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Municipiul Reşiţa 76.463 38.841 50,80 36.331 2.214 296 38.156 684

Municipiul Caransebeş 25.788 14.012 54,34 12.680 1.193 139 13.796 216

Oraş Anina 7.686 3.655 47,55 3.332 261 62 3.586 69

Oraş Băile Herculane 4.595 3.317 72,19 2.356 959 2 3.270 47

Oraş Bocşa 15.292 7.964 52,08 7.503 429 32 7.866 98

Oraş Moldova Nouă 11.533 6.042 52,39 5.545 473 24 5.961 81

Oraş Oraviţa 11.319 5.848 51,67 5.243 536 69 5.760 88

Oraş Oţelu Roşu 10.581 5.923 55,98 5.517 374 32 5.820 103

Total urban 163.257 85.602 52,43 78.507 6.439 656 84.215 1.386

Total rural 113.340 73.405 64,77 63.005 9.118 1.282 72.636 769

Total Caraş-Severin 276.597 159.007 57,49 141.512 15.557 1.938 156.851 2.155

Bucureşti 1.787.810 1.171.334 65,52 1.021.934 142.402 6.998 1.145.604 25.714

Total România 18.280.994 11.340.228 62,03 10.042.721 1.190.552 106.955 11.175.501 164.651

Total străinătate 0 379.116 0 379.116 0 377.651 1.460

Total general 18.280.994 11.719.344 64,11 10.042.721 1.569.668 106.955 11.553.152 166.111
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38.129 45,28 46.086 54,72

37.266 51,31 35.370 48,69

75.395 48,07 81.456 51,93

488.835 42,67 656.769 57,33
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Nr. total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente:

Numărul total al voturilor valabil exprimate: (98,60%)

276.724

156.851

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 159.007 (57,49%)

18.280.994

11.719.344 (64, %)

11.553.152 8 58

11

(9 , %)

Republica Moldova
35.543 voturi

27.933 78,58%
Klaus-Werner Iohannis

Victor-Viorel Ponta
7.610 21,41%
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Având în vedere modificarea Listelor investi-

ătă ării cu apă potabilă,
canalizare

ăsura ISPA 2005/RO/16/P/PE/003

ă potabilă
ării menajere în cele patru localită

ă (circa trei ani de la
aprobarea finan ării până la începerea execu

ărilor), Primăria Municipiului Re

ăria
Municipiului Re

ădurilor reanalizarea Listei investi
ă pentru finan

ăria Municipiului
Re

ărilor Louis Berger la o
întâlnire, care a avut loc în data de 3 februarie 2010.

În anul 2011, prin Programul Na

ării investi
ă ă în cele patru

localită
ă,

aprobat prin OUG 28/2013, administra ă a
depus două proiecte la Ministerul Dezvoltării
Regionale

ă localită
ă localitatea Doman,

componentă a municipiului Re

ă, în 29 ianuarie 2014, o delega
ăriei Municipiului Re ă de primarul

Mihai Stepanescu, a participat la întâlnirea privind
Master Planul

ă ă uzată în
jude

ărilor Climatice, în vederea cuprinderii în lista
investi

ă potabilă ă.
Precizăm că introducerea re

ă în cele patru localită ă pe
fonduri europene.

În prezent, cele două proiecte pentru alimentarea
cu apă potabilă a celor patru localită

ă pentru atribuirea lucrărilor de
proiectare

ăzi, 18 noiembrie 2014, reparti

ă de aceste reparti
ă ă, două sau trei camere.
Repartizarea locuin

ă în baza listelor de
priorită ărârile de Consiliul Local
nr. 85/13.07.2010

Primarul Municipiului Re

ă nr. 2 din Re

ă ătoare Mihaela Mregea

ălători
în lumea meseriilor”, derulat de ă
nr. 2 din Re

ă
ă locală, adresând o serie de întrebări edilului-

ă Cara
ă ământ

ăria Municipiului Re
ăAgen
ă Cara

ăcătu
ă, administra ă locală a

transmis o adresă ă
ării unor noi specializări solicitate de

pia ă precum
arhitectură
urbanism

ă.

În urma unor sesizări privind depozitarea
necorespunzătoare a de ăria
Municipiului Re ă

ă respecte
normele legale privind depozitarea acestora.

Men ăm faptul că unii agen
ă gunoiul menajer în co

ă
ăspândindu-se pe suprafa

ă ă. Potrivit HCL nr.
69/2014, operatorii economici au obliga ă
asigure cură ă
asigure depozitarea reziduurilor menajere, a
de

ă asigure prin mijloace proprii valorificarea
sau eliminarea de

ă

ţiilor
prioritare, elaborate în cadrul proiectului
„Îmbun ţirea aliment

ţul Cara

ţi -
Cuptoare, Secu, Doman

ţare 2007-2013, precum

ţare european
ţ ţiei

lucr ţa a încercat
identificarea ţare.

În acest context, în anul 2010, Prim
ţa a solicitat Ministerului Mediului

ţiilor prioritare,
propus ţare în cadrul POS Mediu I. Ca
urmare, Ministerul a convocat Prim

ţa, Consiliul Judeţean Cara

ţional de
Dezvoltare a Infrastructurii, care între timp a fost
abrogat, au fost realizate primele demersuri în
vederea finanţ ţiilor privind introducerea
reţelelor de ap

ţi-Cuptoare, Secu, Doman
ţional de Dezvoltare Local

ţia re ţean

ţiei Publice
ţile Moniom, Secu

ţa”. Contractele de
finanţare au fost semnate în 5 iunie 2014.

Totodat ţie a
Prim ţa, condus

ţiilor prioritare în judeţul
Cara

ţul Cara

ţiilor prioritare, în special, a cartierelor Mo
niom, Secu, Cuptoare

ţelelor de ap
ţelelor de canalizare

menajer ţi nu este eligibil

ţi sunt în etapa
de licitaţie public

ţie.

Primarul Municipiului Re ţa, Mihai Stepanes-cu,
a înmânat ast ţiile
pentru locuinţe ANL

ţii în
unit ţi locative cu o camer

ţelor sociale

ţi, aprobate prin Hot

ţei nr. 114/1996.

ţa, Mihai Stepanes-cu,
a primit în data de 18 noiembrie 2014, vizita unui
grup de elevi de la ţa
din clasele întâi ţiţi de doamnele
înv ţ

ţional „C

ţa în acest an

ţii într-o administraţie publi
c

ţi economici, reprezentanţi ai Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munc

ţiilor de înv ţ
ţa a înaintat o

adres ţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Munc

ţia public
ţii Eftimie Murgu în

vederea înfiinţ
ţa forţei de munc

ţii civile

ţa pune în vedere societ ţilor
comerciale de pe raza municipiului s

ţion ţi economici
depoziteaz

ţa societ ţilor
comerciale, acesta r ţa
pietonal

ţia s
ţenia

ţiile legale, sens în care sunt
obligaţi s

ţi autorizate.
În caz contrar, vor fi aplicate sancţiuni

contravenţionale, conform legii.

şi epurare ape uzate în jude ş-
Severin”, M şi
aprobate prin HCL nr. 180/2010, care cuprindeau
alimentarea cu ap şi introducerea
canaliz

şi Moniom, în cadrul
Programului de finan şi a
perioadei îndelungate de implementare a proiectelor
cu finan

şi
şi altor surse de finan

şi şi
P

şi ş-Severin, SC Aqua
Caraş SA şi proiectantul lucr

şi canalizare menjer
şi Moniom. În anul

2013, prin Programul Na
şi

şi Administra şi anume
„Alimentare cu ap şi
Cuptoare” şi „Alimentare cu ap

şi

şi

şi Lista investi
ş-Severin pentru „Proiectul regional de

dezvoltare a infrastructurii de ap şi ap
ş-Severin pentru perioada 2014-2020”,

care a avut loc la Bucureşti, la Ministerul Mediului şi
Schimb

şi Doman pentru introducerea
re şi canalizare menajer

şi execu

şi

şi sociale din mai multe blocuri
din municipiu.

15 persoane beneficiaz

şi a celor din
fondul de stat se realizeaz

şi nr. 86/13.07.2010,
reglementate de Legea locuin

şi

Şcoala Gimnazial şi
şi a treia, înso

şi Robertha Oprea.

Vizita se înscrie în proiectul educa
Şcoala Gimnazial

şi şcolar. Cu acest prilej,
elevii au avut posibilitatea de a afla aspecte generale
despre specificul activit

şef.

În urma întâlnirii din data de 10 noiembrie 2014
cu agen

ş-
Severin, ai institu şi ai
sindicatelor, Prim şi

ş-Severin prin care propune
organizarea de cursuri de calificare pentru meserii
solicitate la nivelul municipiului. În principal, este
vorba despre meseriile de sudor, l ş, operatori
foto-video. Totodat

şi Universit

şi amenajarea teritoriului
construc şi industriale
drept
cadastru şi peisagistic

şeurilor menajere, Prim
şi

şurile stradale
sau în cutii de carton, amplasate în fa

şi pe cea carosabil

şi ordinea la locurile stabilite, s

şeurilor din ambalaje şi a ambalajelor în
conformitate cu dispozi

şeurilor ori predarea acestora la
unit

-

-

Biroul de presă

Prim ţa organizeaz

ţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, ora 13:00, o dezba
tere public ţi s

ţa”. Propunerile, suges-tiile, opiniile

ţii cu publicul, camera nr. 1, parter,
Corpul I al Prim ţa, P-ţa 1
Decembrie 1918 nr. 1A, pân

ţia Direcţiei
de Urbanism

ăria Municipiului Re ă, în data
de 17 decembrie 2014, la sediul administrativ din
Pia

ă pe tema „Cum vă dori ă arate din
punct de vedere urban

ă dezbaterii se
pot depune în vederea analizei la Centrul de

Informare
ăriei Municipiului Re

ă cel târziu în data de 2
decembrie 2014, ora 16.00, sau on-line pe adresa de
e-mail resita@primariaresita.ro în aten

ă la aceea ă.

şi

şi peisagistic Centrul Civic al
Municipiului Reşi
şi eventualele proiecte pe tema supus

şi Rela
şi

şiAmenajarea Teritoriului - doamnei ar-
hitect şef Opriş Margareta, pân şi dat

-

:
�

�

�

�

�

Primăria şiţa ne informeazăRe

Gripa este o boală infec ă acută cu un poten
ă sezonului rece, infec ă poate avea un

spectru larg de manifestări clinice, mergând de la o u ă răceală
(simptome de guturai) până la pneumonie severă, în unele cazuri
putând duce la decesul bolnavului. Persoanele în vârstă

ă
măsură de control a bolii

ă de imunoprofilaxia cu vaccinuri gripale, redefinite în
fiecare an de către OMS pentru a reflecta modificările antigenice ale
tulpinilor circulante de virus. Grupele popula

ă a Sănătă ă vaccinarea antigripală, pentru
sezonul 2014-2015 identificate în Cara

ă între 6 luni ă cu afec

ă
ătrâni),

salaria ă
ă

sau care acordă asisten ă,socială

ă sau peste 65 -12.450
Din totalul de 27.622 persoane catagrafiate la nivelul jude

ă,
aflate în institu ătrâni (Anina, Boc

ă ă activitatea
în aceste unită

ă pentru unită
ă marea majoritate a pacien

ă . Se va organiza separat
vaccinarea antigripală la nivelul sec ă

ă, 1.560
de doze de vaccin antigripal. În raport cu utilizarea vaccinului vor fi
înaintate, dacă va fi nevoie, cereri suplimentare. Precizăm că până în
prezent la nivelul jude ă.

ţioas ţial epidemic
crescut, caracteristic ţia gripal

ţii cu boli cronice (respiratorii, cardiovasculare etc.) sunt
predispuse la apariţia complicaţiilor datorate gripei. Cea mai eficient

ţiei complicaţiilor este
reprezentat

ţionale considerate de risc
de a dezvolta complicaţii datorate gripei ţia
Mondial ţii recomand

ţ ţiuni medicale
cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice,
neurologice, diabet zaharat, astm, virusul HIV. În Cara

ţ.
Medici, cadre sanitare medii ţi

din ambulatoriu, salariaţi ai instituţilor de ocrotire (copii
ţi ai unit ţilor de bolnavi cronici - 3.120.

