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

ă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, hol, canalizare proprie,
faian ă, gresie, teracotă, u ă
metalică, fosă septică, grădină
18.000 €. Tel. 0255-236325.

Persoană fizică închiriez aparta-
ment lângă Comisariatul Militar,
mobilier nou, centrală termică,
aragaz, frigider, termopane, bloc
izolat ă.
Tel. 0770-515947, 0722-123422.

Vând grădină 3000 mp, o
cameră, vie, pomi fructiferi, fântână,
anexe, materiale construc

ă. Calea Timi

ă, în
spatele Facultă

şi sta

ş

şi acoperit. Pre

şin şorii, Fabrica de
Pâine. Pre

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

Vând urgent cas

ţ

ţ 120 €/lun

ţii, acces
ma

ţ avantajos. Tel. 0255-
254166, 0742-159540.

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

ţii Eftimie Murgu.
Preţ negociabil 28.000 €. Tel. 0721-

749143, 0744-392317.
Vând la G

ţa total

ţ

-

ţ ie
exterioar ţ
15.800 € neg. Tel. 0740-844081.

ţit, mobilat sau nu, et. 3/4,
situat în spatele Protecţiei Copilului,
zon

ţa. Preţ negociabil.
Tel. 0355-808073.

Vând cas
ţiri, 3 camer

ţ
-

ţie. Tel. 0730-
969261.

ătaia 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 fizică vând aparta
ment 2 camere semidecomadat,
geamur i te rmopan, izo la

ă, etaj 4, bloc acoperit. Pre

Vând apartament 2 camere,
îmbunătă

ă foarte bună. Posibil
ă în Re

ă Boc ă cu
îmbunătă ă, bucătărie,
baie, coridor, debara, terasă, gresie,
faian ă, podele laminate, termopne,
central termică, anexe, curte, grădi
nă, acces auto. Tel. 0771-449583.

Închiriez garsonieră, 90 € chirie
plus 100 € garan

şi teren arabil,
suprafa

şi pivni

Persoan

şi schimb
cu cas şi

şa Montan

Vând cas ţa, str.
Oţelului, nr. 18, cu 3 camere,
buc ţ

ţ 28.000 €
neg. Tel. 0728-981708.

ă în Re

ătărie, cămară, baie, pivni ă,
aproape de centru. Pre

şi

Vând apartament 2 camere
confort 3, etaj 2 din 4, central

ţ

-

ţul pieţei. Tel. 0740-
520382.

Proprietar vând apartament 2
camere, termopan, pode le ,
central ţ

ţ

ţi, cu front stradal, cu utilit ţi,
foarte bun pentru construcţie cas

ţ

ţ bun cas în V
ţ

ţi, la 20 m de pârtia de schi.
Preţ 35.000 €. Tel. 0726-701010.

Persoan

ţie
pod cu pod lateral

ţie ext/int inst. el cupru
termopane centrala gaz/curent
utilat. Tel. 0744-122543.

ă,
termopane, izolat termic, podele
laminate, faian ă, gresie, u ă
metalică, 16.990 €. Tel. 0728-
813340.

Persoană fizică cumpăr aparta
ment 2 sau 3 camere, amenajat sau
nu, ofer pre

ă, faian ă, etaj 2/4, 17.200 €
sau schimb cu 3 camere, ofer
diferen ă. Tel. 0771-533291.

Vând teren Bratova 5700 mp cu
utilită ă

ă
de locuit sau vacan ă. Tel. 0726-
701010.

Vând la pre ă ăliug
suprafa ă totală de 750 mp, cu
utilită

ă fizică vând aparta
ment 3 camere penthouse, deco
mandat, pe două nivele, scară
interioară, 2 băi mari, bucătărie
mare, 4 balcoane, izolat, placat
complet cu aglomarmură

ă camere, u

ă la subsol, situat în Valea
Domanului. Tel. 0749-247912.

Vând apartament 3 camere
decomandat, 2 băi, 2 balcoane,
izola

ş

şi parchet
lemn în dou şi şi geamuri
lemn schimbate, etaj 8-9 izola

şi pod deasupra
cu posibilitate de extindere şi depo
zitare, box

-
-

-

Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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Vând 2 case în Moniom. Tel.
0765-002978.

Vând apartament 3 camer,e
Parcul Siderurgistului, 3 holuri, 2
b ţuri, parter înalt. Tel. 0355-
407975.

Vând cas
-

ţ
ţ neg. sau schimb cu

apartament 2 camere conf. 2 sau 3 +
diferenţ

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.

Vând în zona Lunc ţia
de autobuz, apartament 2 camere
decomandat, bl. 32, sc. 3, parter, 60
mp. Tel. 0720-311810.

Vând cas

ţ

ţi privatizare.
Tel. 0745-932492.

Vând garsonier

ţ 10.500 € neg. Tel.
0741-528025.

Vând cas

ăi, 2 spai

ă din cărămidă arsă,
complet utilată, 3 camere, hol, bucă
tărie, baie, terasă mare acoperită,
magazie lemne, ă
termică. Pre

ă. Merită văzută. Tel. 0772-
041821, 0752-951705.

Vând în Re

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

ătă

ă, lângă sta

ă mare, frumoasă, 4
camere + bucătărie, coridor cu
gresie, ă, în Clopodia
nr. 519 jud. Timi

ă în
Govândari. Tel. 0770-426355.

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

ătărie mobilată la
comandă, posibilită

ă 2 camere,
ferestre termopan, centrală termică,
u ă metalică. Pre

ă în Brebu Nou. Tel.
0728-981708.

şpai şi cu central

şi

şi schimbate,
îmbun

şosea asfaltat
ş. Tel. 0745-518951.

Caut chirie într-o garsonier

şi
schimbate, buc

ş

Realizarea dispozitivului de către
Deta

ă
al Batalionului 183 Artilerie 12.20

Întâmpinarea persoanelor oficiale 12.27 - 12.30
Prezentarea onorului, salutul drapelului de luptă 12.30 - 12.32
Intonarea Imnului na

ărbătorirea
“Zilei Na

ă

şamentul de Onoare 12.15
Introducerea în forma

şamentului de onoare
şi ocuparea locului stabilit în dispozitiv 12.35 - 12.38

Oficierea serviciului religios 12.38 - 12.50
Rostirea alocu

şurarea paradei militare locale 13.10 - 13.25

ţie a drapelului de lupt

ţional al României 12.32 - 12.35
Salutarea deta

ţiunilor referitoare la s
ţionale a României” 12.50 - 13.05

Realizarea dispozitivului paradei militare 13.05 - 13.10
Desf

Programul
ceremonialului militar / religios şi

a paradei militare locale cu
ocazia sărbătoririi

Zilei Naţionale a României

Ministerul Apărării Naţionale
Garnizoana Re ţaşi

...pag. 6-7

....pag. 3

....pag. 2

civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

...pag. 4

...pag. 5

Anunţuri,

publicitate

Primăria Re
ă

şiţa
ne informeaz

Cercetarea "Sub Lupă"

Prima misiune în
Sistemul Pluto şi
Centura Kuiper

Activism împotriva
violenţei asupra Femeii

Comisia UE
sporeşte transparenţa

Acordarea tichetelor de
masă în format electronic

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Institu -

-

.

ţia Prefectului - judeţul Cara
ţa ţa organizeaz

ţionale a României”, în
Piaţa 1 Decembrie 1918 din Re ţa. Dup

ţi s ţenii municipiului Re ţa, reprezen
tanţi ai autorit ţilor publice locale, ai partidelor politice, ai asociaţiilor,
ai ligilor ţiilor, veterani de r

ţi ţi ai mass-media

ş-Severin, Prim
şi şi Garnizoana Reşi

şi şi
parada militar

şi

şi funda şi
în retragere, elevi, studen şi reprezentan

ăria Municipiu
lui Re ă în 1 decembrie 2014, la
ora 12:30, manifestările dedicate „Zilei Na

ă ceremonialul militar
ă, va urma un program artistic de muzică folclorică.

Sunt invita ă participe cetă
ă

ăzboi, cadre militare în rezervă
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În aceast

În perioada 26 28 noiembrie 2014 Serviciul
Public „Biblioteca Municipal

:
-

-

-

ă săptămână, centrele de servicii
sociale din cadrul Primăriei Municipiului Re

ă Ziua Na ă a României.
În data de 27 noiembrie 2014, de la ora 11:00, la

Centrul de Servicii de Asisten ă Socială pentru
Persoane Vârstnice va avea loc o prezentare despre
semnifica ă de
avocatul Cornel Sătmărean, care va fi urmată de o
masă festivă oferită beneficiarilor centrului.

În data de 28 noiembrie 2014, de la ora 12:30, la
Centrul de Zi „ABC” iar de la ora 13:00, la Centrul de
Zi „Maria” vor fi organizate ac ărora
copiii vor sus

ă” Re ă
campania „Dă o jucărie, fă o bucurie, leagă o
prietenie”, edi ăreia au fost
colectate rechizite ării pentru copiii defavoriza

ă
ă ământ din cartierele Secu

ă următorul calendar
miercuri, 26 noiembrie 2014, ora 10:00 - depla

sare la unită ă ământ din cartierul Secu cu
elevii Colegiului Na

ă
ac

ă” (G.A. Petculescu nr. 1) cu
participarea copiilor din Centrul de Zi „Maria”

ă r. 8 Re

ădini

ă gospodărire a
municipiului Re

ăzi din municipiu:
(Lend, Muncitoresc, zona centrală, Lunca
Pomostului, Moroasa, Lunca Bârzavei), conform
contractului nr. 23.776/17.12.2013.

În data de 18 noiembrie 2014, angaja ă
ă pe str. Castanilor, în zona

ării autorilor faptei. Pe această cale,
facem apel la to ă ă sesizeze Poli ă
Re ărul de telefon 0730 107
962, în cazul în care observă persoane care distrug
sau sustrag co

ăria Municipiului Re

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

ă dezbaterii se pot depune la
Centrul de Informare

ăriei Municipiului Re

ă în data de 2
decembrie 2014, ora 16.00.

ări de arbori prin Serviciul Public-Direc

ării speciilor
de arbori ării planta

ă din
zonele Lunca Bârzavei, Lunca Pomostului,
Muncitoresc, Lend.

Vor fi plantate mai multe specii de arbori înce
pând din cartierul Lunca Bârzavei precum: arbori de
lalea (30 de bucă ă

ătoare, materialul dendrologic va
fi completat prin noi achizi

ăptămâna 17-21 noiembrie 2014, în
municipiul Re ările de montare a
decora ărbătorile de iarnă în
zonele Centrul Civic, Parcul Tricolorului,
I.L.Caragiale, complex comercial Henn
ătre muncitorii Serviciului Public - Direc

ăpezire.

ări de
pregătire pentru asfaltare a parcării

ări de repara
ălii de sport de la ă nr.

9 ări de toaletare a arborilor, conform graficului
existent, în zona Căpitan Ioan Poptelecan, Pia

ădini

şi

şi

şi juc

şi „ABC” precum şi de la unit
şi Câlnic, în cadrul

mai multor ac

şi

şi
şi

Şanselor Tale - România 2014, din perioada 24 - 30
noiembrie 2014;

ora 14.15 la sediul central al Serviciului Public
„Biblioteca Municipal

şi
Şcoala Gimnazial şi

şi

şi
şi şuri stradale în zona

bulevardelor şi a principalelor str

Şcolii
Gimnaziale nr. 1 (Şcoala de beton) au fost sustrase
coşurile stradale. Operatorul, S.C. Supercom S.A., a
depus o plângere la Poli şi

şi

şurile stradale.

Prim şi
şi şi institu

şi
peisagistic Centrul Civic al Municipiului Reşi

şi eventualele
proiecte pe tema supus

şi Rela
şi

şi Amenajarea Teritoriului doamnei
arhitect şef Opriş Margareta, pân

Începând de miercuri, 26 noiembrie 2014, la
nivelul municipiului Reşi

şi Repararea Patrimoniului
Consiliului Local, în vederea diversific

şi a complet

şi liquidambar (40 de buc

şi

şi Intim de
c

şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local, Serviciul de Iluminat Public şi Desz Şi
în acest an, au fost achizi

şi Centrul Civic.
De asemenea, au fost efectuate lucr

şi a trotuarului pe
Str. A.C. Popovici (Vama Reşi şi de construc

Şcoala Gimnazial
şi lucr

ţa
marcheaz ţional

ţ

ţia zilei de 1 decembrie, susţinut

ţiuni în cadrul c
ţine scurte programe artistice dedicate

Zilei Naţionale a României.

