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Numărul total al alegătorilor înscri
ărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne:

Numărul total al voturilor valabil exprimate:
Numărul total al voturilor nule:

şi în listele electorale permanente:
Num

276.724
134.276 (48,52%)

131.269
3.006

Num

53 17

9.485.340 (97,55%)

237.761 (2,44%)

ărul total al alegătorilor înscri

ărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 9.723.232

Numărul total al voturilor valabil exprimate:

Numărul total al voturilor nule:

şi în listele electorale permanente: 18.284.066

Num ( , %)

Curtea Constitu

MAE

ţională a României a
respins toate cele 12 contesta

ăspundere cetă
ăinătate la turul doi de scrutin

pentru alegerea Pre

ă ca urmare a
întrevederii

ă
ăinătate la turul doi de scrutin pentru

alegerea Pre
ăspundere.

Formularul este disponibil pe site-ul MAE.
Alegătorii români din străinătate pot

descărca AICI formularul Declara
ăspundere conform căreia nu au mai

votat

ăse

ă exercitării dreptului la vot,
prevăzută de art. 44 alin. (5) din Legea r.
370/2004 pentru alegerea Pre

ţii depuse
pentru anularea primului tur al alegerilor
prezidenţiale.

ţie declaraţia pe
propria r ţenilor români care
vor vota în str

ţia cet ţenilor români care vor vota în
str

ţ iei pe proprie r

ţiei pe
proprie r

ţiei este o condiţie
absolut necesar

ţia de votare,
dar semnarea ţa
membrilor secţiei de votare.

pune la dispozi

n

şedintelui României
Conform deciziei BEC nr. 125D din data

de 4 noiembrie, emis
şi pe baza propunerilor

ministrului afacerilor externe, MAE pune la
dispozi

şedintelui României formularul
declara

şi nu vor mai vota la turul de scrutin din
16 noiembrie 2014 pentru alegerea
Preşedintelui României.

Formularul se reg şte şi pe site-ul
BEC.

Completarea declara

şedintelui
României.

Important! Formularul poate fi completat
de titular înainte de a intra în sec

şi datarea sa se va face în fa

MAE 05.11.2014,
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Municipiul Reşiţa 76.484 32.158 31.346 811 267 10.663 1.858 11.321 163 1.555 31 412 143
% 42,05 0,85 34,02 5,93 36,12 0,52 4,96 0,10 1,31 0,46

Municipiul Caransebeş 25.805 11.438 11.116 322 44 4.433 584 3.763 37 563 5 113 56
% 44,32 0,40 39,88 5,25 33,85 0,33 5,06 0,04 1,02 0,50

Oraş Anina 7.693 3.219 3.130 89 20 1.072 174 1.435 15 100 7 22 10
% 41,84 0,64 34,25 5,56 45,85 0,48 3,19 0,22 0,70 0,32

Oraş Băile Herculane 4.596 3.163 3.103 60 14 921 140 1.327 14 235 3 37 12
% 68,82 0,45 29,68 4,51 42,77 0,45 7,57 0,10 1,19 0,39

Oraş Bocşa 15.309 6.823 6.649 174 59 2.652 415 2.609 27 193 6 58 41
% 44,57 0,89 39,89 6,24 39,24 0,41 2,90 0,09 0,87 0,62

Oraş Moldova Nouă 11.542 5.157 5.066 91 37 1.502 257 2.654 18 142 5 12 17
% 44,68 0,73 29,65 5,07 52,39 0,36 2,80 0,10 0,24 0,34

Oraş Oraviţa 11.325 4.942 4.811 131 40 1.408 274 2.112 23 227 6 43 25
% 43,64 0,83 29,27 5,70 43,90 0,48 4,72 0,12 0,89 0,52

Oraş Oţelu Roşu 10.585 5.029 4.893 136 43 1.826 278 1.949 28 197 2 31 15
% 47,51 0,88 37,32 5,68 39,83 0,57 4,03 0,04 0,63 0,31

Total urban 163.339 71.929 70.114 1.814 524 24.477 3.980 27.170 325 3.212 65 728 319
% 44,04 0,75 34,91 5,68 38,75 0,46 4,58 0,09 1,04 0,45

Total rural 113.385 62.347 61.155 1.192 403 20.793 3.125 29.319 219 2.642 56 232 196
% 54,99 0,66 34,00 5,11 47,94 0,36 4,32 0,09 0,38 0,32

Total Caraş-Severin 276.724 134.276 131.269 3.006 927 45.270 7.105 56.489 544 5.854 121 960 515
% 48,52 0,71 34,49 5,41 43,03 0,41 4,46 0,09 0,73 0,39
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56 1.271 128 2.287 1.191
0,18 4,05 0,41 7,30 3,80

10 407 17 676 408
0,09 3,66 0,15 6,08 3,67

4 33 14 97 127
0,13 1,05 0,45 3,10 4,06

7 87 7 175 124
0,23 2,80 0,23 5,64 4,00

18 143 30 224 174
0,27 2,15 0,45 3,37 2,62

6 66 17 135 198
0,12 1,30 0,34 2,66 3,91

4 78 19 315 237
0,08 1,62 0,39 6,55 4,93

8 85 27 215 189
0,16 1,74 0,55 4,39 3,86
113 2.170 259 4.124 2.648

0,16 3,09 0,37 5,88 3,78
81 714 266 1.220 1.889

0,13 1,17 0,43 1,99 3,09
194 2.884 525 5.344 4.537

0,15 2,20 0,40 4,07 3,46

Judeţul Caraş-Severin

România

Victor Ponta 40,44
Klaus Iohannis 30,37

Partidul Social Democrat (Alianţa PSD-UNPR-PC) 3.836.093
Partidul Naţional Liberal (Alianţa Creştin Liberală PNL-PDL) 2.881.406

Călin Popescu-Tăriceanu Independent 508.572 5,36
Elena Udrea Partidul Mişcarea Populară (Alianţa PMP-PNŢCD) 493.376 5,20
Monica Macovei Independent 421.648 4,44
Dan Diaconescu Partidul Poporului - Dan Diaconescu (PP-DD) 382.526 4,03
Corneliu Vadim Tudor Partidul România Mare (PRM) 349.416 3,68
Hunor Kelemen Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) 329.727 3,47
Teodor Meleşcanu Independent 104.131 1,09
Zsolt Szilágyi Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) 53.146 0,56
Gheorghe Funar Independent 45.405 0 47
William Brînză Partidul Ecologist Român (PER) 43.194 0,45
Constantin Rotaru Partidul Alternativa Socialistă (PAS) 28.805 0,36
Mirel Mircea Amariţei Prodemo 7.895 0,08

,

Nr. voturi %

Victor Viorel Ponta (Alianţa Electoral
ţie.

ă PSD-UNPR-PC)
are 42 de ani ă pentru prima dată la presedinşi candideaz

Klaus-Werner Iohannis (Alianţa Creştin-Liberală PNL-
PDL) are 55 de ani. Este primarul Sibiului din anul 2000.



Începând de vineri, 7 noiembrie 2014, de la ora 11:00, la sediul Agenţiei Judeţene
pentru Pl ţi ţie Social

ţia Muncii) vor fi acordate ajutoarele de urgenţ

ţa SRL, în insolvenţ
ţii cu Publicul, de la dou

ţiala numelui de laA-C
ghi ţiala numelui de la D-L

ţiala numelui de la M-R
ghi ţiala numelui de la S-Z.
Pentru ridicarea ajutorului de urgenţ

ţin ţ

ţ
ţa, Mihai Stepanescu, prin Direcţia de Asistenţ

ţiei publice locale ţia Judeţean ţi ţie Social
ţinerii unor ajutoare de

urgenţ

ţa anunţ
ţiile pe proprie r

ţei cu gaze naturale, energie electric

ţa al c
ţiei de Asistenţ

ţii nr. 18-22, fosta po ţei cu gaze
naturale se vor depune la ghi

ţiei de Asistenţ

ţialei
numelui astfel:

04-07 noiembrie 2014: A - H;
10-14 noiembrie 2014: I - P;
17-20 octombrie 2014: R - Z.
Pe lâng ţie pe proprie r

ţia celor care utilizeaz

ţie/contract cu clauz
ţie/contract de comodat/contract de întreţinere sau împuternicire notarial

ţei;
copie xerox dup

ţ ţia de locatari/proprietari în care se certific
ţa privind plata

gunoiului menajer, eliberat ţiile unde nu exist
ţie de proprietari;

în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani care locuiesc doar cu un singur p

ţarea acestora, o declaraţie notarial ţilor din care s
ţia

existent

ţa în parteneriat cu o
serie de instituţii precum Casa Corpului Didactic Cara ţional
„Mircea Eliade”,

ţia a II-a.
Scopul campaniei este de a colecta rechizite, jucării, cărţi pentru copiii defavorizaţi din

cartierele aparţinătoare municipiului Reşiţa şi din Centrele de Zi „Maria” şi „ABC”.
Obiectele adunate vor fi donate în perioada 15-23 noiembrie 2014, în cadrul „Campaniei
Globale pentru Educaţie” când vor fi organizate diverse manifestări.

Pe această cale, Biblioteca Municipală Reşiţa lansează o invitaţie tuturor celor dispuşi
să se alăture acestei campanii, donând jucării, cărţi sau rechizite pentru copii, să se
adreseze instituţiei la filiala situată pe str. G.A. Petculescu nr. 1, de luni până vineri, în
intervalul orar 08:00-16:00 sau la numărul de telefon 0355 080 105.

ă ă Cara ă
Direc ă de la bugetul de stat, aprobate prin
Hotărârea de Guvern nr. 940/29.10.2014, destinate celor 450 de familii care au fost
abonate la operatorul de termoficare - SC CET 2010 Re ă.

Acestea vor putea fi ridicate de la Biroul de Rela ă ghi ă
următorul program:

ghi

ghi

ă, este obligatoriu ca titularul să se prezimte cu
actul de identitate în original.