Persoane, adulţi ţii de ocrotire social
ţa medical

ţului,
12.450 locuitori sunt cu vârste de 65 de ani

ţiile de ocrotire pentru b ţa,
Caransebe

ţi. De asemenea se va repartiza, vaccin în cantitate
suficient ţile medicale cu profil de boli de nutriţie

ţilor
aflaţi în evidenţa sunt persoane în vârst

ţiei de hemodializ

ţului Cara

ţului nu au fost raportate cazuri de grip

şoar

şi foarte
tinere, pacien

şi prevenire a apari

şi pentru care Organiza

ş-Severin sunt: Persoane cu
vârsta cuprins şi 64 ani, în eviden

ş-Severin au fost
catagrafiate 10.823 de astfel de persoane.

Gravide - 238 în jude
şi personal auxiliar din: spitale, unit

şi b

şi copii, rezidente în institu
şi de îngrijire la domiciliul

persoanelor la risc înalt - 991.
Persoane cu vârsta egal

şi peste.
La întocmirea catagrafiei au fost incluse toate persoanele în vârst

şa, Reşi
ş, Sacu) precum şi personalul care desf şoar

şi diabet,
oncologie, având în vedere faptul c

şi a persoanelor
seropozitive HIV.

Jude ş-Severin i-au fost repartizate, deocamdat

Direcţia de Sănătate Publică
Caraş-Severin

Centrului de Prevenire, Evaluare
ă o serie de activită

ă fără Tutun organizată sub denumirea ”Ajută-mă să
cresc!” este marcată, în fiecare an, în a treia joi din noiembrie

ă, dar
ători cu privire la riscurile la care se

supune prin inhalarea fumului de ă prin fumatul ”pasiv”.
Cu ocazia acestui eveniment Centrul de Prevenire, Evaluare

ă „Romul Ladea”, Liceul Teoretic „General Dragalina”, Liceul
Tehnologic „Mihai Novac” din Oravi

ă sesiuni de informare

ă „Romul Ladea” din Oravi ă în
Zona Gării, activitate la care vor participa aproximativ 300 de elevi de
gimnaziu ărin

şi Consiliere Antidrog Caraş-
Severin deruleaz şi conştientizare în
mediul şcolar, familial şi în comunitate, asupra riscurilor consumului de
tutun.

Ziua Na
şi are ca

scop informarea privind riscurile la care se supun cei care fumeaz
şi o sensibilizare a celor nefum

şi
Consiliere Antidrog Caraş-Severin, în parteneriat cu Şcoala
Gimnazial

şi Inspectoratul Jude-
ş-Severin organizeaz şi

conştientizare în mediul şcolar cu privire la riscurile consumului de
tutun şi droguri. De asemenea va avea loc şi un marş antitutun, cu
plecare de la Şcoala Gimnazial

şi liceu, cadre didactice, p

ţi de informare

ţional

ţigar

ţa ţean de
Poliţie Cara

ţa pân

ţi.
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S.C. SF ETIC S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

Preţ pornire licitaţie 1.002 EURO
Pasul de licitaţie 200 EURO
Taxa participare la licitaţie 100 EURO

Preţ pornire licitaţie 990 EURO
Pasul de licitaţie 200 EURO
Taxa participare la licitaţie 100 EURO

ţ pornire
licitaţie

cl ţie compresoare Danila (nr. inv. 100300) - Preţ pornire
licitaţie

cl ţ pornire licitaţie

cl ţ pornire licitaţie
cl ţ pornire licitaţie
Pasul de licitaţie/bun 200 EURO
Taxa participare 100 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de

pornire la licitaţie sub 1000 EURO
Taxa de participare 200 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de

pornire la licitaţie peste 1000 EURO

Preţ pornire licitaţie
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 50 EURO

Participanţii la licitaţie pentru bunurile imobile sunt obligaţi s
ţiune reprezentând 20% din preţ, în contul

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.

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

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

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

ădire centrală pentru administrativ (nr. inv. 100003) - Pre

ădire sta

ădire atelier mecanic (nt. inv. 101691) - Pre

ădire anexe - Pre
ădire anexe - Pre

ă depună
o cau

ăptămânal, vineri, la ora 11 în acelea

Bunuri imobile:
1. Teren în suprafa ă de 873 mp cu blocul nr. 34, Ocna de Fier,

jud. Cara ă din
conver

ă de 857 mp, cu blocul nr. 32 din
Ocna de Fier, jude

ă din conversia de pe hârtie a Căr
ăr cadastral al construc ăr topografic

al construc

ădiri construite pe terenul înscris în Cartea Funciară nr. 21 a
localită

ă de 2.606 mp, proprietar asupra terenului
fiind Statul Român ă nr. 30106
a Comunei Ocna de Fier (provenită din conversia de pe hârtie a
Căr ă

ă de 5.755 mp, clădiri situate în localitatea Ocna de
Fier, jude ă

ă

ţ

ţiei 8, nr. top. al construcţiei 343/b/7/b.

2. Teren intravilan în suprafaţ
ţul Cara

ţii Funciare nr. 583
Ocna de Fier), num ţiei 9, num

ţiei 343/b/7/c.

3. Cl
ţii Ocna de Fier, nr. top 343/b/7/e, nr. Cadastral 11 - teren de

construcţie în suprafaţ

ţii Funciare nr. 561/A a localit ţii Ocna de Fier nr. top 182 - Arabil
în Dos în suprafaţ

ţul Cara ţi neînscrise în Cartea
Funciar

4.889 EURO

826 EURO
286

EURO
145 EURO
193 EURO

4. Mijloace de transport
Autoturismul Volkswagen Golf fabricat în 1995

189 EURO+TVA

nr. RO17 RZBR 0000
0600 1693 0176, deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Timi

ş-Severin, înscris în CF 30078 Ocna de Fier, (provenit
şi de pe hârtie a CF nr. 583, Ocna de Fier), nr. cadastral al

construc

ş-Severin înscris în CF 30107 Ocna de
Fier (provenit

şi pe terenul înscris în Cartea Funciar

ş-Severin, propriet
şi anume:

şoara pe
numele debitoarei

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

cl

.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta

Aleea Crea
şi condi

Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu 25% din
preţul de evaluare.

Taxele de participare şi cau
şedin

ţiunea se achit
ţa de licitaţie.

ă cu o zi înainte de data
când este stabilită

Vând la Gătaia casă situată
central, formată din 2 clădiri locui
bile, anexe, garaj, curte, grădină cu
pomi fructiferi

ă 1570 mp, corpul
mare de clădire este format din 5
camere mobilate, 2 teracote, baie,
bucătărie, corpul doi este din 3
încăperi ă, 45.000 € neg. Tel.
0722-690331. (RR)

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, 14.000 € neg. Tel. 0721-
157588, 0731-306659. (RR)

Vând în Re

ă,
podele laminate, termopane, cen
trală, izola ă, u

ărbosu casă 2 camere,
bucătărie, cămară, 2 grădini cu pomi
fructiferi, teren arabil, 8.000 € neg.
Tel. 0744-381141. (RR)

Vând la Cuptoare o casă
compusă din 2 camere, bucătărie,
baie, 2 coridoare, anexă în curte,
grădină 1000 mp, apă trasă, loc
drept, 30.000 € neg; în Cuptoare,
casă cu mansardă, apă trasă,
30.000 € neg; teren de 5000 mp
înspre Comarnic, 15.000 lei neg.
Tel. 0255-233854. (RR)

Vând casă în Ezeri
ă, are curte ădină,

20.000 € neg. Tel. 0255-235364.
(RR) Vând la Deze ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic exterior,
centrală termică, gresie, faian ă,
podele laminate, parchet, u

ătărie mobilată la
comandă, posibilită

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

ă, climă,
alarmă, pretabil pentru orice fel de
magazin, sală sport, farmacie

ătă

ă din cărămidă în
Poiana Golului (fam.

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

ă 2 camere,
ferestre termopan, centrală termică.
Pre

ă lângă Re

ă în Moniom. Tel. 0765-
002978.

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

ărămidă,
complet renovat, accept credit
bancar. Tel. 0744-596495.

Vând sau schimb cu apartament
în Re

-

-
-

şi teren arabil,
suprafa

şi pivni

Vând urgent, la Rusova Veche,
jud. C-S, cas şi
buc

şi
şului, apartament

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

şile schim
bate, renovat recent, 30.000 € neg.
Tel. 0756-198913, 0255-222550.

Vând la B

ş, pe strada
principal şi gr

şti cas

şi
schimbate, buc

şi

ş.a.
Pre

Şarpe). Tel.
0255-210511.

Vând în Reşi

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

Vând garsonier

şi

şi şi teren 2500 mp
aflata în Prilipe

ţa total

ţ

ţate plus gresie,
mobilat

ţii, ocupabil

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţ

ţi privatizare.
Tel. 0745-932492.

Vând în Re ţa, zona Lunc

ţ
ţ neg. Tel. 0720-

311810.
Vând spaţiu comercial 52,55 mp

dotat cu termocentral

ţ 25.000 €. Tel. 0770-456457.
Vând apartament 2 camere,

conf. 2, Al. Hunedoarei parter,
îmbun ţit. Preţ 22.000 € neg. Tel.
0766-693886.

Vând cas

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

ţ

ţ 10.500 € neg. tel. 0741-
528025.

Vând cas ţa, 25 km.
Preţ foarte ieftin. Tel. 0741-528025.

Vând cas

ţ fix 7.000 €. Tel. 0733-594473.
Proprietar, vând apartament de

74 mp, situat în bloc de c

ţa, casa
ţ (Bozovici). Tel.

0759-077067, 0749-395844.
Vând apartament 3 camere

decomandat 2 bai 2 balcoane
izolatie ext/int utilat inst. el cupru
termopane. Tel. 0744-122543.

Vând cas

ţ

ţu
Mare, 6 camere, buc

ţ negociabil. Tel.
0723-171405.

Doar pentru cei care iubesc
natura, coltul d-voastr

ţ

ţar
ţ

ţigl
ţ 24.500 €. Tel. 0721-915691.
Vând apartament ultracentral în

Timi

ţionat, termopane, buc

ţ 73.000 € neg. Tel.
0722-215811, 0721-915691.Accept
schimb cu cas

ă Boc ă 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faian ă, po
dele laminate, termopane, centrală,
curte, grădină, pomi fructiferi, ane
xe, acces auto. Tel. 0749-319691.

Vând casă în com. Zorlen
ătărie, 2 băi

ădină cu pomi fructiferi
(2200 mp). Pre

ă de rai în
dealurile Calinei, cu păduri de
salcâm ă de vacan ă
în satul Calina nr. 27, com.
Dognecea. Drum asfaltat până la
fabrica de apă Perena Premier +
800 m drum de ă. Casa are 80 mp
suprafa ă utilă, 3 camere, bucătărie,
hol mare, baie, magazine, curte.
Este mobilată ă, termopane,

ă nouă Siceram Târgu Mure

ă catedrală), 3
camere semidecomandat, aer
condi ătărie
mare, mobilată ă, ma ă
spălat, balcon mare, apometre, gaz
(2 focuri), parchet laminat, calorifere
schimbate. Pre

ă în Giroc, Chisoda.
Apartament 2 camere, centrală

termică, zonă centrală (blocul 800).
Zona este lini ă. Se eliberează pe
1 decembrie. Tel. 0773-951901.

şa Montan

şi
anexe, gr

şi tei. Vând cas

şi utilat
ş.

Pre

şoara (lâng

şi utilat şin

ştit

-

-

Vând ap cu 2 cam ,
îmbunătă

ădină în spate. Este situat pe
Al Nuferilor, în spatele Protec

ă, spital,
ă, grădini ă, gară, market. Tel.

0355-808073.
Vând apartament 4 camere, etaj

2/4, confort 1, decomandat, 2 băi,
termopane, balcon închis, izolat
termic, centrală termică

ă închiriez o cameră de
locuit la casă sau gazdă în Re

ă, termo pane,
faian ă, podele laminate, izolat
termic, 16.900 €. Tel. 0728-813340.

Persoana fizică cumpăr aparta
ment 2 sau 3 camere amenajat sau
nu, exclus parter, etaj 4

ă, termopane, pode
le, faian ă, gresie, u ă metalică,
izola

ă fizică cumpăr apar
tament 2 sau 3 camere amenajat
sau nu, ofer pre

ă ă

artament ere

eea

.

