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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând apartament 2 camere, bd.
Muncii, et. 4, dotat cu central

ţ

ţa, Al. Buzia
ţ 3.000 €.

Tel. 0763-549616.
Vând cas

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

Vând cas

ţigl
ţad

ţa, str. Oţelului
nr. 14, 3 camere, buc

ţ ţile,
aproape de centru. Preţ 27.000 €.
Tel. 0728-981708.

ţe. Preţ 28.000 € neg. sau
schimb cu apartament 2 camere sau
o camer ţ

Vând în Re ţa, zona Munci-
toresc, cas

ţa.
Tel. 0737-274332. (RR)

Vând în Gherteni -

-

ţ

ţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, 61 mp, buc

ţ

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

ă,
climă, gresie, faian ă, podele
laminate, u

ă,
grup sanitar, alarmă. Pre

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

ă intabulată din
cărămidă, fântână betonată, 4 focuri
gaz metan, acoperi ă în 4 ape,
fa ă la curte 50 m cu trotuar în
trepte. Tel. 0255-210511.

Vând casă în Doman, str.
Slanina nr. 203, compusă din 2
camere, bucătărie ădini sau
schimb cu apartament, 21.000 €
neg. Tel. 0720-916901.

Vând casă în Re
ătărie, cămară,

baie, pivni ă, toate utilită

ă. 2 camere de 3,5/5,5
m ă de 3,5/4 m, garaj,
dependin

ă în Govândari + diferen ă.
Tel. 0745-027024.

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

ă 2 sau
Valea Domanului, plus diferen

ă compu
să din 3 camere, bucătărie, hol
închis, loc de baie, bucătărie de
vară, anexe, fântână în curte, apă la
stradă, teren 1250 mp, mobilată cu
ce este necesar, aproape de gară,
se poate ocupa imediat după întoc
mirea actelor, 18.500 € neg. Tel.
0737-565825, 0752-670944. (RR)

Vând în Rafnic casă 2 camere,

ădină mare cu pomi ă
de vie, fântână în curte ă
prin cădere, anexe, 12.500 € neg.
Tel. 0764-654307. (RR)

Vând în Re

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

ătă

şi noi, mobilat sau
nemobilat. Tel. 0746-789810.

Vând chioşc din termopan în
Reşi ş, 20 mp, clim

şi sta

ş

şi 2 gr

şi

şi o camer

şi

şi vie, 36.000 € neg sau
schimb cu apartament 2 camere,
etaj 1-2, în zona General

ş cas

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

şi fântân

şi

şi schimbate,
îmbun

Vând/schimb apartament 3
camere la cas

Vând în Re ţa, zona Muncito-
resc, o cas

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

ţa,
zona Victoria, apartament, 2 intr

ţiu comercial, 250
€/lun

ţate plus gresie,
mobilat

ţa, zona Govândari, maxim
400 lei. Tel. 0771-621816. (RR)

Vând în Re ţa, Govândari,
Calea Caransebe

-
ţ -

ţie interioar

ţa, zona Govân-
dari, o gazd

ţa, Micro 2, aparta-
ment nedecomandat 2 camere, do-
tat cu central

ţ

ţa, ap

şi

şi

şi

şi teras
şi utilat,

bun şi ca spa

ş-
Severin, cas şi
buc

şti cas

şi

şi
şului, apartament

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

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

Şimand, Arad, 5755
mp, 7.50 €/mp neg. Tel. 0732-
072150. (RR)

Se caut şi

şcoal
şi

şa Montan

şoseaua
Caransebeş - Reşi

ş, pe strada
principal şi gr

ă, 42.000 €. Tel. 0765-
637290. (RR)

Vând în Re

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

Vând la Mâtnicu Mare casă
compusă din 3 camere, bună pentru
locuit, anexe, cu un teren lângă casă
de 3000 mp, 20.000 € neg. Tel.
0762-188929. (RR)

Ofer spre închiriere, în Re
ări

separate, bucătărie ă
închisă, complet renovat

ă. Tel. 0727-883116. (RR)
Vând 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, ocupabilă imediat, 13.000 €
neg. Tel. 0721-157588, 0731-
306659. (RR)

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

Se caută de închiriat garsonieră
în Re

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

ă în Re
ă pentru un băiat aflat la

ă. Tel. 0728-508464. (RR)
Vând în Re

ă, geamuri termopane,
gresie, faian ă, podele laminate,
izolat termic, situat la etajul 2/4,
16.700 € fix. Tel. 0740-520382. (RR)

Vând în Boc ă o casă,
2 camere la stradă, bucătărie,
antreu, grădină, curte. Tel. 0753-
493145. (RR)

Vând teren de 35.000 mp, titlu
de proprietar unic, la

ă de izvor
curent, bun de construit casă, 3
€/mp. Tel. 0724-005604, 0758-
908019. (RR)

Vând casă în Ezeri
ă, are curte ădină,

20.000 € neg. Tel. 0255-235364. (rr)

Vând la intrare în localitatea
Vinga teren 5118 mp, 7.50 €/mp
neg; teren în

Vând apartament în Reşiţa,
zona centrală, 100 mp, 3 camere,
izolat, renovat, 2 balcoane închise,
etaj 1. Tel. 0734-544586.

Imobiliare

Vând teren la Crivaia, 3500 mp,
străbătut de pârâu, împădurit, 2.5
€/mp; teren la Cuptoare, la prima
sta

ă, 1500 mp, 1.5
€/mp; teren la Caransebe

ă

Vând apartament 2 camere, etaj
2/4, centrală, faian ă, termopane,
podele, izola ă, 17.300 €
sau schimb cu 3 camere ofer
diferen ă. Tel. 0728-813340.

Cumpăr apartament 2 sau 3
camere confort 1, exclus parter sau
ultimul etaj, ofer pre

ă în
Re ă, 40
mp, etaj 1, balcon, în bloc de
famili

ăi, parter înalt fără probleme, în
Moroasa 1, aproape de centru,
17.000 €. Tel. 0766-603190.

Vând casă Boc ă, 3
camere, anexe, curte, grădină. Tel.
0749-319691.

Proprietar vând apartament 2
camere, tip vagon, etaj 2/4, centrală,
termopane, faian ă, u ă metalică,
izolat, mobilat, utilat 19.700 € sau
nemobilat. Tel. 0740-520382.

