tentaţii se poate ascunde o
încercare de înşelăciune.

:
�

�

�

�

�

Universitatea de Vest din Timişoara anunţă că va desfăşura sesiunea de admitere de toamnă în
perioada 8-21 septembrie.

73 de specializări de licenţă, 90 de programe de master, 5 specializări în limbi străine (engleză, franceză,
germană) este oferta Universităţii pentru toţi cei care doresc să se alăture familiei academice a UVT.

La licenţă, din cele 2000 de locuri bugetate alocate în 2014, pentru această toamnă mai sunt disponibile
aproximativ 300 la specializări de la Facultăţi precum cele de Arte şi Design; Chimie, Bilogie, Geografie;
Fizică; Litere, Istorie şi Teologie; Matematică şi Informatică; Muzică; Economie şi de Administrare a
Afacerilor; Sociologie şi Psihologie; Ştiinţe Politice, Filozofie şi Ştiinţe ale Comunicării. În ceea ce priveşte
locurile cu taxă, mai sunt disponibile aproximativ 2600 pentru sesiunea de toamnă.

Universitatea de Vest din Timi}oara are
centru de înscriere }i în Re}i]a

Deşi se confruntă cu o lipsă acută a personalului specializat, Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Caraş-Severin îşi propune să implementeze la nivelul judeţului proiectul Strategiei
Judeţene Antidrog Caraş-Severin 2014-2020 şi Planul său de acţiune. Acest proiect presupune realizarea
de acţiuni în direcţia reducerii amplorii fenomenului drogurilor la nivelul acestui judeţ, implicând în acest
proiect mai multe instituţii: Inspectoratul şcolar, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului Caraş-Severin, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Caraş-Severin, Casa
Corpului Didactic Caraş-Severin, Direcţia Judeţeană Pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, Direcţia de
Sănătate Publică din judeţ, dar şi Poliţia Local, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin, Serviciul
de combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Caraş-
Severin, Serviciul de Probaţiune Caraş-Severin.

Deşi stoparea acestui fenomen mai are drum lung de parcurs, C.P.E.C.A îşi propune ca prin acest
proiect să implementeze activităţi concrete prin care fenomenul consumului de droguri să fie estompat prin
implicarea tuturor instituţiilor amintite.

La nivelul judeţului drogurile preferate şi care continuă să câştige tot mai mult teren în rândul
consumatorilor sunt marijuana şi produsele etnobotanice. Persistă încă problemele legate de fenomenul
produselor etnobotanice, fapt ce are ca principal efect scăderea vârstei consumatorilor, înregistrându-se tot
mai multe cazuri de consumatori de produse etnobotanice în rândul elevilor de liceu cu vârste cuprinse între
15 şi 19 ani. Acest tip de infracţiune este întâlnit mai ales în zona oraşelor Caransebeş şi Moldova Nouă.
Grupările criminale organizate au resurse de aprovizionare independente, chiar ocazionale şi
interacţionează doar la nivelul consumatorilor. Îngrijorător este şi faptul că există în prezent tendinţa
refacerii unor grupări de tineri ce acţionau pe această linie, arestaţi în anii anteriori şi eliberaţi recent din
penitenciar, aceştia având conexiuni în exterior, în special cu persoane stabilite în Spania, după cum
precizează inspectorul principal de poliţie SorinAndriţoi, coordonator C.P.E.C.A. Caraş-Severin.

Astfel că, acest proiect iniţiat de cei de la Antidrog îşi propune ca obiectiv de atins până în anul 2020
acela de a genera un impact favorabil asupra sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice.

Care sunt de fapt, concret, măsurile pe care această Strategie le va avea pentru a reduce cererea şi
oferta de droguri? Un prim pas menţionat de cei de la Antidrog este acela de a prevenii consumul de droguri
în rândul tinerilor din întreg judeţul, dar şi reducerea nivelului de consum de stupefiante şi a dependenţei în
rândul populaţiei.

Dar pentru a atinge acest obiectiv este nevoie de măsuri care să contribuie la reducerea disponibilităţii
drogurilor pe piaţă. De altfel, important este ca instituţiile implicate şi sectorul neguvernamental să
coopereze în acest sens pentru un rezultat concret. Pentru a reduce consumul de droguri C.P:E.C.A.
Caraş-Severin îşi propune o prevenire a cererii de droguri mai ales în şcoli prin creşterea nivelului de
informare a liceenilor asupra riscurilor la care se supun consumând stupefiante şi a efectelor acestora. Şi
familia are un rol important în prevenirea acestui flagel, ceea ce necesită conştientizarea faptului că tinerii
au nevoie de modele pozitive şi de suport moral pentru a nu deveni victime sigure. Deşi comunitatea are un
rol important în evoluţia unui tânăr, trebuie muncit mult la acest capitol de prevenire în comunitate. Foarte
importantă este şi adaptarea la un stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei şi care să ofere alternative când
vine vorba de petrecerea timpului liber, mai ales pentru tineri. Campaniile de informare, conştientizare şi
sensibilizare a populaţiei, dar şi riscurile, din punct de vedere al sănătăţii şi cel legal, la care se supun cei
care se droghează, ar fi un punct în plus la minimizarea acestui fenomen dramatic. Specialiştii de laAntidrog
îşi propun să ofere asistenţă specializată consumatorilor. Dar un prim pas ar fi acela de a-i identifica, a-i
atrage şi de a-i motiva pe consumatorii de droguri să recurgă la asistenţă specializată pentru a scăpa de
acest viciu, atât ca suport psihologic, medical, cât şi ca ajutor pentru integrarea socială a consumatorilor de
droguri. Se lovesc însă de aceeaşi problemă prezentată la începutul materialului, lipsa personalului
specializat generată de posturile blocate din sistem şi fondurile insuficiente alocate pentru aceste servicii.
Poate că doar prin asocierea instituţiilor amintite şi prin acţiuni concrete se va ajunge la un rezultat pozitiv iar
această Strategie va avea ecou în prevenirea şi stoparea acestui fenomen.

Elena Franţ

Aten]ie la escrocii care bat la u}a dumneavoastr@!

Speciali}tii de la Antidrog nu au personal dar au un
"Plan de ac]iune"

Inspectoratul de Poliţie Judeţean
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S.C. BAMBUS TRANS FOREST S.R.L.

.

societatea în insolvenţ

ţie public

ţ pornire la licitaţie 20.160 EURO
Pas licitaţie 500 EURO
Taxa participare licitaţie 500 EURO

Preţ pornire licitaţie 975 EURO
Pasul de licitaţie 200 EURO
Taxa participare la licitaţie 100 EURO

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

Şedinţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
19.09.2014 ora 11, în caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea
loc săptămânal, vineri, la ora 11 în condiţiile prezentate mai sus. Licitaţiile
se ţin la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea
(fostaAleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3.

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

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

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

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

ş, str. Racovi
ş-Severin.

ţ

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

Pre

Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil a fost diminuat cu un
procent de 30% din preţul stabilit prin evaluarea tehnic .

Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 25% din
valoarea stabilită prin evaluarea tehnică.

ă

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

S.C. BIOAGRA ANA S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie
public

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

ă cu strigare a următoarelor bunuri:

1. Imobil denumit “Complex Seră de Legume şi Anexe
Administrativ-Productive” compus din:

Preţ pornire licitaţie 313.205 EURO
Pasul de licitaţie 500 EURO
Taxa participare la licitaţie 1000 EURO

RO72 RZBR 0000 0600 1647 231

�

�

�

�

seră cu suprafaţă construită 6.127 mp
centrală termică suprafaţă construită 303 mp
clădire birouri suprafaţă construită 382 mp
platformă betonată, suprafaţă 74 mp
Construcţiile se vând ca un întreg.

Participanţii la licitaţie pentru bunurile imobile sunt obligaţi să depună
o cauţiune reprezentând 20% din preţ, în contul S.C. BIOAGRA ANA
S.R.L. nr. 6 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timişoara.

Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 19.09.2014,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta
Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
săptămânal, vineri, la ora 10 în aceleaşi condiţii. Bunurile pot fi
vizualizate cu o programare prealabilă.

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

Construcţii înscrise în CF 31149 Oţelu Roşu. Terenul de sub
construcţii în suprafaţă de 13.000 mp este concesionat conform contract
7285/24.07.2006 pe o perioadă de 25 ani de la Primăria Oţelul Roşu.

Taxa de participare la licitaţie şi cauţiunea pentru bunurile imobile se
depune cu o zi înainte de ziua de licitaţie în contul averii debitoarei.

S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

p

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

- an fabricaţie 2000
Preţ pornire licitaţie
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 50 EURO

- an fabricaţie 1999
Preţ pornire licitaţie 5.200 EURO+TVA
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 100 EURO

Bunurile sunt scoase la licitaţie la reţ de evaluare.

Participanţii la licitaţie pentru bunurile imobile sunt obligaţi să depună
o cauţiune reprezentând 10 % din preţ, în contul

Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 19.09.2014,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta
Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
săptămânal, vineri, la ora 11 în aceleaşi condiţii.

Bunurile pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului,

la telefon 0256-242823 şi pe site-ul www.relicons.ro.

Mijloace de transport

800 EURO+TVA

S.C. DNAMAC
CONSTRUCT S.R.L. nr. RO33 RZBR 0000 0600 1693 2992 deschis la
Raiffeisen Bank Sucursala Timişoara

1. Autoutilitară Opel BB Firgon Combo B-LKW

2. Autoutilitară BCAutotractor MAN 19403 FLT

Taxele de participare şi cauţiunea se achită cu o zi înainte de data
când este stabilită şedinţa de licitaţie.

.

S.C. ISAC &KISS IMPEX S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

Preţ pornire licitaţie 48.440 EURO
Pas licitaţie 1.000 EURO
Taxa participare la licitaţie 1.000 EURO

Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi s
ţiune de 10% din Preţ în contul S.C. ISAC &KISS IMPEX S.R.L. nr.

RO52 RZBR 0000 0600 1551 4995 deschis la Raiffeisen Bank
Timi

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 19.09.2014,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timi

ţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
s ţii.