În cazul în care se prezintă rude/afini/alte persoane în locul titularului, acestea trebuie
să de ă o împuternicire notarială pentru ridicarea ajutorului de urgen ă

ă se acordă în urma demersurilor realizate de primarul
Municipiului Re ă Socială din cadrul
administra ă pentru Plă ă Cara

ă de la Guvernul României pentru persoanele care au fost racordate la sistemul
centralizat de încălzire.

ăria Municipiului Re ă că, în perioada 1 - 21 noiembrie 2014, vor fi
preluate cererile ăspundere pentru acordarea ajutorului de
încălzire a locuin ă precum

ăror venit net mediu lunar pe membru de
familie nu depă ă Socială”
(strada Libertă ă veche; cererile pentru încălzirea locuin

ălzirea pe bază de combustibili
solizi sau petrolieri se vor depune la camera nr. 5 a „Direc ă Socială” -
intrarea se face prin curtea ROMTELECOM).

Programul de lucru este de luni până joi, între orele 08:00-16:00
ă a ini

ă cerere ăspundere, sunt necesare următoarele acte
factura de gaz/factura de energie electrică (cu excep ă lemne

sau combustibili petrolieri);
copie după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (B.I. sau C.I. cu adresa

pentru imobilul pentru care se solicită ajutorul, respectiv certificat de na

ă actul de proprietate, certificat de mo
ărare/contract de închiriere/contract de dona ă de

abita ă din
partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului
pentru încălzirea locuin

ă talonul autoturismului/carte de identitate a autoturismului;
adeverin ă de la Asocia ă nominal

persoanele care locuiesc
ă de S.C. Brantner S.A., pentru situa ă

asocia
ărinte sau

locuiesc împreună cu bunicii, fără a exista o hotărâre judecătorească privind
încredin ă a părintelui/părin ă rezulte că
minorii locuiesc la domiciliul bunicilor sau se află în grija celuilalt părinte, motivând situa

ă;
acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii (septembrie 2014,

respectiv octombrie 2014):
adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă;
cupoane de pensii;
cupoane de indemnizaţii pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
cupoane de indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap;
cupoane de alocaţii de stat pentru copii;
alocaţii pentru minorii aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi

educare;
acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi

sociale, rentă sau subvenţie agricolă etc.
adeverinţă eliberată de “Direcţia Impozite şi Taxe” din care să rezulte bunurile mobile

şi imobile impozabile deţinute de către familie sau persoanele singure, pe raza
municipiului Reşiţa, inclusiv în alte localităţi;

adeverinţă eliberată de “Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al
municipiului Reşiţa” (Biroul Agricol) care să ateste terenurile aflate în proprietate precum
şi numărul de animale aflate în gospodărie.

ă Re

ă r. 8 ă campania
„Dă o jucărie, fă o bucurie, leagă o prietenie”, edi

şi Inspec ş-Severin, situat pe str. Traian Lalescu nr. 27 (lâng

şi
şee dup

şeul nr. 1: persoanele cu ini
şeul nr. 2: persoanele cu ini

şeul nr. 1: persoanele cu ini
şeul nr. 2: persoanele cu ini

şi actul personal
de identitate în original.

Ajutoarele de urgen
şi

şi Agen şi Inspec ş-
Severin, care au întocmit documentele necesare, în vederea ob

şi
şi declara

şi combustibili solizi sau
petrolieri, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2014-31 martie 2015. Beneficiarii (familiile şi
persoanele singure din municipiul Reşi

şeşte 615 lei) se pot prezenta la ghişeele „Direc
şt

şeele 1, 2, 3 şi 4 iar pentru înc

şi vineri, în intervalul
orar 08:00-13:30. Preluarea documentelor se va face în ordinea alfabetic

şi declara

ştere pentru copiii
sub 14 ani);

xerox dup ştenitor/contract de vânzare-
cump

şi sunt înscrise în cartea de imobil sau chitan

şi
ş-Severin, Colegiul Na

Şcoala Gimnazial şi Liceul Teologic Baptist deruleaz

Vineri, 7 noiembrie 2014, de la ora 11:00

Sâmbătă, 8 noiembrie 2014, de la ora 11:00

Prim

:

copie

-
-
-
-
-
-

-

În perioada 1-15 noiembrie 2014, Biblioteca Municipal
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Biroul de presă

Primăria şiţa ne informeazăRe Peste 200 de elevi caraseni au abandonat scoala de la inceputul anului.
Abandonul şcolar continua sa fie un fenomen ingrijorator. Saracia dar si lipsa de

educatie a parintilor sau implicarea acestora, determina cresterea numarului elevilor care
renunta la scoala. Inspectoratul Scolar Judetean Caras-Severin a precizat ca de la
inceputul anului, la noi in judet, s-au inregistrat peste 200 de cazuri de abandon, mai ales
la liceele cu profil tehnologic.

In topul liceelor din judet in care abandonul scolar a ajuns la 79 de cazuri este Liceul
Tehnologic Mihai Novac din Oravi

-

ţa cu 79 de cazuri, urmat de Liceul Tehnologic Decebal
din Caransebeş cu 20 de cazuri. In randul liceelor ce inregistreaza abandon scolar se
numara si Liceul Tehnologic Clisura Dunării din Moldova Nouă, unitate de învăţământ de
unde au plecat 19 elevi.

Liceele tehnologice din Resita inregistreaza doar cazuri izolate in aceasta privinta.
Desi la nivelul UE sunt puse in aplicare proiecte si programe de sprijin pentru stoparea

abandonului scolar, se pare ca acest fenomen in Romania mai are de parcurs multi pasi.

Inspectoratul Teritorial de Munca din Caras-Severin a realizat luna trecuta 298 de
controale la agentii economici din judet. Aceste controale s-au finalizat cu amenzi in
valoare de 156.500 de lei.

In urma controalelor la 7 agenti economici inspectorii ITM au descoperit 13 persoane
care lucrau fara forme legale, 6 dintre ei la un singur agent economic. Cei 7 agenti econo
mici care utilizau munca la negru au fost sanctionati cu amenzi in valoare de 70.000 de lei.

Si in domeniul securitătii şi sanatatii in munca au fost dscoperite nereguli care au
fost sanctionate cu amenzi de apoximativ 54.000 de lei. Acestea au fost aplicate pentru
deficiente referitoare la asigurarea masurilor de protectie privind munca la inaltime,
evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sanatatea in munca, organizarea activitatilor de
prevenire si protectie, exploatarea in condiţii de securitate a instalatiilor de ridicat si sub
presiune, intretinerea si verificarea instalatiilor si echipamentelor electrice.

În aceeasi perioada in care s-au efectuat controale au fost comunicate cinci
evenimente petrecute la locul de munca. Dintre acestea 4 fiind cazuri de invaliditate si un
deces. In urma cercetarilor se va constata daca acestea sunt accidente de munca.

Sanctiunile din domeniul relatiilor de munca, in valoare de 102.000 de lei, au fost
aplicate pentru nerespectarea repausului saptamanal, necuprinderea in Regulamentul
intern a criteriilor de evaluare, intocmirea neconforma a foilor colective de prezenta,
netransmiterea in termenul legal a elementelor contractelor individuale de munca in
aplicatia electronica constituita la nivel national.

Primarul Mihai Stepanescu vrea sa ofere resitenilor posibilitatea de a privi orasul de
sus, asa cum fac brasovenii, prin realizarea unui drum de promenada.

Administratia locala resiteana a semnat un contract cu Miniserul Dezvoltarii pentru
realizarea unui drum de lagatura intre zonaAteneului si a Parcului de Locomotive.

Este vorba de o investitie care va costa circa 800 de mii de euro.
Anul acesta, pentru inceperea lucrarilor, au fost acordati un miliard de lei vechi si se

pare ca restul banilor vor fi acordati anul viitor.

Acest proiect presupune realizarea unei legaturi rutiere cu o lungime de 925 de metri,
cu plecare din zona Triaj pana la Unitatea Militara, cu o suprafata carosabila astfaltata ce
va avea o latime de 3,5 metri. Este de fapt un drum de acces si o alee de promenada, asa
cum spunea chiar primarul Mihai Stepanescu.

"In situatia in care avem interventie la padure, stiti foarte bine ca exista arborete de
rasinoase iar pompierii nu au putut sa intre acolo. In primul rand se poate crea acces in
caz de nevoie si, in al doilea rand, se poate folosi drumul ca alee de promenada, cu locuri
de oprire, cu banci ...sunt prevazute si cateva lucrai de arta, ziduri de sprijin, podete si
cred eu ca resitenii au posibilitatea sa admire Resita de sus, in liniste, asa cum fac
brasovenii!", a justificat edilul necesitatea si destinatia acestui proiect.

Dupa ce au fost realizate investitii in sistemul nou de termoficare aferent scolii s-au
realizat si lucrari de reabilitare si renovare a unui corp al Colegiului National "Traian
Lalescu" din Resita.

Au fost derulate aici lucrari de circa 80 de mii de euro investiti in sistemul propriu de
termoficare. Totodata au fost derulate lucrari care au vizat refacerea fatadei,
termoizolare, anumite dotari, schimbarea de geamuri si usi, instalatii electrice la sala de
sport, renovarea salii de sport, schimbarea sistemului de jgheaburi si burlane.

Totalul acestor lucrari este de aproximativ 215 mii de lei.
Directorul Colegiului National "Traian Lalescu", Pavel Ghimboasa, a sustinut ca in

prezent in corpul in care invata elevii de la ciclul primar toate spatiile sunt renovate,
precum si exteriorul cladirii.

Mai e necesara o lucrare de dragare care e posibil sa fie realizata la primavara.