Vând apartament confort doi, 2
camere, bucătărie, baie, balcon
interior închis, gresie, faian ă,
termopane, centrală termică nouă,
mobilat complet, termoizolat
exterior, Micro 2 etaj 4/4 cu
acoperi

ă fizică, vând aparta
ment, 2 camere, nedecomandat,
etaj 2/4, centrală, izolat, termopane,
faian ă, gresie, podele, balcon
închis 16.600 € pre

ă electrică

ă în
aceia

ă, Al. Tineretului
bl. 1, etaj 3, 12.300 € utilată

ă, u

ă, Al. Tineretului
bl. 3, etaj 1, 11.300 € utilată

ă. Tel. 0770-370534.
Vând garsonieră 2 camere, cu

centrală termică, ferestre termopan,
u ă metalică. Pre

ă în Dognecea, 3
camere, cablu tv, telefon, centru.
Pre

ă mare în Boc
ă, solidă, din cărămidă arsă,

situată pe col
ătărie, căma-

ră, baie, coridor lung ă +
casă veche (1 cameră, bucătărie,
coridor) + bucătărie de vară, anexe,
grajd, curte mare, fântână, grădină
cu vi ă de vie. Total 1000 mp. Există
apă ă
pt. racordare. Posibil

ă frumoasă, 4 camere,
bucătărie, coridor, gresie, faian ă,
apă curentă, front la sosea asfaltată.
Tel. 0745-518951.

ţie de autobuz din direcţia Re ţa,
pe partea stâng

ţile, zona Ardealului, 3.5 €/mp.
Tel. 0756-282768. (RR)

ţ
ţie termic

ţ

ţul pieţei. Tel.
0740-520382.

Vând apartament 1 camer
ţa Mociur, foarte spaţioas

ţ

ţ

-

ţ
ţ fix. Tel. 0771-

533291.
Vând apartament 2 camere

complet renovat, modificat, termo-
pane, utilat, central

ţ 10.500 € neg. Tel.
0741-528025.

ţ 8.000 € neg. Tel. 0733-594473.
Vând cas

ţ cu 2 fronturi stradale,
4 camere, antreu, buc

ţ

ţiu
comercial. Tel. 0727-901460.

Vând în sat Clopodia nr. 519
Timi

ţ

şi

ş, între
3200 şi 6000 mp, drept, cu toate
utilit

şi

şti. Tel. 0766-603190.
Vând apartament 2 camere, cu 2

b

şa Montan

ş

ş. Tel. 0727-935094.
Persoan

şi
şemineu lemne, acoperiş renovat,
în Anina zona Brainer, complet
mobilat la 17.000 €, nemobilat la
12.000 € sau schimb cu cas

şi localitate. Tel. 0723-788000.
Vând garsonier

şi
mobilat şi schimbate. Tel. 0770-
370534.

Vând garsonier
şi

mobilat

ş

şa
Român

şi verand

şi curent, iar gazul este la poart
şi spa

ş, cas

Vând cas

Închiriez garaj zona Universalul
Vechi, str. Ştefan cel Mare 24 ap. 1,
100 lei/lun

şi

şi

şi

şi, 2350 € neg;
Skoda Fabia Elegance, 150.000
km, 101 CP, 16 valve, benzin

ş tractor Fiat
românesc, 3200 €. Tel. 0756-
325445. (RR)

Vând la Herculane Dacia 1310
Break, an 2002, 500 €. Tel. 0761-
428128. (RR)

Vând la Reşi

şova pr şitoare pe
7 sau 5 rânduri pentru tractor, 250 €
neg; grebl

ştiat fânul din brazda
crud

ştea de Timiş
pres

şinie, 550 € neg. Tel. 0754-
812188. (RR)

Vând în Reşi

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

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

Vând la Mâtnicu Mare Ford
Escort din 1995, 16 valve, motor de
1600, înmatriculat, taxa nerecupe
rat

şi

şini, 500 lei/set. Tel. 0752-
030888. (RR)

Vând la Vârciorova diferite piese
de Dacia. Tel. 0725-088890. (RR)

ă. Tel. 0745-027024.

ă,
ă stare de

func

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 Re
ă, distribu

ă, geamurile electrice,
oglinzi electrice, 4 u

ă, an
2001, 1400 cmc, recent adusă din
Germania, interior bej, climă, gea
murile electrice, oglinzi electrice,
încălzire scaune, 2450 € neg. Tel.
0743-477019. (RR)

Caut la Bănia Dacia 1310, în
stare bună de func

ă
pentru tractor, 2700 lei. Tel. 0728-
829946. (RR)

Vând la Cara ă

ă mecanică pentru întors
fân, pt împră

ă, adaptabilă la tractor, 150 €;
plug cu 3 brazde din care 2 defecte,
200 €; tractor Massey Ferguson de
4 2 C P, s t a r e p e r f e c t ă d e
func

ă de făcut baloturi dreptun
ghiulari, 5000 lei. Tel. 0356-412153,
0760-908392. (RR)

Vând Dacia pe injec

ă,
distribu ă, cau
ciucuri de iarnă, încălzire scaune,
consum foarte mic, înmatriculat în
România, acte la zi, proprietar, stare
foarte bună, 1900 €. 0729-824413.

Vând în Re

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

ă, 900 €; Fiat din 1997, înscris pe
Spania, 600 € neg. Tel. 0769-
302968. (RR)

Vând în Re
ă diferite mărimi, 50 lei/buc;

jante aluminiu pentru diferite tipuri
de ma

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

ţionare, 1600 €. Tel. 0737-
274332. (RR)

Vând în Re ţa 4 cauciucuri de
var

ţa Vw Polo pe
benzin ţie pe lanţ, an 2002,
gri metal, clim

-

ţionare. Tel.
0746-614262. (RR)

Vând în Timi

ţa semiremorc

.

ţionare, 3000 € neg; microbuz
Volkswagen T4, 1200 € neg. Tel.
0255-232277, 0749-971068. (RR)

Vând în Târgovi
-

ţie, an 2001,
vi

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

ţie pe lanţ, baterie nou -

ţa electromotor

-

ţa cauciucuri de
iarn

Auto-Moto-Velo

Vând tractor U650 cu plug,
frez şi grebl

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)

Cump

Vând în Rafnic, comuna Lupac,
c

şi 2 brazde, grapa, c
şi 60 l, pre

şi

şin

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

Vând în Caransebe
ă, motor 1.4, consum

5%, închidere centralizată, faruri
autoreglabile, oglinzi

ă fizică, taxa
nerecuperată, an 1997, 1000 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri

ăr la Târnova plug cu 2
brăzdare pentru tractor mai mic. Tel.
0355-407958. (RR)

ăru ă din lemn, loitrele, lada, jug,
plug cu 1 ăldare
cupru 40

ă culoare
negru sidefat, cu rudă, stare foarte
bună, 220 lei neg; bare pentru
portbagaj ma ă, 120 lei neg; set
capace pe 15 pt. Vw, 65 lei/set; roată
de rezervă pentru Golf 4, în cinci
prizoane. Tel. 0744-759866. (RR)

ţei, vac

ţ

ţuri neg. Tel.
0720-073910. (RR)

ţa bicicletVând la Re

Vând în Re

ă pentru autotu
risme, 500 €; Dacia Solenza, an
2004, 70.000 km parcur ă
de garaj, 1500 € neg. Tel. 0757-
311013. (RR)

şi

şi, maşin

ţa Vw Golf 1.6
diesel, înmatriculat, taxe la zi, 700 €
neg; semiremorc -

(continuare )în pag. 7
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S.C. CRISTIAN URLICH S.R.L. societatea în lichidare, in
insolvency, en procedure colective conform legii 85/2006 prin
lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continu

ţie public
ă

vânzarea prin licita ă cu strigare a bunului:

1. Teren în suprafa ă de 594 mp cu casă

ă depună o cau

ţ
ţelul Ro

ţul Cara
ţ pornire licitaţie 25.870 EURO

- Pasul de licitaţie 500 EURO
- Taxa de participare licitaţie 500 EURO

Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil a fost diminuat cu un
procent de 35% din preţul stabilit prin reevaluarea tehnica.