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

ă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita ă cu strigare
bunul imobil proprietatea debitoarei:

ă depună o
cau

ăptămânal, vineri, la ora 10 în acelea

Teren în suprafa ă de 2877 mpţ ţie tip P+1 înscrise în CF nr.
30423 Berzovia nr. top 114 situat în localitatea Berzovia, nr. 134

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

şi construc

Cau şi taxa de participare la licita
şoara.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta

Aleea Crea
şi condi

S.C. POPCRIS TRANS S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţie 2001
Preţ pornire licitaţie 4.800 EURO+TVA
Taxa înscriere licitaţie 100 EURO
Pas licitaţie 100 EURO
Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu 40%.

Participanţii la licitaţie sunt obligaţi s ţiune de 20% din
valoarea bunului în contul S.C. POPCRIS TRANS S.R.L. nr. RO81
RZBR 0000 0600 1291 4388 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timi

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 19.09.2014 în
caz de neadjudecare vor avea loc s

ţul
Timi ţiile descrise mai sus.

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

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

an fabrica

ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la ora 11 la sediul
lichidatorului judiciar din Timi

Autotractorului Volvo 420

şoara.

Şedin

şoara,Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, jude
ş în condi

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

ţiunea
ţie.

S.C. SCHMIDT&REMUS PROD S R L. . .

2. Utilaje:

ţiunea
ţie .

societatea în insolvenţ

ţie public

Taxa participare licitaţie:
- 50 EURO/bun pentru bunuri cu valoare pân

ţie 100 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunurile a c ţ de pornire la

licitaţie dep ţi s ţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. SCHMIDT&REMUS PROD
S.R.L. - nr. RO80 RZBR 0000 0600 0314 7573 deschis la Raiffeisen
Bank Sucursala Timi

ţii se poate depune

ţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
19.09.2014, ora 10,00 iar în caz de neadjudecare vor avea loc
s

ţiile descrise mai sus. Bunurile pot fi
vizualizate cu o programare prealabil

ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului

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

ă în 500 EURO.
- 100 EURO/bun pentru bunuri cu valoare peste 1000 EURO.
Pas licita

ăror pre
ă ă depună o cau

ăptămânal, vineri, ora 10 la sediul lichidatorului din Timi

ă.
Informa

1. Bunuri mobile:
camere uscare 30 mc - 2 buc. Pre

ăstrău circular dublu Fisher - 355 EURO ma ă frezat lemn -
304 EURO ma ă ă fe ă

ă fe ă ă fa ă Butfering -
507 EURO. Pre

ţ pornire licitaţie 3.600 EURO/buc

fier ;
; ţe - 709 EURO; ma

ţe Fisher - 709 EURO; ma ţ
ţurile nu conţin TVA.

şin
şin şlefuit dou şin şlefuit

dou şin şlefuit o singur

şeşte 1.000 EURO sunt obliga

şoara.
Taxa de participare la licita şi la sediul

lichidatorului.

Şedin

şoara, Aleea
Ionel Perlea nr. 7, ap. 3 în condi

şi la
telefon 0256-242823.

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

�

� �

� �

�

S.C. CRISTIAN URLICH S.R.L. societatea în lichidare, in
insolvency, en procedure colective conform legii 85/2006 prin
lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă
vânzarea prin licita ă cu strigare a bunului:ţie public

1. Teren în suprafa ă de 594 mp cu casă

T

ă.
Participan ă depună o cau

ţ
ţelul Ro ţelul Ro

ţul Cara
ţ pornire licitaţie 27.860 EURO

Pasul de licitaţie 500 EURO
axa de participare licitaţie 500 EURO

Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil a fost diminuat cu un
procent de 30% din preţul stabilit prin reevaluarea tehnic

ţii la licitaţie sunt obligaţi s ţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. Cristian Urlich S.R.L. nr. RO34
RZBR 0000 0600 1246 1759 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timi

Licitaţia va avea loc în data de 19.09.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timi ţiei) nr.
7, ap. 3.

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

şi bufet nr. top I/60/5, înscris
în CF 1338 O şu situat în O şu, str. Mihai Eminescu nr. 11,
jude ş-Severin

Pre

şoara.

şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea Crea

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

S.C. M&V BONART RO TRANS S.R.L. societatea în insolvenţ

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

autotractorul a fost evaluat la 5.500 EURO+TVA:

Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 50 EURO

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 19.09.2014,
ora 11, în caz de neadjudecare ţele de licitaţie fiind organizate
s

ţiile descrise mai
sus. Bunul poate fi vizualizat cu o programare prealabil

ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.relicons.ro, la
sediul lichidatorului

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

ăptămânal, vineri ora 11, la sediul lichidatorului din Timi

ă.
Informa

Autotractor IVECO 440 E 43 T Eurostar - an fabricaţie 2000

Taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte de ziua de
licitaţie.

Şedin
şedin

şoara, Aleea
Ionel Perlea (fosta Aleea Creatiei) nr. 7, ap. 3 în condi

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

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

Vând sau schimb apartament 2
camere, tip vagon, etaj 2/4, centrală,
termopane, faian ă, u ă metalică,
izolat termic, 17.000 €. Tel. 0771-
533291.

ţ ş

Vând apartament 3 camere, etaj
4/4, decomandat, 2 balcoane, 2 bă,i
utilat, instala ă cupru,
izola

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

ă în Dognecea, 3
camere, fântână betonată, cablu tv,
telefon. Pre

ă Parcul
Siderurgistului, bucătărie, deco-
mandat, 3 holuri, 2 băi, 2

ă, u
ă, parchet,

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

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 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

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)

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)

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)

Vând în Caransebe
ă,

par

ţie electric
ţie interior/exterior, termopane.

Tel. 0744-122543.
Vând apartament 2 camere.

Preţ 16.000 € neg. Tel. 0740-
844081.

Vând în Re ţa, zona Lunc

ţ ţ neg. Tel.
0720-311810.

Vând cas

ţ 9.000 €. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Vând urgent apartament 3
camere în Govândari, lâng

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

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

ţ

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 urgent cas

ţ
ţ

ţ 110 € lunar. Tel. 0728-568448.
Vând în Izgar cas

ţa total

ţa cas

ţa,
exclus Mociur, pân

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

şi

şpai

şi
schimbate, gresie, faian

şi buc

ştit

şi sta

şi

ş

şi utilat complet.
Pre

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

şoseaua principal

ş cas

şi

şi

ş aparta-
ment 2 camere, etaj 3, central

Imobiliare
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O structur
Guvernul, prin Ministerul Finan
Poli Ministerul S

Ministerul Muncii, Familiei, Protec
23,78% - rata final

Produsele importate din Republica Moldova beneficiaz

Românii din afara grani

ă de comandament NATO va func ăsescu, după summitul Alian

ă ănătă ă proiectul de Ordin
privind înfiin ă medicală

ă de promovare în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2014 (rezultate după
contesta ă de exceptare de taxe vamale începând cu data de 1 septembrie 2014, dar pentru anumite
categorii de legume ă în limitele unor contingente tarifare sau doar pentru componenta ad-valorem a taxei vamale

ă ăutate pe pia ă sau pentru a- în cazul în
care românii din afara grani ă î ă

ţiona pe teritoriul României, a anunţat pre ţei Nord-Atlantice
ţelor Publice, susţine reducerea cotei de impozit pe construcţii de la 1,5% la 1%, a afirmat ministrul Ioana-Maria Petrescu

ţi ţii a lansat în dezbatere public
ţarea reţelei de genetic ţiei Sociale

ţei împotriva familiei
ţii)

ţelor vor putea accesa fonduri europene pentru a înv ţa meserii c ţa extern
ţelor vor opta pentru afaceri, ei ar trebui s ţeze firme în ţar

şedintele Traian B

ştii care au studii superioare vor primi din nou sporul de 25% din salariul de baz
şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) şi UNICEF au semnat un

acord pentru prevenirea violen

şi fructe, scutirea de taxe vamale se acord
şi deschide afaceri, dar

şi înfiin

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne - MAI nr. 101/2014
privind condiţiile de stabilire a major

ţi în zilele de repaus s

ţile pentru care se
acord

Ordinul Ministerului S ţii nr. 773/484/2014 privind
modificarea

ţii publice ţionale de
Asigur

ţionale prev
ţionale corespunz -

ţii, cu sau
f ţie personal ţie medical

. .

Ordinul Ministerului Agriculturii
-

Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia privind
elaborarea

ţ

Ministerul Mediului -

ţional
integrat de urm

H.G. nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru
Pre

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3631/2014
privind acordarea acredit ţ

ţilor de
înv ţ

Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1033/2014 privind
modificarea -

ţiilor

ţa rutier ţia mediului
ţ ţiei, prin inspecţia tehnic

Legea nr. 96/2014 pentru completarea Legii educaţiei
fizice

Legea nr. 88/2014 pentru modificarea
ţiilor

verzi din intravilanul localit ţilor (M.O. nr. 496 din 03.07.2014)
Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucr

ţii copilului (M.O. nr. 496
din 03.07.2014)

Legea nr. 93/2014 privind instituirea zilei de 11 octombrie
ca Ziua

Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007
privind înfiinţarea, organizarea ţionarea cre

H.G. nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor
de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali
de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie (M.O. nr. 500 din 04.07.2014)

H.G. nr. 555/2014 privind stabilirea unor m

ţiei de produse agricole

. .

