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Şedinţa Colegiului
Prefectural Caraş-Severin

Ajutor european pentru
persoane defavorizate

Transformarea deşeurilor
alimentare în

hrană pentru animale

Despăgubiri pentru
Cadrilater şi Basarabia

CU NOI PRINZI DE VESTE!

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

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

Vând în Re ţa, zona Intim,
apartament 3 camere semideco-
mandat, f ţiri, 28.000 €.
Tel. 0724-477642. (RR)

ă, în
spatele Facultă

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

ără îmbunătă

şti cas

şi

Vând apartament 3 camere în
Lunc

Vând în Re

ă, lângă Poli

ă pe str. Ceretului, 28.000 € neg;
apartament la casă pe str.
Feroviarului, 15.000 € neg. Tel.
0754-407627. (RR)

Vând trenuri la ie
ă

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

ţie, etaj 2 din 4. Tel.
0733-711842.

ţa apartament la
cas

ţa, cu posibilit ţi de construcţii,
4 €/mp neg. Tel. 0727-245233,
0770-307812. (RR)

Vând în Re ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

şi

şirea din
Reşi

şi
şului, apartament

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

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

Caut să închiriez garsonieră 2
camere în zona căminelor. Tel.
0720-276274.

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

şi

ţa, str.

ţa, zona
Muncitoresc, cas

ătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
25.000 € neg; în Re

ă 3 camere,
bucătărie, bucătărie de vară, beci,
anexe, 45.000 €. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)

Vând la Sacu pământ, 84 de ari,
1200 € neg. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L
închise, grajduri, hambare, grădină
mare cu pomi fructiferi, ferită de
inunda ă imediat, 15.000
€. Tel. 0731-306659, 0721-157588.

Vând în Gherteni ă compu-
să din 3 camere, bucătărie, hol
închis, bucătărie de vară, anexe,
fântână în curte, apă la stradă,
grădină 1400 mp, se poate ocupa
imediat după întocmirea actelor,
pre

ă, zona
Poli

ătă

şi buc

ş cas

şi

ţate
plus gresie, mobilat

ţii, locuibil

ţ neg. Tel. 0737-565825, 0752-
670944. (RR)

ţa, Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.200 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)

Vând în Re
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Vând în Re ţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, buc

ţ

Persoan

ţ

ţ

ţiri cu
apartament în Re ţa, confort 1, etaj
1 sau 2. Tel. 0771-449583.

Proprietar vând apartament de
74 mp în bloc de c

ţit, mobilat sau nu.
Blocul este izolat, având în
apropiere gara N, piaţa, spitalul,
g r ţa ,

ţ negociabil. Tel.
0355-808073.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic exterior,
central ţ

ţi privatizare.
Tel. 0745-932492.

şi

şi schimbate,
situat la etajul 2, 25.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)

Vând la B

ş

şa Montan

şa cu
3 camere cu îmbun

şi

şcoa la , b iser ica ,
supermarket-ul. Pre

şi
schimbate, buc

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

ărbosu casă 2 camere,
bucătărie, cămară, 2 grădini cu pomi
fructiferi, teren arabil, 10.000 € neg.
Tel. 0744-381141. (RR)

ă fizică, cumpăr aparta-
ment 2 sau 3 camere conf. 1 ame-
najat sau nu, exclus intermediarii.
Tel. 0728-813340.

Proprietar vând apartament 2
camere cu centrală, termopane, u ă
metalică, faian ă, gresie, podele
laminate, balcon închis, 16.900 €.
Tel. 0740-520382.

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

Vând sau schimb casă Boc
ătă

ărămidă, complet
refăcut, pretabil Prima Casă. Tel.
0744-596495.

Vând apartament 2 camere, etaj
3/4, îmbunătă

ăd in i

ă termică, gresie, faian ă,
podele laminate, parchet, u

ătărie mobilată la
comandă, posibilită

Vând apartament 3 camere
decomandat, 2 b

ţie ext/int, termopane, utilat.
Preţ negociabil. Tel. 0744-122543.

ăi, 2 balcoane,
izola

Vând în Reşiţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, bucătărie, baie,
hol, debara, dotat cu centrală,
geamuri termopan, gresie, faianţă,
podele laminate, uşi schimbate,
situat la etajul 2, 25.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514.

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

Vând apartament la cas

ţ neg.Tel. 0765-963589
De închiriat garsonier

ţile, în Re ţa, Al. Tineretului.
Tel. 0770-370534.

Vând teren la V

-
-

ţii, utilit ţi în apropiere, 1 €/mp
negociabil. Tel. 0743-738531.

Vând gr ţa IMR,
1000 mp. Tel. 0355-407466.

Închiriez garsonier
ţ 60 €/lun

ţia auto. Preţ 16.000 €.
Tel. 0764-422757.

Vând în Re ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţa, zona Muncitoresc, cas

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

ă, 3
camere, bucătărie, baie, încălzire
centrală. Pre

ă cu toate
utilită

ăliug, zona
Crivaia, 5700 mp împădurit, trasă
linie electrică. Terenul este la drum.
Tel. 0744-813864.

Vând 2856 mp grădină în Boc
ă cu intravilanul, intabula

tă, pretabilă la orice fel de construc
ă

ădină pe Bârzăvi

ă mobilată.
Pre ă. Tel. 0728-568448.

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

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

ă din
cărămidă arsă cu 2 camere, 2
garaje, baie, bucătărie, grădină cu
pomi, 25.000 € neg. Tel. 0737-
274332.

şi

şa
II, limitrof

şi sta

şi

şi vie, 33.000 € neg; în
Reşi

Trecerea la ora de
iarnă 2014 se face în
noaptea dintre 25

ă d i n l u n a
octombrie), schimbarea
orei făcându-se astfel
încât ora 4:00 a dimine

şi 26
o c t o m b r i e ( u l t i m a
d u m i n i c

ţii
de 26 octombrie devine
ora 3:00.

Grupul Ecologic de Colaborare Nera,
organizaţie nonguvernamental

ţat de Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe

ţia pentru Dezvoltarea
Societ ţii Civile.

Proiectul este realizat în parteneriat cu
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cara

ţiune civic

ţionale Cheile
Nerei - Beu ţa

ţiei
pentru Protecţia Mediului Cara

ţi de pe raza celor 2 parcuri incluzând
prim ţii ale
parcurilor, ONG-uri precum ţi cu
responsabilit ţi directe în aplicarea Codului
Silvic

ţ

ţiile parcurilor
ţiilor naturale. Aceste administraţii

sunt în momentul de faţ
ţiei Naţionale a P

ţiile
parcurilor sunt lipsite de libertatea de
acţiune pentru a face o real ţie a
parcurilor faţ

ă, apolitică

ă în perioada 1 octombrie
2014 - 30 iulie 2015 proiectul de interes
public „STOP tăierilor ilegale de arbori în
pădurile din zona parcurilor naturale plasate
în sudul Banatului” care va fi realizat cu
sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare
Civică, program finan

ă

ării ONG-
urilor ă în
reducerea/ stoparea tăierilor ilegale de
arbori din aria parcurilor na

ării corecte a publicului privind
cauzele, amploarea

ăierile ilegale de arbori.

În data de 21.10.2014, la sediul Agen

ă a proiectului

ării, ocoale silvice, administra
ă

ă

ă relevantă s-a înregistrat din partea
mediei locale

ării tăierilor ilegale de
arbori în ariile naturale protejate, ar trebui să
fie la administra

ă ni
ădurilor -

ROMSILVA, cu care au contracte de
administrare a acestor zone
ărora ROMSILVA nume

ă protec
ă de principalii agresori care

includ

ă
ocazie Cornel Popovici Sturza, preşi

nonprofit (detalii pe www.gecnera.ro),
implementeaz

şi
administrat de Funda

ş-
Severin şi este destinat implic

şi grupurilor de ac

şni şi Semenic – Cheile
Caraşului.

Implementarea proiectului include şi un
concurs de anchete jurnalistice destinate
inform

şi pr inc ipa l i i
responsabili pentru t

ş-Severin, a
avut loc prezentarea public şi
lansarea concursului de anchete jurnalisti-
ce. La eveniment au participat factori intere-
sa

şi autorit

şi a Legii Ariilor Naturale Protejate. O
prezen

şi regionale.
„...Cheia stop

şi a
rezerva

şte anexe ale
Administra

şi în baza
c şte directorii de
parcuri. În acest context administra

şi structurile ROMSILVA de pe

teritoriul României” a spus cu aceast
şedintele

GEC Nera şi coordonatorul proiectului.

Administra]iile parcurilor naturale sunt lipsite de libertatea de ac]iune pentru a face
o real@ protec]ie fa]@ de principalii agresori care includ }i

structurile ROMSILVA de pe teritoriul României



Prim ţa a scos la vânzare
cabinetele medicale din incinta Policlinicii nr. II din
Re ţa, str. Spitalului nr. 36, potrivit O.U.G. nr.
68/2008

ţa, str. Spitalului nr. 36,

ţii medicale
din incinta Policlinicii nr. II din Re ţa, dintre cele
aprobate prin HCL nr. 247/2013 (un spaţiu medical
unde funcţioneaz

ţii de munc ţene de Pensii
Cara ţioneaz

ţiile de la
etajele IV ţia
de S

ăria Municipiului Re

ărârilor de Consiliu Local nr. 247/2013
ă în prezent, au fost vândute 44 de

cabinete medicale dintre care 39 aflate în incinta
Policlinicii nr. II din Re

ăzile Cri

ămas nevândute două spa

ă Cabinetul de expertiză medicală
a capacită ă al Casei Jude

ă
cabinetul dr. Dumitru Secă

ă, la acestea se adaugă
ă un litigiu cu Direc

ănătate Publică Cara

şi

şi
şi Hot

şi 197/2014. Pân

şi şi
cinci la alte adrese (str şan şi I.L. Caragiale,
Bloc 800,Al. Trandafirilor).

Au mai r
şi

ş-Severin şi un altul unde func
şan).

Totodat şi spa
şi V pentru care exist

ş-Severin.
Biroul de presă

Primăria Municipiului Re
ă lucrări de introducere a

re ă ă în municipiul
Re

ă realizeze
ă a transmis avertismente

constructorilor, pentru depozitarea necorespunză-
toare a materialului excedentar (materialul rezultat
în urma săpăturilor) pe străzile Golului ă

ărilor, prevăzut în permisul de spargere, pe
străzile Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Ion
Vidu

ă în 1 noiembrie 2014 să ia măsuri pentru
remedierea situa

şi

şi canalizare menajer
şi

şi refacerea tronsoanelor afectate.
Administra

şi Başov şi
pentru nerespectarea termenului de execu

şi Ciprian Porumbescu. Constructorii au termen
pân

ţa a notificat construc-
torii, care efectueaz

ţelelor de ap
ţa, în cadrul POS Mediu, prin Fondul de Coeziu-

ne, s
ţia local

ţ,
ţie a

lucr

ţiei.
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Antologie dedicat@ poeziei religioase
Joi, 16 octombrie 2014, a fost lansată antologia de poezie

religioasă din Cara ă gândul frun
ă ă

ă a Sindicatelor Re
ă a Cenaclului Semenicul, ărilor

intitulate generic „Re

ş-Severin „Se-nal
şi publicat la editura TIM din Reşi

şi

şi

ţ ţilor plecate...”
realizat deAnton Georgescu ţa.
Evenimentul a avut loc la Casa de Cultur ţa,
Sala Albastr în cadrul manifest

ţa în 10 dimensiuni”.

Instituţia Prefectului - Judeţul Cara
ţa Colegiului Prefectural Cara

-

-
-

ş-Severin organizeaz
şedin ş-Severin, cu urm

ă joi, 23 octombrie a.c., ora 11,00, la sediul
PalatuluiAdministrativ, Sala de la etajul I, ătoarea
tematică:

Prezentarea şi adoptarea „Planului operativ de acţiune pentru iarna 2014 2015 pe reţeaua de
drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin care sunt administrate de Direcţia Regională de Drumuri
şi Poduri Timişoara prin Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş şi Secţia „Drumuri Naţionale”
Orşova”.

Informare privind implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007
2013 şi promovarea PNDR 2014 2020, la nivelul judeţului Caraş-Severin.

Informare privind programul de investiţii la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor, în anul
2014.

Analiza privind activitatea de control silvic şi evoluţia acţiunilor contravenţionale şi infracţionale
în judeţul Caraş-Severin, 2014.

Diverse.

1.

2.

3.

4.