V nd apartament 4 camere
decomandat, et. 2/4, Micro IV, cu
mbun t ri. Pre 40.000 neg. Tel.
0722 870707

ţit, mobilat sau nu, et. 3/4,
cu gr

ţiei
Copilului, aproape de piaţ

ţ

ţa, Micro 4.
Preţul de 38.000 €. Tel. 0721-
906062, 0770-454966.

Caut s
ţa.

Tel. 0765-361002.
Vând apart 2 camere, Micro 2,

etaj 2 din 4, central -
ţ

-

-
ţ

ţie, etaj 2 din 4, 17.300 € neg.
Tel. 0771-533291.

Persoan -

ţul pieţei, exclus
intermediarii. Tel. 0728-813340.

â

î ţi ţ €
- .

şcoal

şi loc de
parcare, situat în Reşi

şi

şi
intermediarii. Tel. 0771-533291.

Proprietar vând apartament 2
camere, central

ş

,Anunturi ,Anunturi

Imobiliare

Simpozion la Biblioteca Judeţean

ţie de peste 30 de miliarde vechi în renovarea cl

ă: ”Paul Iorgovici la 250 de
ani de la na

Investi ădirii
Episcopiei Caransebe

ştere”

şului

Biblioteca Jude ş-Severin a organizat, cu
sprijinul Consiliului Jude

şterea ilustrului c

şi Crişu Dasc
şi Costa Roşu, redactor şef responsabil la

Editura Institutului Cultural al Românilor din Voivodina.
N

şti şi filologi pe care i-a dat Banatul.
A devenit patron spiritual al Bibliotecii Jude ş-Severin

începând cu anul 1993, fiind cel care a adus o contribu
şi modernizarea limbii române.

Evenimentul, care a avut loc în Sala de şedin

şi sfin
şi

Ion Mocioalc
şi Administra ş, în

renovarea Palatului Episcopal.
Investi

ş se pare c şului
PS Lucian Mic s

şi de fapt aceasta a fost şi motiva
şti bani, împlinirea a 150 de ani.

Se sper
şului va accede la

scaunul Mitropoliei Banatului.
”Şi noi cei de aici şi vicepremierul Liviu Dragnea, şi-au manifestat

sus şului s

ţean
ţean, un simpozion omagial dedicat celor 250

de ani de la na ţean Paul Iorgovici. Cu
ocazia acestui eveniment a fost prezentat volumul reeditat, ”Observaţii
de limb ţie jubiliar

ţi s-a aflat

ţene Cara
ţie însemnat

ţe a Consiliului Jude-
ţean, a continuat la sediul central al Bibliotecii Judeţene unde a avut loc
dezvelirea ţirea efigiei patronului spiritual al instituţiei de cultur

ţean Petru Comisarschi.

ţia pe care Ministerul Dezvolt
ţiei Publice a realizat-o la Caransebe

ţia mai mare de 30 de miliarde vechi în Palatul Episcopal de
la Caransebe

ţ ţia pentru care Ministerul
Dezvolt

ţime chiar dac

ţinerea pentru ca episcopul Lucian al Caransebe

ă ”Paul Iorgovici” Cara

ărturar bănă

ă rumânească”, Paul Iorgovici, edi ă, îngrijită de
profesorii universitari Doina Bogdan Dascălu ălu.

Printre invita

ăscut la Vărădia, Paul Iorgovici este unul dintre cei mai mari
lingvi

ă la
dezvoltarea

ă,
operă realizată de către artistul plastic re

ă justifică investi ării
Regionale

ă l-a determinat pe Episcopul Caransebe
ă fie o gazdă bună pentru vicepremierul Liviu Dragnea.

Palatul Episcopal nu a fost renovat niciodată în cei 150 de ani de
existen ă

ării a alocat ace
ă că anul viitorul manifestările dedicate acestui eveniment

vor fi la înăl ă Episcopul Caransebe

ă ajungă în
scaunul mitropolitan”, a precizat deputatul Ion Mocioalcă.

Poeme de Octavian Doclin
Prezentăm, conform promisiunii, o scurtă selec

ă din somn se na ăcatul.
Subtil

ăspund pe cât pot cu
binecunoscutul plata păcatului este moartea.
Abilă.
Tu îmi repe ă dormirea
ămân până la urmă dovezile

ăscut ale Cuvântului.
Iar eu mai pot să- ăspund, în final,
că vegherea

ă ă,
abilă totu

ăscu

ăzut
dispare înlăuntrul poemului
prime

ăscut
cuvântului. Nu-l mai prive

ăzi din afara lui
rămân mut

ă pe-atunci
piramida avea doar statut
de mormânt.

O, Doamne, -atunci de ce ai dat voie
întâiul, lumina cu mâna s-o prind,
dacă în gândul meu singur
alt gând ai lăsat să aprind.

ău mai na
ă se-aude

ăgeata un nume.

ăr
ă o altă formă a evlaviei mă va încerca

o putere nimicitoare voi stăpâni greu
o învă ătură nouă - străină î

ădui.

ţie din creaţia
poetului (27 oct. 2014).

Vii

ţi r

ţi c
ţa

de întâi n
ţi r

ţi goi.

Numai poetul
cel ce cu furie sau nev

ţelepciunea de a ceda
dreptul de întâi n

ţi Esau

ast

Vei afla doar în ziua desp ţirii definitive
c

ţ ţi pare ţie acum -
voi propov

Somn

O anume uitare

Doamne...
(muget)

şi îmi spui c şte p
şi singur.

Iar eu î

şi orbirea
r şi siguran

şi pânda
sunt privirea subtil şi singur

şi, din ochii Poetului.
Altminteri, n

şte în

şte.
cum eu vorbindu-

şi orb
şi uitând c

Şi, Doamne, de ce peste vremuri
biciul T şte noi urme
ştiind c şi-n ceruri
cum taie s

Şi nu pe hârtia de scris. În şoapte.

Ca un muget, cuvântul.

-8 martie 1996-

ţa 1997)

ţa, Duminic

-30-31 iulie 1996-

-8 aprilie 1996-
(Din Esau. 33 de poeme, Ed. Timpul, Re

ă, 8 februarie 1998

Săgeata

şi

Reşi
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inistrul Justi
lenul Camerei Deputa NSVSA ia în calcul prelungirea termenului pân

rei noi puncte de trece a frontierei între România şi Serbia au fost deschise în localităţile
Lunga, Valcani şi Foeni anca Naţională a redus prognoza de inflaţie, de la 2,2 % la 1,5 %, pentru acest an, a anunţat guvernatorul Băncii Naţionale utoritatea de
Supraveghere Financiară interzice companiilor de asigurare să modifice tarifele de primă pentru asigurările de răspundere civilă auto mai devreme de 12 luni de la ultima
schimbare notificată

M ţiei a declarat recent c
P ţilor a respins proiectul de lege privind amnistia ţierea A

ţial la 1 ianuarie 2015 T
B A

ă următoarea vizită de evaluare pe MCV va avea loc în decembrie, înainte de raportul care trebuie să apară în ianuarie-februarie
anul viitor ă la care este
obligatorie microciparea câinilor, acesta fiind stabilit ini

şi gra

4
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Ordinul Ministerului Educa

şi desf şurare a examenului de certificare a calific

şi completarea
Hot

şi func

şi trasabilitatea
şi celulelor de origine uman

şi notificarea incidentelor adverse

severe şi a reac

şi completarea
H.

şi comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spa

şi al instala
şi a unor m

şi al
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obliga

şi produse
din lemn (M.O. nr. 680 din 17.09.2014)

Ordinul Ministerului Educa

şi calific

şcolar
2014-2015 (M.O. nr. 681 din 18.09.2014)

Ordinul Ministerului Educa

şi al certificatului de acorda
re a definitiv

şi a
sanc

şi desf şurare a examenului de certificare a
calific

şi frecven
şi a fondurilor necesare pentru distribu

şi a m
şi a modalit

şi de gestionare la nivelul
administra

şcoli în anul şcolar
2014-2015 (M.O. nr. 685 din 19.09.2014)

ţiei Naţionale nr. 4420/2014
pt modificarea art. 38 alin. (1) din Metodologia de organi
zare

ţii înv ţ

ţiei naţionale nr. 4.888/2013 (M.O. nr. 674 din 15.09.2014)

ţiilor care
promoveaz

ţionare al Colegiului Medicilor Veterinari
din 25.10.2013 (M.O. nr. 676 din 16.09.2014)

Colegiul Medicilor Veterinari - Codul de deontologie
medical

ţii nr. 1047/2014 privind
modificarea pct. 1.3.6 din anexa IV la Cerinţele tehnice
pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea,
conservarea, distribuirea, codificarea
ţesuturilor

ţiilor adverse grave survenite în timpul
transplant ţii
publice nr. 1.763/2007 (M.O. nr. 678 din 17.09.2014)

Hot

ţa, circulaţia
ţiilor de depozitare a materialelor

lemnoase ţiilor de prelucrat lemn rotund,
precum

ţiilor
ce revin operatorilor care introduc pe piaţ

ţiei Naţionale nr. 4568/2014
privind acordarea acredit ţ

ţilor de înv ţ

ţiei Naţionale nr. 4554/2014
pt aprobarea modelului diplomei de conversie profesiona
l

ţ

ţa permiselor de conducere reţinute
ţiunilor aplicate conduc

ţiei Naţionale - Metodologia de
organizare

ţilor înv ţ
ţional

ţei distribuţiei, a limitei valorii
zilnice/elev ţia
fructelor ţiei de fructe, a
bugetului aferent acestora, precum ţii de
implementare efectiv

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

. -

-

H.G. nr. 784/2014 pentru modificarea

/

-

. -
-

/

ă ării
profesionale pentru absolven ă ământului profesional
cu durata de 2 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educa

ărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investi

ă dezvoltarea regională prin crearea de locuri
de muncă (M.O. nr. 675 din 16.09.2014)

Colegiul Medicilor Veterinari - Regulamentul de
organizare

ă veterinară din 25.10.2013 (MO 676 16.09.2014)
Colegiul Medicilor Veterinari - Statutul medicului

veterinar din 25.10.2013 (M.O. nr. 676 din 16.09.2014)
Ordinul Ministerului Sănătă

ă utilizate în scopuri
terapeutice, precum

ării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătă

ărârea Colegiului Psihologilor din România nr.
2/2014 privind aprobarea Standardelor de calitate în
serviciile psihologice - Partea generală, Cartea I (M.O. nr.
679 din 17.09.2014)

Colegiului Psihologilor din România - Anexa din
21.03.2014, Standardele de calitate în serviciile
psihologice - Partea generală, Cartea I*) din 21.03.2014
(M.O. nr. 679 din 17.09.2014)

H.G. nr. 787/2014 privind modificarea
G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare

la provenien

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

ă lemn

ării pentru nivelurile de învă ă
mânt, specializările ările profesionale din cadrul

unită ă ământ preuniversitar de stat evaluate în
perioada 2 iunie-1 august 2014, începând cu anul

ă, al suplimentului la diplomă
ării în învă ământ (M.O. nr. 682 18.09.2014)

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 141/2014
privind eviden

ătorilor de autovehicule sau
tramvaie (M.O. nr. 683 din 18.09.2014)

Ministerul Educa
ă

ării absolven ă ământului liceal, filiera
voca ă din 29.08.2014 (M.O. nr. 683 din 18.09.2014)

H.G. nr. 788/2014 privind stabilirea fructelor distribuite,
a perioadei

ăsurilor adiacente distribu
ă

ă

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

Ultimul proprietar al unui autovehicul scos din parcul auto naţional poate solicita
restituirea valorii reziduale a timbrului de mediu pe baza copiei c ţii de identitate a ma

ţiunea , în loc de "radiere pentru export",
relev

ţei de Urgenţ

ăr

ă proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Ordonan ă a Guvernului privind timbrul de mediu pentru
autovehicule, supus dezbaterii publice de Ministerul Mediului ărilor Climatice.