Circulara B ţionale a României nr. 21/2014 privind
lansarea în circuitul numismatic a dou

ţilor Martiri
Brâncoveni - Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucure

ării salariale pentru
personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfă ă
activită ăptămânal, de sărbători legale

ările în
vigoare, nu se lucrează, precum ă

ă acest drept (M.O. nr. 489 din 01.07.2014)
ănătă

ănătă
ări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea

protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor
aferente denumirilor comune interna ăzute în Lista
cuprinzând denumirile comune interna ă
toare medicamentelor de care beneficiază asigura
ără contribu ă, pe bază de prescrip ă, în
sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin H G
nr. 720/2008 (M.O. nr. 489 din 01.07.2014)

ării Rurale nr.
1043/2014 privind completarea Ordinului ministrului agricul
turii ării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea
regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura
ecologică (M.O. nr. 489 din 01.07.2014)

ă ământ

ărilor Climatice - Metodo

logia de testare a implementării Sistemului informa
ărire a materialelor lemnoase din 24.06.2014

(M.O. nr. 491 din 02.07.2014)

ării pentru nivelurile de învă ământ,
specializările ările profesionale din cadrul unită

ă ământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10
martie-18 aprilie 2014, începând cu anul

ărilor privind certificarea încadrării
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice
privind siguran ă, protec

ă conform destina ă periodică -
RNTR 1 (M.O. nr. 495 din 03.07.2014)

ă
ătoare

libere pe an pentru îngrijirea sănătă

ăsuri pentru
aplicarea alin. (3) al art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/
2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea
articolelor 87

ă ă activitatea în
domeniul produc

G nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru
ameliorarea raselor de animale (M.O. nr. 504 din 07.07.2014)

ăncii Na
ă monede (din aur

şoar
şi

în celelalte zile în care, în conformitate cu reglement
şi activit

şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
s şi al preşedintelui Casei Na

şi Dezvolt

şi dezvolt

şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru
de înv şi programe şcolare din 18.06.2014 (M.O. nr.
490 din 02.07.2014)

şi Schimb

şedintele României din anul 2014 (M.O. nr. 493 din
02.07.2014)

şi calific

şcolar 2014-2015
(M.O. nr. 494 din 03.07.2014)

şi completarea Ordinului ministrului transportu
rilor, construc şi turismului nr. 2.133/2005 pentru
aprobarea Reglement

şi în categoria de
folosin

şi sportului nr. 69/2000 (M.O. nr. 496 din 03.07.2014)
şi completarea Legii

nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spa

ŞcoliiArdelene (M.O. nr. 496 din 03.07.2014)

şi func şelor (M.O.
nr. 500 din 04.07.2014)

şi 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru
întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desf şoar

şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 70/2001, schemelor de ajutor de stat
instituite în temeiul acestuia, precum şi pentru completarea
H

şi din
argint) dedicate Anului comemorativ al Sfin

şti,
ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu (M.O. nr. 505
din 08.07.2014)

�

�

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

Conducătorii auto care transportă copii
în vârstă de până la trei ani

ă
la 450 de lei, potrivit unei ordonan

ă prevederile Codului Rutier.

şi nu au montate
scaune speciale pentru aceştia pot primi de
la sfârşitul lunii septembrie amenzi de pân

ţe care
completeaz

Curtea Constituţional
ţii în domeniul

siguranţei naţionale nu mai au acces
ţinute

ţinerea datelor.

ă a României a stabilit că
organele judiciare

ă la adoptarea de către Parlament
a unui nou act normativ privind re

şi cele cu atribu
şi nu mai pot

utiliza datele ob şi stocate în baza Legii
, pân

"Big
Brother"

| 11 - 17 2014 |Septembrie PRISMA

Încurajarea consumului de
fructe proaspete în anul

}colar 2014-2015

�

�

Guvernul României a adoptat, în şedin

şi
frecven

şi a fondurilor necesare pentru
distribu şi a m

şi a modalit
şi de gestionare la

nivelul administra

şcolar 2014-2015.
Bugetul total alocat programului este de

64,6 milioane de lei, din care 31,6 milioane de
lei sunt alocate de Uniunea European

şcolar 2014-2015, a fost men

şcolar 2013-2014.
Beneficiarii acestui program sunt cei

1.765.712 de copii din clasele preg şi
clasele I-VIII, din înv şi privat.
Din momentul intr

şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor
demara procedurile de organizare a licita

şcolar 2014-2015.
Totodat

şi legume sau de activit

şi nu pot reprezenta,
valoric, mai mult de 15% din alocarea final

ţa din
10 septembrie 2014, Hot

ţei distribuţiei, a limitei valorii
zilnice/elev

ţia fructelor
ţiei de fructe, a bugetului aferent

acestora, precum ţii de
implementare efectiv

ţiei publice, în cadrul
programului de încurajare a consumului de
fructe proaspete în anul

ţa de 33 de milioane de lei reprezint
ţarea asigurat

ţinut

ţie gratuit
ţ

ţ

ţene

ţiilor în
vederea implement

ţi
educative practice;

crearea de pagini web la nivelul judeţului,
prin care s ţii despre
implementarea programului.

Preciz ţiei
de fructe devin eligibile pentru sprijinul financiar
al Uniunii Europene

ărârea privind
stabilirea fructelor distribuite, a perioadei

ăsurilor adiacente
distribu

ă
ă

ă, iar
diferen ă co-
finan ă de statul român. În anul

ă limita valorii
zilnice de 0,37 de lei/copil, însă perioada de
distribu ă a fost extinsă la 86 de zile, cu
o zi mai mult fa ă de anul

ătitoare
ă ământul de stat

ării în vigoare a acestei
Hotărâri de Guvern, Consiliile Jude

ării programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în
anul

ă, prin acest act normativ, a fost
completată lista măsurilor adiacente care pot fi
implementate în cadrul acestui program cu:

organizarea de zile tematice dedicate
consumului de fructe ă

ă fie oferite informa

ăm că măsurile adiacente distribu

ă a
fiecărui stat membru.

Ministerul Agriculturii ării
Rurale 10 Septembrie 2014

şi Dezvolt
,

Ministrul Delegat pentru Buget emite urm

.u. .

. .

ătorul
comunicat:

În vederea despăgubirii persoanelor fizice care
au constituit depozite la Casa de Economii

G nr. 156/2007
aprobată cu modificări ări prin Legea nr.
232/2008, cu modificările ările ulterioare

G nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor
tehnice ăgubirilor
pentru persoanele fizice care au constituit depozite
la Casa de Economii

ării de autoturisme, precum
ărârilor

judecătore

ăgubirilor acordate este de 45.682.637,79 lei
din plafonul de 100.000.000 lei, aprobat ini

ărârii de guvern, aprobată
în

ă în data
de 3 septembrie 2014.

şi
Consemna

şi ulterior le-au transferat la B.R.D. -
S.A. cu acelaşi scop, potrivit O

şi complet
şi complet

şi a H
şi modalitatea de stabilire a desp

şi Consemna
şi

pentru punerea în executare a hot
şti, Ministerul Finan

şedin

ţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea
de autoturisme

ţiuni C.E.C. - S.A.
în vederea achiziţion

ţelor Publice a
procedat la emisiunea de titluri de stat. Valoarea
desp

ţial.
Conform prevederilor hot

ţa de guvern, emisiunea de titluri de stat a
avut loc la data de 4 august 2014 cu scadenţ

În prima zi bancară imediat următoare datei
scaden

ăgubire se pot prezenta la ghi

ă caz, în vederea punerii la dispozi

ăgubiri, deponen
ătoarele

documente, după caz: cec cu suma limitată, un act de
identitate valabil, acte de stare civilă, procură specială
autentificată pentru a face dovada mandatului, certificat
de mo

ţei emisiunii de titluri de stat, respectiv 4
septembrie, persoanele fizice care au dreptul la
desp

ţia acestora
a sumelor cuvenite.

Pentru a intra în posesia sumelor reprezentând
valoarea desp ţii, mandatarii sau
succesorii legali ai acestora vor prezenta urm

şeele B.R.D. -
Groupe Societe Generale - S.A. sau C.E.C. BANK -
S.A., dup

ştenitor şi alte documente legale.
Ministerul Finanţelor Publice 2014-09-03,

Ministrul educaţiei a precizat c

ţ ţinerea

ţa de Urgenţ
ţa c ţ
ţi.

ă nimeni nu se poate înscrie la facultate
ăieri pe teritoriul României,

fără diplomă de Bacalaureat sau adeverin ă care să ateste sus

ă, are acela
, cu diferen ă această formă de învă ământ poate fi

organizată ă

şi nu poate dobândi statutul de student, nic
şi

absolvirea examenelor de Bacalaureat. Sintagma de , care
apare în Ordonan şi sens cu acela de

şi de universit

«colegiu»
«şcoal

nv

ă
postliceală»

ă ământul profesionalÎ ţ . Ministrul Remus Pricopie a aprobat
Ordinul privind modul de aplicare a programelor pentru cultur

pot beneficia în condi

ă generală
în învă ământul profesional de stat cu durata de 3 ani ă
pentru Consiliere

ă ământul profesional de stat cu durata de 3
ani ă ământul profesional special. Acesta se va aplica începând
cu anul

ă programa ă pentru „Consiliere
ă ământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

Aceasta se adresează claselor a IX-a, a X-a
ări privind programele

ă generală care se aplică în învă ământul profesional de stat cu
durata de 3 ani pentru clasele a IX-a, a X-a ă, se
stabile ă în cadrul disciplinei „Limba ă”, clasa a XI-
a, se studiază minimum 5 texte literare - un text dramatic

ărora elevii vor învă
ării lor.

În ceea ce prive ă „Consiliere

ă, autocunoa

ănci pentru
continuarea studiilor

ă ă ământ preuniversitar de stat, prevede un proiect pus
în dezbatere publică de Ministerul Educa

ă consume sau să comercializeze în
ări, substan ăuturi alcoolice ă participe la

jocuri de noroc - arată un proiect de regulament al Ministerului Educa
ă. Astfel, elevii trebuie să aibă atât la ă, cât

ă decentă ă
organizeze ă ia parte la ac ă participarea
la programul ă blocheze căile de acces în spa

ă ământ. Tinerii nu pot părăsi incinta ără avizul unui profesor
ă aibă în permanen ă carnetul de elev asupra lor.

ţ

ţiei Naţionale a aprobat ordinul privind aplicarea
programelor ţ

ţ

ţiat pentru înv ţ

ţ

ţa despre specificitatea
acestora

ţe care se circum-scriu
domeniilor de comunicare interpersonal

ţiile legii de credite oferite de b

ţilor de înv ţ
ţiei Naţionale.

nu vor mai putea folosi telefonul mobil în timpul orelor, le va fi
interzis s

ţig ţe etnobotanice, b
ţiei,

aflat în dezbatere public
ţinut

ţiuni de protest care afecteaz
ţiile de

înv ţ
ţi s ţ

şi programa şcolar
şi orientare

Ministrul Educa
şcolare în înv

şi în înv
şcolar 2014-2015. De asemenea, prin acelaşi ordin, a fost

aprobat şcolar şi orientare”, curriculum
diferen

şi a XI-a.
Documentul aduce preciz şcolare pentru

cultur
şi a XI-a. De pild

şte c şi literatura român
şi patru texte

poetice -, prin intermediul c
şi contextele utiliz

şte programa şcolar şi orientare”,
aceasta are în vedere dezvoltarea unor competen

ştere şi
management personal, planificarea şi dezvoltarea carierei.