-
ţa deruleaz

ţia a II-a, în urma c
ţi.

Acestea vor fi donate copiilor din Centrele de Zi
„Maria” ţile de
înv ţ

ţiuni dup

ţile de înv ţ
ţional „Mircea Eliade” Re ţa;

joi, 27 noiembrie 2014, ora 10:00 - la Colegiul
Naţional „Mircea Eliade” Re ţa - cu participarea
copiilor de la Centrul de Zi „ABC” Re ţa. Aceast

ţiune are loc în cadrul Festivalului Naţional al

-

n ţa;
vineri, 28 noiembrie 2014, ora 10:00 - deplasare

la gr ţa din cartierul Câlnic cu elevii Colegiului
Naţonal „Mircea Eliade” Re ţa.

Continuând acţiunile de bun
ţa, S.C. Supercom SA-punct de

lucru Re ţa a montat co

ţii societ ţii
au constatat c

ţia Municipiului Re ţa în
vederea identific

ţi cet ţenii s ţia Local
ţa, la dispecerat, la num

ţa a lansat o invitaţie
arhitecţilor din municipiul Re ţa ţiilor publice
de a transmite propuneri cu privire la proiectul de
modernizare a Centrului Civic al municipiului.

În data de 17 decembrie 2014, la sediul
administrativ din Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, ora
13:00, va avea loc o dezbatere public

ţi s
ţa”.

Propunerile, sugestiile, opiniile

ţii cu publicul, camera nr.
1, parter, Corpul I al Prim ţa, P-
ţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, sau on-line pe adresa de
e-mail resita@primariaresita.ro, în atenţia Direcţiei
de Urbanism

ţa vor fi efectuate noi
plant ţia
pentru Întreţinerea

ţiilor.
Sunt vizate în principal locurile de joac

ţi) ţi).
În perioada urm

ţii, conform bugetului
alocat.

În s
ţa, au început lucr

ţiunilor festive pentru s

ţia pentru
Întreţinerea

ţionate elemente
decorative noi, conform bugetului alocat, care vor fi
amplasate pe Bd. Revoluţiei din Decembrie, Bd.
Republicii, Parcul Tricolorului

- ţa) ţie a
unui zid de sprijin în zona Rândul II, pe o lungime de
circa 57 m.Au mai fost realizate lucr ţii la
învelitoarea s

ţa 1
Decembrie 1918, Gr ţa PP nr. 5.

�

�

�

�

Biroul de presă

Primăria şiţa ne informeazăRe

În perioada 25 noiembrie-10 decembrie 2014, la nivel internaţional,
se derulează campania „16 Zile de Activism Împotriva Violenţei asupra
Femeii”. Campania are drept scop să atragă atenţia la nivel local, naţio
nal şi global asupra diferitelor forme de violenţă cu care se confruntă
femeile. Întrucât violenţa este o încălcare a drepturilor omului,
campania se desfăşoară între două zile cu semnificaţie deosebită: 25
noiembrie - Ziua Internaţională Împotriva Violenţei Asupra Femeilor,
respectiv 10 decembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin (şi, desigur, Poliţia
Română) se implică în derularea campaniei „16 Zile de Activism
Împotriva Violenţei asupra Femeii”, urmând a fi desfăşurate, în
intervalul menţionat, în tot judeţul, activităţi de informare orientate
asupra grupurilor ţintă.

Noul Cod Penal tratează în mod expres violenţa în familie. Astfel în
art. 199 - „Violenţa în familie” se arată în cazul în care victima unei
infracţiuni de omor, omor calificat, loviri sau alte violenţe, vătămare
corporală, lovituri cauzatoare de moarte este un membru de familie,
maximul special al pedepsei aplicată pentru agresor se majorează cu o
pătrime. Victimele violenţei în familie trebuie să ştie că Legea Nr. 217
din 2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie prevede măsuri de siguranţă care se pot lua în astfel de cazuri,
între care: primirea victimelor în centre de primire în regim de urgenţă
(adăposturi, a căror locaţie este secretă pentru publicul larg), obţinerea
de la instanţă a unui ordin de protecţie prin care să se dispună, cu
caracter provizoriu, una sau mai multe măsuri - obligaţii sau interdicţii la
adresa agresorului şi în beneficiul victimei. Aceeaşi lege prevede şi
sancţiuni contravenţionale.

Violenţa în familie se poate manifesta sub diverse forme: verbală,
psihologică, fizică, sexuală, economică, socială sau spirituală. Tocmai
de aceea şi având în vedere că lucrurile care se petrec în spatele uşilor
închise ale fiecărui cămin rămân în cele mai multe cazuri ascunse, este
important ca fiecare dintre noi să acorde atenţie victimelor tăcute ale
abuzurilor (rude, prieteni, cunoştinţe, colegi etc.).

Sunt câteva semne comune care pot fi observate la victimele
violenţei în familie

se tem în prezenţa agresorului, au un comportament rezervat şi se
străduiesc în permanenţă să-i facă pe plac acestuia şi să-i
îndeplinească toate dorinţele;

ce spune sau ce face abuzatorul este literă de lege pentru ele;
nu au încredere în propriile idei şi calităţi, se subapreciază fizic şi

intelectual, se tem să-şi exprime părerile.
îşi schimbă treptat felul de a fii, devin introvertite şi triste;
fac referiri la faptul că partenerul este gelos, că le urmăreşte şi le

bănuieşte de infidelităţi închipuite;
trebuie să spună mereu cu cine ies, unde şi ce fac şi să ceară

permisiunea partenerului pentru orice;
cu ajutorul îmbrăcămintei sau ochelarilor de soare ascund semnele

violenţelor fizice pe care le suportă, oferind explicaţii stângace, cum că
ar fi căzut sau au avut un accident;

lipsesc de la cursuri sau de la serviciu deseori, nemotivat;
îşi vizitează foarte rar familia, întrerup legăturile cu prietenii şi

rareori ies în public cu partenerul abuzator;
accesul la bani sau la proprietăţile familiei este restricţionat de

agresor;
sunt depresive şi în unele cazuri au tentative de suicid.
Odată observate unele dintre aceste semne, sunt şi câteva lucruri

pe care le puteţi face pentru a ajuta o victimă
vă puteţi exprima îngrijorarea faţă de situaţia pe care bănuiţi că o

trăieşte fără însă a-i da sfaturi şi a vă implica în deciziile personale;
nu o judecaţi şi nu o forţaţi să vă spună ce se întâmplă în casă;

lăsaţi-o pe ea să hotărască când şi ce poate să vă dezvăluie;
ajutaţi-o cu tot ce are nevoie dar nu condiţionaţi ajutorul în nici un fel;
ascultaţi-o şi susţineţi-i hotărârile.
Ori de câte ori bănuiţi existenţa unui abuz intrafamilial, încearcă să

discutaţi separat cu victima, să-i arătaţi că vă preocupă ce i se întâmplă
şi că sunteţi alături de ea. Asiguraţi-o că sunteţi gata să-i ascultaţi
problemele şi că lucrurile pe care vi le va dezvălui vor rămâne
confidenţiale. Sunt şi cazuri în care victima nu doreşte să vă implicaţi şi
nu doreşte să se afle situaţia ei. Respectaţi-i decizia şi spuneţi-i doar că
sunteţi gata să ajutaţi la nevoie.

În cazul conflictelor familiale, poliţia acţionează în urma depunerii
unei sesizări scrise la sediul unităţii de poliţie de pe raza de domiciliu a
victimei, în urma unui apel telefonic la ofiţerul de serviciu al
secţiei/unităţii de poliţie locale, a unei solicitări prin Serviciul Unic
pentru Apeluri de Urgenţă - 112 (care poate fi făcută de oricine are
cunoştinţă de astfel de evenimente negative), a unei sesizări verbale
făcută direct la agentul de poliţie din dispozitivul de siguranţă publică şi
patrulare sau se poate sesiza din oficiu.

De asemenea, victima trebuie să ştie că poate sesiza cu plângere
prealabilă penală organul de cercetare penală sau procurorul în astfel
de cazuri.
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16 Zile de ctivism mpotriva
iolen eii

a î
v ţei asupra Fem

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Primăvara”
din Reşiţa, organizează joi, 27 noiembrie şi vineri, 28
noiembrie 2014, cea de-a doua ediţie a Proiectului
Judeţean „România e şi ţara mea”.

Concursul se va desfăşura în cadrul Proiectului
Educaţional Judeţean „România e şi ţara mea”, având
ca parteneri: Consiliul Judeţean Caraş-Severin,
Inspectoratul Şcolar al judeţului Caraş-Severin,
Muzeul Banatului Montan din Reşiţa şi Asociaţia
„Pentru Copiii Primăverii”.

Joi, 27 noiembrie, se va organiza Vernisajul
„România e şi ţara mea”. În cadrul Proiectului
Educaţional Judeţean menţionat, preşcolarii şi
şcolarii din unităţile de învăţământ din judeţ şi nu
numai, vor participa cu lucrările realizate, lucrări pe
tema impuls 1 decembrie - ziua unităţii naţionale,
urmând ca acestea să fie prezentate în cadrul
expoziţiei organizate la Muzeul Banatului Montan, în
perioada 27 noiembrie - 05 decembrie 2014, în
intervalul orar 09:00 - 16:00.

Vineri 28 noiembrie 2014, de la ora 9:00, la Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă „Primăvara” din Reşiţa
va avea loc Simpozionul „Incluziunea şcolară şi
profesională a copiilor cu Cerinţe Educaţionale

Speciale”, din cadrul aceluiaşi proiect judeţean „România e şi ţara mea”.
La acest Simpozion cadre didactice din judeţ şi din ţară. Fiecare va contribui cu lucrăti specifice

incluziunii şcolare şi socio-profesionale ale elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi se vor organiza o
serie de ateliere la alegere

Legislaţia privind integrarea copiilor cu CES;
Intervenţia timpurie - rolul ei în prevenirea instalării deficienţei/dizabilităţii;
Adaptarea curriculară;
Evaluarea diferenţiată;
Planul de intervenţie personalizat.
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„România e şi ţara mea”



Foşti angaja

şedin
ş-Severin

şele cu tradi
şa

ţi CET solicit
ţ

ţa
ordinar ţean Cara

ţie ale
judeţului continu

ă ajutoare de
urgen ă pentru încălzire

Rectificare pozitivă de buget în
ă a Consiliului Jude

”Viziuni” despre ora
ă cu Boc

Un număr de 11 fo
ăriei ajutoare de

urgen ă. După spusele edilului Re
ărârilor

Consiliului Local suma de 500 de lei ca ajutor de
urgen ă. Cei care se încadrează criteriilor de alocare
a sumelor privind sprijinul pentru ajutor de încălzire
pot face obiectul unei noi hotărâri de guvern.

Administra ă adună date despre
persoanele care se încadrează la ajutoare de
urgen ă pentru încălzire ă în
data de 28 noiembrie.

Cei 11 solicitan
ă, dar

edilul sus ă se încadrează criteriilor
Serviciul Public "Direc ă Socială”,
ace ă mai mare de bani ca ajutor
pentru încălzire.

ă a Consiliului Jude

ă rectificare însumează 26 miliarde de lei
vechi pentru patru institu ă socială din
jude ă cum a precizat pre

ăverde.
La venituri se încadrează

ări

ă nerambursabilă (aproape 8
milioane de lei), precum

ă cu
suma de 7 milioane 600 de mii de lei.

Restul hotărârilor de pe ordinea de zi a
ă

ă ale administra ă cum a preci-
zat chiar pre ăverde.

ă la Biblioteca Germană
”Alexander Tietz” edi ă a căr

ă cu 4 ani a apărut proiectul ”Viziuni”, titlul
generic al unei serii de căr

ă serie a fost dedicată

municipiului Re
ă care a apărut o carte despre Anina

ă cum a declarat criticul literar Gheorghe
Jurma. Volumul ”Boc ă de fapt
”multiple puncte de vedere asupra acestui loc cu
foarte bogate

ă, în cazul acestei
căr

ă atât trecutul cultural al Boc

ă, fie prin versuri

ă Boc ă
ă în perioada interbelică a fost considerată

sta ă.
Mai sunt relatări despre arti

ă o imagine nouă
asupra ora ă Boc ă, nu a
mai avut o asemenea carte”, a precizat criticul literar
Gheorghe Jurma.Acesta a mai dezvăluit faptul că va
veni rândul ă fie prezentate într-o
carte, Caransebe ă ora

ărută la Editura „Banatul Montan“, avându-i ca

ă texte în limba
română ă.