5. Biroul de presă

Ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,
Rovana Plumb, a facut o vizita in judet. Aceasta a
promis ca pana in martie 2015 Casa de Pensii din
Resita va avea un nou sediu. Aceasta a facut o
vizita la centrele pentru persoanele varstnice din
Resita, Caransebes si Sacu.

Mai multe unitati de invatatmant din Resita
beneficiaza de caldura. Acestea au beneficiat de
microcentrale performante care functioneaza cu
sisteme pe senzori ce opresc caldura in momentul
in care afara vremea se incalzeste. Printre aces
tea se numara unitatile de invatamant din Micro III.

Au fost demarate lucr

-

ţean a anunţat c
ţiei de sortare, de

compactare si de colectare. Operaţiunile fac parte
din proiectul Sistem integrat de management al
de ţul Cara

ările la deponeul din
Lupac. Consiliul Jude ă va lua
măsuri de gestionare a sta

şeurilor în jude ş-Severin.

Caransebesul va a vea o noua Statie de
Epurare de ultima generatie. Proiectul este initiat
de catre Consiliul Judetean si va fi realizat pe
fonduri europene. Valoarea investitiei este de 3,6
milioane de euro.

Scrisoare deschisă.

Stimate Domnule profesor Oct. Doclin,

Ocazia plăcută şi relativ rară de a ne întâlni în preajma lansării
antologiei de poezie religioasă din C.-S. a fost umbrită de reproşul
Dv. şi de marele meu regret de a fi omis includerea unei sau mai
multor poezii din . În ce mă priveşte, regret şi
necunoaşterea cărţii, dar şi frumuseţea care s-ar fi adăugat
antologiei, la care am lucrat doi ani. Mai jos prezint câteva aspecte
legate de această împrejurare, odată cu speranţa că, după un timp,
voi fi iertat.

Dragă Tavi, nădăjduiesc ca această pată să fie tot mai…
estompată, iar spiritul tău larg să o piardă pe cărările creatoare pe
care vei păşi mai departe.

Cu aceleaşi cele mai bune gânduri,
A.G.

ARGUMENT EXPLICATIV

. Aşa este! - şi un prilej nimerit de a
confirma acest dicton poate fi şi acela al unei grave omisiuni. Iar
când omisiunea se referă la creaţia literară a unui important poet,
ea prilejuieşte - - confirmarea încă unui principiu, transferat
din domeniul jurisprudenţei: necunoaşterea legii nu absolvă pe cel
care o încalcă. Transferul în planul literaturii ne-ar duce la vinovăţia
celui care întocmeşte o culegere de poezie religioasă şi nu cuprinde
în ea unele titluri din , de Octavian Doclin. În recent
apăruta

, antologie făcută de subsemnatul, poetul este
prezentat cu alte câteva poezii conforme temei, iar nu-mi era
cunoscut, deşi apărut în 1997. Aceasta este şi explicaţia, ca şi
aceea că în tot timpul cercetării pentru antologie, începută în
toamna 2012, nu mi-a fost semnalat titlul (extrem de sugestiv, să
recunoaştem), însă nu poate fi în nici un caz o justificare. Regret,
datorez scuze atât autorului, cât şi cititorilor antologiei, care sunt
privaţi de lectura unei atât de semnificative desluşiri poetice a
Scripturii cum desigur este (n.b. - în acest
moment încă nu cunosc poezia, am promisiuni de procurare a
cărţii). Probabil că dacă ne întâlneam mai des în perioada
respectivă (ca şi în altele), am fi evitat situaţia de faţă.

Să-mi fie permis comentariul că este exclus ca, întâlnind la
bibliotecă un asemenea titlu să nu fi reacţionat cu explozivă
încântare şi să (mi)-l însuşesc grabnic pentru culegerea mea. Era
pasămite chiar atunci absent din raft, există asemenea conjuncturi
nefavorabile şi de neexplicat.

În preambulul antologiei, , am anticipat
de bună seamă prezumtive omisiuni, ca şi alte erori de selecţie ori
de prezentare, şi mi-am declarat asumarea lor integrală. Sunt
desigur inerente, ca în orice lucrare făcută de mâna omului şi totuşi,
iată una care depăşeşte ca pondere orice explicaţie. Am încercat
totuşi una, precizând încă odată că nu e şi justificare, cerând scuze
şi acum şi pentru alte eventuale/ inerente omisiuni. Nivelul
antologiei a rămas cu o treaptă mai scăzut, iar eventualitatea unei
noi ediţii, adăugite, mai oferă o speranţă.

R. 22 oct. 2014 (la o săptămână după lansarea antologiei).

PS - Rămânem datori cu citate din .

- Octavian Doclin, , Ed. Timpul, Reşiţa 1997
(din ref. în Oct. Doclin, Golf în retragere).

- Anton Georgescu,
, Ed. Tim, Reşiţa 2014.

Poetului Octavian Doclin

Esau (33 poeme)

Qui s’excuse, s’accuse

hélas

Esau (33 poeme)
Se-nalţă gândul frunţilor plecate, Poezie religioasă din

Caraş-Severin
Esau

În apărarea lui Esau

Cuvântul antologatorului

Anton Georgescu

Esau (33 poeme)

Esau (33 poeme)

Se-nalţă gândul frunţilor plecate, Poezie
religioasă din Caraş-Severin

...

Referinţe

În această toamnă, elevi ai Colegiului Tehnic Cără

ă ă institu ă
ă cu succes de câ ări elevilor implica ă

ac

şan Reşi ştri instructori, au
participat la ac

şi educa

şi coordonatorilor lor!

ţa, însoţiţi de mai
ţiunea de vopsire a gardului Muzeului Banatului Montan. Acţiunea se înscrie în

calendarul activit ţilor cuprinse în parteneriatul dintre cele dou ţii de cultur ţie,
parteneriat ce se deruleaz ţiva ani încoace. Felicit ţi în aceast

ţiune Prof. Leontina Laţcu, Colegiul Tehnic Cărăşan Reşiţa

Conferin]a Na]ional@
“B@ile Herculane, mai mult decât ap@”
Conferinţa Naţională “Băile Herculane, mai mult decât apă”, iniţiată

deAsociaţia Pro Turism Herculane este parte integrată a unei campanii
pentru redresarea staţiunii, atât economic cât şi ca imagine naţională şi
internaţională.

Evenimentul este al doilea din cadrul campaniei şi se desfăşoară în
perioada 24 - 26 octombrie la HotelAfrodita, Băile Herculane.

Campania civică a debutat în luna aprilie 2014. Prima conferinţă
„Întoarcerea la apă! Prevenţia, bază pentru sănătate” a reunit medici
specialişti, autorităţi publice, scriitori, investitori şi operatori de turism
având ca punct central valorificarea zonei cu ajutorul apelor cu
proprietăţi unice ce au pus staţiunea pe harta turistică a Europei.

Conferinţa Naţională “Băile Herculane, mai mult decât apă” îşi
propune să atragă atenţia asupra tuturor calităţilor pe care zona le are
de oferit, în acelaşi timp aducând faţă în faţă autorităţile publice
centrale şi locale, investitori, hotelieri şi operatori de turism pentru
identificarea celor mai eficiente metode de dezvoltare a zonei cât şi a
problemelor întâmpinate de factorii implicaţi în această dezvoltare.

Ş ţa Colegiului Prefectural Caraedin ş-Severin

Pe scurt

Parteneriat activ
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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

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:

Preţ pornire licitaţie 650 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
31.10.2014 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 prealabila
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro, şi

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

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

ş, str. Racovi
ş-Severin.

ţ

Pre

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

Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 50% din
valoarea stabilita prin evaluarea tehnică.

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

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

�

�

�

�

�

�

:

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

ţie public

ţiu Procesare” pentru producţie

2 buc. SEREACOPERITE

Bunuri mobile

ŢURILE NU CONŢIN TVA.

2.430 EURO+TVA

RO90
RZBR 0000 0600 1626 6934

ţiunea
ţie.

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:

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
prelucrare 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

- Pre

ă la 500 EURO
- 100 EURO pentru bunuri cu valoare de peste 500 EURO până

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.
Informa

ţ pornire licitaţie 18.000 EURO
- Pasul de licitaţie 500 EURO
- Taxa participare la licitaţie 500 EURO

ţ pornire licitaţie 14.345 EURO/bucata+TVA;
- 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 pân

- ţ pornire licitaţie
- Pasul de licitaţie 100 EURO
- Taxa participare 200 EURO
Preţul de pornire la licitaţie au fost diminuate cu un procent de 10%

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 31.10.2014,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timi

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

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

- Pre

şi pentru
bunuri cu valoare peste 1.000 EURO sunt obliga

şoara.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta

Aleea Crea

şi la telefon 0256-242823.

instalaţii climatizare clădire - 1.220 EURO; 2 buc sistem
umidificare seră - 2.890 EURO/buc; 2 buc. sistem climatizare seră -
3.532 EURO/buc.; umidificator centrifugal simplu - 1.349 EURO;
cazan inox duplicat - 2.655 EURO; hidrofor - 491 EURO; 2 buc.
generator - 964 EURO/buc.; masă inox cu raft inferior - 364 EURO;
chiuvetă inox 3 bazine - 510 EURO; chiuvetă spălat mâini - 339 EURO;

chiuvetă inox simplă cu 3 bazine - 583 EURO; cărucior inox pentru
transport - 134 EURO; mobilier vestiar - 154 EURO; recipient inox
pentru gunoi - 110 EURO; set 4 rafturi inox - 230 EURO;

:
�

�

�

� �

�

� �

� �

� �

�

� �

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

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

ă
0751-486304

“În prezent, costurile foarte ridicate ale îngrijirii
pacienţilor sunt acoperite doar parţial de Casele de
Asigur

ţii a pus la punct un pachet de cinci
Acţiuni Prioritare, menite s
ţare

ţii
Ministerul S ţii a alocat pentru derularea

acestui program aproximativ 200 milioane de lei. Peste
100.000 de pacienţi vor beneficia în fiecare an de cele
cinciAcţiuni Prioritare iniţiate de Ministerul S ţii.

Anual, cele cinci Acţiuni Prioritare vor acoperi
urm

ţiile ATI ajung între 10
ţii internaţi în spital, adic

ţi sunt unele dintre
cele mai mari din întregul sistem de s

ţii a alocat 172 800 000 lei pentru
achiziţia de medicamente, reactivi, materiale sanitare
pentru monitorizarea pacienţilor, materiale consuma-
bile necesare ventilaţiei mecanice, kituri consumabile

ţii pentru efectuarea tehnicilor de epuraţie
extrarenal ţii pentru
efectuarea tehnicilor de dializ

ţiei, materiale
consumabile necesare pentru tratamentul

ţilor critici, consumabile, kituri
ţieiATI.

Programul se deruleaz ţi sanitare.

Acţiunea a salvat peste 1.600 de vieţi. Dac
ţii pentru pacienţii cu IMA era de

12%, cauzând decesul a circa 2.500 de persoane, în
2013 aceasta a sc

ţiunea Prioritar

ţii a alocat 20 200 000 lei pentru
achiziţia de materiale sanitare

ţii angiografice, angioplastie, stenturi, baloane
pentru angioplastie, sonde pentru ecografie intravas-
cular ţie - biopsie miocardic

ţi sanitare.

Ministerul S ţii a alocat 4 900 000 lei pentru
implantarea de defibrilatoare cardioverter interne (ICD)
cu sau f

ţii subite cardiace de cauz

ţiei de implant de ICD sau CRT-P în profilaxia
morţii subite cardiace de cauz

ţii subite cardiace de cauz
ţi sanitare

Aceast
ţii serioase la nivel

individual, familial ţia de
urgenţ

ţia modern
ţi.

Ministerul S ţii a alocat 1 400 000 lei pentru
achiziţii de medicamente fibrinolitice

ţilor care au suferit
un accident vascular cerebral ischemic in fereastra de
oportunitate terapeutic

ţii de materiale sanitare, dispozitive ţe
necesare pentru embolizare- pentru pacienţii care au
suferit un accident vascular cerebral hemoragic sau cei
aflaţi în risc major de a suferi un asemenea accident
(anevrisme, malformaţii arterio venoase), achiziţii de
materiale sanitare, dispozitive ţe necesare
pentru neuroradiologie intervenţional

ţii peretelui vascular) sau ischemice (îndep

ţi sanitare

ţii a alocat 1 762 000 lei pentru
tratamentul leziunilor traumatice acute neuro-craniene

ţia de materiale sanitare
necesare în neurochirugie, chirurgie buco-maxilo-
facial

ţi oso
ţie osoas

ţi sanitare

ări de Sănătate. Acesta este motivul pentru care
Ministerul Sănătă

ă acopere deficitul de finan-
ă asigure un tratament adecvat al pacientului

de-a lungul întregului circuit: pre
ănicioiu, ministrul Sănătă

ănătă

ănătă

ătoarele segmente de activitate sau patologii:
Anestezie-Terapie Intensivă (ATI), Infarct Miocardic
Acut (IMA), Moarte Subită, Accident Vascular Cerebral
Acut (AVC) ă.