şi de suport financiar şi din sursele extrabugetare
ale unit

şcoli şi în afara acestora:
droguri, şi s

şcoal
şi în afara ei, o şi un comportament civilizat. Nu au voie s

şi s
şcolar şi nici s

şcolii f şi
sunt obliga

Elevii

Elevii

Biroul de presă MEN 10.09.2014,

Proiectele de lege privind amnistia fiscală au primit vot favorabil în Came-
ra Deputa ă. Ministrul muncii a anun ă 50.000 de pensionari,
20.000 de mame

ă a pensionarilor, a mamelor

ă de 5 ani, de la 1 ianuarie anul viitor.

ţilor, decizional ţat c

ţi bani din cauza unor erori de calcul. Banii vor fi restituiţi
în tran

şi 25.000 de bugetari vor beneficia de noile prevederi privind
amnistierea fiscal şi a altor categorii de bugetari
care au primit mai mul

şe egale, pe o perioad

Compania Naţională Poşta Română şi Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate au semnat
acordul-cadru pentru distribuirea cardurilor de
sănătate la nivel naţional, iar valoarea totală a
contractului este de 37,5 milioane de lei pe o durată de
patru ani, potrivit unui comunicat al companiei.

Procesul de distribuire demarează în 18
septembrie, iar volumul total ce urmează a fi livrat, la
nivel naţional, pe durata celor patru ani, este estimat la
aproximativ 13,6 milioane de carduri.

Poşta Română va livra cardul de sănătate
destinatarului în maximum 20 de zile calendaristice,
începând cu ziua lucrătoare următoare celei în care
trimiterile au intrat în reţeaua poştală.

Informa iiţ din învăţământ



Compania DeepFlight, pionieră în avia ă,
va prezenta un tip cu totul nou de submarin personal la
Monaco Yacht Show (24-27 septembrie 2014), prin lan
sarea unui model care este, potrivit relatărilor, atât de u

ă ni ă în turismul subacvatic.
DeepFlight Dragon este submarinul personal cel mai

compact ă,
ă-l

piloteze cu un minim set de instruc
ător de submarine

personale care î

ă de

pe iaht sau ponton, pentru a explora zona întunecată a
mării, până la 120 de metri. Cu o greutate de 1.300 kg

ăl

ă că
ambarca ă.
Aceasta reprezintă un avantaj în securitate, într-o situa

ă ocupantul doar opre
ă, fără timpii pierdu

ă DeepFlight care utilizează for
ă, având astfel capacitatea de a plana, func

ă
sub apă", a spus Graham Hawkes, fondator DeepFlight.
"În ultimii douăzeci de ani am testat

ă se bucure pe deplin de experien

ără o ma ă sport ă cheile unui
ă nevoia unui pilot]".

Dragon pentru două persoane este singurul submarin
personal cu destulă putere pentru a se baza exclusiv pe
for ă pentru a plonja în adâncuri,
eliminând complexitatea sistemelor cu balast

ă

ă. Această nouă ambarca ă, de
asemenea, un dispozitiv unic pe pia ă, DeepFlight Dive
Manager, o tehnologie proprietate a companiei, care
monitorizează ă func

ătorii săi.
Să mai amintim că viteza de croazieră este 4 noduri iar

pre

ţie subacvatic

ţ

ţiuni.
DeepFlight este primul produc

ţiunile sale pentru
amatorii de turism în spaţiile acvatice adânci.

Alimentat integral electric (zero emisii), DeepFlight
Dragon a fost proiectat special pentru o utilizare u

ţime, Dragon încape u

ţiunea în mod automat plute ţ
ţie

nea
ţ ţi

pentru eliminarea balastului din construcţiile clasice. Este
prima nav ţa de tracţiune
vertical ţionând
pe acelea

ţii de submarine personale, cu fiecare generaţie
aducând caracteristici noi. Prin DeepFlight Dragon, am
vrut ca oamenii s ţa de
zbor cu un submarin personal. La urma urmei, nimeni nu
cump

ţa în manevrare elimin

ţa de tracţiune vertical

ţi pe care toate submersibilele

concurente le folosesc pentru a se scufunda sau reveni la
suprafaţ ţiune ofer

ţ

ţiile critice ale
ambarcaţiunii, eliminând astfel nevoia unui pilot
profesionist pe un al treilea loc, spun produc

ţul 1.5 milioane dolari.

-
şor

de pilot încât va crea o nou ş

şi uşor de pe pia şi a fost proiectat pentru a fi
atât de intuitiv de utilizat, încât beneficiarii vor putea s

şi va vinde ambarca

şoar

şi
sub 1.5 m în în şor în garajele de pe
iahturile existente. Ca toate submarine personale
DeepFlight, Dragon este plutitor, ceea ce înseamn

şte la suprafa

şteptat şte alimentarea şi
vehiculul ajunge imediat la suprafa

şi principii ca avioanele.
"În timp ce oamenii au visat mult timp la aparate de

zbor, noi am realizat acest vis construind nave care zboar

şi realizat cinci
genera

şin şi apoi d şofer
[uşurin

şi a
sistemelor cu greut

şi gestioneaz
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ţii Kievului ţk
ţiuni economice impuse de UE Rusiei vor intra în

vigoare vineri, 12 septembrie, potrivit unor surse bine informate

ţiei OSCE în 2015

ţi

Reprezentan

Exporturile Germaniei au dep
Conform unui nou sondaj NBC/Marist republicanii vor controla ambele camere dup

Serbia se preg Statele Unite vor sprijini
aderarea Georgiei la NATO, a confirmat Secretarul american al Ap Parlamentul din Irak a aprobat un nou guvern condus de

Papa Francisc a fost invitat de Patriarhul ortodox Bartolomeu în Turcia Urm
Cultivatorii de l

şi ai republicilor populare auto proclamate Done şi Lugansk au semnat la Minsk, în cadrul negocierilor cu participarea OSCE, un
acord de încetare a focului în regiunea Donbas, începând de vineri, 5 septembrie Noul pachet de sanc

şit pentru prima dat

şte pentru preluarea preşedin
şiitul Haider

Abadi, cu viceprim-miniştri sunni şi kurzi şura
în Polonia, în 2016 şi suspende, în mod voluntar, exporturile spre Uniunea European

şi Turcia

ă ă 100 de miliarde de euro în iulie, iar
excedentul comercial a urcat la cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată ă
alegerile de mijloc de mandat din SUA, programate în noiembrie ăte

ărării, Chuck Hagel
ătorul summit al NATO se va desfă

ămâi din Africa de Sud au decis să- ă după descoperirea
unei ciuperci care a infectat coaja unor fructe.Africa de Sud este cel de-al treilea mare exportator mondial de lămâi, după Spania

�

Premierul Serbiei a declarat că
Belgradul va fi în luna decembrie gazda unei
reuniuni la care vor participa premierul
Chinei şi al

şi de Est, un summit organizat în
comun de Serbia şi China.

ţi 16 lideri din statele Europei
Centrale

Cei cinci membri permanen

şi Fran

ţi ai
- SUA,

Rusia, Marea Britanie, China ţa - vor fi
reprezentaţi la summitul cu privire la situaţia
din Irak ce va fi organizat luni, 15 septembrie,
la Paris, a anunţat guvernul francez.

Consiliului de Securitate al ONU
1.300 de militari din 15 state vor participa la exerciţiile militare

din Ucraina, în perioada 15-26 septembrie. La manevre particip

ţine interoperabilitatea între Ucraina, SUA,
NATO ţiunile membre al Parteneriatului pentru Pace.

"Rapid Trident
2014" ă militari
din Ucraina, Dulgaria, Azerbaidjan, Canada, Georgia, Germania, România,
Marea Britanie, Lituania, Letonia, Republica Moldova, Norvegia, Polonia,
Spania şi SUA. Rapid Trident sus

şi na
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În 10 septembrie, pre

ătoarei Comisii Europene.
Noul colegiu va fi format din

ă de
proiect. Ace

ă ăsură ce noile proiecte
evoluează în timp. Aceste echipe de proiect reflectă
orientările politice. Vicepre

ă a pre
ă când responsabilitatea pentru agenda unei

mai bune legiferări este încredin ă unui comisar,
garantând faptul că fiecare propunere a Comisiei este
într-adevăr necesară ă obiectivele nu pot fi atinse de
statele membre. De asemenea, prim-vicepre

ă

ă de Securitate
Kristalina Georgieva - Buget

ă
Jyrki Katainen - Locuri de muncă,

cre

ă unică digitală

Vera Jourova - Justi

ă

ă
ă Regională

Johannes Hahn - Politică de vecinătate

ănătate
ăAlimentară

Jonathan Hill - Stabilitate
financiară, Servicii Financiare

Elzbieta Biekowska - Pia ă,
Industrie

ări
Climatice

Neven Mimica ă

ă,
Tineret ă

ă

ă
ă

Christas Styliandes -Ajutor umanitar

ă ob

O echipă solidă ă, Comisia propusă
de Juncker include 5 fo

ă solidă în domeniul economic
ă experien ă în domeniul

rela

O treime din membrii noii Comisii (9 din cei 28 de
membri), inclusiv pre

ă organizată cu ocazia alegerilor
europene din anul acesta, venind în întâmpinarea
cetă

ă din
9 membri femei ărba

În etapa următoare, Parlamentul European trebuie
să î

ă

şedintele ales, Jean-Claude
Juncker (Luxemburg), a prezentat echipa sa şi noua
configura

şapte vicepreşedin
şase plus Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri
externe şi politica de securitate (Federica Mogherini,
Italia), fiecare dintre aceştia conducând o echip

ştia vor conduce şi coordona activitatea mai
multor comisari, componen

şi pe m

şedin
şedintelui.