Cartea a apărut cu sprijinul financiar al
Departamentului pentru Rela

ă Guvernul României.
Ea va fi prezentată mar

ănean

ă.

şti angaja
şi

şi
ştia ar fi primit conform hot

şi care au întârziat pân

ştia vor primi o sum

În şedin

şi la cheltuieli.
Aceast

şedintele Consiliului
Jude

şi resursele
suplimentare provenite din ramburs şi subven

şi subven

şedin

şedintele acesteia, Sorin Frunz

Luni seara a fost lansat

şa: Viziuni/ Bokschan: Visionen”.
În urm

şe din Caraş-Severin.
Prima carte din aceast

şi
şi acum

Bocşa, dup
şa - Viziuni” înseamn

şi interesante tradi

şei cât
şi tradi şi multe alte
evenimente care sunt relatate fie prin fragmente de
proz şi pagini documentare din
revistele bocşene.

Mai sunt capitole care relateaz şa turistic şi
faptul c

ştii importan
şi al

şului pentru c şa, cu siguran

şi altor oraşe s
ş şi Oravi şe, de

asemenea, cu foarte mare tradi

şi coordonatori şi prefa
şi Erwin Josef şedintele

Forumului Democratic al Germanilor din Caraş-
Severin, albumul cuprinde pe lâng

şi texte în german

şi la
Bocşa, primarul urbei, Eugen Cism

şi la lansarea care a avut loc la Biblioteca
German

ţi ai ”SC CET 2010
Re ţa SRL” au solicitat Prim

ţ ţei, Mihai
Stepanescu, ace

ţ

ţia local

ţ

ţi, fost angajaţi, au centrale
termice achiziţionate cu câteva luni în urm

ţine ca dac
ţia de Asistenţ

ţa ordinar ţean a fost
rectificat pozitiv bugetul judeţului, atât la venituri cât

ţii de asistenţ
ţ, dup
ţean, Sorin Frunz

ţii
de la bugetul de stat, în cadrul proiectelor cu
finanţare extern

ţii de la bugetul de
stat pentru finanţarea camerelor agricole (7,10 mii
lei).

Legat de cheltuieli, acestea se majoreaz

ţei
ordinare din luna aceasta s-au referit la activit ţi de
rutin ţiei judeţene, dup

ţia bilingv ţii album
„Boc

ţi dedicate principalelor
ora

ţa, acum aproximativ 4 ani.
Dup

ţii culturale, puncte
de vedere care se concretizeaz

ţi printr-o serie de rubrici”, a precizat Gheorghe
Jurma.

Cartea prezint
ţiile folclorice, etnografice dar

ţiune climateric
ţi ca:

Tiberiu Botli, Constantin Lucaci ţii.
”Este o carte care....ne ofer

ţ

ţa, dou
ţie.

Ap
ţatori pe Gheorghe Jurma -

critic literar Ţigla, pre

ţii Interetnice de pe
lâng

ţi, 25 noiembrie
ţu fiind

prezent
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Debitor: SC Avenzio SRL cu sediul în loc. Reşi
ş-Severin, înmatriculata la ORC Caraş-Severin sub nr.

J11/1034/2005 CUI 18154312, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV
RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3,
telefon: 0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este .

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

şoara,Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
, ora având ca ordine de zi: prezentarea situa

şoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

şi

şi şterii 13.02.1957, în loc.
V ş-Severin, CNP 2570213113714, în calitate de asociat
şi administrator;

, cet
şi

şi şterii
14.08.1983, în loc. Reşi ş-Severin, CNP 2830814115209, în
calitate de asociat.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar nr. 3160/115/2014, fiind timbrat

ţa, str. Oituz, nr. 24,
Judeţ Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este .

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 7 zile de la data public

ţelor este
.

Termen de continuarea procedurii la data de .
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din

Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.

Lichidatorul în baza art. 58 lit. g, din Legea 85/2014 convoac
ţionarilor/asociaţilor debitorului pentru

desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
12.01.2015, ora 11,30 la sediul lichidatorului din Timi

, cet ţean român, domiciliat ţa,
str. Oituz, nr. 24, act de identitate tip CI, seria KS, nr. 480237 emis

ţa la data de 19.02.2014, data na

ţean român, domiciliat
ţa, str. Oituz, nr. 24, act de identitate tip CI, seria KS, nr.

413641 emis ţa la data de 05.06.2012, data na
ţa, jud. Cara

ţei însoţit

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru afi

ă
Adunarea Generala a Ac

ă ă localitatea Re
ă de

SPCLEP Re
ărădia, jud. Cara

ă ă
localitatea Re

ă de SPCLEP Re

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARA

ă corespunzător.

Notificare
În baza art. 147 alin. (1) ăm to

ă ă că:

ă:
1. HERTA LENU

şi alin (2) din Legea 85/2014, anun

05.01.2015

12.01.2015 12,00

Pentru termenul din 15.01.2015 se citeaz

2. HERTA FLAVIA-RALUCA

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

22.12.2014

02.02.2015
15.01.2015

ŢA

Debitoarea SC G.D. Safe Plus SRL

SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL

22.12.2014

12.01.2015

09.02.2015
29.05.2015

19.01.2015 11,30

, sediul social în loc. B

ţului J11/919/2007, prin administrator judiciar
, cu sediul în Timi

ţ
ţi creditorii societ ţii în insolvenţ

ţelor
asupra averii debitorului este .

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi
ţelor este .

Termenul pentru întocmirea ţelor
este .

Termenul de continuarea a procedurii este .
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului

judiciar din Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea
administratorului judiciar, stabilirea onorariului; alte menţiuni.

Administratorul judiciar în baza art. 58 lit. g din Legea 85/2014
convoac ţionarilor/asociaţilor debitorului
pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de

ora la sediul administratorul judiciar din Timi

ţean român, domiciliat în loc. B

ţean român, domiciliat

ţei însoţit

ăile
Herculane, str. Trandafirilor, nr. 46, bl. 3, sc. C, et. 3, ap. 14, jud. Cara

ă 22598615 număr de ordine în
Registrul Comer

ă
următoarea:

În baza art. 99 alin (1) ăm
to ă ă că:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ă Adunarea Generală a Ac

ă
, cetă ăile

Herculane, str. Trandafirilor nr. 46, bl. 3, sc. C, et. 3, ap. 14, jud. Cara
ău, jud. Bacău, act de

identitate tip CI seria KS, nr. 164976, emis de SPCLEP Băile Herculane,
la data de 27.05.2004, CNP 1610614110076, în calitate de asociat

ă ă în loc. Băile
Herculane, str. Trandafirilor nr. 46, bl. 3, sc. C, et. 3, ap. 14, jud. Cara

ăile Herculane,
la data de 04.08.2005, CNP 2550125110074, în calitate de asociat.

Cererea de admitere a crean ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Cara

ă corespunzător.

ş-
Severin, Cod de identificare fiscal

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

şi art.100 alin. (1) din Legea 85/2014, anun

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar al crean

şi afişarea tabelului definitiv al crean

şoara,Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş, în
data , ora având ca ordine de zi: prezentarea situa

şoara,
Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş.

Pentru termenul se citeaz

ş-
Severin, data naşterii 14.06.1961, în loc. Bac

şi
administrator;

, cet
ş-

Severin, data naşterii 25.01.1955, în loc. Craiova, jud. Dolj, act de
identitate tip CI seria KS, nr. 204968, emis de SPCLEP B

ş-Severin la dosar
fiind timbrat

Notificare

19.01.2015 12,00

29.01.2015

GIRCEAVA CARMEN

2881/115/2014

:
�

�

GIRCEAVA DANIEL

Rezultatele cercetării sunt prezentate, în cadrul
dezbaterii “HIV/SIDA o problemă a comunită

ă de Asocia
ă a

Organiza
ă la nivel local Ziua Mondială

SIDA, serbată în fiecare an în data de 1 Decembrie.
În condi

ă schimbare, analiza situa

ă periodic pentru a preveni

ă parte
activită ămân o prioritate în
contextul cre ărului de
persoane infectate. În România, doar în perioada
ianuarie-iunie 2014 au fost înregistrate 319 cazuri
noi de infec ărul persoanelor
înregistrate ca trăind cu HIV/SIDA, la finalul lunii
iunie 2014 fiind de 12 603 (conform www.cnlas.ro).

Dezbaterea are ca scop prezentarea Raportului
“Sub Lupa”- Cercetarea contextului de via ă al per-
soanelor seropozitive din România, dar

ării „Sub Lupa” este
Cartografierea atitudinii popula ă de
persoanele seropozitive

ă to
ăscu

ă este nevoie de
veselă separată pentru a se proteja de infec

ă persoanelor
seropozitive cuvinte apar

ănătate instabilă
ă”, „dependente”, „iresponsabile”)

24.2% dintre responden
ă îmbră ă seropozitivă (Raportul de

cercetare integral pe www.unopa.ro).
Evenimentul î

ă în acest
domeniu, a gradului de colaborare

ării ării problemelor cu care
se confruntă persoanele seropozitive. Reunirea
factorilor importan

ă
ă pentru îmbunătă

ă în cadrul proiectului
“În My SHOES” derulat de Uniunea Na ă a
Organiza

ă extinsă. Proiectul are ca
obiectiv general ““Cre

ă pentru persoanele seropozitive din
România”, iar dezbaterea “HIV/SIDA o problemă a
comunită

ă
pentru promovarea ărarea drepturilor
persoanelor seropozitive.

“E nevoie de implicare
ă

ă fie unul mărit. Numai
în acest fel ei vor putea să fie membri activi în
comunitate, fără ca pantofii de persoană
seropozitivă să fie atât de greu de purtat” a declarat
Iulian Petre, Director executiv UNOPA.

ţii”,
organizat ţia Familiilor Anti HIV „Inocenta

ţa” în colaborare cu Uniunea Naţional
ţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA.

Evenimentul marcheaz

ţiile economice, politice
ţiei persoanelor

seropozitive la nivelul judeţului, este necesar a fi
realizat

ţiile de întrerupere de tratament, situaţiile
de discriminare sau de restricţionare a accesului la
serviciile medicale sau sociale. Pe de alt

ţile de prevenire HIV r

ţie cu HIV, num

ţ

ţiei generale faţ
ţiile pe care le

folosesc în a

ţi cred c ţi copii
n ţi din mame seropozitive vor fi

ţi, cred c
ţia cu HIV

69,8% dintre respondenţi asociaz
ţinând registrului negativ

(“frustrate”, “labile”, “nefericite”, „depresive”,
“izolate”, “stare de s

ţi nu s-ar simţi confortabil
s ţi

ţiei între
instituţiile

ţi, asumarea unor direcţii de
acţiune ţi în problematica HIV/SIDA
este extrem de important ţirea
situaţiei persoanelor seropozitive la nivel local.

Dezbaterea este organizat
ţional

ţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA
(UNOPA) în parteneriat cu Asociaţia UNTEATRU,
proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei
prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru
Uniunea European

ţii” contribuie la dezvoltarea unei reţele
funcţionale de instituţii

ţilor cât

şi Speran

şi sociale în
continu

şi rezolva cât mai
rapid situa

şterii constante a num

şi identifi-
carea problemelor cu care persoanele seropozitive
şi comunitatea s-au confruntat în anul 2014.

Obiectivul general al cercet

şi informa
şi le fundamenta.

Conform raportului „Sub Lupa”
30.8 % dintre responden

şi ei seropozitivi

20% dintre responden

şi
contagioas

şeze o persoan

şi propune dezvoltarea rela
şi ONG-urile care activeaz

şi sprijin în
vederea identific şi rezolv

şi responsabilit

şterea premiselor de integrare
social

şi ONG-uri care colaboreaz
şi ap

şi de efort continuu atât
din partea autorit şi a ONG-urilor din
domeniu astfel încât gradul de integrare în societate
al persoanelor seropozitive s

:
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�
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Cercetarea "Sub Lupă"
24.2% dintre responden ă îmbră ă seropozitivăţi nu s-ar simţi confortabil s ţişeze o persoan

Lecţia de Voluntariat - Campanie de promovare a
voluntariatului este un proiect implementat de Centrul de
Voluntariat Re ţa care se desf

ţiei
Judeţene pentru Sport

ţa comunit ţii locale. Proiectul î
ţi tineri asupra oportunit ţilor pe care le au

practicând voluntariatul, asupra voluntariatului ca form
ţie non-formal

ţi de recrutare

ţi la o participare activ

ţe pentru noii voluntari

ţele participanţilor în domeniul voluntaria-
tului. Temele abordate vor fi: participarea tinerilor prin voluntariat,
drepturi ţi civice, munca în echip

ţie în domeniul voluntariatului, oportunit ţi de
voluntariat ţinere a activit ţii de voluntariat. La stagiu vor
participa un num ţi ce vor fi selectaţi în
urma unei aplicaţii trimise pe e-mail organizatorilor.