şinii,
dar cu men

şi Schimb

"Vehicul scos definitiv din România"

Potrivit unui comunicat de presă, la Ministerul Finan
ăcut estimări cu privire la

posibilitatea cre
ă 25% începând cu 2016. Impozitele datorate pentru clădiri, pentru terenuri

ăstra actualele niveluri de impozite

ţelor Publice, autoritatea in
ceea ce prive

ţinute la nivelul actual, în condiţiile în care
consiliile locale vor p

şte stabilirea politicii fiscale, nu s-au f
şterii cu 25% începând cu 2015

şi cu înc
şi pentru mijloacele de transport vor fi men

şi taxe locale.

impozitelor locale pe proprietate

CCR a constatat c
-

-

ă sunt neconstitu

ă ământului 84/1995

ă ământului
84/1995 prevede: "La solicitarea scrisă a
părin

ă nu frecventeze orele de religie. În
acest caz situa ă se încheie fără
această disciplină. În mod similar se
procedează ăruia, din motive
obiective, nu i s-au asigurat condi

ă disciplină".
Art.18 alin. (2) din Legea educa

ă a
elevului major, respectiv a părin

ă nu frecventeze orele de
religie. În acest caz, situa ă se în
cheie fără disciplina Religie. În mod similar se
procedează ăruia, din motive
obiective, nu i s-au asigurat condi

ă".
Decizia CCR este definitivă

ă
Cameră sesizată, a adoptat tacit o propunere
legislativă de respingere a Ordonan

ă 55/2014 care permite ca ale
ă- ă un partid timp de 45 de zile, fără

să- ă mandatul.

ţionale
dispoziţiile art. 9 alin.2 teza întâi din Legea în
v ţ

ţiei naţionale 1/2011.
Art.9 alin. (2) din Legea înv ţ

ţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul
poate s

ţia

ţiile pentru
frecventarea orelor la aceast

ţiei
naţionale stabile

ţilor sau a
tutorelui legal instituit pentru elevul minor,
elevul poate s

ţia

ţiile pentru
frecventarea orelor la aceasta disciplin

în calitate de prim

ţei de
urgenţ

şi ale art. 18 alin. 2 teza
întâi din Legea educa

şcolar

şi pentru elevul c

şte: "La solicitarea scris

şcolar

şi pentru elevul c

şi general
obligatorie.

şii locali
s şi aleag

şi piard

Camera Deputaţilor,

Camera Deputaţilor, prima Camer

ţii de consilii judeţene
ţeni nu vor putea ocupa aceste

funcţii mai mult de dou

ă
sesizată, a adoptat tacit o

care prevede că primarii,
pre

ă mandate succesive.

propunere
legislativă

şedin şi consilierii
locali şi jude

ANCOM recomandă consumatorilor să
verifice cu aten

ă achizi ă
electrocasnică sau electronică.

Avertismentul vine ca urmare a unor
controale prin care inspectorii Autorită

ă există în uz echipamente
electrice care nu respectă cerin

ă
ă perturba

ţie specificaţiile tehnice,
precum ţa marcajului CE, atunci
când doresc s ţioneze aparatur

ţii au
constatat c

ţele europene
de compatibilitate electromagnetic

ţii asupra comunicaţiilor
electronice (servicii de telefonie, internet sau
televiziune).

şi existen

şi
provoac

Comunicat de pres@ referitor la
lansarea oficial@ a Portalului legislativ

Ministerul Justi ă lansarea oficială a Portalului legis
lativ, o aplica ă de legisla ă care va permite
accesul gratuit al cetă

ă de
date legislativă na ă, gestionată de Ministerul Justi

ă
ă eligibilă a proiectului este

de 16.486.850 lei, din care 14.013.823 lei reprezintă finan
ă din Fondul Social European, iar diferen

ă de Ministerul Justi
ătre Ministerul Justi

ă de necesitatea solu ării unei probleme majore cu
care se confruntă la momentul actual societatea românească,

ădit al oricărei
persoane fizice sau juridice interesate la legisla ă
actualizată ă, condi ă pentru cunoa

ăspunde

ăutare
disponibile în pagina principală, care generează liste de rezultate
ordonate în func ă, permite o consultare cât mai
facilă de către utilizatori. Informa

ării accesării Portalului legislativ pot fi ob
ărcat în format

electronic direct din Portalul legislativ.

ţiei anunţ
ţie electronic ţie naţional

ţenilor ţiilor publice
ţiul comunitar, la o baz

ţional ţiei.
Portalul legislativ a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Imple

mentarea portalului N-Lex”, cofinanţat din Fondul Social Euro
pean, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacit ţii Admi
nistrative 2007-2013”. Valoarea total

ţarea
nerambursabil ţa de
2.473.027 lei este co-finanţarea asigurat ţiei.

Iniţierea acestui proiect de c ţiei a fost
determinat ţion

ţia în form
ţie esenţial

ţiei la portalul european de legislaţie N-Lex, conform
obligaţiilor asumate de România în calitate de stat membru al
Uniunii Europene, acest proiect r ţelor existente
la nivel european în ceea ce prive ţie.

Porta lu l legis lat iv poate f i accesat la adresa
http://legislatie.just.ro

ţie de relevanţ
ţii suplimentare necesare în

vederea facilit ţinute prin
consultarea ghidului de utilizare, care poate fi desc

-

-
-
-

-

şi al institu şi private, atât
de pe teritoriul României, cât şi din spa

şi
anume asigurarea accesului rapid, liber şi neîngr

şi consolidat şterea,
respectarea şi aplicarea legii în orice tip de activitate.

De asemenea, prin conectarea Portalului legislativ al Minis
terului Justi

şi cerin
şte accesul la legisla

şi, prin intermediul criteriilor de c

Ministerului Justiţie - 12.11.2014

Ajutor specific de minimis
compensatoriu exploata]iilor vegetale

înregistrate în sistemul de
agricultur@ ecologic@

Pentru a veni în sprijinul operatorilor din sistemul de
agricultur

-

ă ecologică a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.
864/2014 potrivit căreia se acordă o schema de ajutor specific
de minimis compensatoriu exploata

ă ecologică.
Obiectivul schemei este de a se asigura un echilibru al

ajutoarelor care se acordă pentru operatorii afla

ă ecologică - sector
vegetal, cu dimensiuni cuprinse între 0,3 - 5 ha

ătorul:
1180 lei, care reprezintă contravaloarea a 270 euro a

compensa ă
de anul 2012, operatorilor înscri ă
ecologică - sectorul vegetal cu exploata

ă contravaloarea a 192 euro a
compensa ă
de anul 2012, operatorilor înscri ă
ecologică - sectorul vegetal cu exploata

ărul de 7676 solicitări înregistrate la
centrele jude ă

ă, comparativ cu numărul maxim estimat de
beneficiari de 9600, precum

ării Rurale are în
vedere instituirea unei noi sesiuni de depunere de cereri,
pentru această schemă, în cursul lunii decembrie a.c.

ţiilor vegetale înregistrate
în sistemul de agricultur

ţi în perioada
de conversie în anul 2013, comparativ cu anul 2012, pentru ex
ploataţiile înscrise în sistemul de agricultur

ţiei financiare a sumelor acordate în anul 2013, faţ

ţii cuprinse între 0,30
ha - 5 ha, inclusiv.

845 lei, care reprezint
ţiei financiare a sumelor acordate în anul 2013, faţ

ţii cuprinse între 5,1 ha -
20 ha, inclusiv.

Bugetul total estimat al acestei scheme este de lei
Având în vedere num

ţene ale Agenţiei de Pl ţi ţie pentru
Agricultur

şi 5,1 - 20 ha.
Cuantumul sprijinului financiar este urm

şi în sistemul de agricultur

şi în sistemul de agricultur

şi Interven

şi bugetul total alocat acestei
scheme, Ministerul Agriculturii şi Dezvolt

�

�

10.600.000

MADR - 10.11.2014
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Hotărâre

Hotărâre

Hotărâre

Memorandum cu tema:

pentru aprobarea Strategiei Na ănătate
2014-2020

.

privind aprobarea Strategiei na
ă ărba

privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor
Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect
acordarea de drepturi salariale. Prin actul normativ adoptat de
Guvern se suplimentează bugetul MAI cu suma de 1.821 mii lei.

Aprobare privind renegocierea
Conven

ă la Madrid la 24 mai
1979.

ţionale de S
ţiuni pe perioada 2014-2020 pentru

implementarea Strategiei naţionale.

ţionale în domeniul
egalit ţii de ţi pentru perioada 2014-2017

ţiuni pe perioada 2014-2017 pentru
implementarea Strategiei.

ţiei între Guvernul Republicii Socialiste România

şi a Planului de ac

şanse între femei şi b
şi a Planului general de ac

şi
Guvernul Regatului Spaniei pentru evitarea dublei impuneri cu

privire la impozitele pe venit şi pe avere, semnat

Guvernul a adoptat aceast

Guvernul a adoptat aceast

ă Hotărâre

ă Hotărâre.

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului
Agriculturii ării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 ''Cheltuieli
de personal'' ă

ă sub inciden G nr. 71/2009
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul
bugetar, O ăsuri fiscal-
bugetare G nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în
domeniul învă ământului ării, precum

ăzute în hotărâri judecătore

ărârea adoptată de Guvern se suplimentează bugetul
MADR, pe anul 2014, cu suma de 6.211 mii lei, pentru plata titlurilor
executorii.

şi Dezvolt
şi titlul 51 ''Transferuri între unit

şi ale
şi cercet şi în ceea ce priveşte

plata sumelor prev şti devenite
executorii în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2013

Prin Hot

ţi ale administraţiei
publice'', pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului III al
anului 2014, care intr ţa prevederilor O u

G nr. 17/2012 privind reglementarea unor m
O u

ţ

. . .

. .
. . .

- .

Acte normative incluse pe agenda }edin]ei Guvernului României din 18 noiembrie
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P ţii a cinci state au participat pe 17 noiembrie, în Praga, la ceremoniile dedicate împlinirii a 25 de ani de la 'Revoluţia de catifea', care a provocat c

ţint

ţiei, a anunţat Casa Alb
ţare în sprijinul dezvolt

re
Banca Central

US Navy a desf Economia Greciei a început s
Pre

UE
Parlamentul European a ratificat acordul de asociere UE-Moldova, care include

Papa Francis va vizita Casa Fecioarei Maria în timpul deplas

şedin

şurat pe o nav
ştere la începutul acestui an, conform noilor cifre prezentate de biroul de statistic şedintele Barack Obama a nominalizat prima femeie

afro-american şului New York, pentru postul de ministru al justi şi Georgia au semnat
un acord de finan şi un acord comercial
aprofundat şi comprehensiv

ăderea
comunismului în fosta Cehoslovacie ă Europeană (BCE) a decis să lase nemodificată dobânda de politică monetară în zona euro la nivelul record de
0,05% ă ă de comandă în Golful Persic prima sa armă cu laser capabilă să distrugă o ă ă înregistreze
o cre ă al Uniunii Europene.

ă, Loretta Lynch, procurorul federal pentru estul ora ă
ării regionale

ării din 28 noiembrie în Turcia

Bagdadul a salutat trimiterea de consilieri
militari, în special americani, în Irak, pentru a-l
ajuta în lupta împotriva grupării Statul Islamic, dar
a calificat această măsură "un pic tardivă dar
salutară". Aceştia provin, în special, din SUA,
Regatul Unit, Fran şi Germania.ţa

Primul ministru al Japoniei, Shinzo Abe, s-a întâlnit cu
preşedintele Chinei, Xi Jinping, la Beijing, unde s-a desf şurat

şi a treia cea mai mare economie din lume s-au r

şi agresiunea Japoniei, în secolul 20, împotriva Chinei.

ă
. Rela

ăcit în
urma disputelor privind un grup de insule din Marea Chinei de Est

Forumul Cooperarea Economică Asia-Pacific ţiile dintre
a doua

UNESCO lansează biblioteca ă gratuită
accesibilă on-line, pentru studen

ă. Pentru moment,
are mai mult

de 300 de articole, 25 de căr

ştiin

ştiin

şi peste 70 de clipuri
video, oferite de revista "Nature".