şedintele (Frans Timmermans,
Olanda) va fi mâna dreapt şedintelui. Este pentru
prima dat

şi c
şedintele

va avea rolul de gardian, sus
şi statul de drept în toate activit

şi Politic
şi Resurse

Umane
Alenka Bratusek - Uniune Energetic

ştere, investi şi competi
şi Dialogul

Social
AndrusAnsip - Pia

şi Egalitate
de Gen

Gunther Oettinger - Economie Digital
şi Societate

Pierre Moscovici şi
Financiare, Taxe

Marianne Thyssen - Ocuparea For
şiAfaceri Sociale

şi
negocieri pentru extindere

Dimitris Avermaopoulos - Migra şi
Afaceri Interne

Vyentis Andriukaitis - S şi
Siguran

şiAntreprenoriat şi IMM-uri
MiguelArias Canete - Energie şi Schimb

şi Dezvoltare
Margrethe Vestager - Competi

şi
Pescuit

Tibor Navracsics - Educa
şi Cet

Ştiin şi
Inova

şi Dezvoltare
Rural

şedintele ales, Jean-
Claude Juncker a acordat o aten

şi
competen şi include 14 comisari din PPE, 8 social-
democra şi un conservator.

şi cu experien
şti prim-miniştri, 4 prim-miniştri

adjunc şti miniştri, 7 comisari care revin şi 8 foşti
membri ai Parlamentului European. Dintre aceştia, 11
membri au experien şi
financiar, în timp ce 8 au o vast

şedintele ales, au participat la
campania electoral

şi cerând sprijinul acestora.

În urma negocierilor intense şi a insisten
şedintelui ales, Jean-Claude Juncker, cu privire la

candidatura femeilor, Comisia Juncker este format
şi 19 membri b

şedin

şi dea aprobarea asupra întregului Colegiu de
comisari, inclusiv preşedintele şi Înaltul Reprezentant al
Uniunii pentru afaceri externe şi politica de
securitate/vicepreşedintele Comisiei Europene. Acest
demers este precedat de audierile comisarilor
desemna

ţie a urm
ţi,

ţa echipelor putând varia, în
funcţie de necesit ţi

ţii vor îndeplini rolul de
veritabili adjuncţi ai pre

Prim-vicepre

ţat

ţinând Carta drepturilor
fundamentale ţile
Comisiei.

Federica Mogherini - Înalt Reprezentant
pentruAfaceri Externe

ţii ţie
Valdis Dombrovskis - Euro

ţ

ţie, Consum

- Afaceri Economice

ţei de
Munc

- Politic

ţie

ţ

ţa Intern

- Cooperare Internaţional

ţie
Maros Sefcovic - Transporturi
Cecilia Malmstrom - Comerţ
Karmenu Vella - Mediu, Afaceri Maritime

ţie, Cultur
ţenie

Carlos Moedas - Cercetare, ţ
ţie

Phul Hogan - Agricultur

În atribuirea portofoliilor, pre
ţie deosebit ţinerii

unui just echilibru între genuri, afilieri politice
ţe

ţi, 5 liberali

ţ

ţi, 19 fo

ţ
ţ

ţiilor externe.

ţenilor

ţelor
pre

ţi, iar din cei 7
vicepre ţi, 3 sunt femei.

ţi în cadrul comisiilor parlamentare relevante,
conform articolului 118 din Regulamentul de procedur

Nout

şedin

(Slovenia)

(Estonia)

(Germania)

(Fran

(Belgia)

(Grecia)

(Lituania)

(Spania)

(Danemarca)

(Ungaria)

Experien

Elementul feminin

ă

(Bulgaria)

(Finlanda)

Comisari europeni
(Cehia)

(Austria)

(Marea Britanie)

(Polonia)

(Croa

(Cipru)
Locul de muncă potrivit pentru oamenii potrivi

ă

ă

ătoarele etape

ţi importante

Vicepre ţi:
(Italia)

(Letonia)

ţa)

(România)

ţia)

(Slovacia)
(Suedia)

(Malta)

(Portugalia)

(Irlanda)

ţi

ţa politic
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Propunerile pentru
ăComisia European

Principalii aliaţi ai Statelor Unite în cadrul NATO

ţia în zona Oceanului Indian a Malaysia
Airlines Flight MH370

sunt preg ţi s
ţiunilor militare americane din Irak împotriva jihadi

ţat la summitul Alianţei pre

ţiona împotriva ei la fel cum s-a procedat
ţat c

ţi ai Statului Islamic
reprezint ţare serioas

ţele nucleare intermediare, datând din
anul 1987. Acest tratat care prevede eliminarea rachetelor cu raza me-
die ţiune, care a intrat în vigoare la 1 iunie 1988, prevede
renunţarea la producerea, testarea

ţ
ţioneaz

ţia pe care a avut-o la telefon cu secretarul de stat
american John Kerry

ţii internaţionale pentru a lupta împotriva
grup

ţia unui gard în lungime de 900
km de-a lungul frontierei sale cu Irakul, ca parte a eforturilor de a asigura
frontiera din de

cu 239 de persoane la bord, experţii în aviaţie nu
au nici o idee legat

ţiunile de c

ăti ă
se alăture opera

ării Statul Islamic, a anun

ă a promis că această grupare va fi distrusă

ă atacurile de la 11 septembrie 2001. El a mai anun ă liderii
statelor NATO au convenit unanim că jihadi

ă o amenin ă pentru statele occidentale.

ări cu privire la aspecte legate de punerea în
aplicare a Tratatului privind for

ă de ac

ă, lansate de la sol, cu raza medie (de la 1.000
până la 5.500 kilometri) ă (de la 500 până la 1.000 de km).

, a făcut apel la
ările arabe, cerându-le să-i combată "militar

ă în Irak
ă discu

ăreia cei doi au vorbit despre
necesitatea creării unei coali

ării jihadiste.

a început construc

ărul de treceri ilegale, de droguri, de arme

ă de, poate, cel mai mare mister aviatic din lume.
Australia, care este responsabilă pentru opera ăutare

ă fază a căutării, într-o zonă de aproximativ 1.800
km în zona coastei de vest.

ştilor
grup şedintele
Barack Obama.

Liderul de la Casa Alb şi
se va ac şi cu islamiştii din al-
Qaida dup

ştii sunni

se întâlnesc joi, 11 septembrie, la Mosco-
va în cadrul unor consult

şi scurt
şi implementarea rachetelor

balistice şi de croazier
şi scurt

şi politic" pe jihadiştii
Statului Islamic care ac şi Siria. Nabil Al-Arabi a lansat
acest apel dup

şi în timpul c

şert a regatului.
Proiectul, care include cinci straturi de garduri dotate cu turnuri de

supraveghere, camere cu vedere pe timp de noapte şi 50 de radare are
ca scop reducerea "num şi
contrabandişti la zero".

şi
salvare, va lansa o nou

Oficiali ru

Secretarul general al Ligii Arabe, Nabil Al-Arabi

Arabia Saudită

şi şi americani

La şase luni de la dispari

Dalai Lama a spus pentru un ziar german că el ar trebui să fie
ultimul lider spiritual tibetan.

Comentariile sale din ziarul Welt am Sonntag au repetat
declara ă potrivit căreia "institu

ă terminăm acum, cu un
popular Dalai Lama", a declarat într-un interviu publicat duminică, 7
septembrie.

El a mai spus: "budismului tibetan nu este dependent de o
persoană. Avem o structură organizatorică foarte bună cu călugări
de înaltă calificare".

ţia sa anterioar ţia Dalai Lama şi-a
atins scopul", dar au fost chiar mai explicite.

"Am avut un Dalai Lama pentru aproape cinci secole. Al 14-lea
Dalai Lama este acum foarte popular. S

DeepFlight Dragon,
o aeronav pentru ap" ă ă"

DeepFlight Dragon,
o aeronav pentru ap" ă ă"



Vând în Reşi

şi
şi str

şi

şti. Tel. 0737-
575779. (RR)

Vând în Timiş o mânz şie de
3 ani, 2000 € neg sau la schimb pe
capre sau oi. Tel. 0726-000754 (RR)

Vând la Gr

şin

şi

şi pe
comand

şi

ş capre, 350 lei/buc;

şi

şi alain-delon b

şi

şini.
Tel. 0726-671324. (RR)

Vând în Caransebeş rochie de
mireas

şa vac

şi vac

ţa boiler electric 80
l, 350 lei. Tel. 0748-406496, 0255-
222550. (RR)

Vând la Sacu 3 c ţi ponei de
ras

ţa en-gros c ţi cu
autori români

ţionare.
Tel. 0725-744644. (RR)

Vând în Re ţa aparat de m

ţionare,
100 lei. Tel. 0721-574584. (RR)

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

Vând la Sibiu cazan de ţuic

ţa saltea 1.60x2.00,
100 lei. Tel. 0355-801254. (RR)

Vând în Timi
ţap de anul acesta, 200 lei/buc. Tel.
0742-127772. (RR)

Cump

ţa alain-delon de
femei, m

ţi scurt, m

ţa iPhone 5 pentru
piese, 400 lei; 6 paturi de fier care se
pot suprapune, cu saltele, 300
lei/buc; înc

ţa materiale de
construcţii, fier beton, corniere din
fier, ţevi, cupru, plas

ălu
ă; 7 purcei marele alb, 500 lei

perechea; 2 iepe gestante luna 5-a,
500 €/buc; cal 400 € neg. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând în Re ăr
ăini; tub tv color

Thomas cu diagonala 51 cm; tv alb
negru Diamant 249 cu diagonala de
61 cm în stare bună de func

ăsu-
rat glicemia plus teste, nou; radio cu
baterii Mamaia; radiocasetofon
Thompson plus că

ă ro

ădinari o vacă, 3000
lei. Tel. 0743-508299. (RR)

Vând la Lugoj ma ă de cusut
Ileana în stare bună de func

ă
complet de 100, 3000 lei; fac

ă. Tel. 0745-916311. (RR)
Vând în Re

ăr la Cornea vacă recent
fătată, să nu fie prea bătrână. Tel.
0743-684992. (RR)

Vând în Re
ărimea 42, lung, culoare gri

ărba ări-
mea 50, culoare gri, ambele 500 lei.
Tel. 0255-221149, 0725-185908 (rr)

Vând în Re

ărcătoare, diferite cabluri
pentru telefoane, diverse borma

ă, 450 lei; rochie de mireasă
nouă, 700 lei; calorifer electric cu 11
elemente, 100 lei. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând la Boc ă fătată de 3
săptămâni, prima fătare, 15 l lapte,

ă fătată de 2 luni, 5000 lei neg.
Tel. 0744-764704. (RR) Cumpăr la
Ciacova 20 oi. Tel. 0742-544119.