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

Licitaţia va avea loc în data de 23.01.2015, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timi ţiei) nr.
7, ap. 3.

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

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

- Pre

şoara.

şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea Crea

şi la telefon 0256-242823.

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

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

ţie
public

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

ă cu strigare a următoarelor bunuri:

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

Preţ pornire licitaţie 281.884 EURO
Pasul de licitaţie 500 EURO
Taxa participare la licitaţie 1000 EURO

RO72 RZBR 0000 0600 1647 2316

�

�

�

seră cu suprafaţa construită 6.127 mp, - centrală termică suprafaţa
construită 303 mp,

clădire birouri suprafaţă construită 382 mp,
platformă betonată, suprafaţă 74 mp
Construcţiile se vând ca un întreg.

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

Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 23.01.2015,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta
Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
săptămânal, vineri, la ora 11 în aceleaşi condiţii. Bunurile pot fi
vizualizate cu o programare prealabilă.

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

.

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

Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 10% din
valoarea de evaluare.

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

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

.

ă cu strigare:

Evaluate la 18.800 EURO

Teren în suprafa ă de 2960 mp
ăcăjdia,

Teren în suprafa ăcăjdia -

Imobilele descrise mai sus se vând ca un întreg, nu pe bucă

ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la ora 12 în acelea

ţ ţii înscrise în CF 30223
R

ţa de 6900 mp înscris în CF 30048 R

ţi.
- Preţul de pornire la licitaţie 14.100 EURO
- Pasul de licitaţie 500 EURO
- Taxa participare la licitaţie 500 EURO

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

Participanţi la licitaţie sunt obligaţi s ţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. INTACOM SRL nr. RO43
RZBR 0000 0600 1662 5322 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timi

ţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
23.01.2015, ora 12 la sediul lichidatorului din Timi

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

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

şi construc

şoara.

Şedin
şoara, Aleea Ionel

Perlea (fosta Aleea Crea
şi condi

şi la
telefon 0256-242823.

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

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

ţie public

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

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

nr. RO52 RZBR 0000 0600 1551 4995 deschis la Raiffeisen Bank
Timi

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 23.01.2015,
ora 11,00 la sediul lichidatorului din Timi

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

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

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

ă depună o
cau

ăptămânal, vineri, la ora 11,00 în acelea

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

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

şi construc

Cau şi taxa de participare la licita
şoara.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta

Aleea Crea
şi condi

şi la telefon 0256-242823.

În anul 2015, audien

Consiliul Local al municipiului Re
n data de -

-
-
-
-

-

ţele în Aparatul de
specialitate al Primarului se vor desf

ţi,
de la ora 07:30;

viceprimar, Ioan Crina, în fiecare zi de miercuri,
de la ora 10:00;

viceprimar, Voina Lucian, în fiecare zi de joi, de la
ora 10:00.

Audienţele vor avea loc la sediul Prim
ţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A.

Persoanele interesate trebuie s

ţii cu publicul din cadrul Prim
ţa, Corp I, Piaţa 1 Decembrie 1918,

nr. 1A, camera nr. 1, parter.

ţa s-a întrunit
î ţ

ţiei de avizare a
lucr ţie pentru investiţia „Reabilitare
Cinematograf Dacia” ţiei de
avizare a lucr ţie pentru investiţia
„Reabilitare

ţa”
Investiţia „Reabilitare Cinematograf Dacia”, pro

iect aprobat de consilieri, prevede modernizarea cl
ţelor actuale pentru astfel de func

ţiuni, recompartimentarea

ţie: o sal
ţie cinematografic

ţie
Valoarea total ţiei este de 17.997.570

lei. Prin proiectul „Reabilitare
ţa”, aprobat de

consilieri, se dore

ţiei este de 33.981.070
lei. În vederea implement

ţii vor fi întreprinse demersuri pentru
accesarea de fonduri.

ţa anunţ

ţa, pe Calea Timi
ţii Gradimex SA).

Programul este de luni pân

ţe figurând înc

ă ă
următorul program

primar, Mihai Stepanescu, în fiecare zi de mar

ăriei
Municipiului Re

ă se înscrie
personal, cu documentul de identitate, la Centrul de
informare ăriei
Municipiului Re

14 ianuarie 2015 într-o ă extraordi
nară, convocată de îndată.

Principalele proiecte de hotărâre de pe ordinea
de zi cuprind aprobarea documenta

ărilor de interven

ărilor de interven

ă
dirii, conform cerin

ă
toare. Dintre indicatorii tehnico-economici amintim:

redimensionarea sălii actuale care va următoa
rea configura ă mare de 471 de locuri ă
noi săli de proiec ă în sistem 3D,
având o capacitate de 112 locuri, respectiv 65 de
locuri

schimbarea mobilierului, a sistemului de
iluminat, acustic

ă a investi

ăzute lucrări precum
extinderea locurilor pentru spectatori cu peluzele

nord

ădire
independent.

Valoarea totală a investi
ării acestor două proiecte

de investi

22-25 ianuarie 2015

ăria Municipiului Re ă beneficiarii
de produse alimentare, în cadrul POAD 2014, de pe
listele permanente

ă mai pot ridica ajutoarele
ăptămâna 19-23 ianuarie 2015, la depozitul situat

în Re ă depozitul
societă

ă vineri, între orele
08:00 - 21:00. Precizăm că nu este necesară
programarea.

Până în prezent, au fost distribuite produse
alimentare la un număr de 3.921 de persoane, în
eviden ă 862 de persoane care
beneficiază de aceste ajutoare.