Anual în sec
ă peste 400.000 de

cazuri. Din punct de vedere financiar, costurile (cu
personalul, materialele, medicamentele sau
tehnologia) alocate acestor pacien

ănătate. Acestea
se apropie de 20% din costurile totale de spitalizare.

Ministerul Sănătă

ă continuă, kituri consumabile
ă hepatică, kituri

ă sau eliminare extracorpo-
reală a CO , kituri

ă a circula

ă în 93 unită

ă înainte
de 2009, rata mortalită

ăzut la 4% (900 de decese), în
centrele unde s-a implementat Ac ă IMA,
potrivit unui studiu realizat de Societatea Română de
Cardiologie.

Ministerul Sănătă

ă, dispozitive pentru punc ă.
Programul se desfă ă în 17 unită

ănătă

ără stimulare cardiacă de resincronizare (ICD-
CRT) în profilaxia mor ă
aritmică, evaluarea, stratificarea de risc

ă aritmică, urmărirea

ă aritmică.
Programul se desfă ă în 7 unită

ă patologie este una dintre cauzele majore
de mortalitate

ă prin mijloace farmacologice sau tehnici minim
invazive reprezintă solu ă de salvare

ănătă

ării pacien

ă de 4 ore de la producere,
achizi

ă (protezare
vasculară la nivelul vaselor craniului) cu rol curativ
pentru accidentele vasculare hemoragice (refacerea
continuită ăr-
tarea mecanică a trombusului care blochează vasul).

Programul se desfă ă în 7 unită

Ministerul Sănătă

ă implanturi allo-
plastice pentru restabilirea anatomo-functionala a
regiunii sau segmentului/segmentelor interesate în
primele 48 de ore de la producerea (diagnosticarea)
leziunilor, pentru achizi

ă, ortopedie ă (fixatoare
interne ăci, me

ă etc).
Programul se desfă ă în 18 unită

şi s
şi intraspital”, a

declarat Nicolae B

şi Traum

şi 13% dintre
pacien

şi
solu

şi solu
şi

materiale consumabile pentru efectuarea tehnicilor de
oxigenare extracorporeal

şi materiale consumabile pentru
aparate de tip Cell-Saver, kituri şi consumabile pentru
dispozitive de asistare mecanic

şi îngrijirea
pacien şi piese de schimb
ale aparaturii şi echipamentelor din dotarea sec

şi consumabile pentru
interven

şoar

şi stabilirea
indica

şi
reglajul adecvat al dispozitivelor implantate în profilaxia
mor

şoar

şi handicap, cu implica
şi socio-economic. Interven

şi
prevenire a handicapului pentru aceşti pacien

şi a materialelor
sanitare necesare perfuz

şi substan

şi substan

şoar

şi/sau viscro-craniene, vertebro-medulare şi ale
membrelor sau centurilor care necesit

şi ortopedie pediatric
şi externe, pl şe speciale, şuruburi,

burghie, broşe, substituen şi, ciment pentru
reconstruc

şoar

1) Ac ă pentru monitorizarea,
tratamentul

ă pacien ă
din sec ă.

ă pentru tratamentul
pacien

ă finan
ă al pacien

ă pentru profilaxia mor
ă aritmică (AP-MSC) se

referă la finan

ări cardiace de ritm a căror via ă se află în

pericol iminent. - În ciuda importan
ă

acum. Doar în iunie 2014, de această Ac

ă pentru tratamentul
pacien

ă medicamentele tromboliticecare
asigură dezobstruc

ă pentru tratamentul
pacien

Ă) va asigura finan
ă necesare

interven
ă largă de specialită

ă, ortopedie-traumatologie,
chirurgie maxilo-facială) ă un număr
foarte mare de victime.

ţiunea prioritar
ţilor critici din

secţiile ATI se adreseaz ţilor în stare grav
ţiile de Terapie Intensiv

2) Acţiunea prioritar
ţilor critici cu infarct miocardic acut (IMA)

vizeaz ţarea stenturilor pentru tratamentul în
urgenţ ţilor cu Infarct MiocadrdicAcut.

3) Acţiunea prioritar ţii
subite cardiace de cauz

ţarea defibrilatoarelor implantabile
intracardiace pentru salvarea pacienţilor cu
tulbur ţ

ţei acestei
patologii, nu a existat niciun program specific pân

ţiune au
beneficiat 33 de cazuri.

4) Acţiunea prioritar
ţilor cu accident vascular cerebral(AVC)

finanţeaz
ţia vasului cerebral trombozat

ţilor cuAVC.

5) Acţiunea prioritar
ţilor critici cu leziuni traumatice acute

(TRAUM ţarea dispozitivelor
medicale speciale de osteosintez

ţiilor chirurgicale la pacienţii cu fracturi,
vizând o gam ţi chirurgicale
(neurochirurgie spianl

şi îngrijirea pacien
şi

vindecarea pacien

şi acoper

2
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Ministerul S@n@t@]ii lanseaz@ Sistemul Na]ional
Integrat al marilor urgen]e, destinat pacientului critic

Ministrul Muncii a prezentat miercuri, 22 iunie,
Progra-mul Operaţional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate. Acesta este finanţat din „Fondul de
ajutor european pentru cele mai defavorizate
persoane” (FEAD), un fond special creat de Uniunea
European

ţat c

ţa const

ţie pentru susţinerea familiei.
Pân

ţie lunar

ţie;
pensionarii sistemului public de pensii cu o

pensie de sub 400 lei/lun

ţiei sociale, al c

ţionalizate, adulţi

ţii

ţi beneficiari vine dup ţurile privind m
ţiilor pentru copiii din

familiile s ţiei de hran
ţi în plasament, m ţiei de hran

ţi din
centrele de îngrijire, cre ţiilor
persoanelor cu handicap.

Informaţii suplimentare despre cupon
Cuponul este documentul prin care se va atesta

calitatea de beneficiar al pachetului cu alimente de
baz ţa la grupul ţint

ţ

ţional

ă pentru acordarea de ajutoare materiale
persoanelor defavorizate.

Cu această ocazie, ministrul a anun ă un
număr suplimentar de aproximativ 700.000
persoane vor primi cupoane pentru alimente în
cadrul Programului. Astfel, dacă în 2013 beneficiau
doar 2,6 milioane persoane, de acum numărul total
va ajunge la peste 3,3 milioane. Diferen ă în
introducerea printre beneficiari a celor care primesc
aloca

ă acum, de program beneficiau:
familiile ărora le este

stabilit dreptul la un venit minim garantat;
ă de

până la 400 de lei, precum
ă indemniza

ă;
pensionarii sistemului public de pensii beneficiari

ai indemniza ăror venit se află sub 400
lei/lună;

persoanele cu handicap grav

ăduvelor de război;
Măsura de extindere a programului de ajutorare

prin alimente a persoanelor defavorizate către mai
mul ă anun ărirea
pensiilor, cre

ărace ă pentru copiii
afla ărirea aloca ă zilnică
pentru persoanele vârstnice ă

ă prin apartenen ă.
Cuponul nu are valoare financiară
ăzut cu elemente de siguran ă pentru a

împiedica falsificare.
Cuponul este netransmisibil

ărite de Imprimeria Na ă,
iar distribuirea acestora către beneficiarii finali va fi
realizată de Po ă.

şi persoanele singure c

şomerii care primesc o indemniza
şi cei care nu mai primesc

aceast

şi accentuat,
neinstitu şi copii;

persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.

49/1991 privind acordarea de indemniza şi sporuri
invalizilor, veteranilor şi v

şterea aloca
şi a aloca

şi cele cu dizabilit
şterea indemniza

şi va fi
prev

şi cuprinde datele de
identificare a beneficiarului (nume, prenume, CNP,
domiciliu).

Cupoanele sunt tip

şta Român
Valoarea co ăr, făină,

mălai, paste făinoase, conserve porc, vită, pate) este
de aproximativ 128 lei ă dată pe an

şului de alimente (ulei, zah

şi va fi oferit o singur
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârstnice, 22-10-2014
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Fondul de ajutor european pentru cele mai
defavorizate persoane (FEAD)
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Cererile pentru ajutorul de stat prin rambursarea diferen
Curtea de Justi

Lotul olimpic de astronomie al României a ob
Noile manuale pentru

clasele I Primul laser de mare putere din România, cel mai puternic din Europa
Ministerul S

A fost deschis

ţei de acciz
ţia de Pl ţi ţie pentru Agricultur ţie a Uniunii Europene /CJUE/ a decis c

ţile trebuie s
ţinut

ţie a Olimpiadei Internaţionale de Astronomie

ţional la M ţii va dezvolta
un nou subprogram pentru bolnavii de leucemie acut ţa, Batumi (Georgia)

ă pentru motorina utilizată în agricultură, pentru trimestrul al III-lea din 2014, se depun până la
31 octombrie 2014, inclusiv, informează Agen ă ă (APIA) ă
modalitatea de returnare a taxei auto stabilită prin OUG nr. 9 din 2013 este una discriminatorie iar autorită ă achite românilor care solicită acest lucru nu
numai valoarea taxei în sine, ci ă nejustificat

ă medalii de argint
ărcate gratuit, în format pdf, de pe site-ul www.manuale.edu.ro

ăgurele, unde a fost inaugurat Centrul Integrat de Tehnologii Avansate cu Laseri ănătă
ă ă o linie de feribot care leagă porturile Constan

şi Interven

şi dobânzile aferente perioadei în care taxa a fost încasat şase
medalii - o medalie de aur, dou şi trei medalii de bronz -, la a XIX-a edi

şi a II-a pot fi desc
şi al doilea din lume, va deveni opera

şi Iliciovsk (Ucraina)

�

�

�
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Ministerul Agriculturii şi Dezvolt

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

şterea lui Ion I.C. Br
şi 2 la

Ordinul ministrului educa
şi desf şurarea examenului de

bacalaureat na

şi desf şurarea evalu
şcolar 2014-2015,

din 29.08.2014 (M.O. nr. 651bis din 04.09.2014)
Ministerul Educa

şi desf şurarea admiterii în
înv şi profesional de stat pentru anul şcolar
2015-2016, din 29.08.2014 (M.O. nr. 651bis 04.09.2014)

şi desf şurarea examenului de
bacalaureat na

şi desf şurarea evalu
şcolar 2014-2015

(M.O. nr. 651 din 04.09.2014)
Ordinul Ministerului Educa

şi desf şurarea admiterii în
înv şi profesional de stat pentru anul şcolar
2015-2016 (M.O. nr. 651 din 04.09.2014)

Ordinul Ministerului Educa

şi preg
şi pentru stagiile de

preg

şi
desf şurare a examenului de certificare a calific

şi
sportului nr. 5.222/2011 (M.O. nr. 657 din 05.09.2014)

Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1280/2014
privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a
Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014 pentru
stabilirea procedurilor privind eviden şi înmatricularea
ambarca şi
încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea
operatorilor economici pentru desf şurarea activit

ării Rurale - Normele
metodologice privind condi

ăsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin,
eligibilă pentru finan

ăncii Na

ării a 150 de ani de la
na ătianu (M.O. nr. 650 din 03.09.2014)

Ministerul Educa

ă

ă ării na

ă
ă ământul liceal

ă

ă ării na

ă
ă ământul liceal

ă ământ pentru cultura
de specialitate ătirea practică săptămânală din aria
curriculară Tehnologii, precum

ătire practică, curriculum în dezvoltare locală - CDL,
pentru clasa a IX-a, învă ământ profesional de stat cu
durata de 3 ani (M.O. nr. 656 din 05.09.2014)

Ordinul Ministerului Educa

ă ării
profesionale a absolven

ătire practică, aprobată prin
Ordinul ministrului educa ării, tineretului

ă ă

ă

Comitetul de Ini ă Legislativă - Ini
ă

ă legislativă cetă ă, 25 august
2014, din 08.09.2014 (M.O. nr. 659 din 08.09.2014)

ţiile de punere în aplicare a
m

ţare în cadrul Programului naţional de
sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, din
25.08.2014 (M.O. nr. 649 din 03.09.2014)

Circulara B ţionale a României nr. 29/2014
privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei
monede (din aur, din argint

ţiei Naţionale - Anexele nr. 1
ţiei naţionale nr. 4.430/2014

privind organizarea
ţional - 2015, din 29.08.2014 (M.O. nr.