Vând la Oravi

ă pentru gard;
tablouri, 60 lei/buc. Tel. 0726-
839207. (RR)

Vând la Zorlen
şie de 4

ani, 2600 lei. Tel. 0255-232807 (RR)

Vând circular la 220 V. Tel. 0730-
079227.

ţu Mare 200 oi,
350 lei/buc; iapă culoare ro

Vând tablouri vechi, pre

Vând sob

V

ţuri
foarte mici. Tel. 0355-411785, 0747-
096075.

Vând în Re ţa

ţi de lucern

ţi de paie; m

ţ, c
ţ

ţuic

ţie 2014, 25 lei/kg.
Tel. 0722-514181. (RR)

Vând în Re ţa ma

ţa,
250 lei; 3 scaune sufragerie, 40
lei/buc. Tel. 0747-832171, 0355-
421514. (RR)

Vând în Re ţa 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; cântar cu
talere ţi, de 10 kg, 150 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)

Vând în Jena 50 de mieluţe, 300
lei /buc; câine, corci tur

ţat la oi,
450 lei sau la schimb pe 2 oi sau
mieluţe. Tel. 0736-097252. (RR)

Vând în Re ţa stâlpi de marmu-
r

ţi, 150 € neg. Tel.
0725-088890. (RR)

Cump ţa lad

ţioneaz

ă electrică cu 4 ochiuri,
coarne de cerb, pălării bărbăte

ă originală din
Corund. Tel. 0255-257476.

ător electric de carne,
100 lei; oi

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

ăsări; porci 100-140
kg, 9 lei/kg; vier marele alb cu
landras 180 kg cu certificat de
sănătate, 9 lei/kg; scroafă 90 kg,
fătată recent cu 6 purcei, 1800 lei fix;
purcea vietnameză 90 kg pentru
tăiat, 1100 lei neg; pătu ărucior
copii ăsu ă pentru mâncare
pentru copii, 500 lei neg. Cumpăr
porumb în zona Boc

ăr motor de moară pentru
măcinat, de 1,8-2,2 kw. Tel. 0745-
842054. (RR)

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

Vând la Nermet tăura

ă, 1500 lei. Cumpăr 2
butelii cu guler, preferabil galbene.
Tel. 0755-042152. (RR)

Vând în Boc

ă de spălat
automată, 300 lei; canapea exten-
sibilă, 500 lei; 2 fotolii plus măsu

ă

ă de
caucazian cu mioritic, învă

ă, 100 buc, 11 €/buc neg; 2 televi-
zoare Sanyo diagonala 65, noi,
sigilate, 400 lei/buc. Tel. 0733-
308625. (RR)

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

ăr în Re ă frigorifică
sau congelator cu 5+ sertare care
func ă

şti,
vaze de flori, ceramic

şi şemineu electric,
100 lei; toc

şi miei. Tel. 0355-422022.
Vând la Bocşa balo

şrot de floarea soarelui;
sorg pentru p

şi m

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

Cump

ş 2 luni,
culoare roşie, 1000 lei sau schimb
cu un porc. Tel. 0355-232453. (RR)

ând în Bocşa 5000 g propolis;
cazan de

şa 100 kg miere de
salcâm, produc

şi şin

şi

şi greut

şi

şi

şi sub 5 grade C. Tel.
0740-085778. (RR)

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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Diverse

6
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3,34
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lei

4,44
4,42
4,40

4,50
4,48
4,46

4,38
4,36
4,34
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Vând în Re
ă

baie de culoare albastră, 25 lei;
tabletă Asus Transformer TF101 16
GB plus tastatură, 1300 lei; jaluzele
verticale 2.10, 1.74, 1.24 m lă

ăl
ă, pentru case, pu

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

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 2,5 ani
cu vi ă, 3800 lei neg. Tel.
0255-260078. (RR)

Vând aloe vera

ă tânără, frumoasă,
blândă, în localitatea Potoc la pre

ă ăp-
tămâni, mari, frumo ănăto

ău

ă înăl

ă 120 kg, Oriunde în
ă, pre ără concuren ă. Tel. 0762-

487548, www.whitemarble.home.ro
ă cu urmă-

toarele dimensiuni: înăl

ă a
ă, se

asigură montaj pre

ă
ă,

pre
ăiat

ă 50 bucă
ătui

ăsu ă
(picior) înăl

ă dori
ă 20 lei/buc) Tel.

0762-487548.

ărimi. Tel. 0731-
418674.

Vând în Re
ă de spălat automată, 2 fotolii,

o măsu ă

ătărie suspendată de
perete, model deosebit, lungime
2,60 m. Pre

ă locuri de veci lângă
Universalul Vechi. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

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

şi hârtie igienic

şi înc

şi ficus. Tel.
0770-389533.

Vând 4 purcei de 2 luni. Pre

şi şi s şi,
2000 gr, voinici, pufoşi şi juc şi.
Ideal pentru cei care au copii sau
sunt singuri, aduc bucurie şi se
între şor. Pre

Şemineu din marmur

şemineului. Calitate deosebit

şi la dimensiuni dorite,
pre

ştrii din marmur

şi
şin

şi 3 scaune de sufragerie
şi un covor 3/4. Tel. 0747-832171,
0355-421514.

Vând buc

ţa canapea ro

ţime,
în ţime 2.00 m; canapea în stare
foarte bun ţin
folosit

ţelan pentru condimente, 12
piese, 65 lei; suport inox pentru
perie

ţ

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

Vând la Teregova vac
ţel de 1 lun

ţ 200
lei/buc. Tel. 0735-669702.

Vând iap
ţul

de 3000 lei negociabil. Tel. 0733-
156508.

Vând capre de munte, 40 cape-
te, loc. Bogiltin, com. Cornereva,
CS. Preţ 280 lei. Tel. 0758-592828,
0746-471977.

Bichon Frise, 2 c ţei albi, 8 s

ţin u ţ 900 lei negociabil.
Tel. 0747-411344.

Cruce de marmur ţime 120
cm x 55 cm x 8 cm grosime, greutate
aproximativ
ţar ţ f ţ

ţime 120 cm,
lungime 140 cm, adâncime 40 cm,
acesta este partea decorativ

ţ separat. Tel.
0762-487548.

Travertin l ţime 40 cm, lungimi
libere, lustruit calitate deosebit

ţ avantajos 95 lei/mp. Travertinul
poate fi t

ţ 105 lei. Tel. 0762-487548.
Balu ţi

m ţi. Se pot folosi la balcoane sau
trepte, terase m ţe din marmur

ţime balustru 0,8 m
grosime 0,1 m (dac ţi lustruit ca
sticla se mai adaug

Vând 10 familii de albine, ţarcuri
pentru oi, diferite m

ţa pat extensibil,
ma

ţ

ţ 1000 lei. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Vând colţar de catifea, cafeniu,
nou. Preţ 1000 lei. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Vând dou

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

Vând aragaz 4 ochiuri, 2
telefoane fixe

ă Camilux verde,
candelabru 8 bra

ă de cusut Ileana, 2 frigidere,
ma ă de spălat, toate tip vechi.
Tel. 0355-407975.

Vând junincă de 2 ani, 600 kg,
rasa Băl ă germană mixtă. Pre

ăr vacă tânără, până în 4
ani, fătată de curând, lapte peste
20l/zi. Nu comentez la pre

şi un convector tiraj
for

şin
şin

ţat. Tel. 0728-404513.
Vând mobil

ţe, 2 tablouri în ulei,
ma

ţat ţ
convenabil. Tel. 0255-261119,
0786-766216.

Cump

ţ. Tel.
0255-261119, 0786-766216.

Vând urgent un monitor Sam-
sung color de 16 inchi; un pick-up
marca Alegro; boxe; telecomandă tv
color. Tel. 0725-744644, 0741-633
690, 0737-575779, 0770-515588.

Vând două perechi de role pt.
copii, jaloane, mărimea 37-38 + o
cască de protecţie şi genunchiere;
încărcătoare celulare Nokia; lămpi
de radio; un aparat de măsurat
glicemia, cu teste de rezervă. Tel.
0725-744644, 0741-633690, 0737-
575779, 0770-515588.

Vând urgent două uşi cu sticlă;
aparat foto digital Ranger; radio-
ceas electronic; palete de mixare;
încărcător de celular Motorola;
casete video TDK de 180 minute.
Tel. 0725-744644, 0741-633690.

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

călcat Mureş cu suport. Tel. 0725-
744644, 0741-633690, 0737-
575779, 0770-515588.

â fier de c tv
alb-negru Diamant 249 cu diago-
nala de 61 cm. Tel. 0725-744644,
0741-633690.

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

Vând aparat de f
Tel.

0770-515588, 0737-575779.
Vând dublu radiocasetofon

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

Vând înc

Tel.
0725-744644, 0741-633690.

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

Tel. 0725-744644,
0770-515588.

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

51 cm

V nd ălcat Mure

ă.

ăcut glicemia +
teste, în stare foarte bună.

ărcătoare pentru
telefoane celulare Nokia, Motorola

ă

ă de
220V, memorie DDR 256 MB

ă.

ş şi

şi

şi Alcatel, în stare foarte bun .

şi
palete de mixer.

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

2014
2014
2014 136,7927

4 2014 1
5 2014 1
8 2014 1
9 2014 1

10 2014 1

1 septembrie 138,5065
2 septembrie 138,0131
3 septembrie

septembrie 36,8967
septembrie 38,0424
septembrie 38,7422
septembrie 38,5595
septembrie 37,894811 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 1011 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10
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Auto-Moto-Velo

Vând în Re
ă Iveco

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

Vând la Vârciorova 2 electromo-
toare 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

ăr la Grădinari motor de
Opel, 1600 pe benzină, sau o
chiulasă cu ax cu camă. Tel. 0743-
508299. (RR)

Vând la Boc

ă, nu mai
are numere ro

ă. Tel.
0722-990102. (RR)

Vând la Vărădia met erbicidat
românesc pe 2 ro

ă
2600 € neg; ma ă de împră

ăru ă rustică, cu ro

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 pt Mercedes Vito, 180 lei;
portbagaje auto pt biciclete, 70 lei/
buc; jante tablă pe 13

ă pt.
Mercedes A180, 50 lei/buc; jante de
aliaj pt Ford, în 4 găuri, pe 15

ăcu ă fa ă noi
marca Ferodo, pt Mercedes Vito,
OpelAstra de 1.8

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

Vând în Caransebe
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

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

Vând la Oravi ă de
teren în stare foarte bună, adusă din
străinătate; Ford Escort, an 1996,
500 €; piese pentru scutere; roată
nouă pentru ma ă, 170 lei;
redresor auto; piese pentru tractor.
Tel. 0726-839207. (RR)

Cumpăr la Soceni ro
ăuri. Tel. 0749-

159355. (RR)
Vând la Soceni tractor de 4,50

cu cositoare, 3200 €. Tel. 0720-
8907701.