Valea Cilnicelului se va transforma in zona de agrement si locuinte individuale.
Primaria Resita are planuri mari legate de realizarea unui cartier rezidential.
Spatiul in care se va construi acest amplasament se afla in partea estica a zonei

industriale Cilnicel, o zona cu gradini si salase. Suprafata zonei unde se va construi este
de 34,50 h, iar zona prin prevederile propuse, va utiliza si integra cadrul natural.

Zona rezidentiala de aici se va intinde pe o suprafata de 16,40 ha iar zona de
agrement va avea 10,60 ha. Va fi si o zona mixta de circa 7, 50 ha. Locuintele din zona
rezidentiale vor fi de inaltime mica, doar la intrarea in amplasament vor fi locuinte cu
parter si 2 etaje.

Zona de agrement pare sa fie una interesanta, cu strand, zona de sport, loc de joaca,
spatiu verde, magazine si chiar pensiuni.

Zona mixta se pare ca va fi una "colorata" si va cuprinde pe langa vilele Renk, 2 blocuri
de locuinte, o piata tip bazar si spatii de depozitare. Terenul UCMR va fi propus spre
refunctionalizare. Un bloc se va construii pe terenul U.A.T Resita.

Primaria considera ca zona intrunese conditiile favorabile pentru un astfel de
amplasament si poate schimba imaginea orasului prin acest proiect.

Inspectorii ITM au aplicat amenzi usturatoare agentilor economici din judet

Resitenii nu se lasa pe brasoveni. Vor avea drum de promenada

Un corp al Colegiului National "Traian Lalescu" are o infatisare noua

Primaria Resita vrea cartier rezidential in Valea Cilnicelului

Elena Franţ
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Banca Na
Legisla Începând cu 1

ianuarie 2015, personalul din cadrul sistemului public sanitar
Proba scris Achizi

Fotbalul va fi introdus ca disciplin

ţional ţ
ţia naţional ţie, începând din cursul lunii noiembrie

ţ
ţinut ţii vor fi afi ţia de berbecuţi

ţirea materialului genetic va fi subvenţionat ţional
ţat Premierul Victor Ponta, în cursul s

ă a redus dobânda de referin ă, de la 3% la 2,75 % pe an. De asemenea, a fost coborâtă
ă de la 16% la 14% ă va putea fi consultată gratuit pe site-ul Ministerului de Justi

ă socială vor beneficia de majorarea cu 100 lei la cuantumul brut al salariilor de
bază ă a examenului de definitivat va fi sus ă pe 9 iulie 2015, iar rezultatele înainte de contesta

ătă ă ă în programa educa ă din anul
ăptămânii trecute

şi rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în
valut

şi cel de asisten
şate pe 14 iulie

şi juninci pentru îmbun şi în anul 2015
şcolar 2015-2016, a anun
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MinisterulAfacerilor Interne - Protocolul între Ministerul
Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor
Interne din Republica Serbia privind înfiin şi func

şi
Administra

şi furnizare a energiei termice în sistem
centralizat c

şi
Piscicultur şi
completarea Metodologiei de testare a implement

şi piscicultur

şi Schimb

şi a factorilor de emisie
necesari estim

şi Schimb

şi a factorilor de emisie necesari estim

şi completarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilit

şi
instruc

şi Schimb

şi schimb

şi Dezvolt

şi dezvolt
şi al preşedintelui Autorit

şi Dezvolt

şi dezvolt

şi a modelului de cerere pentru acordarea
ajutoarelor na

şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice
pentru produc şi de carne de vit şi
produc şi de carne de ovine/caprine, din
zonele defavorizate, în anul 2014 (M.O. nr. 674 din
15.09.2014)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvolt
şi completarea Ordinului

ministrului agriculturii şi dezvolt

şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de pl şi ajutoare na

şi pentru acordarea sprijinului aferent
m şi zone defavorizate (M.O. nr. 674
din 15.09.2014)

ţarea ţio
narea unui punct comun de contact la frontiera de stat
româno-sârb

ţiei Publice nr. 1121/1075/2014 privind
aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada
2014-2019 operatorilor economici care presteaz

ţie
ţie (M.O. nr. 667 din 11.09.2014)

Ordinul Departamentului pentru Ape, P

ţional integrat de urm

Or ţelor Publice nr. 1191/2014
pentru modificarea

ţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice

ţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. nr. 670
din 12.09.2014)

Ordinul Ministerului Mediului
ţare a

Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului

ţii ţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind

atestarea produselor tradiţionale (M.O. nr. 673 din
12.09.2014)

Ordinul Ministerului Agriculturii

ţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor
de referinţ

ţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la
speciile bovine

ţiilor
specifice

ţi directe ţionale tranzitorii în
sectorul vegetal

-

/ă din 31.05.2013 (M.O. nr. 667 11.09.2014)
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale

ă serviciul
de interes economic general de producere, transport,
distribu

ătre popula
ăduri

ă nr. 728/2014 pentru modificarea
ării

Sistemului informa ărire a
materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul ministrului
delegat pentru ape, păduri ă nr. 596/2014
(M.O. nr. 668 din 11.09.2014)

Ordinul Ministerului Mediului ărilor Climatice
nr. 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la
selectarea metodelor de estimare

ării nivelului emisiilor de gaze cu efect de

seră (M.O. nr. 669 din 11.09.2014)
Ministerul Mediului ărilor Climatice -

Procedura referitoare la selectarea metodelor de estimare
ării nivelului emisiilor

de gaze cu efect de seră din 18.08.2014 (M.O. nr. 669 din
11.09.2014)

dinul Ministerului Finan

ă

ărilor Climatice
nr. 1550/2014 privind modificarea Ghidului de finan

ărilor
climatice nr. 364/2014 (M.O. nr. 671 din 12.09.2014)

Ordinul Ministerului Agriculturii ării Rurale nr.
1393/1071/360/2014 pentru modificarea Ordinului
ministrului agriculturii ării rurale, al ministrului
sănătă ă

ării Rurale nr.
1398/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii ării rurale, nr.
573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a
condi

ă

ătorii de lapte ă
ătorii de lapte

ării Rurale nr.
1401/2014 pentru modificarea

ării rurale nr. 246/2008
privind stabilirea modului de implementare, a condi

ă

ăsurilor de agromediu

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

Salariaţii companiilor energetice care au
dreptul s ţioneze pân

ţiunile societ ţilor în care activeaz

ţ ţ
ţiat de Departamentul pentru Energie.

ă achizi ă la 10% din
ac ă ă vor putea
face acest lucru până la 31 decembrie 2015,
potrivit unui proiect de Ordonan ă de Urgen ă
ini

Ministrul Remus Pricopie a semnat, vineri, 31 octombrie, al
şedin

ături de
pre ă ământ
(Federa ă ământ, Federa

ă Sindicală „Alma Mater”),

ţii celor trei federaţii sindicale reprezentative din înv ţ
ţia Sindicatelor Libere din Înv ţ ţia Sindicatelor din

Educaţie „Spiru Haret”, Federaţia Naţional
noile contracte colective de muncă pentru personalul din
învă ământul preuniversitarţ şi superior (inclusiv cercetare).

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în
dezbatere publică luni, 3 noiembrie 2014,
proiectul de Ordin pentru modificarea şi
completarea Ordinului MAI nr. 268/2010
privind procedura de examinare pentru
obţinerea permisului de conducere.

ANAF atentioneaza contribuabilii asu-
pra unor posibile fraude comise prin sms

Persoane fizice recepţioneaz
ţi c

ţi s
ţinerii unei

reduceri sau evit
ţia Naţional

ţioneaz

ă pe
telefoane sms-uri în care sunt informa ă
au datorii către ANAF, care este cuantumul
acestora ătui ă apeleze un
număr de telefon în vederea ob

ării executării silite.
Agen ă de Administrare

Fiscală aten ă contribuabilii că
aceste sms-uri nu sunt transmise de
organele fiscale ă nu dea curs
solicitărilor din acestea.

şi sunt sf

şi s

M i n i s t e r u l p e n t r u S o c i e t a t e a
Informaţională (MSI)

Ministerul Afacerilor Externe

a publicat documentul
“Strategia Na ă privind Agenda Digitală
pentru România 2014 – 2020”, versiunea în
limba română, octombrie 2014. Noua versiune
a documentului a integrat observa

ărâre de Guvern pentru
aprobarea Strategiei Na

ă pentru România, primite de MSI până
la data de 26.10.2017.

nu
recunoa

ătre reprezentan

ăr
ără acordul autorită

ă într-un comunicat de
presă MAE.

ţional

ţiile
ţiilor publice avizatoare a

proiectului Hot
ţionale privind Agenda

Digital

ţii forţelor
separatiste în regiunile Doneţk

ţi integrante
ţilor centrale de

la Kiev ţional al
Ucrainei, informeaz

şi
propunerile institu

şte aşa-zisele ”alegeri” organizate la 2
noiembrie 2014 de c

şi Lugansk,
p şi inseparabile ale Ucrainei
suverane, f

şi în afara cadrului legal na
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Acte normative incluse pe agenda
}edin]ei Guvernului României din 4

noiembrie
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.

118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurat

ţ
ţ

ţ ţ

ţ
ţ

ţiei Naţionale a
Scafandrilor Profesioni

ţia Guvernului,
prev

ţional, în perioada noiembrie-
decembrie 2014, a manifest

ţia Român
ţiilor din ţ

ţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile
c

ţii secrete de
stat cuprinse în Stenograma ţei de guvern din data de
29.10.2014.

Aceasta Hot

ă cu
începere de la 6 martie 1945, precum

ăinătate ori constituite în prizonieri
Guvernul a aprobat acest proiect de Lege, care va fi

dezbătut în procedura de urgen ă de către Parlament.
se va trimite către Parlament în procedură de urgen ă

Ordonan ă de Urgen ă privind salarizarea personalului din
cadrul sistemului public sanitar

ă socială în anul 2015.
Guvernul a adoptat aceasta Ordonan ă.