şura dup

şi

şi Rela
şi

şi
şedin

şi aprobarea documenta

şi modernizare stadion Mircea Chivu-
municipiul Reşi

şi echiparea corespunz

şi dou

şi de proiec

şi modernizare stadion
Mircea Chivu - municipiul Reşi

şte modernizarea stadionului
actual. Sunt prev

şi sud, care vor avea o capacitate de 14.478 de
locuri

extinderea tribunei oficiale cu un corp de cl

Vineri, 23 ianuarie

Prim şi

şi cei care s-au înscris pe liste
suplimentare, c şi în
s

şi şoarei nr. 34 (lâng

�

�

�

�

:

PROGRAM FILME -

Joi, 22 ianuarie

ătă ,24 ianuarie

ă, 25 ianuarie

Ora 20,00 - Hobbitul: Bătălia celor Cinci Oştiri - 3D / The
Hobbit: Battle of the FiveArmies - 3D

Ora 14,00 -Al Şaptelea Fiu - 3D / Seventh Son - 3D

Ora 16,15 - Mortdecai

Ora 18,30 - De neînvins / Unbroken

Ora 21,15 - Hobbitul: Bătălia celor Cinci Oştiri - 3D / The
Hobbit: Battle of the FiveArmies - 3D

Ora 10,00 - Cei 6 Supereroi 3D (dublat) / Big Hero 6 - 3D

Ora 12,00 - Cei 6 Supereroi 3D (dublat) / Big Hero 6 - 3D

Ora 14,00 -Al Şaptelea Fiu - 3D / Seventh Son - 3D

Ora 16,15 - Mortdecai

Ora 18,30 - De neînvins / Unbroken

Ora 21,15 - Hobbitul: Bătălia celor Cinci Oştiri - 3D / The
Hobbit: Battle of the FiveArmies - 3D

Ora 10,00 - Cei 6 Supereroi 3D (dublat) / Big Hero 6 - 3D

Ora 12,00 - Cei 6 Supereroi 3D (dublat) / Big Hero 6 - 3D

Ora 14,00 -Al Şaptelea Fiu - 3D / Seventh Son - 3D

Ora 16,15 - Mortdecai

Ora 18,30 - De neînvins / Unbroken

Ora 21,15 - Hobbitul: Bătălia celor Cinci Oştiri - 3D / The
Hobbit: Battle of the FiveArmies - 3D.

Sâmb

Duminic

Biroul de presă

:

Începând de miercuri, 21 ianuarie 2015, de la ora
11.30, se va relua desf

-

-

În urma alunec

.

În premier

-

�

�

�

ă
ărilor la re

ă
ăriei

Municipiului Re

ă
a ări
în teren pentru a reduce la minimum disconfortul
cetă ări.

Administra ă locală a solicitat construc
torilor un grafic al refacerilor ărilor
care vor fi executate. În cursul anului 2014, cons
tructorii au fost aten ărate rânduri să
realizeze lucrările de refacere, în zonele unde se
impunea, fiind aplicate

ăm că nu vor mai fi eliberate permise de
spargeri noi până nu vor fi refăcute tronsoanele
afectate, conform HCL 443/2009 cu completările

ările ulterioare.

ării de teren, produsă pe strada
Aviatorilor din Re

ă o estimare a lucrărilor de interven
ă situa

ăriei
Mun Re ărilor este de 325.460 lei.

În perioada următoare, devizul general al acestei
investi ă a
pagubelor, realizat de Comisia constituită la nivelul
Primăriei Municipiului Re

ă o Comisie de evaluare a pagubelor care
va verifica din nou situa

ării de fonduri pentru efectuarea acestor lucrări

ă, la cinematograful „Dacia” din Re

ă din Bucure ă de un an, în
vederea realizării de proiec

ă echipamentul tehnic necesar

ărilor reprezentan ă

ăptămânal, de vineri până duminică, atât proiec

ă ă la 2 luni.
Pre

ă.

şurarea Comandamentului
operativ privind verificarea lucr

şi canalizare, efectuate pe raza municipiului
Reşi

şi

şi reprezentan
ş S.A.-, se va analiza situa

şantierelor existente şi se vor efectua noi verific

şi un grafic al lucr

şi sanc

şi
modific

şi

şi

şi raportul de evaluare preliminar

şi
ş-Severin.

Ulterior, la nivelul Aparatului de specialitate al
Institu ş-Severin va fi
constituit

şi

şi
şti, pe o durat

şi difuzarea
celor mai noi produc

şi 3D, fiind prezentate 10-12 premiere
de film pe lun şi chiar avanpremiere, o dat

şi
şi alte

asemenea produse de la un stand amenajat la
intrarea în cinematograf.

Programul filmelor în perioada 22-25 ianuarie
2015 este anexat acestui comunicat de pres

ţelele de
ap

ţa. Acesta va avea loc la sediul Prim
ţa.

La întâlnirea, la care au fost convocaţi
constructorii ţii operatorului judeţean -
S.C. AquaCara ţia actual

ţenilor din zonele afectate de lucr
ţia public

ţionaţi în nenum

ţiuni contravenţionale.
Preciz

ţa, în data de 15 ianuarie 2015, a
fost realizat ţie
necesare în aceast ţie de calamitate. Conform
devizului general, furnizat de proiectant Prim

ţa, valoarea lucr

ţiei

ţa, vor fi transmise
Instituţiei Prefectului - judeţul Cara

ţiei Prefectului - judeţul Cara

ţia de la faţa locului, urmând
a înainta un raport Guvernului României, în vederea
solicit

ţa
vor rula proiecţii de film 3D.

Municipiul Re ţa s-a asociat cu o societate
comercial

ţii de film. Societatea
asigur

ţii cinematografice. Potrivit
estim ţilor societ ţii, filmele vor
putea fi vizionate începând din 22 ianuarie 2015.

În cadrul acestui parteneriat, vor rula
s ţii
de film 2D cât

ţul unui bilet pentru un film 2D este de 10 lei
iar pentru un film 3D 15 lei.

De asemenea, re ţenii vor avea posibilitatea de
a achiziţiona floricele de porumb (popcorn)
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S.C. BAMBUS TRANS FOREST S.R.L.

.

societatea în insolven

.

ţ

ţie public

ţ pornire la licitaţie 19.152 EURO
Pas licitaţie 500 EURO
Taxa participare licitaţie 500 EURO

Preţ pornire la licitaţie 650 EURO
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 50 EURO

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

Şedinţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
23.01.2015 ora 11, în caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea
loc săptămânal, vineri, la ora 11 în condiţiile prezentate mai sus. Licitaţiile
se ţin la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea
(fostaAleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3.

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

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

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

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

ş, str. Racovi
ş-Severin.

ţ

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

Pre

Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil a fost diminuat cu un
procent de 5% faţ ţ de valorificare.

Terenul este scos la licitaţie diminuat cu un procent de 50% din
valoarea stabilita prin evaluarea tehnică.

ă de ultimul pre

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

S.C. SF ETIC S.R.L. societatea în insolvenţ
ţie public

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

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 23.01.2015, 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 între 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. continuă vânzarea prin licita ă cu strigare a următoarelor bunuri:

ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la ora 11 în acelea
ă.