Metodologia utilizat
ţ ţiale, care poate fi definit

ţelor tr ţiind un proces de
înv ţare prin reflectarea asupra a ceea ce facem. Astfel
participantul experimenteaz ţ

ţa prin care a trecut

şi şoar

şi Tineret Caraş-Severin.
Obiectivul principal al proiectului este participarea civic

şi propune s

şi de activism civic în
comunitatea local

şoar şi
informare a tinerilor liceeni, este organizat un concurs de grafic

ştin şi se

vor dezvolta competen

şi responsabilit

şi de sus

şi tr şte ceea ce înva
şi în mod

voluntar în proces, de a reflecta asupra a ceea ce experi-
menteaz şi de a
transfera noile concepte şi idei în realitate şi în noi contexte.

ă ă în perioada 15 august
2014 - 5 decembrie 2014, cu sprijin financiar din partea Direc

ă a
tinerilor în via ă ă
informeze cât mai mul ă

ă de
educa ă, dezvoltare personală

ă.
În cadrul proiectului se desfă ă activită

ă
pentru tricouri în care tinerii sunt provoca ă.

Proiectul se va încheia cu un stagiu de team-building pe par-
cursul a 4 zile pe Semenic. În cadrul acestui stagiu se vor pune
bazele unui bagaj minim de cuno

ă ă, dezvoltare
personală, legisla ă

ă
ăr de 30 de tineri participan

ă în cadrul proiectului va fi aceea a
învă ării experien ă ca procesul prin care
oamenii acordă sens experien ăite, ini

ă
ă efectiv ăie ă,

iar noi îi vom crea oportunitatea de a se implica activ

ă, de a conceptualiza experien

Preşedinte , Coordonator voluntariSorina Nihta Roxana Afrăsiloaia
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CCR a validat alegerea lui Klaus Iohannis ca pre Pentru semestrul II al anului 2014, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se
acord Camera Deputa

Departamentul pentru Energie a primit mai multe solicit
Societatea Român

Apeten
Ora

Ministerul S

şedinte al României
ş

şi

şi ac şcolare a crescut în ultimii doi ani, relev şi
Sportului în scopul diagnostic şi aştept şul bulg ştigat competi

şurate la Cluj-Napoca

ă sub formă de tichete de cre ă este de 440 lei iar valoarea nominală a unui tichet de masa este de 9,35 lei
ăgubirile pentru Cadrilater, Basarabia, Bucovina de Nord ări de amânare a

liberalizării pre ă de Pneumologie pledează pentru schimbarea legisla ă
protec ătorului pasiv ă un studiu realizat de Ministerul Tineretului

ării situa ărilor acestei categorii ăresc Varna a câ ă Europeană a
Tineretului 2017, în cadrul unei ceremonii desfă ănătă ă proiectul de Hotărâre privind nivelul aloca

ă pentru consumurile colective din unită

ţilor, for decizional, a adoptat Legea
privind desp Ţinutul Herţa

ţurilor pentru consumatorii industriali ţiei cu privire la fumat, pentru o mai bun
ţie a fum ţa tinerilor pentru voluntariat ţiuni extra

ţiei tineretului ţia pentru titlul de Capital
ţii a lansat în dezbatere public ţiilor

de hran ţile sanitare publice
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Ordinul Casei Na

şi Protec

şi
de securitate na şcolariz
şi studen

şi de securitate
na

şi pentru candida

ştilor în serviciu/func

şi
transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii
drepturilor de pensie (M.O. nr. 690 din 22.09.2014)

Ordinul Ministerului Educa

şi sportului
nr. 5.553/2011, sesiunea 2014-2015 (M.O. nr. 691 din
22.09.2014)

Ordinul Ministerului Educa

şcolare în înv
şi în înv
şcolar 2014-2015, precum şi pentru

aprobarea programei şcolare pentru Consiliere şi
orientare, curriculum diferen

şi a XI-a (M.O. nr. 694 din 23.09.2014)
Ordinul Ministerului Mediului şi Schimb

şi
custodie a ariilor naturale protejate, aprobat

şi schimb

şi func

şi indemniza şterea copiilor, precum
şi pentru stabilirea unor m

şterea copilului (M.O. nr. 700 din 24.09.2014)24
Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plat

şi aplicarea sanc

şi
completarea H

şi
r

ţionale a Asigur

ţii de asigurat (M.O. nr. 685 din
19.09.2014)

Casa Naţional

ţii de asigurat din
08.09.2014 (M.O. nr. 685 din 19.09.2014)

Ordinul Ministerului Ap ţionale - MApN nr.
55/2014; Ordinul MinisteruluiAfacerilor Interne - MAI nr.
107/2014; Ordinul Ministerului Justiţiei - MJ nr. 2587/
2014; Ordinul Serviciului Român de Informaţii - SRI nr.
10357/ 2014; Ordinul Serviciului de Informaţii Externe -
SIE nr. 210/2014; Ordinul Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale - STS nr. 496/2014; Ordinul Serviciului de
Paz ţie - SPP nr. 831/2014; Ordinul nr.
M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru
aprobarea baremelor medicale privind efectuarea exa
menului medical pentru admiterea în unit ţile/instituţiile
de înv ţ ţii, de ordine public

ţional
ţilor în unit ţile/instituţiile de înv ţ

ţii, de ordine public
ţional ţiilor de soldat/gradat

profesionist, precum ţii care urmeaz
ţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadr lor

militare în activitate/poliţi ţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare (M.O. nr. 686 din 19.09.2014)

Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/

2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 687 din 19.09.2014)
Ministerul Afacerilor Interne - Instrucţiunile nr.

140/2014 privind modalit ţile tehnice de întocmire

ţiei Naţionale nr.
4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activit ţilor
prev

ţ

ţ
ţ

ţiei, cercet

ţiei Naţionale nr.
4437/2014 pentru aprobarea preciz

ţ
ţ

ţiat pentru înv ţ

ţiei Naţionale - Metodologia-cadru
de organizare ţionare a consiliului de
administraţie din unit ţile de înv ţ

ţei
de urgenţ

ţia lunar

ţie pentru
cre

ţei - Regulamentul pentru
modificarea Regulamentului privind constatarea
contravenţiilor ţiunilor de c

ţei din 09.09.2014 (M.O. nr. 713 din
30.09.2014)

H.G. nr. 810/2014 privind modificarea

G nr. 136/2000
privind m ţie împotriva introducerii

ţionale a României nr. 32/2014
privind nivelul ratei dobânzii de referinţ

ţionale a României (M.O. nr. 714 din 30.09.2014)

ărilor de Sănătate
nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru stabilirea documentelor justificative privind
dobândirea calită

ă aAsigurărilor de Sănătate - Normele
metodologice pentru stabilirea documentelor
justificative privind dobândirea calită

ărării Na

ă

ă
ă ământ militar, de informa ă

ă, pe perioada ării elevilor
ă ă ământ militar,

de informa ă
ă, pentru ocuparea func

ă
a fi chema

ă

ă
ăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza

ECTS/SECT a învă ământului universitar de scurtă
durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau
institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de
studii universitare de licen ă, pentru cadrele didactice
din învă ământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul
ministrului educa ării, tineretului

ărilor privind
programele ă ământul profesional de stat
cu durata de 3 ani ă ământul profesional special,
începând cu anul

ă ământul
profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a
X-a

ărilor
Climatice nr. 1571/2014 privind abrogarea art. 35 alin.
(6) din Metodologia de atribuire în administrare

ă prin
Ordinul ministrului mediului ărilor climatice nr.
1.052/2014 (M.O. nr. 696 din 23.09.2014)

Ministerul Educa

ă ă ământ preuniversitar
din 22.09.2014 (M.O. nr. 696 din 23.09.2014)

Legea nr. 124/2014 privind unele măsuri referitoare
la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din
fonduri publice (M.O. nr. 700 din 24.09.2014)24

Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonan
ă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul

ă pentru cre
ăsuri în vederea recuperării

debitelor înregistrate cu titlu de indemniza

ă a
unor debite provenite din pensii (M.O. nr. 700 din
24.09.2014)24

Consiliul Concuren

ătre
Consiliul Concuren

G nr. 563/2007 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a O

ăsurile de protec
ăspândirii organismelor de carantină dăunătoare

plantelor sau produselor vegetale în România (M.O. nr.
713 din 30.09.2014)

Circulara Băncii Na
ă a Băncii

Na

-

e

. .
. .

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

La începutul săptămânii, a avut loc ceremonia în care noii
ământul de învestitură.

Ini
ăsescu a declarat că în cazul lui Mihnea Motoc trebuie îndeplinite anumite

proceduri pentru ca acesta să nu se afle în incompatibilitate,

miniştri ai culturii şi afacerilor externe,
Csilla Hegedus şi BogdanAurescu, au depus jur

şedintele B
şi anume demisia acestuia din corpul

diplomatic şi revocarea din func

ţial, premierul Victor Ponta l-a propus în funcţia de ministru de externe pe Mihnea Motoc. Pe 19
noiembrie, pre

ţia de ambasador la UE.

România a urcat pe locul 52, de la pozi

Comisia Na

CSAT a aprobat suplimentarea for

ţia 134 ocupat

ţional

ţelor

ă
anul trecut în clasamentul „Paying Taxes 2015” al PwC

ăncii Mondiale, potrivit unui comunicat al MFP.

ă de Prognoză

şi
B

şi mijloacelor
Armatei României în Afganistan, în anul 2015

„Paying Taxes 2015” a monitorizat activitatea autorită

ărul de ore necesare pentru plata taxelor, numărul
plă

ă de datele raportate anul trecut, „Paying Taxes
2015” eviden ă faptul că:

Numărul de ore necesare pentru plata taxelor s-a redus de
la 200 ore la 159 în prezent,

Numărul de plă ăzut de la 39 de plă ă

a revizuit în urcare esti
marea privind cre

ăută ă la 2,5%, de la 2,6%.
În ce prive ă în scădere, la 1,6%,

estimarea privind infla ă în 2014, de la 3,5% cât
anun

ă de 2,2% anterior.
Noile estimări sunt cuprinse în prognoza pe termen mediu

2014-2018 - proiec

ă la
450 de militari, stabilindu-se pentru misiunea NATO Resolute
Support dinAfganistan un plafon maxim de 650 de militari.

Referitor la Planul de întrebuin

ă disloce la astfel de misiuni ăr
de 895 de militari. Comparativ cu anul 2014, numărul acestor
for

ă de anul 2014, numărul acestora este
mai mare cu 392 de cadre.

ţilor
fiscale din 189 de economii din întreaga lume, raportându-se
la num

ţilor necesare pentru achitarea taxelor

ţ
ţiaz

ţi pe an a sc ţi la 14 pl ţi
Ponderea taxelor

ţit
ţia, a fost revizuit

ţia anual
ţa în luna mai a acestui an, în timp ce pentru rata medie

se prevede un nivel de 1,2%, faţ

ţia principalilor indicatori macroeconomici.

ţare a forţelor armate ale
României care se trimit la misiuni ţii în afara teritoriului
statului român, în anul 2015, Consiliul a aprobat ca Armata
României s ţii un num

ţe este diminuat cu 416 de militari. În ceea ce prive
ţele care vor participa la

misiuni sub egida NATO, UE, OSCE
ţi ţ

şi impozitelor şi
ponderea acestora în profituri.