Hotărâre privind recunoa

ă Guvernul a adoptat aceasta Hotărâre.

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului
de stat pentru recunoa ătorilor împotriva
regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-
1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispozi

ăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea
ă

ărilor dedicate comemorării
ărbătoririi a 25 de ani de la Revolu ă din Decembrie

1989, în contextul revolu ările Europei de Est.
Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care se supli

mentează cu suma de 60 mii lei bugetul Secretariatului de stat
pentru recunoa ătorilor împotriva regimului
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna
noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din
privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de
Autoritate de management.

Guvernul a adoptat această Hotărâre prin care este alocată
suma de 1.105.996 mii lei, echivalent euro, în vederea
efectuării pla
ătre beneficiari

ă aferente instrumentelor
structurale.

Hotărâre privind declasificarea unor informa

ărâre a fost adoptată.

şi celor deportate în
str

şi sistemului public de
asisten

şterea "Asocia
şti şi Salvamarilor din România" ca fiind

de utilitate public

şterea meritelor lupt

şi
desf şurarea la nivel na

şi
s

şterea meritelor lupt

şi pentru plata cheltuielilor eligibile
rambursabile din cererile de plat

şedin

-

.

-

Curtea Constituţional

Curtea Constituţional

ă a României

ă a României

a de-
cis repunerea pe rol, pe data de 9 decembrie, a
excep

ările
generale ale societă

a
decis că este constitu ă abrogarea infrac-

ă ce a res-
pins sesizarea pre ăsescu
în legătură cu legea care elimină articolul 276
din Legea 286/2009 privind Codul penal.

Sesizarea a fost respinsă cu unanimitate
de voturi, urmând ca legea să fie promulgată
de

ţiei de neconstituţionalitate referitoare la
dispoziţiile privind incompatibilitatea ale

ţia de reprezentant în adun
ţilor comerciale de interes

local.

ţional
ţiunii "presiuni asupra justiţiei'', dup

şilor
locali cu func

şedintelui Traian B

şeful statului.

Stimularea cump@r@rii de
autoturisme noi

:
�

�

�

�

Programul guvernamental de stimulare a cumpărării de
autoturisme noi, prin care statul va garanta finan

ă între 18-35 de ani (inclusiv) la data aprobării creditului,
vor beneficia de finan

ăzut în factura proforma. Din finan ă, 50% va
reprezenta garan

ării creditului, vor beneficia de finan

ăzut în factura
proforma. Din finan ă, 40% va reprezenta garan

ă de stat prin acest
Program, potrivit proiectului normelor de aplicare, persoanele
fizice trebuie să îndeplinească o serie de condi

ă facă dovada, cu declara ăspundere
ător, că autoturismul care

se achizi ă în cadrul programului este nou, este produs în
spa

ă juridică care are ca obiect de
activitate vânzarea autovehiculelor

ă ă TVA.
Să dispună de un avans de minimum 5% (pentru persoanele

cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani), respectiv 10% (pentru
persoanele cu vârsta de peste 36 de ani) din pre

ărilor garantate, care acoperă diferen

ă;
Să nu înstrăineze autoturismul nou achizi

ă durata de valabilitate a garan
ă asigure autoturismul nou achizi

ă, printr-o poli ă de asigurare de tip FULL CASCO fără
fran ă, care va acoperi cel pu

ă; beneficiarul acceptă constituirea unei ipoteci
mobiliare asupra drepturilor derivând din poli

ă
durata finan ării garantate.

Proiectul normelor de aplica a Programului de stimulare a
cumpărării de autoturisme noi stabile

ă de implementare a acestuia.
Proiectul normelor de aplicare supus consultării publice va fi

transmis spre analiză

ţarea pentru
achiziţia unui autoturism nou, va beneficia în 2014 de un plafon
total al garanţiilor de 50 de milioane de lei, potrivit proiectului
normelor de implementare a a acestui Program, postat pe site-ul
MFP.

Astfel, potrivit acestor propuneri, persoanele fizice cu vârsta
cuprins

ţare - exclusiv dobânzile

ţul de achiziţie
prev ţarea acordat

ţia statului.
Persoanele cu vârsta de peste 36 ani (inclusiv) la data

aprob ţare - exclusiv
dobânzile

ţul de achiziţie prev
ţarea acordat ţia

statului.
Pentru a beneficia de garanţia acordat

ţii, între care
S ţia pe proprie r

ţioneaz
ţiul intracomunitar sau provenit din import, îndepline

ţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, este
achiziţionat de la o persoan

ţ de achiziţie
care nu dep

ţul de achiziţie
în cazul finanţ ţa dintre
preţul de achiziţie a autoturismului nou, rezultat din factura
proforma, ţarea garantat

ţionat în cadrul
Programului pe toat ţiei;

S ţionat din finanţarea
garantat ţ

ţin riscurile totale ţiale de
furt

ţa de asigurare în
favoarea statului român, reprezentat de M.F.P.,

ţatorului, proporţional cu procentul de garantare, pe toat
ţ

ţii
ţatori, precum

şi comisioanele
bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului
de credit - care va acoperi maximum 95% din pre

şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de
beneficiar în baza contractului de credit - care va acoperi
maximum 90% din pre

şi cu
copia facturii proforma emise de vânz

şte cel
pu

şi are un pre
şeşte suma de 50.000 lei, la care se adaug

şi finan

şiz şi par
şi daun

şi a
finan

şte o serie de condi şi
criterii de eligibilitate şi pentru finan şi procedura
detaliat

şi aprobare Guvernului.
MFP, 31.10.2014
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ţiile de supervizor bancar unic în zona euro, prima etap ţiei de noi crize în Europa
ţei a cerut coaliţiei condus

eful guvernului auto-declarat din Tripoli, Libia, a cerut alegeri noi
pentru a scoate ţara din haos, în timp ce luptele din partea de est împing ţara şi mai adânc în haos ţial din Turcia, proiect puternic
criticat de opoziţie pentru cheltuielile în exces, se ridic

La 1 noiembrie, Comisia Juncker Pe 25 noiembrie, Papa Francis se va adresa
Parlamentului European de la Strasbourg Germania se preg Banca Central European

Ministrul
de externe al Fran
Cabinetul israelian a aprobat o nou

Costul noului palat preziden

şi-a preluat în mod oficial mandatul, care se va încheia la 31 octombrie 2019
şte s

şi campania militar
şoar Ş

şind estim

ăte ă marcheze la 9 noiembrie căderea Zidului Berlinului ă a
preluat în mod oficial atribu ă a uniunii bancare destinată evitării apari

ă de SUA împotriva Statului Islamic să ajute ă a "rebelilor" împotriva regimului lui Assad
ă lege, care ar permite convertirea mai u ă la iudaism

ă în prezent la 615 milioane dolari, depă ările anterioare

Rezultatele oficiale ale alegerilor parlamentare
din confirmTunisia ă victoria partidului secular Nidaa
Tounes. Ennahda, prima mi ă care

ă revoltele "primăvara arabă", a
recunoscut înfrângerea în alegeri, doar al doilea vot
liber după îndepărtarea lui BenAli.

şcare islamist şi-a
asigurat puterea dup

Omul de ştiin

ştii descoperirii bosonului Higgs. Este pentru
prima dat

ţă italian este noul
directorul general al CERN din Geneva, cel mai
important centru de cercetare în fizica particulelor din
lume. 52 de ani, născută în Roma, a fost între
protagoni

ă când o femeie conduce prestigiosul laborator.

Fabiola GianottiPreşedintele SUA, Barack Obama, va participa la
reuniunea neoficial

şi va efectua o vizit

şi aniversarea a 25 de ani de la înfiin

ă a liderilor Forumului Cooperării
Economice Asia-Pacific (APEC) ă de stat în
China, în perioada 10-12 noiembrie. Evenimente APEC, care
marchează ţare, au
început miercuri, 5 noiembrie, în district Huairou, la Beijing.

Argentina

În Statele Unite

a solicitat Spaniei să aresteze ă extrădeze mai mul

ă la moartea sa, în 1975. Oficialii
ă la sfâr

şi s

şi membrii Guvernului Franco nu
pot fi judeca şitul anului 1970 au fost
amnistia

ţi
oficiali din timpul dictaturii lui Franco, ce a condus Spania din anul 1939
pân

ţi în Spania, pentru c
ţi.

au avut loc aşa-numitele alegeri la jum

şi o treime din Senat.
Partidul Republican va controla ambele camere ale

Congresului, un rezultat anticipat, poate mai pu
şi

Obama, în special, a pus candida
şeful executiv al na

şit s şedintele
din ce în ce mai nepopular.

Uriaşa victorie schimb şi
Capitol Hill doar la şase ani dup

, a criticat guvernul
prim-ministrului Benjamin Netanyahu pentru eşecul procesului de
pace cu arabii. "Cei care au renun

şcat la un miting de pace în Tel Aviv la 4
noiembrie 1995, de c

şi
strângerea de mân şi liderul palestinian Yasser
Arafat, pe peluza CaseiAlbe.

a devenit prima
şte un stat palestinian

Ministrul de Externe, Margot Wallstrom, a declarat se sper

şi contribuind la speran
ştere şi negocierile de

pace nu mai au loc".
În replic

ătatea
mandatului preziden

ă de guvern, în general,
ă,

for ă se distan
ă lege adversarii lor politici de pre

ă echilibrul de putere între Casa Albă
ă ce Democra

ătre un extremist evreu de dreapta. Uciderea
sa a venit la doar doi ani de la semnarea Acordurile de la Oslo

ă istorică între Rabin

ă occidentală importantă care
recunoa

ă că
măsura va "facilita un acord de pace între păr

ă
într-un moment în care tensiunile sunt în cre

ă, ministrul israelian de externe a spus că Stockholm
trebuie să în ă că rela

ţial, contând pentru locurile din Camera
Reprezentanţilor

ţin amploarea lui.
Nemulţumirea electoratului legat

ţii democraţi în defensiv
ţându-i s ţeze de ţiunii iar

republicanii au reu

ţii lui Obama au ajuns
la putere, republicanii fiind practic marginalizaţi.