Informa

I. Bunuri imobile:

1. Clădiri construite pe terenul înscris în Cartea Funciara nr. 21 a localită
ă de 2.606 mp, proprietar asupra terenului

fiind Statul Roman ă nr. 30106 a Comunei Ocna de Fier (provenită
din conversia de pe hârtie a Căr ă

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

ţii Ocna de Fier, nr. top
343/b/7/e, nr. cadastral 11 - teren de construcţie în suprafaţ

ţii Funciare nr. 561/Aa localit ţii Ocna de Fier nr. top 182 -Arabil în Dos în
suprafaţ ţul Cara ţi
neînscrise în Cartea Funciar

II. Mijloc de transport

1.Autoturismul Volkswagen Golf fabricat în 1995

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

şi pe terenul înscris în Cartea Funciar

ş-Severin, propriet
şi anume:

şoara pe
numele debitoarei.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

clădire centrală pentru administrativ (nr. inv. 100003) - Pre
ădire sta
ădire atelier mecanic (nt. inv. 101691) - Pre
ădire anexe - Pre
ădire anexe - Pre

ţ pornire licitaţie 3.259 EURO
cl ţie compresoare Danila (nr. inv. 100300) - Preţ pornire licitaţie 551 EURO
cl ţ pornire licitaţie 190 EURO
cl ţ pornire licitaţie 97 EURO
cl ţ pornire licitaţie 128 EURO

Preţ pornire licitaţie 126 EURO+TVA

Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu 50% din preţul de evaluare.

Pasul de licitaţie/bun 200 EURO

Taxa participare 50 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de pornire la licitaţie sub 1000 EURO

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

Pas licitaţie 30 EURO

Taxa înscriere licitaţie 50 EURO

ţiunea se achit ţa de licitaţie.Taxele de participare şi cau şedină cu o zi înainte de data când este stabilită

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea Crea

şi condi

şi pe site-ul
www.relicons.ro .

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

ţiu Procesare” pentru producţie

ţ pornire licitaţie 17.000 EURO

2 buc. SEREACOPERITE
ţ pornire licitaţie 13.548 EURO/bucat

Bunuri mobile:

Mijloace transport:
Autoturism Toyota Rav 4, fabricat în 2001

- Preţ pornire licitaţie 2.295 EURO+TVA

RO90 RZBR
0000 0600 1626 6934

ţiunea ţie.

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

Imobil “Depozit-Spa
ăvoi, situat în loc. Valea Bistrei, nr. 139, comuna Zăvoi, jud. Cara

- Pre

ă+TVA;

�

�

�

�

şi prelucrare ciuperci, Sd. = 112 mp, Su = 93 mp
înscris în CF 31838 Z ş-Severin.

ŞI IZOLATE
- Pre

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

Terenul de sub construcţii în suprafaţ
.

ă de 2737 mp, înscris în CF nr. 31838 Zăvoi NU ESTE proprietatea
debitoarei

- Pasul de licitaţie 500 EURO
- Taxa participare la licitaţie 500 EURO

ţie 300 EURO
- Taxa participare la licitaţie 300 EURO

- Pasul de licitaţie 100 EURO
- Taxa participare la licitaţie :

- 50 EURO pentru bunuri cu valoare pân la 500 EURO
- 100 EURO pentru bunuri cu valoare de peste 500 EURO pân la 1.000 EURO
- 200 EURO pentru bunuri cu valoare de peste 1.000 EURO

- Pasul de licitaţie 100 EURO
- Taxa participare 200 EURO

Participanţii la licitaţie pentru bunurile imobile, pentru sere
ţi s ţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. GRANJA S.R.L. nr.

deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Timi

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 23.01.2015, ora 11 la sediul lichidatorului din
Timi ţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
s

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

- Pasul de licita

ă
ă

ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la ora 11.
Informa

instalaţii climatizare clădire - 1.152 EURO; 2 buc sistem umidificare seră - 2.730 EURO/buc; 2 buc.
sistem climatizare sera - 3.336 EURO/buc.; umidificator centrifugal simplu - 1.274 EURO; cazan inox
duplicat - 2.507 EURO; hidrofor - 464 EURO; 2 buc. enerator - 910 EURO/buc.; masa inox cu raft inferior
- 344 EURO; chiuveta inox 3 bazine - 481 EURO; chiuvetă spălat mâini - 320 EURO; chiuvetă inox simplă
cu 3 bazine - 550 EURO; cărucior inox pentru transport - 126 EURO; mobilier vestiar - 145 EURO;
recipient inox pentru gunoi - 103 EURO; set 4 rafturi inox - 217 EURO; PREŢURILE NU CONŢIN TVA.

Preţul de pornire la licitaţie au fost diminuate cu un procent de 15% din preţul de evaluare.
şi pentru bunuri cu valoare peste 1.000 EURO

sunt obliga
şoara.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea Crea

şi la telefon
0256-242823.

� � �

� �

� � �

� � �

� � �

�

g

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

ţie publica cu strigare
a urm

ŢIE:

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

ătoarelor bunuri:

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

Ro
ădină în suprafa ă de 535 mp înscris în CF 30694 Ohaba

Bistra nr. top 363/1
3. Construc ă amenajată în fabrica de produse

congelate, în suprafa ă construita de 597,59 mp.
Imobilele sunt situate în O

ă

Participan ă depună
o cau

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

ă împreună cu imobilele întrucât fac parte integrantă
din fabrică.

Pas de licita

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

ă.
Informa

ţ ţ

ţ

ţie tip P, cas
ţ
ţelul Ro ţul

Cara
ţi.

Preţ pornire licitaţie 53.190 EURO
Pas de licitaţie 500 EURO
Taxa participare licitaţie 500 EURO

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

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

- vitrin

ţie public ţ
oferit. Se valorific

ţie 10 EURO
Taxa participare licitaţie 15 EURO/bun

Licitaţia va avea loc în data de 23.01.2015, ora 10 la sediul lichida-
torului judiciar din Timi ţul Timi

ţia va avea loc s
ţii.

Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabil

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

şu, nr. top 362
2. Gr

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

buc

şoara.

şin şin
şin
şin

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

şi condi

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

Preţul de pornire la licitaţie pentru bunurile imobile a fost diminuat cu
un procent de 55 % din valoarea stabilită prin evaluarea tehnică.

2. ECHIPAMENTE DE PRODUC

Cauţiunea
ţie.

şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de ziua
de licita
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CAal BNR a hot

Pre Cadrele didactice care îndeplinesc condi
Curtea Constitu

Pre
Potrivit unei Hot

Proiectul noii legi a turismului va fi definitivat pân Elevii care ob

Ministerul Afacerilor Externe informeaz
-

I ţia anual ţia anual
ţional de Statistic

ţul mediu al unui metru cub de mas ţiile legale de pensionare la data de 1
septembrie 2015 se menţin în activitate ca titulare ţional

ţat luni, 12 ianuarie, c ţinut consensul necesar din partea partidelor ţiunilor parlamentare pentru ca bugetul
alocat Ap ţii
guvernamentale pentru achiziţionarea unei locuinţe, va continua ţin
premii la olimpiadele internaţionale ţe exacte ţional de bacalaureat de anul acesta

ţia anual ţiei pentru Securitate

ă din 2014, de 0,83%, este cea mai scăzută din ultimii 24 de ani, respectiv din 1991 de când România a început să calculeze infla ă
decembrie/decembrie, potrivit datelor Institutului Na ă ărât, în 7 ianuarie, reducerea ratei dobânzii de politică monetară la 2,5% pe an,
de la 2,75% ă lemnoasă pe picior este de 115 lei