şi

şapament mijloc
Dacia, 100 lei neg; bra

şa Ford Focus din
2000, 245.000 km, motor 1.6
benzinar, stare foarte bun

şii, 1100 € neg. Tel.
0746-358871. (RR)

Vând în Dalboşe

şi, 2500 €, taxa
de înmatriculare nerecuperat

şin ştiat
azot, 900 lei; c

şi

şi

şi 14

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

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 la V

şin

ţa Vw Sharan din
1996, 1200 € neg; camionet

ţ

ţ Dacia faţ
ţi, 100 lei; 4 cauciucuri cu jante

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

Cump

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

ţi, 1200 l, 800 €
neg; tractor Volvo, 45 CP, motor Per-
kins în 3 pistoane, are braţe pt. cup

ţ ţi
de lemn, 250 € neg; cauciucuri cu
jante pt. utilaje agricole, de la 200
lei/buc; Opel Ascona, motor 1.6
injecţie, benzinar, acte la zi, 600 €
neg.Tel.0767-791282,0762-179725

Vând în Re ţa scuter nou First
Bike, 750 € neg. Tel. 0726-671324.

Vând în Re 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

. ţoli,
300 lei; pl ţe de frân ţ

.

.

ţa motociclet

ţi de Aro
6.50x16, cu 6 g

Vând la Plugova remorcă auto 1
tonă, cu sistem de frânare, instala

ă, prelată, frână de parcare,
înscrisă, 1000 €. Tel. 0741-211338.

Vând în Re

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

Vând în Re
ă 155x65x14, 250 lei neg; Opel

Agila, an 2004, climă, 86.000 km,
1000 cmc, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 2150 € neg; Ford
Focus turbo-diesel, 1800 cmc, an
2003, climă, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 3600 € neg. Tel.
0751-187503. (RR)

ţie
electric

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

ţa 4 cauciucuri de
var

şi

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Septembrie

REŞI

ŞA:

Ş:

ŢA:

BOC

B
CARANSEBE
MOLDOVANOU

ŢA:

Ţ 15

electrician auto: 1; ma

ţ

: 1;
: 1;

: 1;

î ţ ţ : 1;
: 1;

muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri,

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

ş
şofer autocamion/maşin

îngrijitor animale: 1; manipulant m rfuri muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor şofer autocamion/
maşin de mare tonaj

electrician de ntre inere şi repara ii

şosele, poduri, baraje: 1;

muncitor necalificat la
demolarea cl dirilor, c ptu eli zid rie, pl ci mozaic, faian , gresie,
parc: 1:

ă ă ă ă ă
ă de mare tonaj: 1;

ă

ă
manipulant mărfuri: 1;

portar

ĂILE HERCULANE:

Ă:
ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 10.09.2014

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 | 11 - 17 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 57 ani doresc s

-

şte o prietenie
cu o persoan

şi

şi

şi

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

ă cunosc
Doamnă serioasă pentru o rela

ă durată. Tel. 0736-076567.
Doresc apropiere cu o doamnă

mai suplă peste 40 care să dea curs
unei rela ărbat serios, singur,
matur, aproape 50; 1,62; 72 Re

ă suplă 40 50 ani pentru
o rela ă. Tel. 0771-
089215.

ă până în 65 ani, pentru
căsătorie cu condi ă vină acasă
la mine în Re

ără obli-
ga ă cunosc
sufletul pereche. Tel. 0734-411000.

Bărbat în vârstă doresc căsăto-
rie/prietenie cu o doamnă. Tel.
0732-544397.

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

ţie
de lung

ţii. B
ţa.

Tel. 0727-150962.
Re ţean singur, 175/ 78/ 49,

caut doamn
ţie serioas

Domn, 56 ani, doresc o relaţie
cu o doamn

ţia s
ţa. Tel. 0763-129899.

Domn 55 ani, singur, f
ţii, nealcoolic, doresc s

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

şi
ă pentru o rela

ă. Tel. 0771-089215.

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

Societate comercială, angajăm
magazioner, condi ă
avantajoase. Tel. 0724-200028.

Îngrijesc, în Re
ătrâni cu probleme grave de

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

Îngrijesc, în Re
ădini ă/ ă sau

bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut o persoană serioasă,

dispusă să lucreze 3-4 ore/zi,
pricepută în grădinărit, pomicultură,
viticultură, pentru amenajare curte

ădină în Re

ţii de munc

ţa, tineri sau
b

ţa, copii ce
merg la gr ţ

ţa, salariu atractiv.
Tel. 0740-850442. (RR)

Caut de lucru în construcţii
execut orice în domeniu ofer
seriozitate. Tel. 0734-686752.

Caut de lucru ca

ţa, cunosc bine zona. Tel.
0734-686752.

şi

şi
şcoal

şi gr şi

şofer cat. B,
ofer seriozitate, am 50 de ani, sunt
din Reşi

Femeie serioas

ţenie în apartament. Tel. 0733-
594473.

ă, locuiesc în
Centru, caut o domni ă pentru
cură

şoar

Oferte-Cereri

de Serviciu

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

ă dacă este cazul. Tel.

ă, în
Govândari, Al. Dacia. Tel. 0728-
098033.

şi
salariu 700 lei lunar, inclusiv carte
de munc
0355-412906.

Primesc fete în gazd

Transport persoane în Austria.
Tel. 0741-095663.

Instalator profesionist montez
centrale termice, boilere electrice,
chiuvete, cabine du

ţii cupru
ş, coloane ap

şi cald şi
henco etc. Tel. 0728-813340.

ă
rece ă, instala

Electrician schimb şi montez
tablouri electrice, siguran

şin

ştiin
ştept oferte pentru g
şor menaj la persoane în etate.

Tel. 0355-407164.

ţe auto
mate, corpuri iluminat, doze, prize.
Tel. 0740-520382.

Distribuitor de reclame, contact
romaniidinafaratarii@yahoo.com

Transpor t s

ţific

-

Dactilografiez manuscrise,
diplome sau orice lucrare literar-

-

ăp tămâna l 3
persoane în Germania sau Austria
(ma ă de lux). Tel. 0755-260768.

ă. Tel. 0355-407164.
A ătit, even

tual u

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 sediul Agen

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 sediileAgenţiilor 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 dinAnina

(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

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.

S.C. RISTOMAGIC S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

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

1. IMOBILE:
1. Teren în suprafa ă de 662 mp înscrisă în CF 30089 O

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

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

Imobilele sunt situate în O

ă

ă.
Participan ă depună

o cau

ă frigorifică, frigider cu
trei incinte, pasteurizator lapte, ma ă de întins aluat, ma ă de
împachetat cu folie retractabilă Minipack , ma ă aluat, cuptor patiserie,
oală pentru sosuri cu malaxor pe gaz, ma ă fabricat ravioli, sunt
scoase la vânzare prin licita ă cu strigare la cel mai bun pre

ă împreună cu imobilele întrucât fac parte integrantă
din fabrică.

Pas de licita

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

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

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

ţ ţelul Ro

ţ

ţie tip P, cas
ţ

ţelul Ro ţul
Cara

ţi.
Preţ pornire licitaţie 70.920 EURO
Pas de licitaţie 500 EURO
Taxa participare licitaţie 500 EURO

Preţul de pornire la licitaţie pentru bunurile imobile a fost diminuat cu
un procent de 40% din valoarea stabilita prin evaluarea tehnic

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

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

ţie public ţ
oferit. Se valorific

ţie 10 EURO
Taxa participare licitaţie 15 EURO/bun

Licitaţia va avea loc în data de 19.09.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timi ţul
Timi

ţia va avea loc s
ţii.

Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabil

şu, nr.
top 362

2. Gr

şu str. A.I Cuza nr.15, jude
ş-Severin. Imobilele descrise mai sus se vinde ca un întreg, nu pe

buc

şoara.

- vitrin
şin şin

şin
şin

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

şi condi

2. ECHIPAMENTE DE PRODUCTIE:

Cauţiunea
ţie.

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

Vând set praguri inox cu talpa
pentru SUV, off-road

ă, se pot adapta pe
aproape orice vehicul SUV sau off-
road/jeep. Dimensiuni: lungime =
180 cm, lă ă

ă pe Cara

ă, 450 €. Tel.
0734-686752.

Ofer Dacia 1300 an fabrica

ătită, motor 1,4
benzină economic, taxe mici,
distribu ă la 60.000 km,
cauciucuri vară aproape noi,
culoare albastru, folie geamuri aut.
RAR. Pre

şi jeep-uri. Au
fost folosite pe Terrano şi pe Honda
CRV. Stare bun

şi înscris ş,
bate telescopul din stânga spate, an
96, motor 1,3 benzin

şie, pe injec

ţime 1 = 10cm, l ţime 2 =
15 cm, distanţa între prinderi = 120
cm. Se pot trimite prin curier cu
verificare. Tel. 0727-774795.

Vând autoturism marca Ford
Fiesta 4, 3 u

ţie
1983, pentru programul rabla, preţ
400 €. Tel. 0727-861222.

Vând Vw Golf 5, an 2005,
87.500 km, taxa pl

ţie schimbat

ţ 5100 € negociabil.
Urgent. Tel. 0741-960979.