651bis din 04.09.2014)
Ministerul Educaţiei Naţionale - Anexele nr. 1-3 la

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.431/2014
privind organizarea ţionale
pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul

ţiei Naţionale - Anexele nr. 1-4 la

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.432/2014
privind organizarea

ţ

ţiei Naţionale nr. 4430/2014
privind organizarea

ţional - 2015 (M.O. nr. 651 din 04.09.2014)
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4431/2014

privind organizarea ţionale
pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul

ţiei Naţionale nr. 4432/2014
privind organizarea

ţ

ţiei Naţionale nr. 3731/2014
privind aprobarea Planurilor de înv ţ

ţ

ţiei Naţionale nr. 4421/2014
pentru modificarea Metodologiei de organizare

ţilor ciclului inferior al liceului care
au urmat stagiile de preg

ţiei, cercet

ţa
ţiunilor de agrement, condiţiile tehnice

ţilor de
agrement nautic (M.O. nr. 657 din 05.09.2014)

Legea serviciului de salubrizare a localit ţilor nr.
101/2006 (M.O. nr. 658 din 08.09.2014)

ţiativ ţiativele legisla-
tive ale cet ţenilor potrivit Legii nr. 189/1999 - Expunere de
motive la proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei
României - iniţiativ ţeneasc

/
Ordinul Ministerului Educa

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

Administraţia Prezidenţial

ţiilor funcţiei.

ă a făcut public
rezultatul testării medicale a pre

efectuată pe 10 iulie la Spitalul Militar din
Bucure

şedintelui

şti. Potrivit concluziilor Comisiei multidisci-
plinare, şeful statului este apt din punct de vedere
medical pentru îndeplinirea atribu

Traian
Băsescu

România a avut cea mai mare creştere a pre
şi lun

şi nivel sau au sc

ţurilor în luna
septembrie, în comparaţie cu aceea ţat

ţiei a fost de 1,8%, în timp ce rata inflaţiei în UE
ţ

ţia în septembrie a fost negativ ţurile au
r ţ

ă a anului trecut, a anun
EUROSTAT. Rata infla
a fost de 0,4%. Conform Eurostat, în 12 din cele 28 de ări membre
UE, infla ă sau zero, adică pre
ămas la acela ăzut fa ă de septembrie 2013.

Guvernul a decis să plătească

ă este vorba despre
reluarea unui proiect mai vechi prin care profesorii
primeau 100 de euro pentru a- ăra căr

profesorilor şi
personalului didactic auxiliar o subven

şi cump

ţie de 150
de euro, din fonduri europene, a anunţat ministrul
Educaţiei. El a explicat c

ţi.
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Ministerul Afacerilor Externe a elaborat harta interactiv

Curtea Constitu

Biroul Electoral Central (BEC), precum

ă a
sec ăinătate pentru a facilita accesul
cetă ării la sec

ăinătate, atât a celor organizate în cadrul misiunilor
diplomatice

ă pe site-ul MAE.

Ministerul Afacerilor Externe a lansat „Ghidul alegătorului
român din străinătate”, pentru a asigura informarea corectă a
cetă ării, cu privire la condi

ătorilor nu constituie motiv temeinic
pentru înso ătre alte
persoane, potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central
adoptă recent.

Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit că orele la care va fi
comunicată prezen ăinătate la alegerile
preziden ării

ătoare zilei votării.
Pe 29 septembrie, BEC a stabilit orele de referin ă pentru

transmiterea datelor privind prezen

ă

ă (CCR) a respins ac ă
de Gheorghe Funar, candidat independent la pre

ă declare în scris dacă au fost sau mai
sunt agen

ăinătate vor furniza zilnic rezultate par

ă

ă a datelor prezentate va fi cu două ore în urmă fa ă de
momentul comunicării, adică 0,00, 3,00, 7,00, 9,00, 15,00,
18,00.

Alegătorii care nu votează la alegerile preziden
ăinătate trebuie să

completeze o declara ăspundere când se
prezintă la urne, prin care î ă că nu au mai votat

ă o decizie adoptată de Biroul
Electoral Central.

ţiilor de votare din str
ţenilor români din afara ţ ţiile de votare.

Harta permite vizualizarea locaţiilor secţiilor de votare din
str

ţenilor români din afara ţ ţiile în care
î

ţa de carte a aleg
ţirea acestora în cabina de vot de c

ţa la vot în secţiile din str
ţiale sunt 15.00, 21.00 din ziua vot

ţ
ţa la vot la alegerile

prezidenţiale, orele la care informaţiile vor fi disponibile
ţii fiind 11.30, 14.30, 17.30, 20.30

ţional ţiunea intentat
ţia

României, în care acesta solicita obligarea candidaţilor la
postul de pre

ţi sub acoperire.

ţene, birourile electorale ale sectoarelor
Municipiului Bucure ţiile de
votare din str ţiale,
începând cu ora 0,00 din data de 3 noiembrie sau, în cazul unui
al doilea tur de scrutin, din data de 17 noiembrie, potrivit unei
decizii aprobate recent.

Conform documentului, informaţiile vor fi disponibile
ţii, începând cu orele 2,00, 5,00, 9,00, 11,00, 17,00,

20,00 din zilele menţionate (3 sau 17 noiembrie), iar ora de
referinţ ţ

ţiale în
localitatea de domiciliu, precum

ţie pe propria r

şi oficiilor consulare, cât şi a celor din afara
acestora.Aceasta este disponibil

şi vor putea exercita dreptul la vot la alegerea Preşedintelui
României în anul 2014.

Neştiin

şi 1.00 şi 9.00 -
din ziua urm

şi date
publicit şi 22.30.

şedin

şedinte s

şi birourile
electorale jude

şti şi Biroul electoral pentru sec

şi date
publicit

şi cei din str

şi asum şi nu vor
mai vota la acel tur de scrutin, arat

Comisia pentru buget, finan şi b
şi imunit

şedin

şedintelui României.
Autoritatea Na

şi abandoneze bunurile în foste teritorii
ale României.

Reamintim c
şedin

şi
finalizarea procesului de solu

şi al Legii nr.
290/2003, acte normative prin care s-au acordat
desp

şti;
Plata desp

şe anuale egale, eşalonat, pe o perioad

şedintelui Autorit

şi data emiterii deciziei
de actualizare;

Comisiile jude
şti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi Legii nr.

290/2003 au obliga

şi
nesolu

şi Legii nr. 290/2003;
- în termen de 18 luni, comisiile care mai au de

solu şi 1.000 de cereri
depuse în temeiul Legii nr. 9/1998 şi Legii nr.
290/2003;

- în termen de 36 de luni, comisiile care mai au de
solu

şi Legii nr. 290/2003.
Autoritatea Na

şti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi Legii nr.
290/2003;

Se elimin

şi va stabili cuantumul
desp

şi eficientiz

şti, sunt
nesolu

şi
aproximativ 5400 de dosare constituite în baza Legii
nr. 290/2003.

La Autoritatea Na

şi a Legii 290/2003, pentru care
urmeaz

ţe
ţi au votat,

în unanimitate, proiectul de Lege privind desp
ţenilor români ale c

Ţinutul Herţa.
Proiectul urmeaz

ţ
ţilor, proiectul va fi trimis

spre promulgare Pre
ţional

ţi lor salut ţinerea ar

ţenilor români care au
fost forţaţi s

ţa din data de data de 30.09.2014, proiectul de
lege privind unele m

ţionare a cererilor
formulate în temeiul Legii nr. 9/1998

ţenilor români care au abandonat
imobile în Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau
Ţinutul Herţa.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul
României în data de 26 iunie 2014.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt
urm

ţene,
în tran

ţional
ţilor va emite titluri de plat

ţelor Publice în cel mult 180
de zile de la emitere;

Sumele aferente desp
ţii

Naţionale pentru Restituirea Propriet ţilor, cu suma
aferent

ţene

ţene, respectiv cea a municipiului
Bucure

ţia de a soluţiona, prin hot

ţionate, dup

ţionat un num

ţionat un num

ţionat un num

ţional
ţilor are obligaţia s

ţene, respectiv cea a municipiului
Bucure

ţene. Autoritatea Naţional
ţilor va soluţiona dosarele în care

s-au formulat contestaţii

ţii Naţionale pentru
Restituirea Propriet ţilor cu un num

ţ
ţene, inclusiv cea a municipiului Bucure

ţionate un num

ţional
ţilor sunt înregistrate:

2066 dosare constituite în baza Legii nr. 9/1998,
pentru care comisiile judeţene au emis hot

ţii depuse împotriva hot
ţene pentru aplicarea Legii nr.

290/2003;
8000 de dosare soluţionate, constituite în baza

Legii nr. 9/1998

ănci, împreună
cu Comisia juridică, de disciplină ă

ăgubirile
acordate cetă ăror imobile au fost
abandonate în Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord
sau

ă să fie introdus pe ordinea de zi a
plenului, în prima ă a Camerei. După ce va fi
adoptat de Camera Deputa

ă pentru Restituirea
Proprietă ă sus ătată de
parlamentarii din toate partidele politice pentru
adoptarea cadrului normativ care reglementează
acordarea de despăgubiri cetă

ă-

ă Senatul României a aprobat, în

ăsuri pentru accelerarea

ăgubiri cetă

ătoarele:
Unica măsură compensatorie o constituie

despăgubirile băne
ăgubirilor se efectuează în ordinea

cronologică a emiterii hotărârilor comisiilor jude
ă de 5

ani, începând cu anul 2015;
Autoritatea Na ă pentru Restituirea

Proprietă ă care se vor plăti
de către Ministerul Finan

ăgubir i lor se vor
majora/actualiza prin decizia Pre ă

ă
ă perioadei cuprinse între momentul emiterii

hotărârilor comisiilor jude

ărâre,

cererile de acordare a despăgubirilor înregistrate
ă cum urmează:

- în termen de 9 luni, comisiile care mai au de
solu ăr de până la 500 de cereri depuse în
temeiul Legii nr. 9/1998

ăr între 501

ăr de peste 1000 de cereri depuse în
temeiul Legii nr. 9/1998

ă pentru Restituirea
Proprietă ă valideze sau să
invalideze, în termen de 18 luni, începând cu 1
ianuarie 2015, dosarele aferente hotărârilor emise de
comisiile jude

ă procedura de retransmitere a dosarelor
la comisiile jude ă pentru
Restituirea Proprietă

ăgubirilor;
În scopul accelerării ării procesului de

despăgubire se suplimentează posturile din structura
organizatorică a Autorită

ă ăr de 20 de posturi
de natură contractuală, pentru o perioadă de 36 de
luni.

În momentul de fa ă, la nivelul celor 42 de comisii
jude

ăr de aproximativ 2400 de
dosare constituite în baza Legii nr. 9/1998

ă pentru Restituirea
Proprietă

ărâri, dar
pentru care nu s-a emis încă decizie de validare sau
invalidare;

700 de contesta ărârilor
comisiilor jude

ă să se emită titluri de plată.
A.N.R.P., 21-10-2014
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Legea privind desp@gubirile pentru Cadrilater }i Basarabia



Un grup de studen

finan

ţi canadieni lucreaz la un vehicul
care se deplaseaz ţionând
s

ţi la inginerie mecanic

ţiune rapid

ţe aerodinamice cât

ţi, fiecare dintre ei
fiind responsabil pentru unul dintre cele 13 subsisteme ale
vehiculului.

Leviathan este propulsat în totalitate prin pedalare,
care antreneaz

ţ ţine barca stabil
ţiunilor anterioare acţionate doar de forţa

omului. Pilotul poate schimba, de asemenea, unghiul
palelor elicei optimizându-le pentru viteze diferite.

Conduc

ţ ţiunii este un lucru foarte
solicitant, mai spune Blais. "El trebuie s

ţie, transmisia
ţia vehiculului nu este înc

-
ţiunea pe un lac sau o piscin ul -

ţii au lansat
ţare public

ţi nu are pân
ţioneaz ţieze un

concurs universitar pentru construcţia i competiţia
vehiculelor high-tech. În plus faţ

ţia
comunit ţii al

ţii (EPICS)". Împreun

ţ ţi.

ă
ă pe apă propulsat de om, inten

ă stabilească un nou record mondial de viteză în această

categorie. Cu proiectul Leviathan, cum este numit
vehiculul, ei vor încerca să ajungă la 37 km/h, doborând
recordul de viteză curent de 34 km/h, care a fost stabilit de
la Massachusetts Institute of Technology, în 1991.