ă la trei ani peste vârsta de pensionare ă a României a decis că
măsura confiscării extinse prevăzută în Codul penal nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de 2012, respectiv de la momentul intrării în vigoare a Legii nr.
63/2012 ă a ob

ărării să atingă 2% din PIB în anul 2017 ărâri de Guvern, programul guvernamental “Prima casă”, prin care statul acordă garan
ă la data de 15 februarie

ăine î ă de la examenul na
ă că România a preluat Pre ă a Comitetului de Securitate al Organiza

şi în anul şcolar viitor, pân

şedintele Klaus Iohannis a anun şi forma

şi în 2015
şi balcanice de ştiin şi limbi str şi pot echivala proba scris

şedin şi Cooperare în Europa
(OSCE) pentru perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2015

4

În anul 2015, Ministerul Sănătă

. Conform datelor furnizate de ANT,
în 2014 au fost efectuate aproximativ 120 transplanturi de
ficat, peste 300 transplanturi de rinichi

ţii va continua dezvoltarea
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi
celule de origine umană

şi în jur de 200
transplanturi medulare şi câteva sute de transplanturi tisulare.

Guvernul a adoptat Hotărârea de modificare a Normelor
de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind

permitând astfel angajatorilor să
opteze pentru acordarea tichetelor de masă în format
electronic, sub forma unui „portofel electronic”, un suport
asemănător cardului bancar alimentat de emiten

acordarea
tichetelor de masă,

ţi.
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H.G. nr. 929/2014 privind aprobarea Strategiei na

ă de
cercetare, dezvoltare

ări economice,
puse în aplicare prin Ordinul pre

ări economice, puse în aplicare prin Ordinul
pre

ării, tineretului

ă pentru certificarea competen
ăine

ă pentru certificarea competen
ă de

circula ă studiată pe parcursul învă ământului
liceal, respectiv de evaluare a competen

ăsuri de
reglementare a pie

ănătă

ănătă

ăncii Na
ă a Băncii Na

ă socială în anul 2015 (M.O. nr. 811 din 06.11.2014)

H.G. nr. 989/2014 privind actualizarea cuantumului
presta ăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr.
448/2006 privind protec

G.
nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile
comune interna ătoare medicamentelor de
care beneficiază asigura ără contribu ă,
pe bază de prescrip ă, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, precum

ătoare medicamentelor care se
acordă în cadrul programelor na ănătate (M.O. nr.
815 din 07.11.2014)

Autoritatea Na ă Sanitară Veterinară

ărilor profesionale
ă ă a profesiilor de asistent

veterinar

ţionale
de cercetare, dezvoltare

ţional

ţul Cara
ţei nr. 439/2014 privind pune

rea în aplicare a Instrucţiunilor pt modificarea Instrucţiunilor
privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei în
cazurile referitoare la art. 5, 6 ţei nr.
21/1996, art. 101 ţionarea Uniu
nii Europene, precum

ţei nr. 421/2011 (M.O. nr. 790 din 30.10.2014)
Consiliul Concurenţei - Instrucţiunile pentru modificarea

Instrucţiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului
Concurenţei în cazurile referitoare la art. 5, 6

ţei nr. 21/1996, art. 101
ţionarea Uniunii Europene, precum

ţei nr. 421/2011, din
30.09.2014 (M.O. nr. 790 din 30.10.2014)

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4436/2014 pt
modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei,

cercet
ţinute la examene cu

recunoa ţional ţelor
lingvistice în limbi str

ţelor digitale cu pro
bele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limb

ţie internaţional ţ
ţelor digitale, din ca

drul examenului de bacalaureat (M.O. nr. 790 din 30.10.2014)
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor m

ţei produselor din sectorul agricol (M.O. nr.
794 din 31.10.2014)

ţii nr. 1216/2014 privind apro-
barea Normelor tehnice de finanţare ţiunii pri-
oritare pt. tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident
vascular cerebral acut (AP-AVCAc) (M.O. nr. 799/03.11.2014)

Ministerul S ţii - Normele tehnice de finanţare
ţiunii prioritare pentru tratamentul intervenţional

al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)
din 21.10.2014 (M.O. nr. 799 din 03.11.2014)

Circulara B ţionale a României nr. 36/2014 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţ ţionale a
României (M.O. nr. 805 din 05.11.2014)

O.u.G. nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din
cadrul sistemului public sanitar

ţ

ţiilor sociale prev
ţia

ţiei Naţionale - Metodologia de transfer al
personalului didactic auxiliar

ţionale corespunz
ţii, cu sau f ţie personal

ţie medical

ţionale corespunz
ţionale de s

ţional
ţa Alimentelor - Regulamentul privind eliberarea,

pentru profesiile de asistent veterinar
ţei de conformitate a

studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului
European

ţei
privind exercitarea efectiv

şi inovare 2014-2020 (M.O. nr. 785
din 28.10.2014)

Guvernul României - Anexa: Strategia na
şi inovare 2014-2020, din 21.10.2014

(M.O. nr. 785 din 28.10.2014)
H.G. nr. 854/2014 privind aprobarea stemei comunei Tere

gova, jude ş-Severin (M.O. nr. 787 din 29.10.2014)
Ordinul Consiliului Concuren

şi 9 din Legea concuren
şi 102 din Tratatul privind func

şi în cazurile de concentr
şedintelui Consiliului

Concuren

şi 9 din Legea
concuren şi 102 din Tratatul privind
func şi în cazurile de
concentr

şedintelui Consiliului Concuren

şi sportului nr. 5.219/2010 privind recu
noaşterea şi echivalarea rezultatelor ob

ştere interna
şi la examene cu recunoaştere

european

şi realizare a Ac

şi
realizare a Ac

şi sistemului public de
asisten

şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap (M.O. nr. 811 din 06.11.2014)

Ministerul Educa
şi al personalului nedidactic în

anul 2014 din 31.10.2014 (M.O. nr. 811 din 06.11.2014)
H.G. nr. 996/2014 privind modificarea şi completarea H.

şi denumirile comune
interna

şi pentru
Siguran

şi tehnician veterinar
reglementate în România, a adeverin

şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind
recunoaşterea calific şi/sau a adeverin

şi legal
şi tehnician veterinar reglementate în România din

30.10.2014 (M.O. nr. 816 din 10.11.2014)

-

-
.

-

.

-

-

-

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

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate le
recomandă celor care nu au intrat în posesia
cardului să nu se grăbească la sediile institu

ă termenul de intrare în vigoare este 1
februarie, timp de 3 luni va fi o perioadă de
tranzi

ţiilor,
chiar dac

ţie, în care serviciile medicale sunt garantate.

Începând cu anul 2015, to]i copiii nou-n@scu]i
vor beneficia de testare audiometric@

Ministerul Sănătă ă dezvoltarea interven

ăscut la nivel na
ă ăscu

ă ă în cadrul unui număr de 17 maternită ă care dispun
de condi

ă
ătre unită

ăm că, tratamentul pentru deficien

ă deAsigurări de Sănătate.