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

Vând Dacia Super Nova, a.f.
2002, ro ţie, 60.000 km,
preţ neg. Tel. 0770-426567, 0720-
597180.
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| 11 - 17 2014 |Septembrie PRISMA

Andrei Dragomir este campion naţional la box, de dou
ţional de Box. De 6

ani practic
ţie destul de bun ţ

ţi ani de box.
Are în jur de 60 de meciuri la care a participat, pe când

cei care sunt de aceea

ţional.
Primul titlu de campion l-a obţinut anul trecut, dup

ţi adversarii.
"Prologul" acestei pove

ţa
televizorului a constatat c ţa lui e doar o rutin

ţ ţ

ţia mea. Credeam c
ţ

ţionat

ţii
acolo, la categoria la care e

ţ ce înseamn

ţia mea
este c

ţate c
ţ

ţia sa de a face sport de performanţ

ţin

ţ

ţ

ţ
ţar

ţ

ţi brazii

ţin, puţin mai mult!

ţi dore ţ
ţi s

ţi la ceea ce vrei tu!".
Asta l-a determinat pe Andrei s ţa lui

de a ajunge cât mai sus. "Nu conteaz
ţi! O s ţii într-un

final, dac
ţat c

ţioneze. Trebuie
s ţi s

ţi au vise dar nu toţi acţioneaz

ă
ori consecutiv

ă acest sport de contact progresând într-un ritm
alert, cu o evolu ă fa ă de cei care au în
spate mult mai mul

ă cu el au peste 200 de
meciuri la activ. Asta nu l-a împiedicat să persevereze în
pasiunea lui pentru acest sport ă devină, destul de
repede, campion na

ă 3

meciuri pe care le-a câ ă prin TKO, iar
în al doilea an în care a câ

ăr de 17 ani, luptă pentru visul său de a deveni campion
mondial profesionist, a început brusc

ă că pe când stătea într-o zi în fa
ă via ă

ă contacteze un prieten care
practica box. Acesta a încercat să-l descurajeze
spunându-i că el nu e bun pentru un sport atât de dur. Era
prea firav ă lipsit de for ă: "Eram mic, pricăjit,
mi se spunea Piticul pentru că eram cel mai mic copil din
genera ă nici nu o să mai cresc
vreodată! În schimb eram foarte ar ăgos!", mărturise

ădit amuzat de această amintire.
A ajuns într-un final în sala de antrenamente

ă. A muncit mult, s-a ambi
ărturise ă este un sport greu care implică mult

efort, sacrificiu, câte 4 ore de antrenament pe zi, 6 zile pe
săptămână, nu s-a lăsat intimidat de toate acestea

ă 7 luni de box, la Cupa
României pentru Tineret unde a câ

ă intre în ring.
"Important este să ă te dedici la maxim, să te men

ă învă ă disciplina
ă dau un randament mult mai bun.

Pentru mine timpul petrecut la antrenamente nu e o
problemă pentru că eu o fac din plăcere. Concep

ă acolo nu pierd timpul degeaba. Nu vreau să stau
acasă făcând nimic!", a mărturisit Andrei Dragomir. Î

ă a fost un copil bolnăvicios. Până la 14 ani
avea probleme cardiace atât de pronun ă era nevoie
de ambulan ă. Dar a sfidat toate aceste probleme cu
ambi ă

ă foarte mult efort, concentrare
ă. Eforturile

ă- ă greutatea la categoria la
care este înscris, înaintea de a boxa, nu mai are voie să
mănânce după ora 17 ă bea apă, pentru a trece
proba cântarului: "Nici nu puteam să dorm de foame, iar
pentru a-mi potoli setea dădeam drumul la robinet ăsam
doar să-mi curgă apă pe fa ă

ă-mi era greu. Dar acestea sunt lucruri care te
întăresc!", poveste

ă toate această dârzenie ă de a
ajunge acolo unde ă în

copilărie. Î ărie care
acum este pentru el ca o învă ătură demnă de urmat:
"Eram cu bunicul meu la ă în preajma Crăciunului

ă el nu
acorda o prea mare importan ă sărbătorilor. În cele din
urmă ă mică ca pentru o creangă. Nu se
a ă vreau un brad mai mare.

ădurea din spatele casei să luăm un brad.
ăzut unul. I-am spus că pe ăsta-l

vreau. Era un brad mai mare. Bunicul meu s-a uitat la brad
ă sigur vreau bradul acela. I-am spus că

da, pe acesta îl vreau pentru că mi-a plăcut cel mai mult. S-
a uitat la mine, iar s-a uitat la brad; el avea o topori ă
mică..., m-a mai întrebat o dată dacă sigur pe acesta îl
doresc ă da, pe acesta îl doresc! Apoi mi-a
spus că o să dureze pu ă
taie ă taie, dar când am văzut că durează prea mult, eu,
fiind copil ăpadă, i-am spus: "Bunicule, hai să
luăm unul mai mic pentru că durează prea mult

ă!" Apoi a spus ceva ce mi-a rămas în
minte: „Fii atent aici, tu când î ă, orice,
nu contează, orice, po ă dobânde

ă nu renun
ă persiste în dorin

ă prin ce treci, ce se
întâmplă, important este să nu renun ă ob

ă nu te la
ă ă dacă

î ărat trebuie să ac
ă se ducă el însu ă- ău".

"Nu trebuie să treacă o zi fără să te gânde
ău! To ă pentru visul lor!"

A ăr sportiv care crede cu dârzenie
în visul său de campion mondial, un vis pentru care „

ă facă sacrificii.

şi face parte din Lotul Na

şi vârst

şi s

ştigat înainte de limit
ştigat campionatul şi-a învins

detaşat to
şti în care protagonistul, un

tân
şi poate banal.

Andrei precizeaz
şi primul

gând care i-a venit a fost s

şi în aparen

şte
Andrei, v

şi s-a pus
pe treab şi a perseverat.
Deşi m şte c

şi a
continuat.

Primul rezultat l-a avut dup
ştigat locul II în primul

meci, iar la al doilea meci nu a mai participat din cauza unei
sinuzite care l-a împiedicat s

ştii s
şti înscris. Acest sport m-a

maturizat.Am început s şi un
program prin care s

şi
aminteşte c

şi nu orice sport,
ci unul care necesit şi
adrenalin şi sacrificiile pe care le face nu sunt
pentru oricine. Ca s şi men

şi nici s

şi l
şi-mi umezeam buzele,

pentru c
şteAndrei.

Se pare c şi dorin
şi-a propus, i-a fost oarecum insuflat

şi aminteşte o întâmplare din copil

şi l-am
înnebunit cu bradul. Vroiam brad ca la oraş, pentru c

şi-a luat o toporişc
ştepta el ca eu s Şi am mers în

p Şi m-am uitat
aşa la to şi am v

şi m-a întrebat dac

şc

şi i-am spus c
Şi a început el s

şi s
şi era frig, z

şi e şi frig
iar eu vreau acas

şti ceva în via
şti orice vrei tu, dar

important este s

şi!"
Tot ceea ce a realizat în acest sport l-a înv

şi doreşte ceva cu adev
şi ia "bradul s

şti la visul
t

şa gândeşte un tân
ştie” şi

vrea s Elena Franţ

Parcul Natural Regional Munţii Vârşeţului
Munţii Vârşeţului sunt cunoscuţi prin flora diversificată,

mai ales prin plante medicinale şi clima binefacătoare
asmaticilor. Posibilităţile recreative ale acestei naturi
minunate sunt completate de partidele de vânătoare a
animalelor mici.

Vârful Guduriţa, cu o altitudine de 641 m, deasupra
nivelului mării, este cel mai înalt punct al Voivodinei.

Datorită poziţiei unice a Munţilor Vârşeţului în şesul
Banatului din Serbia, diversităţii florei şi faunei,
ecosistemelor bogate în păduri, peisajelor şi panoramelor
frumoase, cea mai mare parte a zonei muntoase
împădurite, în suprafaţa de 4177 ha, este protejată din
1982, când a devenit parc natural regional.

Scopul principal al protecţiei mediului în această zonă
este îndreptat spre menţinerea , dezvoltarea şi amena-
jarea suprafeţelor protejate; satisfacerea necesităţilor de
recreere a populaţiei locale şi dezvoltarea turismului.

Acest scop se realizează pe baza unui program de
protecţie şi dezvoltare a ariilor protejate şi a unui program
special întocmit în vederea dezvoltării turismului,
programe pe care le aprobă Primăria Vârşeţ care este
administratorul parcului. Trebuie menţionat că protecţia

mediului planificată pentru Munţii Vârşeţului nu limitează
dezvoltarea agrementului şi turismului, ea contribuind
deopotrivă la o amenajare şi o dezvoltare mai bună în ceea
ce priveşte ecosistemul din regiune.

Munţii Vârşeţului, cu cele 6 mii de hectare împădurite,
au amenajate terenuri de vânătoare.

Flora din Munţii Vârşeţului are o funcţie recreativă, de
sănătate şi un pronunţat caracter estetic - decorativ.Aici se
evidenţiază vegetaţia pădurilor care se întind pe o suprafa-
tă de cca.48 kmp şi cuprind în jur de 28% din Munţii Serbiei.
Fondul silvic total al acestor munţi este repartizat în modul
următor: stejar - 1364 ha, tei - 668 ha, salcâm - 513 ha ,
păduri de foioase - fag, paltin -330 ha , pin negru - 44 ha. O
prezenţă importantă o constituie pădurile de tei şi salcâm
care, atunci cand înfloresc, dau acestui spaţiu o aromă
specifică, intensă, devenind în aceelaşi timp un loc ademe-
nitor pentru turişti şi pentru culegătorii de plante medicinale

Proprietăţile medicinale şi recreative, precum şi alte
calităţi ale vegetaţiei din pădurile Munţilor Vârşeţului,
rezultă din structura lor geologică.

Diversitatea morfologică, vegetaţia specifică a
pădurilor din zona Munţilor Vârşeţului, influenţele climatice

favorabile şi alte particularităţi locale asigură condiţii
favorabile de adăpost pentru existenţa numeroaselor
specii de vânat cu blană şi vânat cu pene.

Dintre speciile cu blană aici întâlnim căprioara, mistre-
ţul, iepurele, lupul, vulpea, pisica sălbatică, viezurele şi
dihorul iar dintre speciile cu pene fazanul, potârnichea,
prepeliţa, turturica, porumbelul sălbatic, raţa sălbatică,
sitarul, cucuveaua, corbul, şi gaiţa. Majoritatea speciilor
existente, au valoare deosebită şi sunt protejate prin lege.

Cornel Popovici Sturza - preşedinte GEC Nera

Andrei Dragomir - campionul na]ional la box care crede
cu dârzenie în visul s@u