O echipa de studen ă de la
Universitatea din Sherbrooke, Canada, a lucrat în ultimii
doi ani la o ambarca ă, care va încerca stabilirea
unui nou record mondial în vara anului 2015, într-o cursă
de sprint pe 100 de metri.

"Vehiculul în sine trebuie să fie pregătit atât pentru
performan

ă din 13 studen

ă o elice. Mica navă seamănă cu un
catamaran, dar sub fiecare cocă este o aripă scufundată,
sau portantă, cum sunt cele amplasate pe unele bărci de
curse. "Odată ce am atins viteza de 5-8 metri pe secundă,
barca va începe să se ridice din apă pe aripile submarine",
explică Blais. "Este un vehicul construit pentru viteză."

Un computer de bord controlează aripile portante din
fa ă pentru a men ă, o caracteristică care a
lipsit ambarca

ătorul vehiculului, care a fost selectat la
începutul proiectului, este un ciclist

ă. Pilotarea ambarca
ă aibă o minte

limpede, lucidă, pentru că, nu numai că va pedala repede
dar va controla diferite lucruri, cum ar fi mecanismul de
direc ăugat el.

Construc ă completă, dar ar
trebui să fie gata până la sfâr

ă din campus lor univer
sitar, înainte de cursa reală programată vara viitoare.

Până în prezent, echipa a strâns aproximativ 25.000
dolari de la sponsori. Studen

ă

ă acum în plan să
comercializeze vehiculul, dar inten ă să ini

ă de proiectarea
ă în educa

ă ături de un grup numit "proiecte de inginerie
în serviciul comunită ă cu EPICS,
scopul lor este de a transmite pasiunea

ă către elevii de liceu, prin diverse activită

şi hidrodinamice", a
declarat Christian Blais, un student la Universitatea din
Sherbrooke, care serveşte ca trezorier al echipei şi este
designerul carenei şi cabinei de pilotaj a vehiculului.

Echipa este format

şi antrenor de ciclism
cu experien

şi starea lamelor elicei", a ad

şitul lunii octombrie sau
începutul lunii noiembrie. Membrii echipei vor testa ambar
ca

şi o campanie de
pe site-ul Kickstarter, care a adus o

suplimentare de 5.600 dolari.
Grupul de studen

ş
şi

fabricarea Leviathan, echipa este implicat

şi curiozitatea
pentru ştiin
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ţiunile impuse de Uniunea European
ţie în dou ţ

ţ ţie - f ţa, Italia
ţia din

Mozambic nu recunoa ţiale
ţii oficiale la Beijing, luna viitoare

ţe (ELTE)
ţ

ţ ţi cu mai puţin de o treime din acesta ţii ţiei
Directe (EFDD), format în Parlamentul European (PE) dup

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat c Premierul bulgar
interimar, Gheorghi Blizna OMS a declarat Senegalul

ceste state din Africa de Vest au dep Rusia, Fran
Opozi

Pre
Pre

Vizita primului ministru albanez la Belgrad, prima în 68 de ani, a fost amânat
Un ministru britanic a fost nevoit s

Grupul Europa Libert

ă sanc ă împotriva Rusiei nu exclud dialogul cu Moscova
ă noul guvern de la Sofia va fi instalat în func ă-trei săptămâni ări Ebola-

free, a ă ă de 42 de zile - de două ori perioada maximă de incuba ără un caz nou
ăzut de acord asupra utilizării de drone pentru supravegherea încetării focului în estul Ucrainei, în special la frontiera ruso-ucraineană

ă oficială la Budapesta, a inaugurat un centru de
cercetare în domeniul mongolisticii la Universitatea de ă cu
trei săptămâni după incidentele ce au avut loc în timpul unui meci de fotbal între echipele celor două ări ă- ă scuze după ce a
spus că unii oameni cu handicap "nu merită" salariul minim al ării iar unii ar putea fi plăti ă

ă alegerile din primăvara acestui an

şki, a declarat c şi Nigeria ca
şit punctul de referin şi

Germania au c
şte rezultatele alegerilor preziden şi parlamentare şedintele Barack Obama şi Xi Jingping, preşedintele Republicii Populare Chineze,

se vor întâlni pentru discu şedintele mongol, Tsakhia Elbegdorj, aflat într-o vizit
Ştiin

şi cear
şi Democra

şi condus de britanicul Nigel Farage, a fost dizolvat, ca urmare a retragerii
eurodeputatei letone Iveta Grigule

Eötvös Loránd

Şefa Federal Reserve, Janet Yellen, a tras un semnal
de alarmă privind adâncirea inegalităţii economice în

, sugerând că identitatea Americii ca ţară a
oportunităţilor este în joc. Ea a avertizat că decalajul
dintre bogaţi şi săraci în Statele Unite este tot mai mare şi
se apropie de cel mai ridicat nivel din ultimii 100 de ani.

Statele Unite

Germania a fost de acord s

şez

ă vândă vase
purtătoare de rachete la un pre

ă,
revenind asupra unei decizii anterioare prin care
refuza această reducere datorită construc

ări israeliene în teritoriile palestiniene.

Israelului ţ de
sute de milioane de euro sub valoarea integral

ţiei de
a

Alegerile parlamentare din urmeazUcraina ă să aibă loc la 26
octombrie. 450 de deputa

ătate din parlamentari sunt ale ă
jumătate vor fi ale ă 30 dintre
aceste locuri, cele din Crimeea ămâne vacante în
cazul în care votul în regiunile cu probleme se dovede

ţi sunt ale

ţii teritoriale. Poate c

şi pentru un mandat de cinci ani.
Jum şi pe liste de partid. Cealalt

şi în circumscrip
şi Donbas, vor r

şte a fi imposibil.

Potrivit săptămânalului Der Spiegel

Reprezentan

,

ă că separati

ărare anti-aeriană Buk, capturat de la o bază militară
ucraineană, potrivit sursei citate. Ministerul Apărării din Ucraina a
respins afirma ărora un sistem BUK a fost capturat de
la o bază din Ucraina.

Biroul Parchetul federal german a declarat pentru ziar că a
fost demarată o anchetă împotriva autorilor necunoscu

ă fie acuza ă de război.
Până în prezent nu au fost prezentate, din surse credibile,

probe privind responsabilii pentru această tragedie.

ă au tratat fiica liderului Hamas, Ismail Haniyeh.
Potrivit declara ă pentru o serie de
zile, ea fiind una dintre cele peste o mie de persoane din Gaza
tratate în acest spital, în fiecare an.

Haniyeh este liderul grupului islamist din Gaza, servind ca
adjunct al lui Khaled Meshaal, care trăie

ă
asasinarea de către israelieni a luiAbdelAziz al-Rantisi, în 2004.

şeful serviciilor de
informa

ştii din estul Ucrainei
au doborât avionul de pasageri Mh17. Separatiştii ar fi folosit un
sistem de ap

ştia s

şte în exil. Khaled
Meshaal a devenit liderul organiza

, s-au aflat la Havana
pentru un summit extraordinar consacrat eforturilor în lupta
internaţională împotriva Ebola.

Cuba are cea mai mare contribuţie, ca singură ţară, în lupta
împotriva epidemiei Ebola în Africa, cu 165 de profesioniştii din
domeniul sănătăţii [medici şi asistente medicale] deja pe teren în
Sierra Leone de la începutul lunii octombrie şi un alt contingent de
296 de cadre medicale cubaneze este aşteptat în curând în
Liberia şi Guineea. Ţările care compun în prezent ALBA-TCP
sunt: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Comunitatea de
naţiuni Dominica, Antigua şi Barbuda, Ecuador, Saint Vincent şi
Grenadine şi Santa Lucia. Haiti, Grenada şi St. Kitts şi Nevis au
fost de asemenea invitate la summit.

ţii germane a prezentat, în timpul unei audieri
parlamentare, probe care arat

ţiile potrivit c

ţi sub
posibilitatea ca ace ţi de crim

au
confirmat c

ţiei, fiica Haniyeh a fost internat

ţiei palestiniene Hamas dup

ţi de la Spitalul Ichilov din Tel Aviv

Şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre ale Alianţei
Bolivariene pentru populaţia din America Noastră-Acordul
de Comerţ a Popoarelor (ALBA-TCP)
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Se estimează că cererea mondială de alimente va
cre ă în 2050, în timp ce o cre

ă a utilizării biomasei va pune, de
asemenea, presiune asupra agriculturii.

UE investe
ă

în care resursele noastre biologice regenerabile să fie
utilizate la maximum. Agricultura este un sector
esen ă produc

ă a resurselor naturale

ăr ă activitatea
fermierilor ă pe contribuabilii europeni între 55

ă.
Transformarea de ă pentru

animale - solu ă de proiectul de cercetare
NOSHAN, finan ă

ă pentru
animale. Acest proces va implica crearea de noi locuri
de muncă ecologice în unită

ă
este mai pu ă decât în zonele urbane

ă un motor
economic puternic.

Proiectul NOSHAN va transforma de

ă pentru animale, cu costuri mici

ă

ă de date cu poten
ă la finalizarea proiectului în 2016,

echipa va stabili, de asemenea, care sunt cele mai
bune tehnologii de extrac ărui
tip de de

ă sectorului agricol
european posibilitatea de a avea un caracter mult mai
sustenabil. Utilizarea ca resursă a biode

ă ă
recupereze caloriile con

ădere
semnificativă a utilizării apei (de

ă mai mult de un sfert din consumul mondial total
de apă dulce). Prin reducerea necesită

ă pentru animale - ambele
necesitând teren ă.

De asemenea, în cadrul NOSHAN se cercetează
ingredientele func

ă din de ă
satisfacerea unor necesită

ănătă
ătorii identifică în prezent fibre

ăsărilor de crescătorie.
Siguran ă prin intermediul unui

proces de monitorizare intensivă, care vizează
întregul lan

ă, până la produsul finit. Aspectele de siguran ă,
împreună cu viabilitatea tehnică ă a
fiecărui proces studiat, vor constitui temeiul selectării
în final a strategiilor

ă (2007-2013). El reune

ările de Jos
ă a lansat

un nou program de cercetare
ătorii

ă
a Europei

ă în
principal activită ătă

ănătatea, mediul,
transporturile, alimentele

ă, aerospa ă, a
autovehiculelor ă încurajează, la rândul
lor, investi

ării de locuri de muncă care necesită
înaltă calificare. Orizont 2020 va fi axat

şte cu 70 % pân ştere
accentuat

şte peste 4 miliarde EUR în cercetare şi
inovare pentru a se realiza o bioeconomie european

şi
gestionarea sustenabil şi care
sus

şi în alte p şeurile agricole greveaz
şi îi cost

şi 99 de EUR per ton
şeurilor agricole în hran

şi timp,
dependen

şi de
tratate a deşeurilor, precum şi în cele de fabricare a
hranei pentru animale. Conceptul va fi în mod deosebit
binevenit în zonele rurale, unde creşterea economic

şi unde
industria hranei pentru animale reprezint

şeurile
alimentare - în special fructele, legumele şi produsele
lactate - în hran şi cu
consum mic de energie.

Echipa - centre de cercetare, o universitate şi
societ şase state membre ale UE
plus Turcia - a început activitatea în 2012, evaluând
valoarea diferitelor tipuri de deşeuri şi constituind o
baz

şi de valorificare a fiec
şeu.

De asemenea, NOSHAN ofer

şeurilor va
contribui la reducerea impactului acestora asupra
mediului.

Procesele dezvoltate în cadrul acestui proiect vor
ajuta societ

şi va conduce, de asemenea, la o sc
şeurile alimentare

implic

şterea concuren
şi cea de hran

şi ap

şeurile alimentare, prin care se vizeaz

şi prevenirea bolilor. De
exemplu, cercet şi
peptide func şi chimici) din deşeuri. Ele
vor fi utilizate pentru a crea produse nutritive destinate
porcilor şi p

şeurile în stare
brut

şi economic

şi a produselor pe care echipa
NOSHAN le va comercializa.

Proiectului NOSHAN i-au fost alocate aproape 3
milioane EUR, în cadrul celui de-Al şaptelea Program-
cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi
dezvoltare tehnologic şte
institute de cercetare, o universitate, întreprinderi mari
şi IMM-ri din sectorul alimentar din Spania, Belgia,
Italia, Germania, Fran şi Turcia.