ţat la încercarea de a face pace
sunt ... nu patrioţi", a declarat Peres la ceremonia de la Tel Aviv care
a marcat 19 de ani de la asasinarea premierului Yitzhak Rabin, cel
care a semnat acorduri de pace cu palestinienii.

Rabin a fost împu

ţar

ţi mai puţin inegale,
sprijinind forţele palestiniene moderate ţ

ţeleag ţiile din Orientul Mijlociu sunt mult mai
complicate decât mobilierul de tip auto-asamblare de la IKEA.

Fostul preşedinte israelian Shimon Peres

Suedia

În 12 noiembrie Rosetta va încerca s
ţa unei comete.

Sonda Rosetta, dezvoltat ţia Spaţial

-

ţiale de la 10 km pân ţ
ţinut

ţa zilei programate.
Manevrele marcheaz ţei navetei pe

cea mai apropiat

ţa cometei la o distanţ

ţial
ţa unei comete. Rosetta a devenit deja prima

misiune care a zburat cu succes al

ţifice, prelevând probe de praf

ţa cometei.
Este de a

ţe s

ţii de siguranţ ţ

ţ ţifice de suprafaţ

ţ

ţilor acoperiţi de
z

ţiunile iar misiunea ţific

ţi cometa, urm
ţilor din interiorul ei pân

ţ ţi
înapoi spre exteriorul Sistemului Solar.

Lansată în luna martie 2004, Rosetta a fost reactivată
în ianuarie 2014, după 957 zile în hibernare, un record
pentru acest tip de misiuni.

Compusă dintr-un satelit şi un Lander, obiectivele
pentru Rosetta, după ce a ajuns la cometa
67P/Churyumov-Gerasimenko, au fost de a studia obiectul
ceresc în detaliu, pregătirile pentru aterizarea sondei pe
suprafaţa cometei şi, după aterizare, să urmărească
schimbările cometei pe parcursul trecerii în apropierea
Soarelui.

ă pună Landerul
său numit Philae, pe suprafa

ă de Agen ă
Europeană, a efectuat recent o manevră importantă prin
care s-a deplasat pe o orbită mai mare în jurul cometei
67P/Churyumov Gerasimenko, în cadrul pregătirilor
pentru eliberarea Landerului Philae.

Două aprinderi ale propulsiei au ridicat orbita navei
spa ă la o distan ă de aproximativ 30
km de centrul cometei, unde va fi men ă până în
momentul în care încep manevrele de pre-livrare, cu două
ore înainte de separare, în diminea

ă sfâr

ă orbită atinsă de Rosetta în jurul cometei,
care este din ce în ce mai activă, deoarece se apropie de
Soare.

Manevra de pre-livrare va schimba traiectoria pentru
Rosetta, astfel încât ea va fi pe un drum care va trece peste
suprafa ă de 5 km, în timp ce
separarea va avea loc la aproximativ 22 km. O a doua
manevră va provoca o deviere a traiectoriei pentru a
îndepărta Rosetta de cometă; aceasta va avea loc la 40 de
minute după separare ă vizibilitate
pentru observarea momentului în care Philae aterizează.

Dacă totul decurge bine, va fi prima dată în scurta
noastră istorie spa ă când o sondă a coborât pe
suprafa

ături de -
ă.

În timpul coborârii de

ă separare, împreună cu un număr de imagini pe
măsură ce se apropie de suprafa

ă ajungă pe Pământ la câteva ore după
separare.

Când se va afla în condi ă pe suprafa ă,
Philae va panorama împrejurimile locului de aterizare.

Prima secven ă de experimente ă
va începe aproximativ la o oră după aterizare

ă a bateriei.
Studiu pe termen lung al cometei de către Philae va

depinde de cât de mult
ăsură să se reîncarce, lucru care, la rândul său, este

legat de cantitatea de praf care se depune pe panourile
sale solare. Imaginile cele mai recente arată zone mari
acoperite cu praf asemănătoare mun
ăpadă pe Pământ. ESA spune ca instabilitatea prafului

ă în martie 2015,
când cometa se apropie de Soare, temperaturile din
interiorul sondei să atingă un nivel prea ridicat pentru a
continua opera ă a lui Philae va
ajunge la final.

Parcursul sondei Rosetta va continua pentru mult mai
mult timp. Acesta va înso ărind cre

ă ă la cel mai apropiat punct
de pe orbita fa ă de Soare, în august 2015, apoi o va înso

şitul prezen

şi va garanta o bun

şi a orbitat - o
comet

şapte ore, Philae va fotografia şi
va efectua experimente ştiin
şi gaze din mediul apropiat de corpul vechi de milioane de
ani.

Va lua şi o imagine de "adio" a sondei Rosetta la scurt
timp dup

şteptat ca primele imagini din timpul acestei
secven

ştiin
şi va dura

timp de 64 ore, durata de via

şi cât de bine bateriile sunt în
m

şi
activitatea cometei ar putea duce în cele din urma la
avalanşe.

În orice caz, este de aşteptat ca pân

ştiin

şterea
activit
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În auto-proclamatele republici
din sud-estul Ucrainei s-au
desf

-

-

ă

ă, 2
noiembrie. Peste 360 de sec

ătorii
poten

ători în Lugansk.
Guvernul de la Kiev, Uniunea

Europeană, OSCE, Statele Unite

ă votul în regiunile sepa
ratiste ca fiind ilegal

ă "respectă voin

ă

ă

şurat alegeri parlamentare şi
pentru desemnarea liderilor locali
în cursul zilei de duminic

şi 102 de sec

şi
Organiza

şi nelegitim.
Ministerul de Externe al Rusiei

a anun

şurat
alegeri parlamentare la 26
octombrie, boicotate de cet

ţii de
votare au fost deschise la Doneţk
pentru trei milioane de aleg

ţiali ţii de votare
pentru aproximativ 1.5 milioane de
aleg

ţia Naţiunilor Unite,
consider

ţat c ţa"
ucrainienilor din est.

În Ucraina s-au desf

ţenii
prezenţi acum la vot.

Alegerile au adus şi o surpriză:
nici un singur foc de armă nu a fost
auzit în Donbass, o situaţie
nevăzută din primăvară, inclusiv
după ce a fost declarată încetarea
focului la începutul lunii septem
brie, după discuţiile de la Minsk.

PE a avizat pozitiv prelungirea accesului liber pe piaţa UE a
exporturilor din Ucraina, pân

ţii au votat cu 497 de voturi pentru, 78 împotriv
ţineri aprobarea propunerii iniţiale a Comisiei

ţii de acces pe piaţa sa ca urmare a evenimentelor politice
de la Kiev din prim

ţelor, conform
unui acord de asociere UE-Ucraina ratificat de cele dou

ţele comerciale unilaterale ridic

ţioneaz

ţile
fundamentale

ă la sfâr
ă

ăsurile
fără să le modifice.

Măsuri comerciale unilaterale au fost luate mai întâi în aprilie,
pentru a oferi un sprijin imediat economiei Ucrainei, după ce Rusia a
impus restric

ăvară. Măsurile urmau să expire în termen de
ă a pie

ă parlamente în
septembrie.

Dar în negocierile dintre Ucraina
ă amâne crearea zonei de liber schimb comercial cu

Ucraina până la 31 decembrie 2015, ca ”parte a unui proces
cuprinzător de pace în Ucraina”.

Preferin ă 94,7% din tarifele UE
aplicate în prezent importurilor de produse industriale din Ucraina. Ele
elimină

ă volumul de produse ”sensibile”,
cum ar fi cerealele, carnea de porc, vită, pui, precum

ără taxe, pentru a nu afecta
interesele producătorilor UE. Ucraina trebuie să respecte standardele
de sănătate din UE, precum ă

ă că exporturile din Ucraina
către UE în prima jumătate a anului 2014 au crescut cu 25% (valoare
de 587 milioane USD), compensând, astfel, reducerea exporturilor
Ucrainei către Rusia (-24.5%).

şitul lui 2015.
Deputa şi 56 de

ab şi au prelungit m

şase
luni pentru a fi înlocuite de o deschidere reciproc

şi Rusia din 12 septembrie, UE a
fost de acord s

şi tarifele UE pentru peste 80% din exporturile Ucrainei de
produse agricole. UE restric

şi alimentele
procesate, care poate fi importat f

şi drepturile omului, libert
şi statul de drept.

Statisticile furnizate de Ucraina arat

Background

Con ăsuriiţinutul şi actualizarea impactului m

REF. : 20141016IPR74262

Deputa]ii extind accesul
liber al Ucrainei pe pia]a UE

Aalegeri parlamentare
în Ucraina

Negociatori din Rusia, Ucraina şi Uniunea Europeană au convenit asupra unui program care îi va
permite Rusiei să furnizez rezerve de gaz Ucrainei.

Acordul, valabil până în luna martie, se referă la un total de 4,6 miliarde de dolari, inclusiv plata datoriei de
gaz a Ucrainei către Rusia ările de gaze până în martie. Dacă păr

ă aibă perturbări în aprovizionarea cu gaz pe timpul iernii, în condi
ă teritoriul ucrainean.

şi livr ţile nu ajungeau la acest acord, Europa
risca s ţiile în care 15% din gazele
consumate în Uniune tranziteaz

Guvernul bogatei regiuni Catalonia, Spania, va
continua pregătirile pentru un vot simbolic privind
independen

ă. Purtătorul
de cuvânt al guvernului catalan, Francesc Homs, a
declarat că "totul este gata" pentru referendumul de
duminică [9 noiembrie]. "Guvernul sus

ă de presă. Homs a vorbit imediat după ce Curtea
Constitu ă din Spania a anun ă a fost de acord să
asculte acuza

ătre guvernul central spaniol, decizie care a
blocat în mod automat desfă

ă argumentele Madridului.
Oficialii catalani sus ă votul simbolic, pe care ei îl

numesc un "proces de participare cetă ă", este
diferit de un referendum oficial

ădirea libertă
ă, a adăugat el.