Astfel, fa

şi impozitelor în profitul total a crescut
uşor de la 42,9% la 43,2%

şterea Produsului Intern Brut pentru 2014 la
2,6%, de la 2,5% cât prognoza în luna mai 2014, în timp ce
pentru 2015 previziunea a fost înr

şte infla

, cu pân

şi opera

şi opera

şte
Ministerul Afacerilor Interne, for

şi ONU vor fi de 1.183 de
militari şi poli şti. Fa

-

�

�

�

Angajatorii vor putea opta pentru acordarea
tichetelor de mas

-

ă în format electronic, oferite sub
forma unui portofel electronic alimentat de emiten

ărâre de Guvern pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998
privind acordarea tichetelor de masă, postat pe site-
ul Ministerului Finan

ă decizională.
Proiectul de Hotărâre de Guvern implementează

modificările aduse Legii nr. 142/1998 privind
acordarea tichetelor de masă prin Legea nr.
291/2013, prin introducerea posibilită

ă
ă modernă la cele pe suport de hârtie.

Potrivit proiectului de act normativ, angajatorii
vor stabili împreună cu reprezentan

ă, clauze privind acordarea aloca
ă sub forma tichetelor de masă,

precum

ării tichetelor de masă în format
electronic, angajatorii vor alimenta suportul
electronic cu valoarea nominală aferentă tichetelor
de masă, care va fi folosită exclusiv pentru achizi

ără a fi permisă
efectuarea de opera

ări care vor fi
introduse în proiectul de hotărâre creează
angaja

ă. În acest sens, vor fi eliminate
prevederile care limitează utilizarea a maximum
două tichete de masă/zi, în concordan ă cu
modificările aduse prin Legea nr. 291/2013 pentru
modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masă.

Un alt element de noutate introdus de proiectul
de act normativ constă în aplicarea unitară a
reglementărilor în cazul salaria ă în
regim de tură. Astfel, în cazul în care un angajat
lucrează în ture

ărul de tichete de masă (indiferent de
suportul pe care sunt emise: hârtie sau electronic) la
care are dreptul pe lună se calculează adunând
numărul de ore lucrate ăr ă sumă la
8. Concret, în proiectul de hotărâre se men ă
că salaria ăr de
tichete de masa cel mult egal cu numărul de zile în
care sunt prezen

ăr nu poate depă ărul de zile
lucrătoare.

Proiectul de act normativ include, de asemenea,
informa

ă
implementarea reglementărilor privind acordarea
tichetelor de masă pe suport electronic, proiectul
urmăre

ă, asigurarea unui
control mai eficient al utilizării tichetelor de masă.

În cadrul procesului de elaborare a proiectului de
hotărâre a Guvernului s-a avut în vedere ca noile
prevederi legale să asigure accesul tuturor
entită ă devină emiten

ă pe o pia ă concuren ă, concomitent cu
respectarea caracterului de beneficiu social oferit
angaja ă.

Reglementările cuprinse în proiectul hotărârii de
guvern au fost stabilite în urma consultării cu
Asocia ă din
România, Asocia ă a Băncilor, Asocia

ă
ă Sindicală “CartelALFA”, Consiliul na

ă
introduce posibilitatea ca angajatorii să acorde
salaria ă

ţi,
potrivit proiectului de Hot

ţelor Publice la rubrica
Transparenţ

ţii emiterii de
tichete de mas

ţii sindicatelor
sau ai salariaţilor, prin contractele colective de
munc ţiei
individuale de hran

ţio
narea de produse alimentare, f

ţiuni de retragere de numerar.
De asemenea, noile reglement

ţilor posibilitatea de a utiliza mai flexibil
tichetele de mas

ţ

ţilor care lucreaz

ţind aceast
ţioneaz

ţii vor beneficia lunar de un num

ţi la lucru în unitatea angajatorului,
iar acest num

ţii privind modul în care angajatorii vor putea
achiziţiona tichetele electronice. Pe lâng

ţei financiare a
sistemului tichetelor de mas

ţilor interesate s ţi de tichete de
mas ţ ţial

ţilor pentru acoperirea costurilor de mas

ţia emitenţilor de tichete de mas
ţia Român ţia

de pl ţi electronice din România, Confederaţia
Naţional ţional
al întreprinderilor private mici

ţia Marilor Reţele Comerciale.

Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr.
142/1998 privind acordarea tichetelor de mas

ţilor tichete de mas

şi pe suport electronic, ca o
alternativ

şi forma suportului acestora, respectiv
suport electronic şi/sau hârtie.

În cazul acord

şi timpul de lucru este mai mare de 8

ore/zi, num

şi împ

şi num

şte şi alte obiective, precum: creşterea
disciplinei contractuale şi siguran

şi mijlocii din România
şiAsocia

şi în format electronic,
nu doar pe suport hârtie, aşa cum este în prezent.

Informaţii suplimentare:

MFP - 24.11.2014

Acordarea tichetelor de mas@ în format electronic

| 27 - 3 Dec 2014 |Noiembrie PRISMAembrie

Salariul de bază minim brut pe ăţar ar putea fi majorat la 975
de lei, de la 1 ianuarie 2015, urmând ca de la data de 1 iulie 2015
să crească la 1.050 lei, pentru un program complet de lucru de
168,667 ore în medie pe lună, potrivit unui proiect de hotărâre
publicat miercuri pe site-ul Ministerului Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
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ţii ţii din Rusia, Arabia Saudit
ţurilor la petrol ţie a Adun

ţ
ţii celor 28 de guverne din UE au convenit asupra unui acord, preg

ţ
ţat un proiect care presupune o moschee construit

Pre
Delega

Între 22 O delega

Pre
Primul ministru al Japoniei, Shinzo Abe, a dizolvat Parlamentul, creând astfel premisele pentru

organizarea de alegeri anticipate Reprezentan
Departamentul pentru probleme religioase din cadrul Guvernului turc a

anun

şedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat parlamentarilor europeni pachetul de 300 miliarde de euro pentru locuri de munc ştere
economic şi investi şi Venezuela s-au întâlnit, pentru prima dat

şi 24 noiembrie, la Haga, s-a desf şurat cea de-a 60-a Adunare Parlamentar
şi ai Parlamentului European,

pentru a monitoriza alegerile legislative din 30 noiembrie şedintele Rusiei, Vladmir Putin, a declarat c
şi colaborare strategic

ă, cre
ă ă, Mexic ă în acest format, la Viena, pentru a discuta scăderea

rapidă a pre ă ă a NATO ării Parlamentare a
Consiliului Europei se va afla în Republica Moldova în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, alături de observatori din partea OSCE

ă ajutorul financiar, acordat de Rusia, Abhaziei, se va dubla,
odată cu semnarea tratatului de alian ă ă

ătit împreună cu Parlamentul European, prin care se
reduce cu peste trei sferturi, până în 2025, utilizarea pungilor din plastic de unică folosin ă

ă în fiecare universitate de stat

Parlamentul din a aprobat acordurile cu
SUA

Afganistan
şi NATO care vor permite trupelor interna

şitul acestui an. Misiunea de lupt

şitul acestui an.

ţionale s
ţar

ţional

ă
rămână în ă după sfâr ă
interna ă în Afganistan, începută după 2001 prin
invazia condusă de SUA care a răsturnat guvernul taliban,
urma să fie încheiată la sfâr

Papa Francis a efectuat o vizită de patru ore la
Parlamentul European, în 25 noiembrie. Aceasta a fost
prima vizită la Parlament a unui suveran pontif în 26 de
ani. Ultima dată s-a întâmplat în 1988, când Papa Ioan
Paul al II-lea a

ăderea Zidului Berlinului.
ţinut un discurs în PE, cu numai un an

înainte de c

Grupul "5+1" (SUA, China, Rusia, Franţa, Marea
Britanie şi Germania) şi Iranul au extins durata
negocierilor pentru un acord global asupra
programului nuclear al Teheranului pân

şit s
ă în iulie 2015

după ce nu au reu ă finalizeze negocierile până în
26 noiembrie, termenul limită iniţial.

Reprezentan ătoare în cel de-Al Doilea
Război Mondial

Vicepre

Cabinetul israelian

SUA a eliberat un de

Ecuadorul i-a garantat azilul politic, "atât timp cât va fi
necesar", fondatorului WikiLeaks, Julian Assange,

ţii puterilor înving

ţinut saudit de la Guantanamo Bay,
Cuba, pentru a lua parte la programul de reabilitare a
militanţilor.

au fost invita ă participe la ceremoniile
ocazionate de împlinirea a 70 de ani de la eliberarea lagărului de
concentrare nazist de la Auschwitz, organizate la sfâr

ă la
Istanbul destinată să convingă guvernul turc să se implice mai mult
în cadrul coali ă împotriva
jihadi

ăcut de mult timp presiuni pentru o strategie mai
cuprinzătoare prin includerea îndepărtării pre

ă de SUA împotriva statului islamic Irak

ă oprim Isil să-
ă un adăpost sigur ă-i învingem, dar, de asemenea,

să consolidăm opozi ă pentru a asigura o tranzi
ă de presă comună

cu pre

a aprobat un proiect de lege care define

ă recunoa
ă de

inspira ă ca limbă oficială.
Procurorul general al Israelului a declarat că are îndoieli

serioase cu privire la legalitatea proiectului de lege, deoarece
acesta afectează caracterul democratic al Israelului.

În 26 noiembrie proiectul a intrat în parlament.

ărilor
militare. Un raport al Periodic Review Board spune despre el că a
călătorit în Afganistan în 1999 ăturat al-
Qaida

ă
repatrierea de multe luni ără a fi fost pu

refugiat în
ambasada acestei ări la Londra, după ce justi ă a
confirmat mandatul european de arestare împotriva lui privind
presupuse agresiuni sexuale.

Justi ă refuză, în continuare, să utilizeze practicile
folosite în alte dosare, audierea în ambasada Ecuadorului de la
Londra sau videoconferin

ă nu merge în Suedia, deoarece se
teme că va fi extrădat în Statele Unite.

ţi s

ţiei internaţionale care acţioneaz

ţia sirian ţie de la
regimul Assad", a declarat Biden la o conferinţ

ţara ca statul-naţiune al poporului evreu.
Proiectul de lege nu numai c

ţionalizarea legii iudaice ca o surs
ţie pentru legislaţie ţarea la arab

Al-Zahrani, care este de aproximativ 45 de ani, a fost încarcerat
la Guantanamo începând cu august 2002, potrivit înregistr

ţei.
Din cei 142 deţinuţi în prezent, 74 au fost exoneraţi

ţie f

ţ ţia suedez

ţia suedez

ţa.
Julien Assange a declarat c

şitul lunii
ianuarie, la Praga.

a efectuat o vizit

ştilor din Siria.
Turcia a f

şedinteluiAssad de la
putere în lupta condus şi
Levant (Isil) în Siria şi Irak.

"Legat de Siria, am discutat... nu numai cum s şi
construiasc şi s

şedintele Erdogan.

şte
în mod legal

şte caracterul evreiesc al
Israelului, dar cere institu

şi renun

şi "aproape sigur" s-a al
şi a luptat împotrivaAlian

şi aşteapt
şi 36 sunt în deten şi sub

acuzare.

şedintele american, Joe Biden,

Timp de opt ani, o sond

şi la doar 261 milioane km - mai
pu şi
Soare - de Pluto, planeta pitic

ştiin
şase luni

cu planeta pitic

şi se
deplaseaz şte prin spa

şi s

şitul lui 2014, care au variat de la 36 la 202
zile lungime.

În modul hibernare mare parte a navei
spa

şi stare sondei,
transmi

ştiin şi
efectuarea de corec

şi micşorat costurile de operare şi a
eliberat resurse de urm şi de comunica

ştiin

şi topografiei lui Pluto şi lunii sale
mari, Charon, examinarea compozi şi
structurii atmosferice a planetei, studiul lunilor
mai mici şi c şi inele.

Cele şapte instrumente ştiin

şu şi ultraviolete, un aparat foto
compact multicolor, un aparat de fotografiat
telescopic de înalt

şi construit de studen şi
dou ştiin

şi vor continua pân
şitul lunii iulie 2015. Punctul cel mai

apropiat de Pluto va fi atins în 14 iulie.
„Acesta va fi un eveniment ştiin

şi viitoare îşi
vor aminti ca primul nostru contact cu lumile
antice din Centura Kuiper”, consider

ştii misiunii.
De la descoperirea lui Pluto, în 1930,

aceasta a fost conside
rat

ă spa ă s-a
îndreptat către Pluto, traversând întregul
nostru sistem solar, parcurgând prin spa

ă ce o plasează la aproape 4.8 miliarde
km de Pământ

ământ
ă care rămâne

un mister pentru astronomi.
În curând, nava spa ă a NASA, New

Horizons, iese din hibernare pentru ultima
dată, pe 6 decembrie, oamenii de ă
pregătindu-se pentru o întâlnire de

ă, programată la începutul lunii
ianuarie.