La 1 ianuarie 2014, Uniunea European
şi inovare, denumit

Orizont 2020. În urm şapte ani, se vor investi
aproape 80 de miliarde EUR în proiecte de cercetare
şi inovare pentru a sprijini competitivitatea economic

şi pentru a extinde frontierele cunoaşterii
umane. Bugetul UE pentru cercetare finan

şi energia. Parteneriatele de
cercetare cu industria farmaceutic

şi electronic
şterii

viitoare şi al cre
şi mai mult pe

transformarea ideilor excelente în produse, procese şi
servicii comercializabile.

ţial care asigur ţia de alimente

ţine dezvoltarea zonelor rurale.
UE este sursa a 18 % din exporturile mondiale de

alimente, în valoare de 76 de miliarde EUR. Dar în UE
ţi, de

ţia favorizat
ţat de UE - ar deschide noi oportunit ţi

pentru agricultori, reducând, în acela
ţa Europei de importurile de hran

ţile de colectare

ţin intens

ţi comerciale din

ţialele ingrediente din hrana
pentru animale. Pân

ţie

ţile comerciale cu profil agricol s
ţinute în alimentele eliminate,

energia care a intrat în producţia respectivelor

alimente

ţii de a fabrica
separat hrana pentru animale, metoda NOSHAN ar
putea reduce cre ţei între producţia de
alimente

ţionale din hrana pentru animale
derivat

ţi specifice ale animalelor,
cum ar fi promovarea s ţii

ţionale (compu

ţa este garantat

ţ de producţie, de la de
ţ

ţa, Ţ

ţeaz
ţi axate pe îmbun ţirea vieţii

cotidiene în domenii precum s

ţial

ţiile din sectorul privat în sprijinul cre

Context
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Transformarea de}eurilor alimentare în
hran@ pentru animale

Începând cu anul 2017, secretul bancar, aşa cum îl
cunoaştem, nu va mai exista în niciuna dintre

ştrilor economiei din UE a încheiat acordul politic
privind extinderea domeniului de aplicare a schimbului automat
de informa

şte spectrul de consult
şi alte venituri din investi

şi evaziunii fiscale. Decizia l şte baza
schimbului automat al informa

ţ
ţiaAustriei, care va mai putea beneficia pân

ţii între administraţiile fiscale. Revizuirea Directivei
privind cooperarea administrativ

ţii, cum ar fi de
exemplu profiturile din vânzarea de active financiare.

Directiva aduce o îmbun ţire semnificativ

ţiilor fiscale, marcând un pas
decisiv spre eliminarea unui aspect cheie al secretului bancar.

ările europene, cu
excep ă în 2018.

Consiliul mini

ă în domeniul impozitării directe
(2011/16/UE) lărge ări între interesele de
capital, dividende

ătă ă în aplicarea legii
împotriva fraudei ărge

Proiectul
Leviathan



Vând în Anina mânz de 1 an

ţat la c ţ

ţa motor trifazic de
2.2 KW, 1400 rotaţii/minut, 200 lei;
staţie Fischer, 300 lei. Tel. 0745-
134127. (RR)

Vând în Re ţa 2 monitoare color
de 16 inch, în stare foarte bun

ţii. Tel. 0725-744644. (RR)
Vând în Re ţa tv alb negru

Diamant 249 cu diagonala de 61 cm
în stare foarte bun ţionare;
pereche pantofi cu tocuri pentru
femei m ţi de dam

ţ

ţata
Româneasc

Vând la Caransebe
ţi, 100 lei/buc neg; menghin

ţi; duroflex mic
Bosch; scripete cu funie, ridic

ţi; motor electric de la ma

şi 6
luni, semi-muran, culoare roşie,
castrat, înv

şin

şi

şi

şi

şu de 7
ani, 2000 lei; vac

ş 2 biciclete
b

şin

şi scurt pentru chei tubulare;
chei de reglat tache

şin şin
şte de prins tabl

şi color în
stare bun

şit la iarb

şin

ă ăru ă, 2100 lei
neg. Tel. 0740-145324, 0755-
594401. (RR)

Vând la Anina ma ă de cusut
marca Pfaff; tv color Sony aproape
nou, diagonala 40x23; piese din
mobilă de tineret; costum popular
pentru femei, din zona Banatul de
Munte, mărimea 42-44; candelabre
cu 2-8-12 becuri. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)

Vând la Sacu 2 iepe semigrele,
2000-2500 lei; grăsun 50 kg; 2 iepe
gestante, 700 €/buc; ponei, 250 €
neg; ponei armăsar, 350 €. Tel.
0732-982025. (RR)

Vând în Re

ă;
aparat de măsurat glicemia plus
teste, nou; aparat de fotografiat; tv
color Nei cu diagonala 51 cm, cu
te lecomandă, necesi tă mic i
repara

ă de func

ărimea 39; 2 gen ă;
fier de călcat; termoplonjon;
difuzoare pentru televizoare; radio
cu baterii Mamaia; faian ă. Tel.
0737-575779. (RR)

Vând la Târnova un cal ro
ă de 11 ani, Băl

ă, 2000 lei. Tel. 0762-
687768. (RR)

ărba ă
de 150, 60 lei; borma ă la 12 V, cu
încărcător, 110 lei; tarozi metric 10 -
20 cu pasul de 1.5; burghie diferite
mărimi; boiler electronic cu încălzire
rapidă, pentru baie; chei fixe diferite
mărimi; bomfaier; cric cu prelungitor
lung

ă până
la 200 kg; triunghiuri reflectorizante
de ma ă; claxoane ma ă la 12
V; cle ă cu nituri de la
1.5 la 5 mm; tv alb negru

ă; dună de pene pentru 2
persoane; plapumă de pene pentru
2 persoane; plapumă de lână pentru
2 persoane; saltea de burete de 1
persoană, 80 lei; aragaz cu 3 ochiuri
pentru ie ă verde; aragaz cu
3 ochiuri fără cuptor; lampă de
benzină; cărucior pentru câmp cu 2
ro ă de
spălat Albalux 7; gril la 220 V. Tel.
0768-776073. (RR)

Vând la Boc
ă, 10 lei/balot; porumb,

10 lei măsura. Tel. 0744-381141. (rr)
ără

coarne, 150 lei. Tel. 0745-126991.

şa baloţi de fân, 8 lei
balotul; otav

Vând capre, 320 lei; ţap f

Vând sob

Vând la

ă electrică cu 4 ochiuri,
vază de flori mare, coarne de cerb,
casetă de fier (40x25 cm). Tel. 0255-
257476.

Vând joc PS3 + 2 manete + 5
jocuri, pre

ătărie tapi

ă cu 2 vi
ătată la 1 iulie, are 9 ani.

Tel. 0741-123831.

ă; baloturi de paie; floarea
soarelui, 1.50 lei/kg; porumb, 10 lei
măsura; măcinătură pentru anima-
le; porci 90-140 kg, 9 lei/kg; purcei
de la 6 săptămâni, 350 lei perechea;
vier marele alb cu landras 220-240
kg, 2000 lei neg; scroafă vietname-
ză, 90 kg, pentru tăiat sau prăsilă,
200 € neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând la Butin vi

ărimi; vacă Holstein plus tăura
ătat de 1 săptămână, 1000 € neg.
Tel. 0723-128805. (RR)

Vând la Caransebe
ăura

ăiat; junincă 2 ani. Tel. 0745-
507605, 0725-464768. (RR)

Vând în Re
ă aspect

ăptămâni, 280
lei perechea. Tel. 0728-078433. (rr)

Vând în Re

ă, aproape nouă, 500 lei;
jaluzele verticale 2.10, 1.74
ă ăl

ă; u ă pliantă, 130 lei; veioză
pentru birou, 10 lei; veioză pentru
dormitor, 10 lei; încăl ăminte din
piele pentru femei; unele pre

ă

ţ 600 lei; PSP + 3 jocuri,
preţ 160 lei; PS2 + 3 jocuri, preţ 210
lei sau schimb jocuri originale de
PS3, PSP, PS2 - 20 lei bucata. Tel.
0721-414951.

Vând colţar de buc ţat,
nou. Tel. 0770-390662, 0355-
803362.

De vânzare o vac ţei
gemeni, e f

ţea la 150-170
kg, 1500 lei; purcei diferite vârste

ţel
belgian, t

ţa laptop HP
Compaq, stare foarte bun

ţional, 600 lei. Tel. 0766-
665291. (RR)

Vând în Caransebe

ţa boiler electric 80
litri, 300 lei neg. Tel. 0748-406496,
0255-222550. (RR)

Vând în Re ţa canapea în stare
foarte bun

ţime, în ţime 2.00 m; tablou pictat
în Germania, 1980, 80 lei; serviciu
din porţelan pentru condimente, 12
piese, 60 lei; baterie pentru
chiuvet

ţ
ţuri

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

Vând în Re ţa cântar cu talere,
de 10 kg, cu tot cu greut ţi, 150 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)

Şopotu Vechi un taur alb
cu roşu de 1 an şi 8 luni, 575 kg,
3500 lei neg. Tel. 0748-699561 (RR)

Vând la Bocşa baloturi de
lucern

şi
m ş
f

ş vi
ş, 12 lei/kg viu, 16

lei/kg t

şi
şi

func

ş calorifer
electric cu 11 elemente, 100 lei. Tel.
0741-330588. (RR)

Vând la Sânicolau Mare 5
perechi purcei de 8 s

şi

şi

şi 1 m
l

ş

şi

Vând în Jena 41 de mielu
ătrâne, 300 lei/buc.

Tel. 0736-097252. (RR)

ţe, 300
lei/buc; 16 oi b
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Vând la Or ă Holstein
pentru tăiere ă de 5 luni rasa
Holstein, pre

Vând la Herculane un godin
produc ă, 600 lei;
robot de bucătărie produc

ă, 5 în 1, cu
fotoliu, pat dublu, saltea de plajă,
500 lei; 2 boxe 50 W, 250 lei/buc;
lampă omorât

ă de cameră, 30 lei;
pre

şova vac
şi o vi

şte, fluturi,
30 lei; anten

ţic
ţuri neg la faţa locului.

Tel. 0720-725826. (RR)
Vând la Sacu vier 300-350 kg,

2000 lei neg. Tel. 0723-537806 (RR)

ţie româneasc
ţie China,

850 lei; 2 saltele Dormeo, 1800 lei;
canapea extensibil

ţânţari, mu

ţuri neg. Tel. 0722-614676. (RR)
Vând la Lupac 2 perechi de

cizme aduse din Germania,
aproape noi,

ăureni sobe cu 350,
400 ă de călcat, 20 lei;
ma ă de spălat, 300 lei; frigider,
150 lei; boiler 5 l, 100 lei; chiuvetă
bucătărie, 30 lei; casetofon de
ma ă, 50 lei; televizor, 150 lei;
patine, 15 lei perechea; boxe 5+1
plus combină muzicală, 150 lei. Tel.
0724-477642. (RR)

Vând la Belin

ă culoare
ro

ă living
Romani ă cu 6
scaune, vitrină, masă de televizor,
servantă din fag aburit, 950 lei;
col

ă bass, 100 €; covor 2.50x3.50
m; pre

ă neagră cu
blană întreagă, stare bună, 350 lei
neg. Tel. 0753-877818. (RR)

Vând în Re ă de spălat
automată, 300 lei; pat extensibil de
culoare vi

ătărie, 100 lei; 2 fotolii ăsu ă,
300 lei neg; scaune sufragerie, 40
lei/buc. Tel. 0747-832171, 0355-
421514. (RR)

Vând la Lugoj vacă gestantă la a
4-a fătare, termenul este 15
decembrie, 3500 lei. Tel. 0724-
509269. (RR)

Vând la Boc
ă, 10 lei/balot;

porumb, 10 lei măsura. Tel. 0744-
381141. (RR)

Vând la Timi
ă,

garan ă spălat
vase adusă din Germania, 100 €
neg; calculator P4, în stare bună,
250 lei neg. Tel. 0762-112012,
0741-571238. (RR)

Vând la Sichevi ă la 2 luni,
900 lei; junincă la 1 an, de rasă,
foarte frumoasă, fără coarne, 2300
lei; porc gras, 1300 lei. Tel. 0767-
943102. (RR)

Vând la Sacu 4 porci

şi o pereche de ghete
tip militare din Germania, 600 lei
neg. Tel. 0255-233634. (RR)

Vând în Reşi
şi, 4 registre, 500 €;

acordeon Crucianelli, 120 başi, 8
registre, 700 €. Tel. 0746-323212.