Vicepremierul Soraya Saenz de Santamaria a declarat
că noul plan al guvernului din Catalonia pentru vot
reprezintă o "fraudă legală"

ţa programat în acest week-end, în ciuda unei
decizii a Curţii Constituţionale care îl blocheaz

ţine procesul
participativ pe care l-am înţeles ca o modalitate de a
garanta libertatea de exprimare", a declarat el la o

conferinţ
ţional ţat c

ţiile formulate împotriva referendumului
simbolic de c

ţin c
ţeneasc

ţii de exprimare", prin încercarea de a
opri votul prin instanţa de judecat

şurarea votului pe timpul cât
ea studiaz

şi este legal. "Noi facem

ceva diferit acum, care este legat de drepturile
fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare sau de
ideologie," a spus Homs. Guvernul din Catalonia va lansa
un proces împotriva guvernului central spaniol pentru
"îngr

şi "o denaturare" a procesului
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Vând la Or ă pentru
sacrificare, 2000 lei neg. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând în Re ă dormitor
cu 2 paturi, 2 dulapuri cu 2 u

ă, noptieră, 2 fotolii, 450 lei;
mobilă Drobeta, 750 lei; congelator
Arctic cu 5 sertare, 500 lei; combină
muzicală, radio cd ă, 300 lei.
Tel. 0737-274332. (RR)

Vând la Sacu vi

ă de cusut
marca Pfaff, 200 €; tv color, 250 lei;
piese din mobilă de tineret; costum
popular pentru femei, din zona Ba-
natul de Munte, 200 €; candelabre
cu 2-8-12 becuri; chiuvetă dublă din
inox pentru bucătărie, 60 lei; pre

ă; baloturi de paie; floarea
soarelui, 1.50 lei/kg; porumb, 10 lei
măsura; măcinătură

ănat;
ovăz care se folose ă, la
semănat; porci 90-140 kg, 9 lei/kg;
purcei de la 6 săptămâni, 350 lei
perechea, neg; vier marele alb cu
landras 220-240 kg, 8 lei/kg neg;
scroafă vietnameză, 90 kg, pentru
tăiat sau prăsilă, 200 € neg. Tel.
0740-770047. (RR)

Vând în Bănia, Cara
ă la a 2-a fătare Băl

ă cu vi

ătărie, 50 lei/
buc; 2 fotolii ăsu ă, 300 lei neg;
scaune sufragerie, 40 lei/buc. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)

Vând la Zorlen
ă culoare

ro

ă frigori-
fică 5 sertare, 400 lei neg; tabletă
Serioux Vision X, carcasa fisurată,
200 lei neg.; cazan de fontă 30 l. Tel.
0731-561510, 0753-957339. (RR)

Vând în Re

ă, foarte
frumoasă, 400 lei. Tel. 0745-
134127. (RR)

ă. Tel. 0726-237843.
Vând în Re

ă, 10 lei/balot;
porumb proaspăt recoltat, 0.70
lei/kg. Tel. 0744-381141. (RR)

şova vac

şi
şi,

oglind

şi caset

şin

şa baloturi de
lucern

şi sorg pentru
animale; triticale pentru sem

şte la lucern

ş-Severin,
vac

şi 10 luni, 4000 lei
neg. Tel. 0785-957662. (RR)

Vând la Belin

şi

şi m

şie de 4 ani, 2600 lei; porc 150 kg,
9 lei/kg. Tel. 0255-232807. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi
şi, 4 registre, 500 €;

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

Vând la Bocşa baloturi de fân, 8
lei balotul; otav

ţa mobil

ţel de lapte, 1500
lei; porc 160-170 kg, 9 lei/kg. Tel.
0761-146068. (RR)

Vând la Anina ma

ţuri
neg. Tel. 0255-240038, 0764-
994752. (RR)

Vând la Boc

ţata
Româneasc ţel 3.5 luni, 4800
lei; taur de 1 an

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 în Re ţa pat extensibil,
500 lei; mese de buc

ţ

ţul Mare 200 oi
tinere, 350 lei/buc; iap

ţa combin

ţa motor trifazic de
2.2 KW, 1400 rotaţii/minut, 200 lei;
staţie Fischer de camer

Vând congelator 6 sertare, stare
foarte bun

ţa acordeon
Hohner, 120 ba

Vând la Şopotu Vechi iap

ş juninc

şin

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

ş vi

şi

şi

ş vac

şu, 2500 lei neg.
Tel. 0748-210278. (RR)

Vând în Reşi

şi

şoara telefon
Nokia C5. Tel. 0746-312908. (RR)

Vând la Mehadica 4 purcei de 3
luni, 250 lei/buc; 10 oi, 380 lei/buc.
Tel. 0764-447864. (RR)

Vând în Timiş capre, 320 lei/buc;
2

şi

şi

ş maşin

ă de 6
ani, 2000 lei neg. Tel. 0744-679790.

Vând la Caransebe ă 2
ani, 2800 lei neg. Tel. 0745-507605.

ă,
200 lei; ă 0,5 lei/buc.; ladă
frigorifică 400 lei; ma ă de cusut
Singer 100 €. Tel. 0770-714439,
0742-330390.

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

Vând în Caransebe
ă luna 6-a, 3000 lei neg;

vi ăiat.
Tel. 0769-594162. (RR)

Vând în Re
ă

ăr în Re
ă la 1 an, maxim 1 1/2 ani.

Tel. 0740-085778. (RR)
Vând la Caransebe ă de 3

ani plus vi ă de 4 ani
plus vi ă de 2 ani,
gestantă, alb cu ro

ă;
tv alb negru Diamant 249 cu
diagonala de 61 cm în stare foarte
bună de func

ă;
aparat de măsurat glicemia; aparat
de fotografiat; fier de călcat;
difuzoare pentru televizoare color;
difuzoare marca Grundig; casete
video de 180 min; pereche pantofi
cu tocuri pentru femei mărimea 39; 2
gen ă; termoplonjon; radio
cu baterii Mamaia; faian ă. Tel.
0737-575779. (RR)

Cumpăr la Timi

ă
BMW cu baterie pentru copii, 400
lei. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând robot de făcut pâine, 130
lei. Tel. 0355-415423, 0749-
802683. (RR)

Vând frigider Whirpool 900 lei; 2
cuiere de hol 175 lei/buc.; 2
telefoane fixe, 300 lei. Tel. 0728-
404513.

Vând covoare persane 700
lei/buc.; tv color cu telecomand

ţigl

Vând cabin

ţea de 2
ani, gestant

ţel, 12 lei/kg viu sau 15 lei/kg t

ţa cântar cu talere,
de 10 kg, cu tot cu greut ţi, 150 lei
neg. Tel. 0722-828285. (RR)

Cump ţa un berbecuţ
sau mieluţ

ţel, 3500 lei; vac
ţel, 3500 lei; juninc

ţa tv color Nei cu
diagonala 51 cm, cu telecomand

ţionare. Tel. 0725-
744644. (RR)

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

ţi de dam
ţ

ţapi, 200 lei/buc; porc 80 kg, 9
lei/kg. Tel. 0742-127772. (RR)

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

Vând în Re ţa porci la 9 lei/kg.
Tel. 0724-093929. (RR)

Vând în Caransebe
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PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

6

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

3,50
3,48
3,46
3,44
3,42

3,54
3,52

3,40
3,38
3,36
3,34

lei

4,44
4,42
4,40

4,50
4,48
4,46

4,38
4,36
4,34
4,32
4,30

Vând în Re ţa mobil -

ţea de 8 luni; vac

ţic
ţat ţio-

nal ţinut. Preţ convenabil.
Tel. 0255-261119, 0786-766216.

ţul de
1400 lei, tot pachetul, negociabil la
faţa locului. Tel. 0764-007606.

Vând 1 plug 3 brazde pentru
U445 la preţul de 1000 lei

ţ
de 900 lei. Tel. 0764-007606.

Cump ţat

ţ
ţ ie sau gestant

ţa dou

ţime 90 cm, l ţime 55 cm,
grosime 8 cm, cu sculptur

ţ de la 89 lei
pentru cantit ţi mai mari, detalii pe
www.romarmura.com. Tel. 0720-
926715.

Balu

ţime. Preţ 42 lei/buc (+17 lei taxe
po

ţi local.
Rezist

ţ 19 lei/buc (+16
lei taxe po

ţ 55 lei (+16 lei
taxe po

ţ 15 lei/buc
(+ 16 lei taxe po

ţie astrahan, 140
lei; palton stof

ţ 150
lei; iphone 3 la cutie cu 2 cartele,
preţ 150 lei; alte telefoane între 50-
150 lei. Tel. 0721-798604.

Vând joc Play Station 3 + 4
jocuri, preţ 650 lei; PS Vita + 3 jocuri,
preţ 750 lei; PSP portabil + 2 jocuri,
preţ 160 lei; PS2 + 5 jocuri, preţ 210
lei sau schimb cu telefon. Tel. 0721-
414951.