ţii intenţioneaz ţiei
Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal prin extinderea
screeningului pentru depistarea precoce a deficienţelor de auz la nou
n ţional.

În prezent, testarea pentru depistarea surdit ţii la nou n ţilor se
desf ţi din ţar

ţiile necesare.
Începând cu 2015, procedurile de testare se vor realiza în toate

maternit ţile. Copiii care nu vor trece testele de screening vor fi
îndrumaţi c ţile sanitare de specialitate pentru continuarea
investigaţiilor audiologice.

Menţion ţa de auz este asigurat,
de asemenea, gratuit în cadrul programelor gestionate de Casa
Naţional

şoar

Guvernul României a adoptat, în

-

-
-

şedin

şi func
şi poli

ticilor Guvernului în domeniul dezvolt şi
protec

şi defavorizate economico-social
din cauze naturale şi care necesit

şi Inova

şi implementa
rea strategiilor pentru dezvoltarea durabil

şi propunerea
spre aprobare a unor m

şi politicilor Guvernului în
domeniul dezvolt şi protec

şterii calit

şi propune spre ini
şi Dezvolt

şi
protec

ţa din data de 29 decembrie 2014,
Hot ţarea, organizarea

ţionarea Agenţiei Zonei Montane,
care are ca scop aplicarea strategiei

ţiei zonelor montane din România,
zone marcate de specificitate, fragile
ecologic

ţiei se organizeaz
ţie, Centrul de Formare ţie

pentru Dezvoltare în Carpati - CEFIDEC,
structur

ţiile Agenţiei Zonei Monta
ne se reg

ţiei mediului
montan în vederea cre ţii vieţii
populaţiei montane. De asemenea,
Agenţia elaboreaz ţiere
Ministerului Agriculturii

ţia zonei montane.

ărârea privind înfiin

ării

ă o
gestiune specifică.

În cadrul Agen ă, ca
direc

ă specializată pentru formare
profesională cu specific montan.

Printre atribu
ăsesc elaborarea

ă
a zonei montane, elaborarea

ăsuri tehnico-
operative privind aplicarea în teritoriu a
strategiei

ării
ă

ă
ării

Rurale proiectele de acte normative al
căror obiect se referă la dezvoltarea

MADR, 29.12.2014

Noua metodologie de înscriere }i înregistrare
a calific@rilor din înv@]@mântul superior în
Registrul Na]ional al Calific@rilor din
Înv@]@mântul Superior (RNCIS)

Modificările ările incluse în noua metodologie răspund
atât solicitărilor angajatorilor, cât

ă ământ superior
ă o primă etapă de inscriere a unei

noi calificări din învă ământul superior în care universită ă
demonstreze necesitatea

ări alături de competen

ă
pentru prima dată cu cele stabilite de reprezentan

ătre Agen ă pentru Asigurarea Calită
ă ământul Superior (ARACIS) este condi ă de înscrierea

ărilor. Introducerea unor noi calificări în RNCIS este
condi ă de existen

ări.
A doua etapă presupune transmiterea de către fiecare universi

tate, la Autoritatea Na ă pentru Calificări (ANC), a suplimentului
la diplomă ob

ării în noul registru
RNCIS, conform standardelor europene,

ă
ă func

ă a oricărui program
de studii să înscrie/actualizeze datele în RNCIS.

Registrul Na ărilor din Învă ământul Superior
asigură informarea tinerilor în legătură cu universită ă
acelea ări, calificările aferente unei ocupa

ă
ă să se înscrie. De asemenea, RNCIS asigură

compatibilitatea ă a calificărilor
dobândite în cadrul sistemului na ă ământ superior,
coeren ărilor ă

ări din pia ă cu
Registrul Na ărilor ărilor.
Registrul Na ărilor din Învă ământul Superior este
parte integrantă a Registrului Na ărilor (RNC)
împreună cu Registrul Na ărilor Profesionale (RNCP).

Institu ă să valideze noile calificări este Autoritatea
Na ă pentru Calificări (www.anc.edu.ro). Universită

ările de nivel
universitar au obliga

ă la data de 31 decembrie 2015.
Elaborarea noii metodologii de înscriere

ărilor din învă ământul superior în Registrul Na
ărilor din Învă ământul Superior (RNCIS) se fundamentează

pe directivele europene în domeniu.

şi actualiz
şi cerin

şi rolul de a reduce decalajul dintre competen
şi nevoile pie

şi oportunitatea din punct de vedere al
pie
şi ocupa

şi na

şi
validarea calific

şi publicarea suplimentului
pe site-ul ANC la rubrica Registre Na
şi autorizate s

şi calific şi-o
doresc şi unde se poate urma aceasta, respectiv oferta universit

şi comparabilitatea interna

şi titlurilor acordate de universit şi
introducerea unor noi calific

şi Cadrul European al Calific

şi înregistrare a
calific

ţelor europene în domeniu,
dar au ţele absolvenţilor
de înv ţ ţei muncii.

În acest sens, a fost introdus
ţ ţile trebuie s

ţei muncii a acestei noi calific ţele aferente
ţiile directe din Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR)

pe care le poate obţine un absolvent. Competenţele se coreleaz
ţii sectoarelor de

activitate la nivel european ţional. Acreditarea unui program de
studiu de c ţia Român ţii în
Înv ţ ţionat

ţionat ţa a minim unei ocupaţii în Clasificarea
Ocupaţiilor din România (COR) destinate acelei calific

ţional
ţinut de absolventul programului de studiu acreditat. Pe

baza acestui supliment se face înscrierea calific

ţionale. Universit ţile acreditate
ţioneze provizoriu sunt obligate ca la

autorizarea/acreditarea sau evaluarea periodic

ţional al Calific ţ
ţile care ofer

ţii pe care
ţilor

la care intenţioneaz
ţional

ţional de înv ţ
ţa calific ţi

ţa muncii în concordanţ
ţional al Calific
ţional al Calific ţ

ţional al Calific
ţional al Calific

ţia abilitat
ţional ţile care nu

au înregistrate în RNCIS informaţiile privind calific
ţia de a depune dosarele, în vederea înscrierii lor

gratuite, pân

ţ ţional al
Calific ţ

-

MEN, 30.12.2014

Noua procedur@ de plat@ a desp@gubirilor
stabilite în baza Legii nr. 9/1998 (Cadrilater) }i
Legii nr. 290/2003 (Basarabia, Bucovina de

Nord }i ]inutul Her]a)
În Monitorul Oficial nr. 910 din 15 decembrie 2014 a fost publicat

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

ţenilor români care au abandonat bunuri în Cadrilater,
Basarabia, Bucovina de Nord Ţinutul Herţa.