Vând la M
şi 500 lei; mas

şin

şin

şie de 4 ani, 2600 lei; porc 150 kg.
Tel. 0255-232807, 0730-975682 (rr)

Vând în Reşi

şub

şi şin

şinie, 500 lei; 2 mese de
buc şi m

şa baloturi de fân, 8
lei balotul; otav

şoara telefon Nokia
210 dual-sim, în stare bun

şin

şi 2 scroafe
la 140-160 kg, 9 lei/kg. Tel. 0723-
553641. (RR)

ţa acordeon
Hohner, 120 ba

ţ 10 tone de cartofi
de consum, 0.80 lei/kg neg; 100
tone porumb boabe, 0.50 lei/kg neg.
Tel. 0764-427084. (RR)

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

ţa mobil
ţa, 7 corpuri, mas

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

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

ţa ma

ţ

ţie 2 ani, 200 lei; ma

ţa viţic

Vând calculator intel celeron.
Preţ negociabil. Tel. 0744-627916.
Vând 2 fotolii pat. Tel. 0371-450516.

Vând la Anina

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

Vând telefon Alcatel One Touch
Easy. Tel. 0720-276274.

Peste cinci sute de modele
monumente funerare din marmur

ţ
ţar

ţ 300 lei negociabil. Stare foarte
bun

ţ 150 lei negociabil. Tel. 0740-
089155.

Vând plug 3 brazde pentru U445
brazde mici la preţul de 250 €

ţul
de 300 €, ambele negociabil. Tel.
0764-007606.

ţie, 650 lei. Tel. 0748-929527.
Vând canapea

ţ
ţime 61, preţ 150 lei neg. Tel.

0746-020211.
Vând telefon Sony-Ericsson cu

clapet

ţar maro, model
deosebit. Tel. 0355-411682, 0733-
594473.

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

Vând aparat auditiv pentru surzi.
Pre

ă. Mai vând un registrator
performant registrează 366 ore.
Pre

Vând betonieră 125 litri, nouă, în
garan

ă, 150 lei neg. Tel.
0748-929527.

Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată, 300 lei; pat extensibil de
culoare vişinie, 500 lei; 2 mese de
bucătărie, 100 lei; 2 fotolii şi măsuţă,
300 lei neg; scaune sufragerie, 40
lei/buc. Tel. 0747-832171, 0355-
421514.

ăsu ă pe rotile, 80x52,
înăl

ă, negru, cu încărcător. Tel.
0746-020211.

Vând cabină de baie completă,
bideu complet, wc cu bazin,
chiuvetă cu baterie, boiler pe lemn

şi unul
cu 2 brazde tot pentru U445 la pre

şi fotolii, 350 lei;
dulap cu vitrin

şi
electric de 80 litri, total 3.000 lei neg.
Tel. 0763-118096.

Vând col

Vând m

V nd
-

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

ălcat Mureş şi

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

13 t mbrie 137,1914
14 t mbrie 138,2044
15 t mbrie 137,3026
16 t mbrie 138,0666
17 t mbrie 137,4284
20 t mbrie 138,1442
21 t mbrie 139,0059
22 t mbrie

oc o 2014
oc o 2014
oc o 2014
oc o 2014
oc o 2014
oc o 2014
oc o 2014
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Debitoarea SC Lara Service SRL, sediul social în loc. Oţelu Ro

ţului
J11/464/2007, prin lichidator judiciar

, cu sediul în Timi

ţ ţi
creditorii societ ţilor în insolvenţ

ţelor
n

ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva creanţelor n

ţelor
este .

Termen de continuarea procedurii la data de .

, cetăţean român, domiciliată în loc. Oţelu Roşu, str.
Ciprian Porumbescu nr. 2, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip CI,
seria KS, nr. 074475 emis de oraş Oţelu Roşu, la data de 25.03.2002,
data naşterii 05.10.1965, în sat Nicolae Bălcescu, jud. Botoşani, CNP
2651005113283, în calitate de asociată;

, cetăţean român, domiciliat în loc. Oţelu Roşu, str.
Ciprian Porumbescu nr. 2, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip CI,
seria KS, nr. 167216 emis de oraş Oţelu Roşu, la data de 16.06.2004,
data naşterii 25.07.1955, în sat Valea Bistrei, jud. Caraş-Severin, CNP
1550725113299, în calitate de asociat si administrator.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin în dosar
nr. 113/115/2014, fiind timbrată corespunzător.

şu,
str. Ciprian Porumbescu nr. 2, jud. Caraş-Severin, Cod de identificare
fiscal

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

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

şarea şi
comunicarea tabelului suplimentar este .

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv consolidat al crean

ă 21784750, număr de ordine în Registrul Comer

ă următoarea:

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

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

Termenul limită pentru verificarea crean

ăscute în cursul procedurii este .
Termenul pentru afi

SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL

29.01.2015
12.02.2015

Pentru termenul de 12.02.2015 se citează:
Toma Vasilica

Toma Daniel

NOTIF ICARE

24.11.2014

16.01.2015

29.12.2014

�

�

Vând congelator 7 sertare, stare
bun

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

Vând aparat de f
Tel.

0770-515588, 0737-575779.
Vând dublu radiocasetofon

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

Vând înc

Tel.
0725-744644, 0741-633690.

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

Tel. 0725-744644,
0770-515588.

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

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

Vând două perechi de role
pentru copii, jaloane, mărimea 37-
38 + o cască de protecţie şi genun
chiere; încărcătoare celulare Nokia;
lămpi de radio; un aparat de mă
surat 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,
0737-575779, 0770-515588.

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

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

ţi, 4
ohmi, ambele în stare foarte bun

ă. Tel. 0726-237843.

ă.

ăcut glicemia +
teste, în stare foarte bună.

ărcătoare pentru
telefoane celulare Nokia, Motorola

ă

ă de
220V, memorie DDR 256 MB

ă.

ă.
Tel. 0741-633690, 0737-575779,

-

-

-

-

-

51 cm

Vând 2 boxe stereo de 16 wa

şi

şi Alcatel, în stare foarte bun .

şi
palete de mixer.
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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:

Octombrie

RE

ANINA:
BOC

CARANSEBE

O
11

ŞI

ŞA:
B :

Ş:

ŞU:

ŢA:

ŢA:
ŢELU RO

Ţ

ţinere ţii: 1;

ţii electrice: 1;

manipulant m

electromecanic auto: 1; inginer mecanic: 1;

electrician de între

casier: 1; mecanic utilaj: 1;

ărfuri: 1; ma

ă: 1;

ător comercial: 1;

şinist la maşini mobile pentru
transporturi interioare: 1;

secretar

şi repara

casier: 1; lucr

electrician exploatare centrale şi sta

ĂILE HERCULANE

ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 22.10.2014

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

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.

Tân

Blod grizonat, ochi alba

Pensionar, am 68 ani, locuiesc
la cas

Nonconformist c

B

ăr 30 ani, serviciu, serios,
doresc să cunosc o tânără maxim
35 ani, pentru prietenie - căsătorie,
de la sat sau ora

ără
obliga ă te
cunosc. Preten ă ară ă
fii cinstită. Tel. 0770-390662.

ă în stare bună, caut o femeie
pentru căsătorie, până la 60-65 ani,
nefumătoare (să nu fumeze). Tel.
0741-123831.

ăruia îi place să
se distreze ă trăiască fiecare
clipă la maxim Vreau să cunosc
doamne domni

ă.
Tel. 0726-261409.

Doamnă singură, caut domn
singur 62-65 ani Re

ă cunosc o doamnă suplă,
40/50 ani pentru o rela ă pe
sentimente sincere

ă, 37 ani, fără
obliga ă cunosc o
doamnă pentru prietenie/căsătorie,
fără obliga ă locuiască
la mine. Tel. 0762-452371.

Văduv 56 ani doresc să cunosc
o doamnă până în 65 ani, să
locuiască la mine la casă în Re

ărbat drăgu
ără vicii, 48 ani, 1,76/76 caut
doamnă înaltă, drăgu ă, cu prioritate
din domeniul comer ără vicii,
până în 48 ani. Fără complica ă
locuiască la mine. Tel. 0728-
333317.

Bărbat 44 ani, doresc rela
ă până la 44 de ani, pentru

prietenie, eventual căsătorie. Tel.
0720-372179.

Locuiesc în Re
ă văduvă între 60-65

ani, ca să locuiască la mine la bloc.
Tel. 0756-334605, 0355-420190.

ă, auto, fără vicii, o
obliga ă. Doresc căsă
torie, similar. Tel. 0724-403069.

ş. Rog seriozitate.
Tel. 0725-433684.

ştri,
175/56/86, apartament, auto, f

şi s

şi s

şoare pt. rela

şi

şi

şi respect
reciproc. Tel. 0771-089215.

Domn de la

şi

şi

ţii, pendant, doresc s
ţii: s ţi bine

ţii
scurte dar de intensitate maxim

ţa. Tel. 0745-
531722.

Re ţean singur, 175/78/49,
doresc s

ţie bazat

ţar
ţii, doresc s

ţii, 25-37 ani, s

ţa.
Tel. 0736-941543.

ţ, studii superioare,
f

ţ
ţului, f

ţii, s

ţie cu o
doamn

ţa, am 70 ani,
caut o doamn

Domn simpatic, serios, 50/177/
70, situaţie bun

ţie, onorat -

Domn 45 ani doreşte o prietenie
cu o persoan

ş. S

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

Pensionar, am 68 ani, caut o
doamnă pentru căsătorie, 60-65 ani,
de la sat sau din ora ă nu fumeze.
Stau la casă în stare bună. Tel.
0741-123831.

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

Oferte-Cereri

de Serviciu
Primesc elev în gazd

Caut o persoan

.

ă, condi
ă. Tel. 0770-

390662, 0355-803362.
ă pentru cons-

truit solar ădinărit; persoană
pricepută pentru construc

ă persoană caritabilă
care să doneze un birou pentru o
persoană bolnavă. Tel. 0355-415
185, 0786-483218, 0747-468797.

Am limuzină de închiriat la O

ăm tâmplar/vopsitor cu
sau fără experien ă. Tel. 0255-
210952

Caut o familie iubitoare de
animale pentru a-mi pune la
dispozi

ăposti 3 că
ă

ătoare,
corpuri iluminat, repara

ţii
ca la mama acas

ţia unui
cuptor grill în curte. Tel. 0740-
850442. (RR)

Se caut

ţelu
Ro

ţ

ţie contra cost o curte unde
pot ad ţei. Ofer 70 lei pe
lun

ţii pe cupru

ţe auto-
mate, doze, prize, întrerup

ţii. Tel. 0740-
520382.

şi gr

şu. Tel. 0754-577166. (RR)
Angaj

şi saci cu mâncare pentru câini.
Tel. 0761-755335, 0355-804720.

Instalator, montez centrale
termice, instala şi henco,
calorifere, robinete, apometre,
obiecte sanitare. Tel. 0728-813340.

Electrician schimb şi montez
tablouri electrice, siguran

Vând în Reşi

ş un Rover
414 pe benzin

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

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

şi

şi

şu
sidefat, cu cheie, 150 lei perechea;
roat

şi 2.0 l, Opel Zafira, Volkswagen
Touareg an 2000, 120 lei/set; casc

şi

ţa camionet

ţi duble pe spate, acoperit

Vând în Re ţa 4 cauciucuri de
var

ţi, stare
perfect ţionare. Tel. 0727-
291553. (RR)

Vând la Sacu scuter Honda Bali,
motor de 49, înscris, acte la zi, 300 €
neg. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând în Re ţa motociclet

ţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinut

ţe de frân ţ

ţie româneasc

ţa motociclet

ţionare, acte la zi, 2000 €.
Tel. 0746-323212. (RR)

Vând la M

ă Iveco,
3.5 tone, an 2002, 5.5 m lungime,
ro ă, în
stare bună, 3800 € neg. Tel. 0727-
245233, 0770-307812. (RR)

Vând în Caransebe
ă, motor 1.4, consum

5%, închidere centralizată, faruri
autoreglabile, oglinzi

ă fizică, taxa
nerecuperată, an 1997, 1300 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri

ă 155x65x14, 250 lei neg; Opel
Agila, an 2004, climă, 86.000 km,
1000 cmc, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 1950 € neg; Ford
Focus turbo-diesel, 1800 cmc, an
2003, climă, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 3100 € neg. Tel.
0751-187503. (RR)

Vând remorcă pe 2 ro
ă de func

ă
Suzuki GS 500E de stradă, 46 CP,
24.000 km rula

ă în garaj, 1200 € neg;
portbagaje auto pentru biciclete, 60
lei/buc; cauciucuri moto, de la 50
lei/buc; jante tablă pentru Opel,
Mercedes Clasa A, Citroën, 50
lei/buc; 2 portbagaje laterale pentru
motocicletă chopper, din fibră de
sticlă, foarte frumoase, culoare ro

ă completă pentru Mercedes
Vito, 180 lei; plăcu ă fa ă
noi, sigilate, marca Ferodo Premier,
pentru Mercedes Vito, OpelAstra de
1.8

ă
moto nouă Probiker, 200 lei. Tel.
0745-134127. (RR)

Cumpăr la Deta un tractor 445
de produc ă. Tel.
0744-781365. (RR)

Vând în Re ă
BMW model 162 de 650 cmc,
culoare gri, an 1997, stare perfectă
de func

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

Prisma s.r.l. angajează
- agent marketing
- secretar ţieredac

Condiţii studii adecvate .: , absolvent 2014

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

Vând la Duleu, comuna Fârliug,
maşină break pentru transport
marfă, în stare de func

Închiriez garaj. el. 0770-
478743

ţionare, 300
€. Tel. 0733-165653. (RR)

Vindem cauciucuri noi şi
reşapate pentru maşini, 4x4, off-
road, motociclete, la preţuri cu cca.
25% mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
C o m e n z i ş i i n f o r m a ţ i i p e
www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318-110788.