ţific
ţii din întreaga

lume, plus comunitatea ţific

ţi
World Library of Science (WLoS),

Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (aka. Hi-
SEAS) - o misiune spaţial

ţia pe pantele vulcanului Mauna Loa din Hawaii
- a demarat al treilea proiect de cercetare care simuleaz

ţa alocat

ţine precipitaţii.
Locul nu conţine specii rare, ameninţate sau pe cale de
dispariţie,

ţine un echipaj pe parcursul unui
zbor spaţial spre Marte dar

ţii care se aseam
ţa marţian

ţia, dinamica, comportamen-
tul ţa echipajului, precum

ţial ţa planetei Marte repre-
zint ţiile acumulate de
la aceste studii de cercetare vor ajuta NASA în ziua când va
efectua misiuni reale cu echipaj uman pe Planeta Ro

ţioneaz

ţiona astronauţii pe durata unei lungi
c ţiu", a declarat Dr. Kim Binsted de la Universi-
tatea din Hawaii, cercet

ţi.
Primul etaj conţine o buc ţiu

de lucru comun, zon ţii

ţiile sunt întârziate artificial pentru a simula decalajul
unei transmisii de pe Marte

ţiale presurizate. Misiunea, a treia, început

ă analoagă unei misiuni umane pe
Marte, cu loca

ă
misiuni cu echipaj uman pe Marte.

Suprafa ă studiului se află la o altitudine de 2500
de metri deasupra nivelului mării ă într-un mediu
uscat, stâncos, care este foarte rece, cu pu

ă acolo, echipajul acestei misiuni va
efectua studii detaliate de cercetare pentru a determina ceea
ce este necesar pentru a sus

ă.
Echipa, care include ă, va petrece

8 luni în condi ănă foarte mult cu cele
prezente pe suprafa ă.

Cercetarea privind alimenta

ă scopul principal al proiectului. Informa

ă
ă mintea, cum contribuie persoanele individuale la

echipă ă dinamica echipei în timp, pentru a
anticipa cum vor reac
ălătorii în spa

ător principal în cadrul programului.
Pentru buna desfă

ă cu două etaje, cu un diametru de 11
metri ă locuibilă de aproximativ 93 de metri pătra

ătărie, zona de luat masa, spa
ă de exerci

ă este dotată
cu o saltea, birou

ătitoare similare,
comunica

ăse
ă în 15

octombrie, se va încheia în 14 iulie 2015, urmând ca a patra,
dar ă aibă loc la o dată până acum nedeterminată.

Prima misiune HI-SEAS a inclus 8 persoane şi a durat 120
zile, în anul 2013. Şase oameni de ştiinţă au încheiat studiul.
HI-SEAS 2, cu un echipaj de şase oameni a durat tot 120 de
zile, în anul 2014.

Similar proiectelor descrise, Mars Society a anunţat că
echipajul cu numărul 142 a ajuns la Mars Desert Research
Station (MDRS) în sudul statului Utah, SUA, pentru a începe
pregătirile finale ale misiunii MarsArctic 36, perioada 2014-15.

La fel ca proiectul Hi-SEAS, Mars Society este o
organizaţie non-profit dedicată promovării explorării şi
stabilirii unei aşezări pe Marte. Fondată de către Dr. Robert
Zubrin şi colegii săi în 1998, organizaţia lucrează pentru a
educa publicul, mass-media şi guvernele cu privire la
beneficiile explorării planetei Marte şi importanţa planificării
unei misiuni cu echipaj uman în următorii zece ani.

Locul ales pentru misiune este situat pe Insula Devon, în
nordul Canadei, iar stagiul de cercetare se întinde pe
parcursul unui an.

Cei şapte membrii ai echipei vor fi implicaţi în activităţi
menite a simula condiţiile de pe o altă planetă. Ei vor trăi şi
lucra în staţia Mars Analog Research Stations - un prototip al
habitatului pe care Mars Society intenţionează, în cele din
urmă, să-l plaseze pe Marte unde va servi ca bază principală
a echipajului pentru explorarea mediul marţian.

Mars Society a încercat, în timp, să dezvolte o reţea de
laboratoare în care oamenii de ştiinţă şi inginerii pot trăi şi
lucra în condiţii similare celor de pe Marte. Staţiile care urmau
să fie construite în Europa (European Mars Analog Research
Station / EuroMARS) şi Australia (Australia Mars Analog
Research Station / MARS-Oz) nu au progresat dincolo de
etapele de planificare, din lipsă de fonduri. EuroMARS urma
să fie amplasată în Islanda.

Numeroase studii analogice spaţiale au fost efectuate de-
a lungul anilor, şi, la nivel mondial, studiul Mars500, conduce
ca durată totală a unei singure misiuni, 520 de zile petrecute
de un echipaj în condiţii similare, pe cât se pot realiza pe
Pământ, la bordul machetei unei nave spaţiale, angrenate
virtual într-o călătorie până la Marte şi înapoi.

şi este situat

şi nici situri arheologice sau practici culturale.
În perioada petrecut

şi în timpul petrecut pe planet
şase membri şi o rezerv

şi performan şi alte aspecte ale unui
zbor spa şi o misiune pe suprafa

şie.
"Avem nevoie s ştim mai multe despre modul în care

func

şi cum se schimb

şurare a studiilor, echipajul locuieşte într-
un dom cu structura intern

şi o zon

şi un laborator. Al doilea etaj
are şase cabine de dormit şi o baie. Fiecare cabin

şi un scaun. Hainele sunt stocate sub pat.
Asemenea tuturor misiunilor preg

şi sunt efectuate prin adrese de
email emise de NASA.

Pentru a completa iluzia de a fi pe Marte, atunci când
echipajul nu se g şte în dom, acesta va purta costume
spa

şi ultima, s

Proiecte asemănătoare

PRISMA | 20 - 26 2014 |Noiembrie

A treia misiune Hi-SEASA treia misiune Hi-SEAS

Miniştrii din Consiliul Ocuparea For şi Politic
şanumit

şi
descurajarea muncii nedeclarate.

Se urm şte ca în cadrul platformei s

şi bugetele publice.
Platforma ar urma s

şi de securitate social
şi cele responsabile de migra şi alte p

şi ai angaja

şi în mod necoordonat, în cadrul unor diferite
comitete şi grupuri de lucru. Ea ar permite o cooperare mai eficient

şi de cele mai bune practici, înmul

şi ale UE pentru a face fa
şi de fenomenul înrudit

de activitate fals declarat

şi inspec
şi orient

şi s

şi adoptarea de strategii
regionale sau paneuropene.

Munca nedeclarat

şi, din 2001, face obiectul orient

şişi munc
şi a indicat, de

asemenea, existen

ţei de Munc

ţionale de asigurare a respect ţiei care sunt implicate în
combaterea muncii nedeclarate, fenomen care afecteaz ţiile de
munc ţa echitabil

ţiei care sunt implicate în combaterea muncii nedeclarate,
cum ar fi inspectoratele de munc ţile
fiscale ţie, precum ţi interesate, cum ar
fi reprezentanţi de la nivelul UE ai angajatorilor ţilor. Platforma va
umple un gol existent la nivelul UE, unde, pân

ţie un forum în cadrul c ţii ar putea face
schimb de informaţii ţind astfel puţinele
contacte existente pân

ţionale ţ

ţilor de îmbun ţire a schimburilor de date între administraţiile naţionale
s ţional

ţiile comune
s ţiilor al

c

ţi comune, cum ar fi campanii europene

ţilor publice, luând în
considerare diferenţele dintre sistemele de reglementare din statele
membre. Aceast ţiune a fost integrat

ţei de munc
ţei de munc

ţionat bunuri sau servicii care
presupuneau munc ţi au
declarat c

ţa acestui fenomen într-o gam
ţa unor diferenţe semnificative între statele membre.

ă ă Socială al UE
au ajuns la un acord referitor la o a ă „metodă generală” de creare a
unei platforme europene având menirea de a eficientiza prevenirea

ăre ă se reunească diverse organisme
na ării legisla

ă grav condi
ă, concuren ă

ă reunească toate organismele de asigurare a
aplicării legisla

ă ă sau autorită
ăr

ă în prezent, problema muncii
nedeclarate se discuta sporadic

ă între
organismele care se confruntă zilnic cu munca nedeclarată.

să pună la dispozi ăruia exper

ă în prezent
să examineze instrumentele na ă

problemelor comune cauzate de munca nedeclarată
ă ca fiind independentă

să abordeze aspecte transfrontaliere, de exemplu, explorarea modalită
ătă

ă consolideze cooperarea opera ă transfrontalieră, cum ar fi
schimburile de personal

ă elaboreze principii ări comune pentru efectuarea inspec
ăror obiect este combaterea muncii nedeclarate ă organizeze sesiuni

comune de instruire
să mărească gradul de vizibilitate a problemei prin intermediul unor

activită

ă este definită ca orice activitate remunerată, care este
legală prin natura ei, dar care nu este declarată autorită

ă no ă în Strategia europeană pentru
ocuparea for ă ărilor privind
ocuparea for ă destinate statelor membre. Conform unui sondaj
Eurobarometru efectuat în 2013, aproximativ unul din zece europeni (11 %) a
recunoscut că, în anul precedent, a achizi

ă nedeclarată, în timp ce 4 % dintre cei intervieva
ă au prestat ei în ă nedeclarată. Ancheta a reflectat

inciden ă largă de sectoare

Noua platformă ar urma:
�

�

�

�

�

�

-

Context

Comisia Europeană - IP/14/1166 16/10/2014

Prevenire }i descurajare a
muncii nedeclarate

Preşedintele rus Vladimir Putin

şi 16 noiembrie s-a desf şura a 9-a
edi

şedintele chinez Xi Jinping a anun

a avut o în
trevedere cu ministrul german de Externe, Frank-
Walter Steinmeier la Moscova mar

şedintelui. Nu
au fost oferite detalii legate de aceste discu

şi zile, Steinmeier a avut o
întrevedere cu omologul s

şi Steinmeier a spus,
anterior întâlnirii cu Putin, c şte s

şansele de a ob

şterea PIB-ul lor colectiv cu mai mult de 2 la
sut ştere estimate ale
Summit-ului G20 din 2013 de la Sankt-Petersburg.
Aceast ştere ar duce o suplimentare de 2000
miliarde dolari în PIB în urm

şi Drumul
M

şi inten

şiAfrica.
El a fost de fapt o împletitur

şti consider

-

-

ţi, 18 noiembrie,
a declarat secretarul de pres

ţii. În
cursul aceleia

ţii
cu Putin timp de câteva ore

ţiile au îmbun ţit ţine un
armistiţiu durabil în Ucraina.

Cu ocazia reuniunii liderii statelor membre s-au
angajat s

ţie a Summit-ului G20 va fi g

ţiativele Chinei, Drumul M

ţiei SUA de a dezvolta un drum al
m

ţionat pentru prima oar

ţiu de schimburi înc

ă al pre

ău rus, Serghei Lavrov,
unde au vorbit despre criza din Ucraina. Week
end-ul trecut, la summitul G20 de la Brisbane,
cancelarul german Angela Merkel a purtat discu

ă dore ă vadă dacă
discu ătă

ă adopte reforme cuprinzătoare pentru
cre

ă peste obiectivele de cre

ă cre
ătorii cinci ani.

A 10-a edi ăzduită
de Turcia, în 2015, iar summitul G20 din 2016 va
avea loc în China.

Ini ătăsii
ătăsii maritim sunt considerate ca fiind răspunsul

pregătit de Beijing la noua strategie a SUA pentru
Asia

ătăsii prinAfganistan.
Legat de cultura chineză prin denumire, pentru

că marfa transportată pe acest drum la un moment
dat era mătasea produsă în China, drumul mătăsii
a legat China de Orientul Mijlociu, Europa

ă de drumuri de
caravană, ruta principală legând bazinul Mării
Mediterane cu estul Asiei, dar încrengăturile
purtau mărfurile către peninsula arabică, către
India sau chiarAfrica.

Este men ă în secolul II
î.e.n., însă unii speciali ă că acest drum
a fost un spa ă din paleolitic.

Pe 15
ţie a summit-ului G20 la Brisbane, Australia.

Pre ţat un
fond de 40 miliarde dolari pentru construcţia
megaproiectul "Drumul M

ă

ătăsii" care va
traversaAsia.