şi

şi cuptor, f

şi 4 purcei
tot de ras

şi 1 plug
cu 2 brazde pentru U445 la un pre

şi rog mult cu
factur

şi

Şemineu din marmur
şemineuri din pl

ştrii, stâlpişori din piatr

ştale). Tel 0742-573160
Vând smochini de munte (Ficus

carica) produşi şi aclimatiza

ştale). Tel 0742-573160.
Vând m

şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Pre

ştale). Tel 0742-573160.
Vindem arbori de cafea (Coffea

Arabica) la 20-25 cm. Pre
ştale). Tel. 0742-573

160, www.plantemania.ro

Vând blan

şinie cu negru, 60 lei; pantofi cu toc
nr. 36 noi, piele, culoare vernil +
poşet

ă sufrage
rie culoare neagră, 800 lei; bicicletă
medicală de Fitness, 250 lei. Tel.
0752-030888. (RR)

Vând la Giurgiova porc la 140
kg, 10 lei/kg; vi ă de
6 ani, gestantă în 3 săptămâni. Tel.
0255-234554. (RR)

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

Vând o vi ă de 2 luni, rasa
Băl ă mixtă germană, excep

ă, pentru

Vând purcea de rasă vietna-
meză în jur de 60/70 kg

ă vietnameză, pre

ăr o vacă de rasă băl ă
românească cu acte

ă de provenien ă de rasa în
lacta ă. Rog
seriozitate. Tel. 0764-007606.

Vând în Re ă fotolii pat.
Tel. 0371-450516.

Monument funerar marmura,
înăl ă

ă sau fără
sculptură Tel. 0720-926715,

ă, piatră
sau granit, ăci sau
cu diverse sculpturi de calitate. Tel.
0720-926715.

Travertin plăci lungimi libere sau
plăci de 40 x 40 cm pre

ă

ă,
marmură calitate deosebită. Tel.
0720-926715.

Vând plantă kiwi jenny „Actinidia
deliciosa” (soi autofertil) 50-60 cm
înăl

ă la maturitate până la -25
grade Celsius. Pre

ăslini la 40-50 cm în
ghiveci de 1L. Fac flori

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

ă neagră nr. 46 cu
căciulă nouă, imita

ă nr. 46, culoare
vi

ă vernil piele (din Spania) 70
lei împreună. Tel. 0721-155683.

Vând telefon Samsung 8300 cu
cameră de 8 megapixeli, pre

.

.

Vând sob
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Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

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

27 t mbrie 138,0970
28 t mbrie 137,4996
29 t mbrie
30 t mbrie 136,1406
31 t mbrie 132,4656
3 noiembrie 132,9375
4 noiembrie 132,6929
5 noiembrie 130,3306

oc o 2014
oc o 2014
oc o 2014 137,0235
oc o 2014
oc o 2014

2014
2014
20146 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 56 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5

6 - 5 Noiembrie 2014Octombrie6 - 5 Noiembrie 2014Octombrie

Vând urgent în Re

-

şi

şi

ş un Rover
414 pe benzin

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

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

Vând în Reşi

şi

şi

şi

şi
2.0 l, Opel Zafira, Volkswagen Toua-
reg an 2000 şi BMW seria 5, 100
lei/set; casc

şi

ţa Peugeot
206. Preţ negociabil. Tel. 0729-
067316.

Vând Golf 3 - 1,8B, 1994, stare
perfect

ţ
1150 € negociabil. Tel. 0743-738531

Vând în Re ţa 4 cauciucuri de
var

ţionare. Tel. 0761-457617.
Vând în Caransebe

ţa orice pies

ţa Vw Golf 2, 1.6
diesel, înmatriculat, 400 €; semire
morc

ţa pe str.
Rodnei nr. 4. Tel. 0371-450516.

ţa motociclet

ţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinut

ţe de frân ţ

ţa motociclet

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

ă, acte la zi, fără accidente,
multe dotări, vopsea originală. Pre

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.
0722-828285. (RR)

Cumpăr la Anina bloc motor sau
motor pentru tractor U650 în stare
de func

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

ă fizică, taxa
nerecuperată, an 1997, 1100 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri

ă
pentru Renault Clio model 1991. Tel.
0740-132191. (RR)

Vând în Re

ă basculabilă de tractor, 1000
€; semiremorcă Padis înmatriculată,
400 €. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând garaj în Re

Vând în Re 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
motocic letă chopper, foar te
frumoase, 150 lei perechea; roată
completă pentru Mercedes Vito, 180
lei; plăcu ă fa ă noi, sigilate,
marca Ferodo Premier, pentru
Mercedes Vito, Opel Astra de 1.8

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

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

Auto-Moto-Velo
Vând la Boc

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

ţoli, 500
lei/set; jante tabl ţoli,
50 lei/buc; cauciucuri de iarn

ţi, 250
lei/buc. Tel. 0752-030888. (RR)

Vând în Re ţa Opel Astra
Combi, an 1993, înmatriculat, acte
la zi. Tel. 0758-710137. (RR)

Vând BMW seria 320, an 2001,
diesel, 2000 € neg. Tel. 0743-
477019, 0741-915950. (RR)

Vând la Boc -

ţar ţie,
3200 €. Tel. 0742-992363, 0255-
556239. (RR)

Vând în Re ţa Golf 5, an 2005,
diesel 1.9, înscris persoan

ţ
ţia

schimbat

Închiriez garaj pe strada
F ţ 190 lei/lun

ţe, 50
lei. Tel. 0733-072796.

Vând Matiz, 11.800 km rulaţi,
1500 €. Tel. 0737-274332.

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.

Vând în Re ţa camionet

ţi duble pe spate,
acoperit

ţa c ţ

ţiune, românesc,
5000 €. Tel. 0746-642653.

şa baterie de scuter,
50 lei; Volkswagen Polo alb pe
benzin

şi

şi
var

şi b

şi

şa tractor Interna
tional, 53 CP, adus recent din Italia,
nerulat în

şi

şii. Tel.
0732-064974.

Vând Dacia Nova a.f. 2000,
stare bun

şului. Pre

şi role reglabile pentru feti

şi

şi

ă, an 2001, motor de 1.4,
148.000 km, geamuri electrice, acte
la zi, cauciucuri iarnă-vară, 2200 €
neg. Tel. 0744-381141. (RR)

ă de viteze,
argintiu metalizat, recent adus din
Germania, euro 4, toate dotările,
RAR efectuat, 1700 € neg; jante
aluminiu 14, 15, 16, 17

ă pe 13, 14, 15
ă

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

ă, înscris în circula

ă fizică,
5000 €. Tel. 0744-603101. (RR)

Fiat Punto motor 1.1, consum
mic, taxa mică 300 €, ca dotări air-
bag fa ă, geamuri electrice, central,
gume de vară iarnă, distribu

ă, recent ulei, s-au scos
ultimul rând de numere ro

ă, motor 1,6. Tel. 0726-
237843.

ăgăra ă
negociabil. Tel. 0721-414951.

Vând bicicletă medie copii, 100
lei

ă Iveco,
3.5 tone, an 2002, motor 2800 cmc,
5.5 m lungime, ro

ă, în stare bună, 3800 €. Tel.
0727-245233, 0770-307812

Vând în Re ăru ă pentru
tractor, f puternică, 2000 lei; tractor
Fiat cu dublă trac

.

.

S.C. CL LUCPAN 2003 S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie

ă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita
public ţ oferit (dar nu mai puţin de 50% din
valoarea de evaluare) a aparaturii de laborator care cuprinde (biureta
digital ţiometric, aparat determinat
volum, etuv ţ

ţ

ţ pornire licitaţie 24.468 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 100 EURO

Participanţii la licitaţie sunt obligaţi s ţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. CL LUCPAN 2003 S.R.L. nr.
RO85 RZBR 0000 0600 1231 6602 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Boc

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 14.11.2014,
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

ă cu strigare la cel mai bun pre

ă, cuptor calcinare, titrator poten
ă, termobalan ă, sistem determinare indice deformare

gluten, balan ă Kern, umidometru cereale, aparat determinat gluten,
autoclav vertical, incubator BMT).

Pre

ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la ora 11.
Informa

şa.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta

Aleea Crea

şi la telefon 0256-242823.

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

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

RE

10

ŞI

B :

ŢA:

ŢA:
Ţ

ţii: 1; facturist: 1; fizio-
kinetoterapeut: 1;

ţinere ţii: 1;

ţioner-asamblor articole din textile: 1;

asistent medical generalist: 1; biochimist: 1; biolog: 1;
chimist: 1; electrician în construc

asistent medical generalist: 1; electrician
de între

confec

ĂILE HERCULANE

ORAVI
TOTAL JUDE :

şi repara

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 05.11.2014
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.

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 apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
par

-

-

Ofer spre închiriere garsonier

ţial, etaj 2, zona Lunc
ţii Eftimie Murgu.

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

Vând cas ţa cu
suprafaţ

ţ
ţ

18.000 €. Tel. 0255-236325.
Vând 2856 mp gr

ţii (intabu
lat ţi în apropriere. Preţ 1
€/mp negociabil. Tel. 0743-738531.

Vând cas

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

Vând apartament central 100
mp, renovat. Tel. 0734-544586.

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

Vând cas

Cas

ţ

ţiu comercial,
preţ 40.000 € negociabil. Contact
0746-097065 sau adelatelechi@
yahoo.com

Teren intravilan în vânzare în
zona rezidenţial ţ

ţ 12 €/mp. Contact 0746-
097065 sau ade la te lech i@
yahoo.com

ţile în Re ţa, pe str.
Alb

ţie. Tel. 0722-828285. (RR)
Vând în Boc

ţ
ţ

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 ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţie 1998, cu plac

ţ
ţea, 1470 mp, gr

ţa, în
Timi

ă, în
spatele Facultă

ă în Re
ă construită de 96 mp, teren

curte ădină 1450 mp. Tel. 0732-
523893.

Vând urgent casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, hol, canalizare proprie,
faian ă, gresie, teracotă, u ă
metalică, fosă septică, grădină. Pre

ădină în Boc
ă cu intravilanul, pretabilă

la orice fel de construc
ă), utilită

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

ă P+E, 6 camere, hol
7/4, baie, bucătărie, garaj, grădină
cu pomi, 74.000 €. Tel. 0770-
714439, 0742-330390.