T
.

Vând la O

ă, climă, arată impecabil,
toate dotările, 2500 €; Golf 4,
neînmatriculat, adus recent, motor
1.4 benzină, climă, arată impecabil,
toate dotările, 2200 €; cauciucuri cu
jante de X5

ţelu Roşu Golf 4,
înmatriculat recent, motor 1.4
benzin

şi Tuareg. Tel. 0754-
577166. (RR)

Vând în Ner ş, Ifron,
2500 €. Tel. 0729-790770. (RR)

Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb pe benzin

şa Volkswagen Polo
alb pe benzin

şoara Opel Kadett
din 1988, 4 uşi, motor de 1300, stare
bun

şina este în Austria, pre

şi construc

şi utilaje Reşi

şi

ău, Timi

ă, an 2001, motor de
1.4, 148.000 km, acte la zi, cauciu-
curi iarnă-vară, jante aluminiu, 2200
€ neg. Tel. 0744-381141. (RR)

Vând la Vărădia piese de
schimb pentru Dacia 1310, pre

ă, an
1999, motor de 2300, înmatriculat,
acte la zi, 3200 € neg. Tel. 0720-
592945. (RR)

ă, an 2001, motor de
1.4, 148.000 km, acte la zi,
cauciucur i iarnă-vară, jante
aluminiu, 2200 € neg; despoitoare
porumb electrică, 800 lei neg. Tel.
0744-381141. (RR)

Vând la Timi

ă, 550 € neg. Tel. 0762-112012,
0741-571238. (RR)

Vând Opel Astra an 2000 motor
1.6 16v, 214.000 km, benzină,
ma

ăr auto avariate sau neîn-
matriculate pentru dezmembrări
sau fier vechi. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.

Tractări auto

ţuri
modice. Tel. 0766-675612. (RR)

Vând la Verendin Mercedes Vito
diesel, 6 locuri, în spate de marf

ţ 1700
negociabil. Tel. 004306643643082

Vând garaj str. Rodnei, bl. 4, sc.
D. Tel. 0371-450516.

Vând garaj în Govândari,
proprietar pe teren ţie,
8700 € neg. Tel. 0771-533291.

Cump

ţa.
Tel. 0741-631795.

Transport utilaje Re ţa. Tel.
0741-631795.

Vând Dacia Nova, a.f. 2000. Tel.
0726-237843.

Vând la Soceni tractor, 3200 €.
Tel. 0720-907601. (RR)

Vând la Boc

Doamn ţ

ţa.
Execut case la ro

ţigl

ă 46 ani, cu experien ă,
ofer menaj 1-2 zile/săptămână la
familie serioasă, intelectuali. Tel.
0743-152728 diminea

ă sau tablă Lindab,
jgheaburi. Tel. 0740-203806.

şu, acoperişuri
la blocuri cu

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

şoarei şi zboruri
charter din Timişoara în toat

şi rezerv

şi
montaj. Pre

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

ociabile.

PRISMA | 23 - 29 Octombrie 2014 |

Auto-Moto-Velo

S.C. BURCIU UNIVERSAL S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

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

ţ pornire licitaţie 122.000 EURO
Pas licitaţie 2.000 EURO
Taxa participare la licitaţie 2.000 EURO

ţ

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

Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil, caterpillar
ţi s ţiunea de 20% din preţ în

contul - în insolvenţ

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 31.10.2014
ora 11 la sediul lichidatorului din Timi

ţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
s ţii. Bunurile pot fi
vizualizate cu o programare prealabil

ţii suplimentare 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. vinde prin licita ă cu strigare următoarele
bunuri proprietatea debitoarei:

Spa ă de 274 mp

(feronerie, fitinguri, articole menaj,
electrocasnice vopsele , lacuri, ambalaje gresie, faian ă).

Se vinde ÎNTREGULstoc nu la bucată.
Pre

ărfuri industriale sunt obliga ă depună cau
ă nr.

ăptămânal, vineri, la ora 11 în acelea
ă.

Informa

I. Bunul imobil:

ărfuri industriale

RO71 EGNA
1010 0000 0036 4991 deschis la MARFIN BANK Timi

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

Pre

şi stocuri de
m

.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta

Aleea Crea
şi condi

şi la telefon 0256-242823.

Cauţiune 20% din preţ 24.400 EURO.

Cauţiune 20% din preţ 6.920 EURO

II. Stocuri de m

S.C. BURCIU UNIVERSAL S.R.L.
şoara

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

�

�

�

�

�

�

�

�
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Piloţi curajo ţii de excepţie pe cerul Caransebeşi şi acroba şului

Potrivit înregistrărilor demarate din 1880, temperatura globală la suprafa

ă lună septembrie din
ultimii 135 de ani, a anun ă pentru oceane ă (NOAA).

Temperatura medie globală combinată a suprafe

ă astfel de perioadă de la
începutul înregistrărilor.

ţa solului

ţatAgenţia american

ţei uscatuluişi a
oceanelor din lume pentru septembrie 2014 a fost cu 0.72 grade Celsius mai mare decât
media secolului 20 de 15.0 grade Celsius, marcând cea mai cald

şi atmosfer

şi oceanelor pentru
perioada ianuarie-septembrie a fost cu 0.68 grade Celsius peste media secolului 20 de
14.1 grade Celsius, la egalitate cu cea din 1998, cea mai cald

Sfarsitul de saptamana a adus pe aeroportul din
Caransebes un spectacol aviatic impresionant.

Desi vremea nu a fost prietenoasa, spectatorii au
fost incantati de acrobatiile realizate de catre pilotii
Aeroclubului Romaniei.

Anul acesta a avut loc cea de a IV-a editie a
Mitingului Aviatic la Caransebes iar ce prezenti s-au
bucurat de evolutia exceptionala a echipei de acrobatie
aviatica "Soimii Romaniei", care au realizat un adevarat
show al curajului si profesionalismului.

La mitingul de la Caransebes echipa a fost
reprezentata de patru piloti, in mod normal lotul fiind
format din 5 membrii. Baza “Hawks of Romania” (Soimii
Romaniei) se afla la Clinceni, iar pilotii sunt din
Bucuresti, Oradea si Arad. Avioanele sunt cele mai

performante avioane pentru acrobatie care exista la ora
actuala. Lotul roman de acrobaţie participa anual la cel
putin 30 de mitinguri aviatice, in tara si in afara tarii.

Un alt echipaj prezent peAeroportul din Caransebes
si care a strabatut cerul sub privirile spectatorilor
fascinati, a fost “The Pelicans”, cu baza tot la Clinceni,
cu avione ultra usoare, speciale pentru scolile de pilotaj
si zbor de agrement.

Mitingul a durat aproape doua ore si a avut un
succes prin multitudinea acrobatiilor executate dar si
prin prezenta unui balon cu aer cald.

Piloţii fac parte din lotul naţional de acrobaţie al
României, cu o experienţ

ţionale

ţie public
ţat

ţionarea teoretic

ă de zbor de peste 2500 de ore
ări la concursuri na

ă
finan ă din bugetul de stat, care se ocupă de
pregătirea ă ă de
zbor, precum

ăi legitimati.
Aeroclubul României oferă cursuri de zbor cu motor,

planorism sau para
şi cu foarte multe particip şi
internationale.

Cel mai tanar pilot al echipei “Soimii Romaniei”,
Andrei Serbu, a facut senzatie prin reprezentarile
individuale. Desi au pornit in formatie de patru avioane,
acesta s-a desprins de multe ori de echipaj si a executat
acrobatii spectauloase.

Aeroclubul României este de fapt o institu

şi perfec şi practic
şi de parasutare, cu aeronave civile

uşoare, de scoala şi de sport pentru personalul
aeronautic propriu şi pentru sportivii s

şutism. Pentru tinerii cu vârste între
16 şi 23 de ani sunt oferite cursuri gratuite.

Elena Franţ

Bucureşti 17 Octombrie 2014 - Deşi ultimele luni au
pus la încercare turma de zimbri din Mun

ştigat în greutate,
având astfel mai multe şanse ca organismul lor s

şi
înArmeniş în cadrul proiectului de res

şi Rewilding Europe au murit, fiind
suspec

şi
schimbarea p

şi schimb

ş managerul proiectului de
res ş.

„R

şte num

şi
administratori de zone de s

şi s
şi noi vrem s

şi specialişti în animale s

şase luni. Grupul de lucru va fi consultat
în elaborarea unui plan de ac

ş va fi
eliberat şi va deveni prima care tr şte în s

ţii Ţarcu,
rangerii WWF raporteaz

ţe din ţar

ţiat de
WWF-România

ţi de boala limbii albastre. Acest lucru a fost
confirmat de Autoritatea Naţional

ţara i-a
prins pe zimbri într-o perioad

ţ

ţiativa noastr

ţi-v

ţie
întreag ţi factori interesaţi

ţii de zimbri s

ţiune pentru a susţine
turma de zimbri pe timp de iarn

ţii Meridionali, din secolul 18 încoace. Tot în
prim

ţii Tarcu în vederea form ţii viabile de
500 de animale pân

ă că starea fizică a acestora
este mai bună. Zimbrii par să fi câ

ă
dezvolte anticorpi împotriva bolii limbii albastre ce se
manifestă deja în 26 de jude ă.

În ultimele săptămâni, trei dintre cei 17 zimbri adu
ălbăticire ini

ă Sanitar-Veterinară,
în două dintre cazuri.

Virusul ce s-a răspândit la bovine din toată
ă delicată. Trecerea dintre

anotimpuri, perioadă cu o umiditatea ridicată
ărului le-a solicitat suplimentar

organismul. Drept urmare, imunitatea acestora este
scăzută, pe fondul unui stres pre-existent cauzat de
transportul în România, tranchilizare ările
sociale prin care au trecut.

„Prioritatea noastră, în acest moment, este să facem
tot ce ne stă în putin ă pentru a le întări sistemul imunitar
in perioada de iarnă care reprezintă o nouă încercare
pentru ei.” spune Adi Hăgăti

ălbăticire dinArmeni

ăspândirea acestei boli serioase în toată România
ne arată cât de importantă este ini ă de a
cre ărul de turme de zimbri sălbatici din Europa.
Imagina ă ce s-ar întâmpla dacă o epidemie majoră
ar decima unul dintre nucleele principale de zimbri;
specia ar fi din nou în pericol”, explică Wouter Helmer,
Directorul Rewilding Europe. „Trebuie să diminuăm
riscul ca o epidemie să pună la încercare o popula

ă. E nevoie ca mult mai mul
ălbăticie care ar putea să

găzduiască popula ă ridice mâna ă
spună: da, ă avem în preajmă zimbri
sălbatici.”, continuă Helmer.

În câteva săptămâni, WWF va organiza un seminar
cu medici veterinari ălbatice, în
cadrul grupului de lucru constituit în acest sens în urmă
cu mai bine de

ă. Riscurile răspândirii
virusului sunt în scădere, insectele hematofage care îl
transmit devenind inactive în anotimpul rece.

În Mai 2015, turma de zimbri din Armeni
ă ăie ălbăticie, în

Carpa
ăvara viitoare, un nou grup de zimbri va fi adus în

Mun ării unei popula
ă în 2022.

Turma de zimbri din Armeniş îşi recapătă forţele,
în ciuda răspândirii bolii limbii albastre