Deputaţii europeni au reluat dezbaterea privind planul
de utilizare a datele din registrul cu numele pasagerilor
din UE (PNR) pentru combaterea terorismului

Un proiect de lege care ar obliga companiile aeriene
s ţ

ţi civile.
Propunerea PNR, prezentat

ţi civile în
aprilie 2013.

Dezbatere privind propunerea a primit un nou suflu
din cauza preocup ţ ţiale la
adresa securit ţii interne a UE generate de europenii
care se întorc acas

ţinerea datelor
înainte de sfâr

ţii furnizate de pasageri

ţin mai multe tipuri
date, cum ar fi datele de c

ţii privind biletul, date de contact

ă predea ărilor UE datele pasagerilor care intră sau ies
din UE, cu scopul de a ajuta în lupta împotriva formelor
grave de criminalitate

ă
ă de Comisie în februarie

2011, a fost respinsă de Comisia pentru libertă

ărilor privind amenin ările poten
ă

ă după ce au luptat pentru a

ă finalizeze
lucrările la propunerea UE privind re

ării

ălătorie, itinerariul de călătorie,
informa

ă utilizate.

şi a terorismului, a fost discutat în
Comisia pentru libert

şa-numitul
"Stat Islamic". La 30 august 2014, Consiliul European a
invitat Parlamentul European şi Consiliul s

şitul anului.
Datele PNR sunt informa şi

colectate de transportatorii aerieni în timpul rezerv şi
procedurilor de check-in. Acestea con

şi mijloace de
plat

Datele pasagerilor care
intr@ sau ies din UE

Cultivarea organismelor modificate
genetic pe teritoriul UE

Deputaţii europeni de la comisia pentru mediu au
votat recent recomand

ţiona sau
interzice cultivarea organismelor modificate genetic pe
propriul teritoriu.

Proiectul aprobat intenţioneaz
ţioneze sau interzice cultivarea

de plante care conţin organisme modificate genetic pe
teritoriul lor, chiar dac

ţii au votat

ţia italian

ările pentru plen referitoare la
posibilitatea statelor membre de a restric

ă să permită statelor
membre ale UE să restric

ă acestea sunt permise la nivelul
UE. Eurodeputa

ă de Consiliu privind introducerea unei faze de
negocieri cu companiile producătoare de OMG.

De asemenea, Comitetul a votat pentru deschiderea
negocierilor cu pre ă a Consiliului.

şi pentru a elimina ideea
sprijinit

şedin



Vând la Belin

ăcut
pâine, 130 lei. Tel. 0355-415423,
0749-802683. (RR)

Vând la Sichevi
ă la 1 an, de rasă,

foarte frumoasă, pentru tăiere, 2300
lei; porc până la 150 kg, 1400 lei. Tel.
0767-943102. (RR)

Vând la Sacu porci 140-160 kg,
9 lei/kg. Tel. 0723-553641. (RR)

Vând în Re
ădi

ă,
stare bună de func

ă 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; radiocasetofon.
Tel. 0737-575779. (RR)

Vând la Caransebe ă 2
ani, 2600 lei neg. Tel. 0745-507605,
0725-474668. (RR)

Vând în Timi

ă dormitor,
2 paturi, 2 dulapuri du 2 u

ă, oglindă, 400 lei; mobilă
Drobeta, 750 lei; congelator Arctic
cu 5 sertare, 450 lei; combină
muzicală, radio cd ă, 300 lei;
pre

ă de cusut
marca Pfaff similară Singer, 250 €;
tv Sony color ecran 40x28, în
perfectă stare de func

ă, 250 lei; piese din
mobilă de tineret; costum popular
pentru femei, mărimea 42-44, din
zona Cărbunari, 250 €; candelabre
cu 2-8-12 becuri; chiuvetă dublă din
inox pentru bucătărie, 150 lei; tablou
Cina cea de Taină mărime 50x40,
250 lei; palton din piele întoarsă,
pentru bărba ărimea 48-50; 2
paltoane din piele întoarsă,
îmblănite, pentru femei, culoare gri,
mărimea 42-44; palton din piele
întoarsă, îmblănit, pentru bărba

ămioare

ă de
Fitness, 200 lei. Tel. 0742-493983.

ă.

ţ 10-15 tone de
cartofi de consum, 0.80 lei/kg neg;
100 tone porumb boabe, 0.50 lei/kg
neg. Tel. 0764-427084, 0765-
243303. (RR)

Vând în Re ţa robot de f

ţa viţel la 2.5 luni,
1000 lei; juninc

ţa congelator cu 7
l ţe, 450 lei neg. Tel. 0765-
002978. (RR)

Vând în Re ţa tv color Nei cu
diagonala 51 cm, cu telecomand

ţionare; tv alb
negru Diamant 249 cu diagonala de
61 cm în stare bun ţionare.
Tel. 0725-744644. (RR)

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

ţa mobil

ţuri neg. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând la Anina ma

ţionare, cu
telecomand

ţi, m

ţi;
preţuri neg. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)

Vând la Zorlenţu Mare oi mioare,
str

ţa biciclet

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

şi

şi

şi

şi

ş juninc

ş capre, 280 lei/buc
şi porc, 9 lei/kg sau la schimb cu
lemne de foc. Tel. 0742-127772. (rr)

Vând în Reşi
şi,

noptier

şi caset

şin

şi la al treilea miel care
vine, 350 lei/buc neg. Tel. 0255-
232807. (RR)

Vând în Reşi

-

Vând plită cu induc
ă nouă, în cutie, din

Germania. Pre

ă electrică cu 4 ochiuri,
coarne de cerb, casetă de fier
(40/25 cm), pălării bărbăte

ă de vaci în
Moravi

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

ă neagră nr. 46 nouă,
imita ăciulă, palton
stofă vi

ă culoare
vernil piele (Spania). Tel. 0721-
155683.

Vând 2 fotolii scoică în stare
foarte bună. Tel. 0721-155683.

Vând în Re
ăsu ă,

100 lei; scaune sufragerie, 40
lei/buc; scaune pentru bucătărie
plus o masă de bucătărie. Tel. 0747-
832171, 0355-421514. (RR)

Vând la Cara ă
industrială pentru măcinat cereale la
380 V, 400 € neg. Tel. 0255-232277,
0749-971068. (RR)

Vând în Re
ă

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

Vând la Boc
ă; baloturi de paie; floarea soarelui,

1.50 lei/kg; porumb, 10 lei măsura;
măcinătură pt. animale, 1 leu/kg;

ăsări; vier marele alb cu landras
220-240 kg, 8 lei/kg neg; scroafă
vietnameză, 80-90 kg, pentru tăiat
sau prăsilă, 200 € neg; porci 90-140
kg, 9 lei/kg; grăsuni la 40 kg, 450
lei/buc neg; scroafă marele alb,
gestantă în 1.5 luni, 130 kg, 1500 lei
neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Re

ă, compusă
din amplificator, tuner

ă 9 ani, 2000 lei; ponei, 250 €
neg. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la Boc
ă, 10 lei/balot;

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

ţie electro-
magnetic

ţ 1.000 lei. Tel. 0255-
257476.

Vând sob

ţa, 12 lei/kg neg. Tel. 0748-
259513.

Vând o butelie de aragaz. Tel.
0355-407466.

Vând cabin

ţie astrahan

ţa pat extensibil,
550 lei; fotolii, 150 lei/buc; m ţ

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

Vând la Valea Deni viţel de 2.5
luni, 1500 lei.Tel. 0720-209120 (RR)

Vând în Caransebe

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

şti. Tel.
0255-257476.

Vând brânz

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

Vând blan
şi c

şiniu cu negru nr. 46 nou,
pantofi cu toc 36 şi poşet

şi

şova moar

şi

ş maşin

şa baloturi de lucer-
n

şrot de floarea soarelui; sorg pentru
p

şi

şi radio, 400
lei. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Sacu 3 iepe, 2000
lei/buc; 2 porci, 50-160 kg, 9 lei/kg;
iap

şa baloturi de fân, 8
lei balotul; otav
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Vând la Bozovici junincă Băl
ă, gestantă în 3 luni,

2000 lei. Cumpăr 20 de capre la 200
lei/buc. Tel. 0771-765074. (RR)

Vând la Vârciorova o masă de 6
sau 13 persoane pentru salon sau
living, cu 6 scaune, 300 € neg; orgă
Yamaha, 300 € neg. Tel. 0725-
088890. (RR)

ăcut glicemia +
teste, în stare foarte bună.

Vând la Anina dulap 2 u

ă cu oglindă,
50 lei; vitrinieră, 50 lei; dulap 2 u

ă
macrame, 300 lei; fa ă de masă plus
6 mileuri, 300 lei; serviciu masă 6
persoane, 200 lei; prăjitor pâine,
100 lei; ă neagă din blană, 350
lei; masă dublă 8 persoane, 200 lei.
Tel. 0255-240119, 0741-265920,
0753-877818. (RR)

Vând la Timi

ă de spălat vase, adusă din
Austria, 100 €. Tel. 0762-112012,
0356-417389. (RR)

Vând la Anina vacă de 9 ani
gestantă luna 9-a, 2800 lei; mânz de
1 an

ă ăru ă, 2300 lei.
Tel. 0740-145324. (RR)

Vând la Caransebe
ă, 160-170 kg, 10 lei/kg;

junincă, trebuie să fete, 3000 lei. Tel.
0766-759838. (RR)

Vând în Re
ă, aproape nouă, 500 lei;

jaluzele verticale 2.10, 1.74
ă ăl

ă pliantă, 140 lei;
haină damă din piele; încăl ăminte
din piele pt. toamnă ă; unele
pre

ă de lemn maro,
500 lei. Tel. 0749-226373. (RR)

Vând la Or ă pentru
sacrificare, pre

ă pentru vană,
nouă, 100 lei; rochie de mireasă,
300 lei; costum negru pentru
bărba ă plus 75 de
căr ă 2 persoane,
din lână, 150 lei; tv Schneider, stare
foarte bună, 250 lei; masă tv, 150 lei;
pre

ărcătoare pentru
telefoane celulare Nokia, Motorola

ă

ă de
220V, memorie DDR 256 MB

ă.

ăcitor din cupru
pentru cazan de ă, 200 lei; stupi,
ceară, propolis; aproximativ un
trailer de fân, 300 lei. Tel. 0755-
042152. (RR)

ţata
Româneasc

Vând aparat de f
Tel.

0770-515588, 0737-575779.

ţate, 25 lei/buc;
canapea, 250 lei; toalet

ţ

ţat la c ţ

ţel 3 luni,
rasa belgian

ţa canapea în stare
foarte bun

ţime, în ţime 2.00 m; tablou pictat
în Germania, 1980, 100 lei; serviciu
din porţelan pentru condimente, 12
piese, 75 lei; u

ţ

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

Vând în Re ţa 7 geamuri
termopan cu ram

ţ neg. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând în Re ţa covor persan, 80
lei; covor persan, 450 lei; carpete,
de la 15 lei/buc; masc

ţi, 150 lei; bibliotec
ţi, 170 lei; plapum

ţuri neg. Tel. 0751-847843. (RR)
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 în Re ţa porci mari. Tel.
0724-093929. (RR)

Vând în Boc

ţuic

şi furnir,
200 lei; 4 scaune tapi

şi,
200 lei; dulap, 100 lei; garnitur

şub

şoara telefon Nokia
210 dual sim, 200 lei neg; calculator
nou plus monitor, 200 lei neg;
maşin

şi 6 luni, culoare roşu spre rig,
castrat, înv

ş vi

şi

şi 1 m
l

ş

şi iarn

şi

şova vac

şi

şi Alcatel, în stare foarte bun .

şi
palete de mixer.