ă de vânzare în Boc
ă, situată la strada principală,

compusă din 2 corpuri, primul corp
cu o suprafa ă de 200 mp iar al
doilea de 90 mp, fântână în curte,
dispune

ă, cu o suprafa ă de
4000 mp, parcelat în 1000 mp
fiecare. Pre

ă
cu toate utilită

ăstrelelor, 100 €/lună plus
garan

ă nr. 7, casă compusă din 3
camere decomandate, bucătărie,
baie, holuri, pivni ă, garaj în curte,
apă, gaz, curte ădină, suprafa ă
totală 644 mp, 23.000 € neg; în
spatele grădinii un teren arabil de
7130 mp, 2 €/mp. Tel. 0771-218601,
0748-599721. (RR)

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

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

Vând în Tormac casă, cărămidă,
an construc ă de
beton, 5 camere parchetate, baie,
gresie, faian ă, 2 holuri, 2 bucătării,
apă de la re ădină
îngrădită, anexe, 53.000 € neg sau
la schimb cu apartament 3 camere
sau 2 camere plus diferen

şi

şi gr

ş

şa
II, limitrof

şi sta

şi

şa Mon
tan

şi de un spa

şi

şa 1, str. Bocşa
Nou

şi gr

şi

şi
şului, apartament

confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 ca-
mere, decomandat, gresie, faian

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

şoara. Tel. 0256-392859. (RR)
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Imobiliare
Vând în Lupac cas

şi gr

Vând în Reşi

şi vie, 35.000 € neg; în
Reşi

şoara, suprafa

ş cas

şi

şi schimbate,
situat la etajul 2, 26.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)

Vând la Rusova Veche cas
şi buc

şoara +
diferen

şi

şi faian

şi baie; casa are gr
şi posibilitate de construire

garaj; sau schimb cu apartament la
etaj 1 plus diferen

ă 2 camere,
curte ădină mare, 2 fântâni,
anexe, 13.500 € neg. Tel. 0764-
654307. (RR)

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, 26.000 € neg. Tel. 0737-
274332. (RR)

Vând teren intravilan la centura
Lugojului către Timi

ă în Lugoj,
cu 4 camere, bucătărie, baie, curte
comună cu 10 persoane, 40.000 €.
Tel. 0763-427737. (RR)

Vând în Gherteni ă
compusă 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

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

ă 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, are lemne
pentru la iarnă, ferită de inunda

ă imediat, 15.000 € sau
schimb cu garsonieră în Timi

ă cu două
apartamente, un apartament are 4
camere, 2 băi cu gresie ă,
bucătărie cu toate utilită

ădină,
curte

ă Micro 4,
mobilată, toate utilită

ţa, zona Munci-
toresc, cas

ţa, zona Muncitoresc, cas

ţa
10.650 mp, 10 €/mp; cas

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

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

ţ

ţate
plus gresie, mobilat

ţii,
ocupabil

ţa. Tel. 0721-157588. (RR)
Vând în Re ţa cas

ţ
ţile, parchet

laminat; al doilea apartament are 2
camere

ţa de bani. Tel.
0749-457989. (RR)

Închiriez garsonier
ţile. Tel. 0726-

237843.

Vând cas
rr

Persoan
ţa la

Dioda, zona Republica. Ap este
decomandat, confort 0, la parter,
mobilat ţionat, ca
blu tv, internet, curat ţi
nut. Preţ 250 €/lun ţie, rog
seriozitate ţii
imobiliare. Tel. 0732-211730.

Închiriez apartament 3 camere
în Re ţa, zona Moroasa 1.
Apartamentul are în dotare central

ţ 120 €. Tel. 0729-102438.
Vând urgent apartament 3

camere zona Intim, preţ 19.000 €.
Tel. 0761-134998.

Închiriez apartament 2 camere
Moroasa 1, decomandat cu 2 b

ţioas

ţit, mobilat sau nu,
în Govândar, lâng

ţiei Copilului. Preţ
neg Merit

ţa la bulevard
între Alpha Bank

ţie pentru orice
afacere, închiriez sau vând. Tel.
0766-603190.

Vând apartament 3 camere
decomandat, 2 b

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

Vând apartament 2 camere,
decomandate, etaj 2/10, central

ţionat. Se accept
ţ 23.500 € neg. Tel.

0754-874100.
Vând cas

ţ avantajos. Tel. 0255-
254166.

ă la Apadia, 4900 €.
Tel. 0743-231762, 0741-915950 ( )

ă fizică închiriez apar
tament 3 camere în Constan

ă + garan

ă
termică, ma ă de spălat, frigider
etc. Pre

ăi,
parter înalt fără probleme, momen-
tan fără centrală. Se poate rezolva.
85 €. Tel. 0766-603190.

Vând garsonieră spa ă,
Mociur, în bloc de famili

ătă
ă Sc. Gen. nr. 9, în

spatele Protec
ă văzut. Tel. 0355-808073

Teren centru Re

ăi, 2 balcoane,
izola

ă
termică, termopan, u ă metalică,
aer condi ă credit,
zona Micro I. Pre

ă mare P+E, multe
camere + grădină. Tel. 0742-
330390, 0770-714439.

ădină 3000 mp, cameră
4/4, vie, pomi fructiferi, fântână.
Zona Calea Timi

-

art.

-
-

aj

.

Vând gr

şi utilat, aer condi
şi bine între

şi nu colaborez cu agen

şi

şin

şti, 40 mp,
et 1, balcon, 8.500 €. Tel. 0766-
603190.

Vând apartament 2 camere
decomandat, Moroasa. 15.800 €.
Tel. 0766-603190.

Vând urgent apartament cu 2
camere îmbun

şi
şi BRD. 430 mp,

vad de excep

ş

şoarei (fabrica de
pâine). Pre

Matrimoniale
Am 50 ani, caut o femeie de

vârstă apropiată să locuiască la
mine la ă. Nu caut aventuri, caut o
femeie serioasă. Sună-mă

Pensionar 59 ani caut parteneră
de via ă fără vicii, să locuiască la
mine în Re

Bărbat drăgu
ără vicii, 48 ani, 1,76/76 caut doam
nă înaltă, drăgu ă, cu prioritate din
domeniul comer ără vicii, până
în 48 ani. Fără complica ă locu
iască la mine. Tel. 0728-333317.

ărbat 52 ani, fără obliga
ă doamnă

maxim 50 ani, fără obliga
ă, prietenie/căsătorie.

Tel. 0725-348218.
Doamnă 56 ani cu serviciu

ă, doresc cuno ă domn
vârstă apropiată, fără vicii, pentru a
forma o familie. Tel. 0748-301892.

ător, 66 ani,
caut o doamnă până la 65 ani
nefumătoare pentru căsătorie. Stau
la casă. Tel. 0741-123831.

Bărbat drăgu
ă cunosc o femeie maxim 38 ani,

fără copii, pentru prietenie-
căsătorie. Tel. 0725-433684.

Dacă dore ă-
ături de un domn de 40 ani Eu

sincer serios cu apartament

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

ţar

ţ
ţa, la bloc. Tel. 0728-

404513.
ţ, studii superioare,

f -
ţ
ţului, f

ţii, s -

ţii,
1,75, doresc cuno ţ

ţii, pentru o
relaţie serioas

ţ ţ

Pensionar nefum

ţ, serviciu, doresc
s

ţi refaci viaţa
al ,

ţean singur 175/78/49,
doresc s

ţie bazat

şi nu vei
regreta, te aştept. Tel. 0763-030750

şi

B
ştin

şi
locuin ştin

şti s

şi
serviciu te aştept. Rog seriozitate.
Tel. 0770-390963.

Reşi

şi respect
reciproc. Tel. 0771-089215.

Oferte-Cereri

de Serviciu
Rog seriozitate, caut de lucru,

m

Transport persoane în Austria,
Italia

ă pricep la construc

ă ătoare-educatoare, 53 ani
cu experien ă ări
îngrijesc elevi, copii la domiciliul
meu, zona Moroasa. Tel. 0748-
841669.

Cadru didactic cu experien ă
meditez elevi clasele 1-4, la toate
materiile ă. 10
lei/ora. Tel. 0748-841669.

Familie serioasă, cu experien ă
îngrijim bătrâni, bolnavi. Oferim
seriozitate, afec

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ţii, interioare
exterioare, electrician de meserie,
am permis categoria B. Pentru
detalii sunaţi. Mulţumesc. Tel. 0732-
624586.

Înv ţ
ţ

ţ

ţ

ţiune, respect,
numai la familii serioase. Tel. 0748-
841669.

ţuri de la 50 €.
La 4 c

şi recomand

şi clasele 5-8 la român

şi Germania. Pre

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

Agenţia Judeţean ţei de Munc
ţa, Bursa locurilor de

munc ţi.

ţi încadraţi in decurs de o luna de la data organizarii
Bursei sunt absolventi ai înv ţ

ţii suplimentare pot fi obţinute la sediul AJOFM Cara
ţa, str. Traian Lalescu nr. 17, tel. 0255-212160, locurile de munc

ţie putând fi consultate

ă pentru Ocuparea For ă Cara

ă pentru absolven

ă ământului liceal

ă
vacante disponibile la Agen

ş-Severin a
organizat în data de 26 septembrie 2014, la Reşi

Cei 12 absolven
şi postliceal, acestia

ocupand locuri de munca de lucrator comercial, ospatar si muncitor
necalificat .

Informa ş-Severin
din Reşi

şi pe site-ul
www.ajofmcs.ro.

A p ă 16 agen
ăutarea unui loc de muncă un număr de 42

locuri de muncă. Locurile de muncă au fost variate, acoperind domenii
diferite de activitate, cele mai multe fiind in domeniul comer

ări

rezenţi la burs ţi economici, care au oferit
absolvenţilor

ţului, serviciilor
ţiilor. Pentru persoanele cu studii superioare au fost oferite posturi

de inginer proiectant, inginer vânz

şi persoanelor în c

şi confec
şi inginer electrotehnic.

u fost

Bursa locurilor de munc@ pentru absolven]i
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