"New Horizons este în stare bună
ă în lini

ă stare de odihnă se va schimba în
curând", spune Alice Bowman, directorul de
opera

ă se trezească ă se apuce de
muncă, să facă istorie."

De la lansarea în ianuarie 2006, New
Horizons a petrecut 1873 zile în hibernare -
aproximativ două treimi din timpul de zbor -
împăr

ă la
sfâr

ă; computerul de
bord monitorizează sistemele

ăptămânal un raport înapoi pe
Pământ. În medie, operatorii au trezit New

Horizons doar de două ori pe an pentru a
verifica sistemele critice, calibrarea
instrumentelor, colectarea de date

ă a redus uzura componentelor electronice,
dar a

ărire

ă ă a
misiunii se găsesc caracterizarea globală a
geologiei

ăutarea de noi luni

ă rezolu ă spectro
metre de particule, un detector pentru praf
spa

ă experimente
ă de la un singur generator

de termoelectric cu radioizotopi, New
Horizons având nevoie, pentru a fi pe deplin
opera ă, de mai pu ă putere decât o
pereche de becuri clasice de 100 de wa

ărtate ale sistemului
Pluto încep în 15 ianuarie ă
la sfâr

ă unul din
speciali

ă a fi a noua planetă a
Sistemului Solar. La 24
august 2006, în urma
unei rezolu

ă def in i
ă,

Pluto a primit statutul de

planetă pitică.
Centura Kuiper este centura de materie

primordială ce înconjoară Sistemul Solar,
extinzându-se de la orbita planetei Neptun
până mult în afara Sistemului Solar.

ţial

ţiu o
distanţ

ţin decât dublul distanţei dintre P

ţial

ţ

ţiul adânc, dar
aceast

ţiuni al misiunii. "E timpul ca New
Horizons s

ţite în 18 perioade de hibernare
separate de la mijlocul anului 2007 pân

ţiale este nealimentat

ţând s

ţifice
ţii de curs atunci când

este necesar. Starea de hibernare nu numai
c

ţii
ale NASAîn SpaţiulAdânc pentru alte misiuni.

Printre priorit ţile aflate pe lista ţific

ţiei

ţifice ale
sondei includ spectometre avansate pentru
imagini infraro

ţie, dou

ţial (proiectat ţi)
ţifice radio. Alimenta

rea este asigurat

ţional ţin
ţi.

Observaţii îndep

ţific istoric,

despre care generaţiile prezente

ţii a Uniunii
Astronomice Internaţio
nale în care a fost
sch imbat ţ ia
termenului de planet

-

- -

-

Prima misiune în Sistemul Pluto }i Centura Kuiper
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Comisia European ţia unei
transparenţe sporite angajându-se s

ţii despre cei care se întâlnesc cu liderii s
ţii s ţionari

ţ
ţii cu Statele Unite. Înc

Comisia a convenit asupra unor norme comune
care se vor aplica atât comisarilor

ţie ale reuniunilor sale bilaterale, precum
ţiilor

ţi independente

ţional cu Parlamentul European
ţii,

a unui registru obligatoriu al persoanelor care
desf ţi de lobby.

Comisia a adoptat

ţ
ţ ţii.

Comisia consider
ţii corecte

ţiile UE în cadrul acestor negocieri, pentru
a r

ţiile gre
ţiunile propuse de Comisie în vederea

sporirii transparenţei negocierilor pe tema parteneria

tului transatlantic pentru comerţ ţii se num

ţia statelor membre

ţi membrii Parlamentului European, nu doar
pentru câţiva ale

ţia Parlamentului European

ţa Parlamentului
European ţ

ţa contactelor cu p ţile interesate
ţi de lobby,

declarând: „A

ţii s
ţinut în faţa Parlamentului

European la 15 iulie, pre
ţa

negocierilor asupra parteneriatului transatlantic pentru
comerţ ţii, afirmând: „S

ţ ţ

ţionarilor Comisiei cu privire la
metodele de lucru ale noii Comisii Europene. Potrivit
acestei comunic

ţii sau cu
persoane care desf ţi independente ce
nu figureaz ţ

ă a făcut un pas în direc
ă publice

informa ăi
politici ăi func ă asigure un acces
mai larg la documentele referitoare la negocierile pe
tema unui parteneriat transatlantic pentru comer

ă din primele săptămâni
de activitate, Comisia Juncker a respectat promisiunea
făcută de pre ău,

ă ă, ceea ce
arată că în următorii cinci ani se va urma o abordare
nouă.

ău, în termen de două săptămâni de la
fiecare reuniune, datele, locul de desfă

ă ă
activită ă la acestea.

Noile norme adoptate sunt prevăzute în două
decizii ale Comisiei, una referitoare la comisari

ă referitoare la
directorii generali. Ambele decizii vor intra în vigoare la
1 decembrie 2014. Măsurile vor fi urmate, în 2015, de
o propunere a Comisiei referitoare la un acord
interinstitu

ării, la nivelul celor trei institu

ă ă activită

ă cum se va conferi o
transparen ă sporită negocierilor pe tema unui
parteneriat transatlantic pentru comer

ă că este extrem de important să se
ofere publicului larg informa

ăspunde preocupărilor

ără:
dezvăluirea către public a mai multor texte de

negociere ale UE, pe care Comisia le pune deja la
dispozi

ării unei
„săli de lectură” la acei membri ai Parlamentului
European care, până în prezent, nu au avut acces la
documente cu acces limitat;

clasificarea drept „EU restricted” a unui număr mai
mic de documente referitoare la negocierile pe tema
acestui parteneriat, făcându-le mai accesibile pentru
membrii Parlamentului European în afara sălii de
lectură;

publicarea ă a unei liste
publice cu documentele referitoare la parteneriat puse
la dispozi

ările politice în fa
ă transparen ă în

privin ăr
ă ă activită

ă ă
vadă pe cine

ă ne urmeze în acest demers.”
În discursul său

ă aibă o abordare transparentă

ă nu lăsăm impresia că
ascundem ceva, să lucrăm în mod transparent ă
facem publice documentele aferente”. Angajamentul
fa ă de transparen ă al pre

ă inclus într-o comunicare a pre
ă tuturor func

ări, comisarii nu trebuie, ca regulă
generală, să se întâlnească cu organiza

ă ă activită
ă în registrul de transparen ă.

şi cu înal şi s

şi
investi

şedintele s şi anume de a constitui o
Comisie mai deschis şi mai transparent

şi cabinetelor
acestora, cât şi directorilor generali ai serviciilor
Comisiei. De la 1 decembrie, Comisia va publica pe
website-ul s

şurare şi temele
de discu şi
numele organiza şi al persoanelor care desf şoar

şi care particip

şi la
membrii cabinetelor acestora, iar cealalt

şi cu
Consiliul în vederea cre

şoar

şi o comunicare a comisarului
Malmström, în care se arat

şi investi

şi complete
despre inten

şi pentru a combate
percep şite.

Printre ac

şi investi

şi a Parlamentului;
accesul la textele referitoare la acest parteneriat

pentru to
şi, extinzând posibilitatea utiliz

şi actualizarea regulat

şi a Consiliului.

La 15 iulie 2014, preşedintele Juncker şi-a
prezentat orient

şi a pledat pentru mai mult
şi cu

persoanele care desf şoar
ş vrea ca europenii s ştie cine a venit s
şi cine a discutat cu cine şi aş vrea ca

celelalte institu

şedintele Juncker s-a angajat
s şi în privin

şi investi
şi s

şedintelui Juncker a fost de
asemenea subliniat în scrisorile de misiune pe care
acesta le-a transmis celor 27 de comisari şi a fost
deopotriv şedintelui
adresat

şoar

Transparen ă în privin

ă sporită în privin

ţ ţa reuniunilor

Transparenţ ţa parteneriatului
transatlantic pentru comerţ ţiişi investi

Context

- Comisia Europeană - 25.11.2014

�

�

�

�

Comisia î}i deschide ferestrele,
angajându-se s@ sporeasc@ transparen]a

Planete

Planete pitice



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

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

Vând la Boc -

-

.
ţa motor trifazic de

2.2 KW, 1600 rotaţii/minut, 200 lei;
staţie Fischer de camer

ţu Mare oi mioare,
str

ţei, 12 lei/kg neg. Tel. 0769-
594172. (RR)

Vând în Caransebe -

ţionare; motor
electric de la ma

ţa un berbecuţ
sau mieluţ

ţea de 300 kg, 2000
lei. Tel. 0743-508299. (RR)

Vând la Sacu porci de 120-130
kg. Tel. 0761-690834. (RR)

Vând în Boc

ţuic

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
cu tub de 16 inch, în stare foarte
bun

şi

şi

şa baloturi de lucer
n

şi
de 150-160 kg. Tel. 0723-128805

Vând în Reşi

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

Vând la Zorlen
şi la al treilea miel care

vine, 300 lei/buc neg; 2 porci de 100
kg, 9 lei/kg. Tel. 0255-232807. (RR)

Vând la Caraşova moar

ş juninc

ş 2 televi
zoare color şi unul alb-negru, în
stare bun

şin

şi

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

şi

şi

ădi

ă

ă; baloturi de paie; măcinătură
pentru animale, 1 leu/kg; 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 ma
rele alb, gestantă în 1.5 luni, 130 kg,
1500 lei neg. Tel. 0740-770047 (RR)

Vând la Butin 30 de purcei de la
6 săptămâni până la 30 kg; 3 tăura

ă, compusă
din amplificator, tuner

ămioare

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

Vând în Caransebe ă de
2 ani, gestantă luna 9-a, 2700 lei fix;
vi

ă de func
ă de spălat

Albalux 7. Tel. 0768-776073. (RR)
Cumpăr în Re

ă din primăvară. Tel.
0740-085778. (RR)

Vând la Grădinari un porc la 170
kg, 10 lei/kg; vi

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

Cumpăr un fax performant. Tel.
0755-042152. (RR)

Vând în Re
ă,

stare bună de func

ă de func

ă; tub cinescop pentru televizor
color Telefunken cu diagonala 51
cm; 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 2 cuiere noi, 100 lei; 2
telefoane Telecom noi, 60 lei
bucata; convector tiraj forţat, 600 lei
negociabil. Tel. 0728-404513.

Vând în Re ţa juninc ţata
Româneasc

ţelu Ro
ţata Româneas

rr
ţa biciclet

ţ pentru copii, lungime 1.5
m, 300 lei neg. Tel. 0773-952100.

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

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

ţa monitor lcd de 19
inch marca BenQ, 200 lei neg. Tel.
0746-890800. (RR)

Vând la Târnova 2 cai murani, 3
ţi, acte la zi, s

-

ţa televizor Nokia,
80 lei; 2 calorifere pe ulei cu
termostat, 80 lei/buc; imprimant

-

ţea,
1500 lei; cal, 3000 lei neg. Tel. 0737-
401271, 0731-069306. (RR)

Vând l ţi

-

ţel rasa Chihuahua. Tel. 0355-
409985, 0727-199030. (RR)

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

şi

şu o juninc
şu cu alb de 2

ani, 600kg, preg

şi

şi

şi tiraj
for

şi

şi

şi 4 ani, castra şi,
2500 € neg; porci de carne la 120
kg, 10 capre tinere. Tel. 0764-
422290. (RR)

Vând la Vârciorova o mas

ş maşin

şi

ş capre, 280 lei/buc
şi porc, 9 lei/kg, sau schimb cu lem
ne de foc. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare o vi

şor din aur de 14
carate, galben-alb, 12.50 grame,
1000 lei/gram; telefon nou Pana
sonic cu robot, 100 lei. Cump

ă Băl
ă, gestantă luna 8-a,

3500 lei; purcei, 400 lei perechea.
Tel. 0720-525379. (RR)

Vând la O ă
Băl ă ro

ătită pentru montă,
3000 lei neg. Tel. 0255-533722. ( )

Vând în Re ă cursieră
descompletată pentru piese, 300 lei
neg; pătu

ăldură,
omologate, cu tiraj natural

ă pe benzină Dolmar-Sachs de
4.2 CP, lamă de 40, din Germania,
100 €; drujbă pe benzină Husqvarna
365, lamă de 40, putere 4.6, din
Elve ă, 400 lei. Tel. 0729-
824413. (RR)

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 în Re

ănăto

ă de 6
sau 12 persoane pentru salon sau
living, cu 6 scaune, 300 € neg; orgă
Yamaha, 300 € neg. Cumpăr bicicle
tă fitness. Tel. 0725-088890. (RR)

Vând în Caransebe ă
BMW cu acumulator pentru copii,
400 lei. Tel. 0741-330588. (RR)

Vând la Re

ă,
40 lei; boiler 80 l, 200 lei; birou plus
scaun, 50 lei; bicicletă, 150 lei. Tel.
0757-494559. (RR)

Vând în Timi

ăn

ăr un
că

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

6

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

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

3,60
3,58
3,56
3,54
3,52

3,40

lei

4,44
4,42
4,40

4,50
4,48
4,46

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

Vând cabin

Vând aparat de f

Tel . 0770-515588, 0737-
575779.