şi

şa 2 tablouri din
1938, 200 lei/buc; r

-
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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

10 noiembrie 133.6378
11 noiembrie 132.0668
12 noiembrie 133,1433
13 noiembrie 132,5524
14 noiembrie 131,8491
17 noiembrie 135,1835
18 noiembrie 136,8487
19 noiembrie 136,7200

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
201420 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 1920 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19

20 - 19 Noiembrie 2014Octombrie20 - 19 Noiembrie 2014Octombrie

Vând 4 cauciucuri noi cu jante
195/65, 120 € şi 2 scaune confec-

şova grebl

şin
şi scos cartofi, 450 €;

pr şitoare pe 7 sau 5 rânduri pentru
porumb, 350 € neg; plug cu 3 brazde
cu defect, 200 € neg; Peugeot 309
func

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
2.0 l, Opel Zafira, Volkswagen Toua-
reg an 2000 şi BMW seria 5, 120
lei/set; casc

şi

ţionate la comand

ţional, eventual pentru dez-
membrat, 250 €; tractor Massey
Ferguson de 42 CP, cu înc

ţio-
nare, 3000 € neg; 4 cauciucuri
155x80x13 70Q. Tel. 0255-232277,
0749-971068. (RR)

Vând în Re ţa 4 cauciucuri de
var

ţa BMW seria 320,
an 2001, diesel, consum maxim 5%,
1900 €. Tel. 0743-477019. (RR)

Vând în Caransebe

ţa motociclet

ţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinut

ţe de frân ţ

ţa Opel Astra S
Caravan Break, an 1994, motor de
1600 pe benzin

ţinut

ă pentru copii, 260
€ neg. Tel. 0745-163311.

Vând un reductor de la Electro-
car 1 la 12. Tel. 0355-407466.

Vând Vw Polo 1,2 înmatriculat,
taxe la zi, gri metalizat, 152.000 km,
stare impecabilă, cauciucuri vară/
iarnă, merită văzută. Tel. 0745-
157348, 0355-806864.

Vând la Cara ă meca-
nică pentru întors fân, adaptabilă la
tractor, 100 €; ma ă semănat
cartofi

ă

ărcător
frontal, stare perfectă de func

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)

Vând în Re

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
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, foarte frumoa-
se, 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 integrală, nouă,
200 lei. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Sacu scuter Honda Bali,
motor de 49, înscris, acte la zi, 250
€. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând în Re

ă, dotări, înmatri-
culat pe persoană fizică, taxa nere-
cuperată, acte la zi, bine între ă,
fără rugină, 850 € neg. Tel. 0758-
710137, 0746-890800. (RR)

Vând la Bozovici o remorcă
după tractor, 1800 lei. Tel. 0771-
765074. (RR)

Auto-Moto-Velo
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Vând lăn

ă
frigorifică 5 sertare, 350 lei; cazan
de fontă 30 l, 200 lei; ma ă de
spălat cu pompa de apă defectă,
250 lei; combină muzicală, 50 lei;
ghete de fotbal cu crampoane de
cauciuc mărimea 30, pentru copii,
50 lei; pre

ă pentru tencuială,
cărămiziu, 25 kg găleata la 80 € neg;
costume populare bărbăte

ătase
maro veche de 100 de ani, bej cu
franjuri, pentru cântăre ă
populară, 200 lei/buc neg; dună
pentru 2 persoane, 300 lei. Tel.
0255-233854. (RR)

Vând la Giurgiova porc la 140
kg, 10 lei/kg; vi

ăr că ătoare,
copoi. Tel. 0721-508932. (RR)

Vând în Re 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

ădinari un porc la 170
kg, 10 lei/kg; vi

ăldură,
omologate, cu tiraj natural

ă pe benzină Dolmar-Sachs de
2 CP, lamă de 40, din Germania, 400
lei; drujbă pe benzină Husqvarna
365, lamă de 40, putere 4.6, din
Elve ă, 400 lei. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând col

ă frigorifică cu 7
sertare. Tel. 0765-002978.

Vând în Re
ătărie, 50 lei/

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

Vând mobila de bucătărie 5
corpuri - 2 mari (91 cm) - 2 corpuri
mici (60 cm) o vitrină (fără mască de
chiuvetă - degradată). Pre

ă homeopat, produs în
Germania de Vitorgan, varianta
îmbunătă ă a fostului neypulpin.
Noua variantă vine sub forma a 5
fiole x 2 ml cu concentra

ă din mela-
nă, cro ă, excelentă
calitate, 25 lei/perechea pentru băr-
ba

ţi

ţa combin

ţuri neg. Tel. 0731-
561510, 0753-957339. (RR)

Vând la Sacu 3 porci gra

ţi
sau boabe. Tel. 0768-228976. (RR)

Vând la Cuptoare vopsea
cauciucat

ţe de muzic

ţea de 8 luni, 2000 lei
neg. Tel. 0255-234554. (RR)

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

Cump ţelu

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)

Vând la

ţea de 300 kg, 8
lei/kg. Tel. 0743-508299. (RR)

Vând în Re ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

ţat, diferite modele, garanţie la
montaj, începând de la 400 lei/buc;
drujb

ţia, sigilat

ţar, model deosebit.
Preţ 800 lei. Tel. 0733-594473.

Vând lad

ţa pat extensibil,
500 lei; mese de buc

ţ

ţ 200 lei.
Tel. 0758-707629.

Neypul nr. 10 D7- tratament
paradontoz

ţit

ţii identice.
Termen de valabilitate martie 2018,
preţ 250 lei. Tel. 0720-952025.

Vând
ţi de mân

ţi, 20 lei/perechea pentru femei.
Loc. Cara

şor de aur 14 carate,
galben-alb, 12 g, 1200 lei; telefon
nou Panasonic cu robot, 100 lei. Tel.
0355-409985, 0727-199030. (RR)

Vând în Reşi

şin

şi, în jur
de 120 kg, 10 lei/kg. Tel. 0761-
690834. (RR)

Vând în Timiş porumb ştiule

şti şi
pentru femei; 2 baticuri din m

şi

ş de vân

şi

Şoşdea 2 geamuri în 3
canate de lemn, mari, 1400x1750,
cu rulouri, 300 lei/buc neg; porc 105-
110 kg, 10 lei/kg. Tel. 0746-105860.

Vând la Gr

şi

şi tiraj
for

şi

şi m

şosete de iarn
şeta

şova. Tel. 0255-232239.

Vând televizor Samus lcd cu
diagonala de 81 cm cu probleme la
sistemul de sunet. 150 lei. Tel. 0740-
520382.

Vând termostat cu sondă pentru
încălzire în sistem centralizat, 130
lei. Tel. 0728-813340.

Vând congelator 6 sertare stare
bună. Tel. 0726-237843.
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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.
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ŢA:

ŢA:

Ţ 62

-

ţioner cablaje auto: 144;

confecţioner articole din piele
ţinere ţii ma

agent de vânzări: 1; controlor calitate: 1; fiziokineto
terapeut: 1; lucrător comercial: 1; manichiurist: 1; operator introducere,
validare ă dispecer energetic: 2;

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;

fochist pentru cazane mici de abur: 1; paznic
de vânătoare: 1;

lucrător comercial: 1;

confec

ător
comercial: 1; mecanic între

ă de mare tonaj: 1;
ă de mare tonaj: 1; zidar pietrar: 1;

şi prelucrare date: 1; şef tur

şi înlocuitori: 1; lucr
şi repara şini de cusut

industriale: 1; şofer autocamion/maşin şofer
autocamion/maşin

ĂILE HERCULANE

Ă:
ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 19.11.2014

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

Imobiliare
Închiriez spaţiu comercial. Preţ

120 €/lun

ţa IMR. Tel. 0355-407466.
Închiriez apartament în Re ţa,

lâng

ţ 150 € neg. Tel.
0770-515947, 0722-123422.

Vând în Gherteni

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

ţ

ţirile realizate în 2014,
situat la etajul 2, 26.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)

Ofer spre închiriere în Re ţa, pe
str. Alb

ţile mai puţin ma
ţie. Tel.

0722-828285. (RR)

ţe,
anexe, curte plus gr

ă. Tel. 0728-568448.
V â n d g r ă d i n ă 1 0 0 0 m p

Bârzăvi

ă Comisariat, compus din 3
camere, bucătărie, baie, centrală
termică nouă, termopane, mobilat,
pe termen lung. Pre

ă com-
pusă din 3 camere, bucătărie, hol
închis, bucătărie de vară, anexe,
fântână în curte, apă la stradă,
grădină 1400 mp, mobilară cu ce
este necesar, aproape de gară, se
poate ocupa imediat după întoc-
mirea actelor, 20.000 € neg. Tel.
0737-565825, 0752-670944. (RR)

Vând în Re

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

ătă

ăstrelelor, garsonieră cu
toate utilită ă de
spălat, 100 €/lună plus garan

Vând la ă 2
camere, bucătărie, dependin

ădină 1448 mp,
fântână în curte, 9.000 € neg. Tel.
0758-404838. (RR)

şi

ş cas

şi

şi schimbate,
îmbun

şi

şin

Şemlacu Mare cas

Vând în Lupac cas

ţ

ţial, etaj 2, zona Lunc
ţii Eftimie Murgu.

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

ţa o cas

ţ ţ

ţ

ţa, Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.000 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)

Vând la Rusca Montan
ţe

ţa, plus diferenţa.
Tel. 0754-812188. (RR)

Vând în Re ţa, zona Muncito-
resc, unde întorc autobuzele, cas

ţa, str.

ă 2 camere,

ădină mare cu pomi ă
de vie, fântână în curte ă
prin cădere, anexe, 13.500 € neg.
Tel. 0764-654307. (RR)

ă, în
spatele Facultă

Vând în Re ă în
Moniom, 40.000 € neg. Tel. 0765-
002978. (RR)

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

decomandate, bucătărie, baie cu
gresie ă, holuri, pivni ă,
garaj în curte, apă, gaz, curte

ădină, suprafa ă totală 644 mp,
22.000 € neg; în spatele grădinii un
teren arabil de 7130 mp, 2 €/mp. Tel.
0771-218601, 0748-599721. (RR)

Vând la Apadia casă 2 camere,
4900 €. Tel. 0743-231762. (RR)

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

ă teren cu
fâne

ă în satul Ersig,
comuna Verme ă în 2000
din cărămidă arsă, cu 2 camere,
baie în renovare, multe anexe,
garaj, curte mare, grădină, cocini
pentru porci din beton, în pământ,
curent trifazic, 16.000 € neg sau la
schimb cu apartament 2 sau 3
camere în Re

ă 3
camere, bucătărie, bucătărie de
vară, beci, anexe, 45.000 €; în Re

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

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

şopru închis, şopru pentru lemne,
curte şi gr şi vi

şi fântân

şi

şa 1, str. Bocşa No
u

şi faian
şi

gr

şi

şi pomi fructiferi, 3200 mp,
1400 € neg. Tel. 0355-417988. (RR)

Vând cas
ş, construit

şi

şi

şi
Ştefan cel Mare, apartament

2 camere, buc

şi utilat, parter, 45.000 €
neg. Tel. 0722-551615. (RR)

Vând apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
par

-

-

Matrimoniale
B ţ, studii superioare,

f
ţ
ţului, f

ţii, s

ţ
ţa, la bloc. Tel. 0728-

404513.
Domn 49 ani, nefum

ţat, 2 copii,
locuiesc la ţar ţie cu o
doamn

ţii, doresc cuno ţ
ţii, pentru

prietenie eventual c

ţa, eu
similar 40 ani. Tel. 0723-710230.

Domn 56 ani, singur, doresc s

ţie stabil ţii
tel. 0724-922203 v ţi,
dac ţi gânduri curate.

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

ţie
de prietenie. Tel. 0737-968718.

B ţie de
prietenie/c

ărbat 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.

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

ător,
antialcoolic, divor

ă, doresc rela
ă pentru prietenie/căsătorie,

până în 55 ani. Tel. 0734-819324.
Bărbat 52 ani, 1,75, fără

obliga ă doamnă
maxim 50 ani, fără obliga

ăsătorie. Tel.
0725-348218.

Caut bărbat bisexual, frumos,
sexy, discret, vârsta 25/45 ani,
preferabil căsătorit, din Re

ă
cunosc o femeie simplă ă pt.
o rela ă de durată. Informa

ă rog insista
ă ave

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

ărbat 40 ani, doresc o rela

ărbat 38 ani, doresc rela
ăsătorie. Tel. 0766-

363971.

şi

ştin

şi

şi curat

şte o prietenie
cu o persoan

Domn 45 ani dore

B

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut ma

Caut o persoan -

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

Doamn
ţa, doresc s

ţinere b

şin
şti. Tel. 0744-

577460.

şi gr

şi

ă transport care
merge spre Bucure

ă pentru cons
truit solar ădinărit; persoană
pricepută pentru construc

ă serioasă, cu aparta-
ment în centru Re ă iau
în între ătrân sau bătrână.
Tel. 0771-442191.

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
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Vând la Boc

ă, an 2001, motor de 1.4,
148.000 km, geamuri electrice, acte
la zi, cauciucuri iarnă-vară, 2200 €
neg; ma ă electrică de despoiat
porumbul, 800 lei neg. Tel. 0744-
381141. (RR)

Vând la Băile Herculane moto-
cicletă Honda Hornet din 2005, 600
cmc, 30.000 km, unic proprietar,
portocalie, înmatriculată, stare
foarte bună, 2400 € neg. Tel. 0754-
724283. (RR)

Vând în Re
ă diferite mărimi, jante de

aluminiu ă, ă
medicinală. Tel. 0766-665291. (RR)

Vând la Boc

ă, 3200 € neg. Tel.
0742-992363, 0255-556239. (RR)

Vând la Caransebe ă
Suzuki Baleno, înscrisă în România,
1500 € neg. Tel. 0726-303180. (RR)

Vând la Vârciorova 4 cauciucuri
cu jante pentru Dacia, 155x13, 100
lei neg; 2 electromotoare pentru
Dacia, 100 lei neg; 2 telescoape de
Dacia, 100 lei neg. Tel. 0725-
088890. (RR)

Vând la Timi

ă, 600 €
neg. Tel. 0762-112012, 0356-
417389. (RR)

Vând în Re

ă, culoare albastru,
închidere centralizată, turelă,
cauciucuri noi vară-iarnă, taxa
nerecuperată, impozit la zi, rovinieta
2015, asigurare 2015, ITP 2016,
1050 € neg. Tel. 0255-240618,
0754-014898. (RR)

Vând la Boc ă Hyundai,
771 €. Tel. 0755-042152. (RR)

Vând la Doma ăru ă pe
ro

ările,
taxa nerecuperată, verificare

ă în 2015, 2600 €; ro
ă cu/fără cauciucuri, de la

100 €. Tel. 0754-177166. (RR)
Vând tractor U650 cu plug,

freză, cositoare ă, 5300 €
neg sau schimb cu vi ă sau
porci. Tel. 0735-524733. (RR)

Vând în Timi

ăr cauciuc fa ă de
motocicletă de 90x120x17

ă de
120x60x17. Tel. 0721-508932. (RR)

Vând în Re

ă,
distribu ă, cau-
ciucuri de iarnă, încălzire scaune,
consum foarte mic, înmatriculat în
România, acte la zi, proprietar, stare
foarte bună, 1900 €; catalizator
pentru Opel Astra sau Vw, 200 lei;
electromotor-ventilator pentru
radiator apă pentru Opel Astra

ăgăra

ăr ma
ări. Tel. 0741-631795.

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

şin

şi

şi jante de tabl şi biciclet

şa tractor Interna-
tional, 53 CP, în 3 pistoane, adus
recent din Italia, înscris în circula

ş o maşin

şoara Opel Kadett
din 1988, 4 uşi, motor de 1300,
înscris, acte la zi, stare bun

şi

şa maşin

şnea c

şu Golf 4
înmatriculat recent, toate dot

şi
asigurare pân

şi grebl

ş despoitoare de
porumb. Tel. 0768-228976. (RR)

Cump
şi

cauciuc spate motociclet

şi

şi şi haion, servo
total, ABS, ESP, 4 air-bag-uri, clim

şi
Polo. 0729-824413. (RR)

Ofer spre închiriere garaj pe str.
F şului nr. 25. Tel. 0770-
478743.

Cump şini pentru dezmem-
br

ţa cauciucuri de
iarn

ţie,
nerulat în ţar

ţa Dacia pe injecţie,
an 2001, sau la schimb cu porc 180
kg. Tel. 0754-812188. (RR)

Vând la Anina Opel Astra, an
1994, 1.6 benzin

ţ
ţi de Dacia, 1000 lei; comote

pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând la Oţelu Ro

ţi
de iarn

ţei, vac

ţ

ţa Opel Astra G, an
2000, motor 1200 cmc, benzinar,
model sport, 3 u

ţie pe lanţ, baterie nou

Cump ş in i de fec te ,
avariate sau neînmatriculate. Plata
pe loc. Tel. 0741-631795.

ă r ma

Vând 4 cauciucuri de iarnă
205/55/16 stare bună pre

ă
195/65/15 stare buna pre

ă. Tel. 0726-
237843.

Sta

ţ 45 lei
bucata. Tel. 0722-420002.

Vând 4 cauciucuri de var
ţ 45 lei

bucata. Tel. 0722-420002.
Vând Dacia Nova af. 1999

decembrie, stare bun

ţie auto Z Mac 4200 1500W +
tub de bass pe difuzor Ground Zero
+ condensator de protecţie. Atenţie,
echipamentele nu se vând separat.
Tel. 0721-732041.

Caut „meşterul casei” priceput,
serios, conştiincios. Tel. diminea

şemineuri, renov
şuri. Echip şi

cu experien

şi transport utilaje
Reşi

şi harnic

ştin

şi
cu experien

şi

şi henco, boilere
electrice etc. Tel. 07405-20382.

Electrician schimb şi montez
tablour i electr ice, siguran

ţa
0744-577460.

Caut s

ţii, zid
-

ţ

ţa. Tel. 0741-631795.
Ofer asistenţ

ţ
ţilor comerciale, colaborare

persoane juridice partiţie. Tel. 0727-
505315.

ţe
minime de limb

ţ ţ

ţ

ţa. Tel. 0752-445350.
Instalator profesionist montez

centrale termice, calor i fere,
termostaturi, robinete, apometre,
instalaţii pe cupru

ţe
automate, corpuri iluminat, prize,
întrerup

ă îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0762-326007.

Execut construc ării de
piatră, ări, mansar
de, acoperi ă serioasă

ă în domeniu. Tel. 0740-
558761.

Tractări auto

ă juridică, recupe-
rez debite, intabulări case, terenuri,
rectificări carte funciară, grupe de
muncă, taxe poluare. Tel. 0727-
505315.

Ofer consultan ă jur idică
societă

Doamnă serioasă ă,
caut să îngrijesc bătrâni în Austria
sau în Germania. Am cuno

ă. Am mai lucrat în
ambele ări, am experien ă. Tel.
0771-109874.

Angajez vânzătoare serioasă
ă, pentru raion

mezeluri, în cadrul unui magazin din
Re

ătoare, doze, găuri hote,
diverse. Tel. 0728-813340.
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Administraţia ţional Semenic - Cheile Cara contestParcului Na ă cele
sesizate de GEC Nera, care la rândul ei prezintă răspunsul

şului

Doina M ţii publice al GEC Neraărgineanu, consilier pentru rela

dat de o autoritate a
statului român, care este Garda de Mediu, la cazul tăierilor din zona Mărghitas:

"În UP VII Marghitas s-au produs tăieri ilegale" . Despre faptul ca a fost constatată
existen

ă depinde cine numără. Deci reprezentan ărzii de mediu nu
au făcut deplasarea degeaba. Poate mai grav este că au făcut-o, ca

ă
ărzii de Mediu au dat ă ho

ătură cu legalitatea tăierilor de pe pârâul Semenic, situate în zona de
vecinătate ă a Parcului a ăm
punctul de vedere a autorită

ă nu sunt "tâmpenii" ăimări", ele reprezintă
fapte reale, unde cel pu ăvă

ă s-ar
putea opri la un pod din localită

ă persoane indiferent ce func
ă

ărirea responsabilită ă ă natura în
a

�

�

�

ţa doar a 15 cioate în loc de 50 invocate în comunicatul de presa al GEC Nera
spunem întotdeauna c ţii G

ţii G ţii de lemn
din zonele interzise ale Parcului nu mai pot continua furtul.

În leg
ţie integral

ţilor direct responsabile în acest domeniu. Imaginile
prezentate de Expres de Banat îns

ţin r

ţile situate în aval cu efecte devastatoare; sunt
aspecte departe de a respecta Codul Silvic.

Dl. Sturza este un voluntar al GEC Nera, deci nu un salariat pe banii Guvernului ca
d-l Teodorescu, la fel ca ţi voluntari implicaţi în identificarea acestor cazuri. El
nu are nici un resentiment ţie deţin
în cadrul autorit ţilor sau instituţiilor statului. GEC Nera prin proiectul derulat î

ţii instituţiilor ţilor care protejeaz
ţin cine este în fruntea instituţiei.

şi în alte cazuri,
la sesizarea GEC Nera prin comunicatul de pres şi nu la sesizarea Ad. PN Semenic
- Cheile Caraşului. Reprezentan şi semnalul c

şi posibil în interiorul unei zone de protec ştept

şi "def
şirea peisajului, îngroparea de brazi vii în rambleul

drumurilor nou create şi abandonarea de copaci în albia pârâului, care l-a viitur

şi ceilal
şi nu a atacat niciodat

şi
propune înt şi autorit

şa fel încât sa conteze foarte pu

GEC Nera a realizat o monitorizare a activităţilor ilegale din zona şi din interiorul
rezervaţiei naturale Buhui-Mărghitaş, aparţinând Parcului Naţional Semenic - Cheile
Caraşului.

"Cu această ocazie, pe drumul forestier dintre Celnic şi lacul Mărghitaş au fost
identificate circa 50 de cioate cu tăietură recentă, acoperite de rumeguş, şi opt
trunchiuri de arbori pe marginea drumului, pregătite pentru încărcare în mijloc de
transport", a declarat Doina Mărgineanu, consilier pentru relaţii publice al GEC Nera.

În imediata apropiere a lacului Mărghitaş, s-au construit o casă de vacanţă şi trei
stâne.

"Deşi la Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Caraş-Severin există depuse
de mai mult timp sesizări în legătură cu aceste construcţii, din partea factorilor locali
interesaţi, până în prezent CJGM nu a avut nici o reacţie", spune Doina Mărgineanu.

26 octombrie 2014

Notă de protest
Monitorizările realizate de către Grupul Ecologic de Colaborare Nera în perioada

octombrie - noiembrie 2014, în cadrul proiectului 'STOP tăierilor ilegale de arbori în
pădurile din zona parcurilor naturale plasate în sudul Banatului' care este sprijinit de
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

ă ă tăieri masive de arbori pe cursul superior
al pârâului Semenic, în zona de vecinătate a Parcului Na

ă a parcului.
De

ărui întocmire s-au cheltuit sume
importante din fondurile Comisiei Europene, cui îi pasă de acest document?
Nimănui!

Nu este singurul parc din Romania ale cărui păduri sunt supuse agresiunilor iar
Comisia Europeană cunoa ă că
se pregăte

şi administrat de Funda

şului şi posibil chiar în zona de protec
şi parcul are un Plan de Management, (detalii pe www.greenbanat.ro/Plan_

de_Management_PNSCC_15.pdf), pentru a c

şte acest lucru din moment ce semnalele primite arat
şte României un nou infringement, de data aceasta pe protec

ţia
pentru Dezvoltarea Societ ţii Civile, indic

ţional Semenic - Cheile
Cara ţie integral

ţia naturii.
11 noiembrie 2014

Ora ăzduit cea mai mare expozi ăsări
ării. La eveniment au participat 120 de crescători de

animale ări cu peste 1.000 de exemplare inedite.
La această expozi ă au participat crescători de păsări de

rasă din România, Serbia ători de animale fac
parte din 12 asocia

ăini Brahma ăzduită în
Sala de sport “Valeria Borza”.

Organizatorii acestui eveniment au fost Asocia ătorilor de Iepuri
ăsări de Rasă Tibiscum Banat, în parteneriat cu Primăria Municipiului

Caransebe ă “George Suru”.

şul Caransebeş a g şi
animale mici din vestul

şi pas

şi Ungaria. Cei 120 de cresc

şte Toulouse, iepurii
Uriaş German sau g şi Cochinchina. Expozi

şi P
ş şi Casa de Cultur

ţie de p
ţ

ţie internaţional

ţii din Banat.
Printre exemplarele expuse s-au putut admir: gâ

ţia a fost g

ţia Cresc

ţElena Fran

Tăieri de arbori
ă Buhui-Mărghita

şi construc
ş

ţii ilegale în
rezervaţia natural

Expoziţie internaţională de păsări ăşi animale mici de ras