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

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

ăcut glicemia +
teste, în stare foarte bună.

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

şi

Vând congelator 6 sertare stare
foarte bună. Tel. 0726-237843.

Vând mobilă dormitor, canapele,
ma ălat , cuptoare
microunde, aragaz (cuptor ă),
toate impecabile

ădi

ă veche, ondulată,
Camix Lux; candelabru 8 bra

ă 1,70 de tablă, 200 lei.
Tel. 0255-236074.

Vând în Re
ătărie, 50 lei/

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

ă Kiwi Jenny
„Actinidia deliciosa” (soi autofertil)
50-60 cm înăl

ă la maturitate până la -25
grade Celsius. Pre

ăl

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

ă dormitor,
2 paturi, 2 dulapuri cu 2 u

ă, oglindă, 450 lei; mobilă
Drobeta, 750 lei; congelator Arctic
cu 4 sertare, 450 lei; combină
muzicală, radio cd ă, 300 lei;
crati ă de fontă 30 l, 120 lei; pre

ă de 9 ani
gestantă luna 9-a, 2800 lei; vi

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

Vând la Timi

ă, 15 lei; 2 dune noi de 2
persoane, 100 lei/buc; discuri vinil, 5
lei/buc. Tel. 0770-497740. (RR)

Vând în Re ă la 2.5 luni,
1100 lei; porci marele alb pentru
tăiat. Tel. 0724-093929. (RR)

Vând la Sacu iapă 9 ani, 2000
lei; iapă 11 ani, 1700 lei; 3 porci la
140 kg, 9 lei/kg; ponei la 4 ani, 250 €
neg. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la Mehadica o pereche de
cai, 2000 €; 10 oi, 350 lei/buc. Tel.
0785-888582. (RR)

şin i de sp
şi plit

şi negociabile. Tel.
0755-260768.

Vând congelator cu 7 l

şi la curent,
300 lei; van

şi

şi m

şi şi aclimatiza

şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Pre

ştale). Tel 0742-573160.
şi

şi,
noptier

şi caset

ş 2 porci, 80-90
kg, 9 lei/kg. Tel. 0745-027095. (RR)

Vând la Anina vac

şi 7 luni,
culoare rig, semimuran, castrat,
înv

şoara telefon Nokia
210 nou, garan

şi

şi

ţe. Tel.
0765-002978.

Vând mobil
ţe; pat

mare dormitor. Tel. 0355-407975.
Vând boiler pe lemn

ţa pat extensibil,
500 lei; mese de buc

ţ

Vând plant

ţime. Preţ 42 lei/buc.
Tel. 0742-573160.

Vând smochini de munte (Ficus
carica) produ ţi local.
Rezist

ţ 29 lei/buc. Tel.
0742-573160.

Vând pomi de Rodiu fructifer
(punica granatum), 30-35 cm
în ţime. Preţ 30 lei/buc. Tel. 0742-
573160.

Vând m

ţ 55 lei. Tel.
0742-573160.

Vând curmal chinezesc soiul
Lang 80-90 cm. Preţ 89 lei/buc (+ 19
lei taxe po

ţa mobil

ţ ţuri
neg. Tel. 0737-274332. (RR)

Vând la Gherteni

ţel de 8
luni, 1500 lei; mânz de 1 an

ţat la c ţ

ţie 2 ani, 180 lei neg.
Tel. 0762-112012, 0741-571238 (rr)

Vând în Re ţa calorifer electric
cu 7 elemente, 90 lei/buc; unitate
PH4, 60 lei/buc; cd, 60 lei; troler
pentru piaţ

ţa viţic

Vând în Re

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

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

17 noiembrie 135,1835
18 noiembrie 136,8487
19 noiembrie 136,7200
20 noiembrie 136,1898
21 noiembrie 136,1898
24 noiembrie 136,8747
25 noiembrie 137,5418
26 noiembrie

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014 136,517627 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 2627 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26

27 - 26 Noiembrie 2014Octombrie27 - 26 Noiembrie 2014Octombrie

Vând Vw Polo

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

ţie pe lanţ, baterie nou -

w

ţa BMW seria 320,
an 2001, diesel, consum maxim 5%,
nu este înscris, 1600 € neg. Tel.
0743-477019. (RR)

Vând în Re ţa 4 cauciucuri de
var

ţional

şi Audi A2
înmatriculate, stare impecabil

ş Peugeot 306, an
2001, diesel, culoare verde
metalizat, închidere centralizat

şi

şi şi haion, servo
total, ABS, ESP, 4 airbaguri, clim

şi
Polo; 4 cauciucuri de iarn

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

ş motociclet

ă,
cauciucuri noi vară/iarnă, culoare gri
metal, accept orice test. Merită
văzute. Tel. 0745-157348.

Vând în Timi

ă, cui
de remorcare, unic proprietat,
numere de Germania. Tel. 0765-
209448, 0766-99114. (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 V , 200 lei;
electromotor-ventilator pentru
radiator apă pentru Opel Astra

ă foarte
bune, mărimea 180x75x14, 250 lei
toate. 0729-824413. (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 în Caransebe
ă, motor 1.4, consum

5%, închidere centralizată, faruri
autoreglabile, oglinzi

ă fizică, taxa
nerecuperată, an 1997, 1200 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri

ă 155x65x14, 250 lei neg; Opel
Agila, an 2004, climă, 86.000 km,
1000 cmc, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 1850 € neg. Tel.
0722-828285. (RR)

Vând în Timi ăAprilia
Classic, an 2006, motor de 49 cmc,
stare excep ă, 650 € neg. Tel.
0732-042546. (RR)

Auto-Moto-Velo
Vând aragaz cu 3 ochiuri în stare

bună. Pre

ărcătoare pentru
telefoane celulare Nokia, Motorola

ă

ălcat. tel.
0725-744644, 0737-575779.

Vând la Belin

ţ 200 lei. Tel. 0770-
516514.

Vând înc

Tel.
0725-744644, 0741-633690.

Vând role magnetofon, casete
video180 min, fier de c

Vând combină muzicală Philips
şi Universum, antenă satelit auto
completă digital, receptoare, dvd, tv
auto, laptop Apple, copiatoare
Epson, cd-uri muzică etc. Tel. 0726-
211340, 0772-215308.

Vând canapea, garnitură hol,
scaune pliante, set masă berărie,
fotoliu electric, masă de perete,
scaun birou. Tel. 0726-211340
0772-215308.

Vând drujbă electrică, flex,
circular de mână, ferestrău, rindea
electrică, maşină de găurit, scule
fixe. Tel. 0726-211340, 0770-
215308.

Vând frigider 60 litri, fripteuze,
radiatoare, ladă frigorifică, storcător,
feliator mezeluri, cazan 150 l,
tacâmuri argintate, automat de
pâine, fierbător, oale şi cratiţe inox
etc. Tel. 0726-211340, 0772-
215305.

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)

şi Alcatel, în stare foarte bun .

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 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.

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.

ţie astrahan

şti. Tel.
0255-257476.

Vând brânz

Vând blan
şi c

şiniu cu negru nr. 46 nou,
pantofi cu toc 36 şi poşet
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S.C. DNAMAC CONSTRUCT S.R.L. societatea în insolvenţ

ţie public

ţie 2000
Preţ pornire licitaţie
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 50 EURO

ţie 1999
Preţ pornire licitaţie 3.900 EURO+TVA
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 100 EURO

Bunurile sunt scoase la licitaţie cu preţul diminuat cu un procent de
25% din preţul de evaluare.

Participanţii la licitaţie sunt obligaţi s ţiune
reprezentând 10 % din preţ, în contul

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 28.11.2014,
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 prealabil
ţii suplimentare zilnic intre orele 13-14 la sediul lichidatorului,

la telefon 0256-242823

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

- an fabrica

- an fabrica

ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la ora 11 în acelea
ă.

Informa

Mijloace de transport:

600 EURO+TVA

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

1.Autoutilitara Opel BB Firgon Combo B-LKW

ă BCAutotractor MAN 19403 FLT

ă cu o zi înainte de data
când este stabilită

2.Autoutilitar

ţiunea se achit
ţa de licitaţie.

şoara
Taxele de participare şi cau

şedin
Şedin

şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta
Aleea Crea

şi condi

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

REŞI

B :

ŢA:

ŢA:
Ţ 6

manichiurist: 1; proiectant inginer mecanic: 1;

muncitor necalificat în silvicultur

şef tură
dispecer energetic: 2;

paznic de vânătoare: 1;

ă: 1;

ĂILE HERCULANE
ORAVI
TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 26.11.2014În

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
Vând casă în Ezeri

ă, are curte ădină,
20.000 € neg. Tel. 0255-235364 ( )

Vând urgent, la Rusova Veche,
Cara 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 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, 20.000 € neg; în spatele
grădinii un teren arabil de 7130 mp,
2 €/mp neg. Tel. 0771-218601,
0748-599721. (RR)

Vând în Gherteni ă compu
să din 3 camere, bucătărie, hol
închis, bucătărie de vară, anexe,
fântână în curte, apă la stradă,
grădină 1400 mp, mobilară cu ce
este necesar, aproape de gară, se
poate ocupa imediat după întocmi
rea 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

ş, pe strada
principal şi gr

ş-Severin, cas
şi buc

şa 1, str. Bocşa
Nou

şi faian

şi gr

ş cas

şi

şi schimbate,
îmbun

. rr

ţate plus gresie,
mobilat

ţii, ocupabil

ţ
ţ

ţ

-

-

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)

Vând la Valea Deni casă cu 4
camere, apă curentă, apă de izvor,
grădină 5000 mp, 150 pomi
fructiferi, termopane, pusă la punct.
Tel. 0766-142544. (RR)

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

Închiriez apartament cu 2
camere, complet utilat

ă. Tel. 0749-
057731.

Proprietar, vând apartament de
74 mp, situat în bloc de c

şi mobilat în
zona Intim. 150 €/lun

Vând în Lupac cas

ţ

ă 2 camere,

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

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

şi fântân

Vând la Ezeri

ă, canalizare, 5 €/mp. Tel.
0724-812112. (RR)

Ofer spre închiriere, în Re
ări

separate, bucătărie ă
închisă, complet renovat

ă neg. Tel. 0727-883116. (RR)
Schimb în Caransebe

ă la etaj 1, 6000 € neg. Tel.
0769-691017. (RR)

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

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, 17.000 €. Tel. 0754-
812188. (RR)

V â n d l a D o g n e c e a 2
apartamente, gresie, faian ă,
laminate, geamuri, fântână proprie,
11.000 respectiv 13.000 € neg;
teren de casă la drumul mare, 1070
mp. Tel. 0760-272242. (RR)

Vând la Oravi

ş teren intravilan
4800 mp, în fa

şi

şi teras
şi utilat,

bun şi ca spa

ş aparta
ment 3 camere cu apartament 2
camere. Tel. 0768-776073. (RR)

şi

şi

ş, construit

ţa casei este asfalt,
curent, ap

ţa,
zona Victoria, apartament, 2 intr

ţiu comercial, 250
€/lun

-

ţa, Lunca Pomos-
tului pe A.I. Cuza la nr. 32,
garsonier

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 cas

ţ

ţa magazie de
cereale, 40 m lungime, pe 3 nivele,
total 1000 mp, 24.000 € neg. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)

Vând în Re

Matrimoniale
Domn 57 ani caut o doamn

ţii stabile
ţi!!! dac

ţi gânduri serioase.

ţie onorat ţie material

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

ă
serioasă ă în vederea unei
rela

ă rog insista ă
ave

ără vicii, văduv, o
obliga ă. Situa ă
bună, auto, doresc căsătorie d-nă
simpatică. Tel. 0724-403069.

Bărbat serios, serviciu, doresc
să cunosc o femeie fără copii,
maxim 35 ani, de la sat sau ora

ăsătorie. Rog
seriozitate. Tel. 0725-433684.

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.

şi onest
şi de viitor. Inf. tel.

0724-922203 v

ş,
pentru prietenie-c

şi

ştin

D o m n s e r i o s , s i m p a t i c ,
1,77/52/70 kg, f

Oferte-Cereri

de Serviciu
Afum carne

-

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

Caut de lucru, electrician insta-
laţii electrice, sanitare, construcţii
metalice. Tel. 0724-131510.

Electrician, execut instalaţii
electrice

ţii ma

ţii electrice

Caut ma

şi preparate din
carne cu lemn de calitate. Tel. 0731-
192497.

Caut o persoan
şi gr

şi sanitare. Tel. 0724-
131510.

Repara şini de sp

şi
sanitare la domiciliul clientului. Tel.
0746-213516.

şin
şti. Tel. 0744-

577460.

ă pentru cons
truit solar ădinărit; persoană
pricepută pentru construc

ălat. frigi
dere, aragaz, cafetiere, cuptoare cu
microunde, instala

ă transport care
merge spre Bucure

-

Execut case la ro
ţigl

şu, acoperişuri
la blocuri cu ă sau tablă Lindab,
jgheaburi. Tel. 0740-203806.

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 Târnova motor de Hon
da de 8 CP. Tel. 0764-422290. (RR)

-

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
motocicletă chopper, foarte frumoa
se, 150 lei perechea; roată completă
pt Mercedes Vito, 150 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 Cara ă
mecanică pentru întors fân, pentru
împră ă,
adaptabilă la tractor, 150 € neg;
ma ă semănat cartofi

ă

ărcător frontal, stare perfectă
de func

ă, 1200 € neg. Tel. 0255-
232277, 0749-971068. (RR)

Vând în Re

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

Vând urgent cauciucuri de iarnă.
Tel. 0726-701010.

Vând anvelope iarnă impe
cabile

Vând la pre
ă de

func

ăr ma

ă. Tel.
0726-237843.

Ofer spre închiriere garaj, zona
Micro 4. Tel. 0773-934356.

ă,
ă stare de

func

ătoare
cu două capete la 2 vaci, 1800 lei
neg. Tel. 0760-272242. (RR)

Vând la Oravi

ă de împră
ăru ă rustică, cu ro

şi

şi 2.0 l, Opel
Zafira, Volkswagen Touareg an
2000 şi BMW seria 5, 140 lei/set;
casc

şova grebl

ştiat fânul din brazda crud

şin şi scos
cartofi, 450 €; pr şitoare pe 7 sau 5
rânduri pentru porumb, 250 € neg;
plug cu 3 brazde cu defect, 200 €
neg; Peugeot 309 func

şi
şinie, 400 €. Tel. 0754-

812188. (RR)
Vând la Bocşa maşin

şi negociabile. Tel. 0755-
260768.

şini avariate sau
neînmatriculate. Tel. 0745-593670.

Vând în Reşi

şi şi
anvelope pentru Dacia 1300. Tel.
0769-691017. (RR)

Vând în Reşi

şin ştiat azot tip
pâlnie, 800 lei; c

ţa motociclet

ţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinut

-

. ţe
de frân ţ

ţional,
eventual pentru dezmembrat, 250 €;
tractor Massey Ferguson de 42 CP,
cu înc

ţionare, 2800 € neg; 4 cau-
ciucuri 155x80x13 70Q; microbuz
Volkswagen T4, 1200 € neg;
tranporter pe 3 roţi, motor pe
benzin

ţa Dacia pe injecţie,
an 2000, vi

de -

ţ foarte bun Vw Golf
III an fabricaţie 1992, stare bun

ţionare. Preţ 600 € neg. Tel.
0726-701010.

Cump

ţa garaj pe str.
Rodnei bl. 4. Tel. 0371-450516.

Vând Dacia Nova af 1999
decembrie, stare foarte bun

ţa electromotor

ţa Matiz, 11.800 km
rulaţi, an 2006, culoare alb original
ţinut în garaj, perfect

ţionare, 1500 €. Tel. 0737-
274332. (RR)

Vând la Dognecea Ford Fiesta
scurt, an 2006, înscris în 2008,
46.000 km, 3500 € neg; mulg

ţa met erbicidat
românesc pe 2 roţi, 1200 l, 800 €
neg; ma

ţ ţi
de lemn, 1000 lei neg; cauciucuri cu
jante pentru utilaje agricole, de la
200 lei/buc; Opel Ascona, an 1997,
motor 1.6 injecţie, benzinar, 600 €
neg; cauciucuri agricole balonate
diferite dimensiuni, pe 20, 24, 28, de
la 400 lei/buc; diferite piese pentru
tractor U650. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)

Vând în Re

Vând în Re
ă, cu tot cu jante,

dimensiuni 195x65x15, aproape
noi, 400 lei. Tel. 0726-722467. (RR)

şiţa un set de 4
cauciucuri de iarn

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

Doamn
ţa, doresc s

ţinere b

ţa. Tel. 0741-631795.

ţe
minime de limb

ţ ţ

ţuri de la 50 €.
La 4 c

Înv ţ
ţ

ţ

ţ

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

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

ţii la www.balloony.ro sau
la telefon 0256-270016.

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

Caut s

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

Tractări auto

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.

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

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

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

Balon cu aer cald Timi

ări

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

şi

şi transport utilaje
Reşi

şi harnic

ştin

şi Germania. Pre

şi recomand

şi clasele 5-8 la român

şoarei şi zboruri
charter din Timişoara în toat

şi rezerv

şoara,
zbor de agrement. Oferim zboruri de
agrement şi publicitare cu balonul
cu aer cald în Timişoara. Rezerv
şi informa

şi
montaj. Pre

Transport persoane în Austria,
Italia

ociabile.
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Liliana Ionaşcu - pasiune şi măiestrie în crearea costumelor populare

Se cunoaşte faptul c şmintele populare
româneşti au devenit inspira

şi simboluri, culori şi
broderii specifice portului popular. Ia româneasc

şi domnişoarele din mediul urban.
C ştie dar c

şcu, a
dezvoltat o afacere din pasiunea pentru crearea
costumelor populare.

Totul a plecat din dragostea pentru broderie pe care
la început o aplica pe prosoape, şervete, lenjerii de pat,
fe şi a trecut apoi la
inscrip şi
materiale promo

şi asta se vede în
pasiunea cu care realizeaz

şi chiar din alte zone ale
şte detalii din fiecare zon

şi culorile care difer

şi distinc
şi confec

şi a deveni foarte cunoscut

şi iubitorii de folclor, unii dintre ei
confec şi costumele chiar în atelierul ei.

S-a inspirat din costumele populare vechi pe care le-
a achizi

şi nu are studii în domeniu s-a informat şi a
încercat pe parcursul timpului s

şte c şi nu
se teme de provoc

şi cerin

şi
num

şi mig

şi de la românii
pleca şi care vor s

şcu.
Şi-ar dori s

şi confec şminte populare doar
c

şcu spune c

şi model de broderie care se creeaz

şi respectându-se
zona geografic şi etnologic

şi în vremea bunicilor crearea unui costum
popular dura chiar şi luni de zile pentru c

şi pentru ei crearea unor astfel de piese ia
timp şi însumeaz şi pricepere.

Familia Ionaşcu a amenajat şi un mic muzeu cu zeci
de costume şi accesorii din

ă ve

ă. Mul ă ai lumii
au folosit în crea

ă a
devenit un obiect vestimentar apreciat în ultimii ani de
către doamnele

ă a prevăzut sau nu acest lucru nu se ă
via ării costumelor populare
este destul de cunoscut în zona noastră.

Protagonista acestui material, Liliana Iona

ă pentru hoteluri

ăcut de mică să brodeze
ă în prezent zeci de costume

populare din zona Banatului
ării. Cunoa ă a Banatului cu
privire la motivele ă de la o regiune
etnografică la alta, specificul unui costum pentru fete
măritate sau nemăritate

ă

printre interpre

ă se perfec
ărturise ă cel mai mult îî place să brodeze

ări atunci când clien
ă sunt

tot mai pu
ă. Mâna de lucru este tot mai greu de găsit dar

ărul creatorilor de costume populare este în
scădere. Munca multă ăloasă întoarce din drum
orice doritoare de angajare la un astfel de atelier. În
momentul de fa ă, în atelierul Lilianei lucrează doar
patru croitorese cu experien ă, ele rămânând în acest
domeniu deoarece lucrează din plăcere.

Are foarte multe comenzi în ă dar
ăinătate ă poarte o ie sau un

element autentic românesc, acolo departe de casă.
”Chiar dacă trebuie să coordonez activitatea

atelierului, îmi fac timp ca măcar o zi pe săptămână să
cos câte ceva”, a spus Liliana Iona

ă poată duce mai departe dragostea
pentru broderie
ă nu foarte mul ă artă.

Liliana Iona ă fără dragoste pentru acest
gen de crea

ă ă.
Munca aceasta este cu atât mai dificilă cu cât fiecare
detaliu trebuie realizat cu precizie

ă ă pentru care trebuie creat.
De

ă nu exista
tehnologia de astăzi, creatorii de costume populare
precizează că

ă răbdare

ă, unele chiar
mai vechi de o sută de ani.

ţie pentru designeri din
lumea întreag ţi dintre creatorii de seam

ţiile lor semne

ţa ei se învârte în jurul cre

ţe de mas
ţionat echipamente pentru diverse firme

ţionale.
I-a pl

ţ

ţia acestora.
De zece ani are un atelier de broderie ţionat

costume populare în Câlnic

ţi
ţionându-

ţionat din satele din Banat.
De

ţioneze.
M

ţii vin cu modele
inedite. De ţele sunt foarte multe se pare c

ţini care se îndeletnicesc cu o astfel de
munc

ţ
ţ

ţar
ţi în str

ţionat ve
ţi mai sunt pasionaţi de aceast

ţie nu se poate realiza nimic. Se pune suflet
în fiecare pies

ţinuta popular
Elena Franţ

Final al anului de voluntariat 2014 la GEC Nera
Vineri 21 noiembrie a.c, Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie nongu-

vernamental
ţi a Liceului Tehnologic MIHAI NOVAC din

Oraviţa festivitatea de încheiere a anului de voluntariat 2014 destinat protecţiei
mediului. La eveniment au participat elevi

ţa
ţii au fost atribuite diplome de VOLUNTAR EUROPEAN 2014

tuturor elevilor
ţinut cele mai bune performanţe în

activit ţile de voluntariat ale GEC Nera.
În 2014 programul de voluntariat a inclus cursuri de abilitare ţi în

domeniul monitoriz

ţi au participat un
num

ţ
ţele

ţ ţin
deocamdat

ţional românesc ţiune a voluntarilor. Partea muzicala a
fost asigurat

ă, apolitică
ă

ĂRII Moldova Nouă, MIHAI NOVAC Oravi
ă

ă
ă

ării alternative a mediului

ă
ăr de 34 de profesori

ătre tineri a
unor reflexe de a lua atitudine în orice moment fa ă de agresiunile grave împotriva
mediului cât ării acestora cu cerin

ănă foarte mult cu
un contract de muncă. Despre aceste lucruri la ă ei înva ă prea pu

ă” a spus în cadrul evenimentului dr. ing. Cornel Popovici Sturza ,
pre

ării folclorului
tradi

ă de grupul ECO MLADOST.

şi nonprofit (detalii pe www.gecnera.ro, www.facebook.com/
GECNERA), a organizat în sala de festivit

şi profesori de la liceele CLISURA
DUN şi MATHIAS HAMMERAnina.

În cadrul festivit
şi profesorilor care au finalizat participarea la anul de voluntariat

precum şi premii în obiecte elevilor care au ob

şi activit
şi promovarea ecoturismului din zona

parcurilor naturale situate în sudul Banatului. La aceste activit
şi elevi din clasele mari de liceu.

„Voluntariatul ecologic la GEC Nera este destinat atât dobândirii de c

şi acomod şi rigoarea unui job deoarece un
contract de voluntariat pe care tinerii îl încheie cu GEC Nera seam

şcoal

şedintele GEC Nera.
Festivitatea a inclus şi un scurt program cultural destinat promov

şi al etniilor din aria de ac