Potrivit noii legi, plata desp
ţene/Comisiei municipiului Bucure

ţional
ţilor, în temeiul Legii nr. 9/1998, se efectueaz

ţelor Publice va onora respectivul titlu de plat

ţirea în tran
ţia, pentru

perioada de la emiterea hot ţene/Comisiei
municipiului Bucure

ţional
ţilor pân

ţene/Comisiei municipiului Bucure

ţiile de plat

ă
Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea

ă
despăgubiri cetă

ăgubirilor stabilite prin hotărâri ale comi
siilor jude

ă emisă de Autoritatea Na ă pentru
Restituirea Proprietă ă în
ordinea cronologică a emiterii acestora, în tran

ă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2015.
Pentru fiecare tran ă, A.N.R.P. va emite un titlu de plată, iar Ministe

rul Finan ă în cel mult 180
de zile de la emiterea acestuia. Cuantumul unei tran

ătită este mai
mică de 20.000 lei, aceasta va fi achitată integral, într-o singură tran ă.

Înainte de împăr
ăgubirilor cu infla

ărârilor comisiilor jude

ă emise de Autoritatea Na ă pentru
Restituirea Proprietă ă la momentul intrării în vigoare a legii.

Începând cu data intrării în vigoare a legii (18 decembrie 2014),
orice procedură de executare silită cu privire la drepturile stabilite prin
hotărâri ale comisiilor jude

ă
emisă de A.N.R.P. se suspendă de drept, până la împlinirea termenelor
la care devin scadente obliga ă prevăzute în titlurile de plată
emise deA.N.R.P.

şi
finalizarea procesului de solu

şi Legii nr. 290/2003, acte normative prin care se acord

şi

şti pentru aplicarea Legii nr.
290/2003, respectiv prin ordin emis de şeful Cancelariei Primului-
ministru sau decizia de plat

şe anuale egale,
eşalonat, pe o perioad

ş

şe nu poate fi mai
mic de 20.000 lei. În cazul în care suma care trebuie pl

ş
şe, prin decizie a preşedintelui A.N.R.P.

se va face o actualizare a sumei desp

şti, a ordinului emis de şeful Cancelariei Primului-
ministru, deciziei de plat

şti, prin
ordin emis de şeful Cancelariei Primului-ministru sau decizie de plat

-

-

Guvernul a modificat în ultima

-

şedin
ştin

şi lupt

ştin

şarea şi
victoria Revolu şi-au pus via

şi aparat obiectivele
de importan

şi confrunt

ţ
ţei faţ

ţiei din 1989, în sensul în care
beneficiaz ţa statului român
numai persoanele care au avut un rol
determinant în victoria Revoluţiei din 1989.

Astfel, Guvernul a introdus titlul de
"Lupt

ţinerea unui nou certificat
de revoluţionar acordat celor care, "în
perioada 14-22 decembrie 1989, au avut
un rol determinant la declan

ţiei din 1989, ţa
în pericol în confrunt ţele de
represiune, au ocupat

ţ ţinut
regimului totalitar, doar în localit ţile în
care, în urma acestor acţiuni

ţinute, pân

ă
din 2014 Legea recuno ă de eroii
martiri ătorii care au contribuit la vic
toria Revolu

ă de recuno

ător cu rol determinant" pentru care
este nevoie de ob

ările cu for

ă deosebită, care au apar
ă

ări,
au rezultat persoane ucise, rănite sau
re ă la fuga dictatorului".
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Papa Francis şi-a încheiat vizitat în Sri Lanka şi
Filipine, a doua deplasare a lui înAsia în cinci luni

P ţat c
P A ţional ţa a votat continuarea
loviturilor aeriene franceze în Irak împotriva unor obiective ţi ai grup L

Z ţie, deoarece, pentru prima dat ţia a trecut în zona negativ
Î T

E
ţat S , id ţi aproximativ 500 milioane

de dolari pe an P

ţei Mini
ţilor islami

re
re dunarea Na

a 1 ianuarie Lituania a devenit al 19-lea stat membru UE care adopt
ona euro este oficial în defla

n Grecia, va avea loc la 25 ianuarie un scrutin legislativ anticipat, dup urcia
giptul a stabilit data pentru alegerile parlamentare - 22-23 martie; acesta este ultimul pas în foaia de

parcurs anun UA î

şedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anun
şedintele Italiei, Giorgio Napolitano, a demisionat din cauza problemelor de s

şi combatan

şuate în parlament de a-l alege pe şeful statului şi Rusia au început
negocierile privind viitorul traseu al conductei “Turkish Stream”

şedintelui Morsi şi retrage trupele din 15 baze europene
şi vor fi afectate mai ales baze din Marea Britanie şi Portugalia rim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a câştigat un nou mandat ca lider al

partidului Likud, de guvern
ştrii de externe din UE au decis s

şti, în urma evenimentelor care au avut loc recent în Paris

ă summitul Uniunii Europene din 12 februarie de la Bruxelles va fi consacrat luptei împotriva terorismului
ănătate legate de vârstă (89 de ani) ă din Fran

ării Statul Islamic ă
moneda euro ă din anul 2009, în luna decembrie infla ă, se arată în datele oficiale

ă trei încercări e

ă de Armată în iulie 2013, după înlăturarea pre fi economisi

ământ, înainte de alegerile anticipate ecretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a efectuat o vizită la Paris, unde a păstrat un moment de
reculegere în memoria victimelor recentelor atacuri teroriste produse în capitala Fran ă coopereze mai strâns cu guvernele
arabe pentru a preveni atacurile din partea militan

Autorit
şedintele rus Vladimir Putin la evenimentele

dedicate împlinirii a 70 de ani de la eliberarea de c
şie a lag

luând aceast
şi Rusia.

ă ă nu îl invite pe
pre

ătre
Armata Ro ărului de laAuschwitz, care vor avea
loc pe 27 ianuarie, ă hotărâre ca
urmare a tensiunilor dintre Occident

ţile poloneze au decis s

Varşovia

Noua legislaţie care permite statelor
membre s ţioneze sau s

ţin
pe teritoriul lor,

chiar dac

ă restric ă interzică
deplin culturile care con

ă acest lucru este permis la nivel UE,
a fost votată de Parlamentul European.

organisme
modificate genetic (OMG)

Secretarul adjunct de stat Roberta Jacobson se deplasează în
Cuba, 21-22 ianuarie, pentru a discuta despre migra

ă Departamentul de Stat. Pre
ă SUA dore ă stabilească rela

ă aproximativ 50 de ani de embargo. Ultima vizită a
unui oficial american de rang similar în Cuba a fost în 2011.

ţie

ţat în decembrie c ţii
diplomatice dup

şi normalizare,
informeaz şedintele american Barack
Obama a anun şte s

Noul Congres american

ă

ă alegerile de anul trecut.
În Senat, republicanii au ob ă scrutinul din noiembrie,

totu ă de 60 de voturi. În Camera
Reprezentan ă domina ă în aproape
nouă decenii. În 1928, republicanii au avut 270 de locuri. Acum, cu 13 mandate
noi, au 247, fa ă de cele 188 ale democra

ă Palestina va deveni membru oficial al Cur

ă reclame crimele de
război comise de oricine pe teritoriul său fără o rezolu

au efectuat o epurare
etnică a popula ăzboiului civil în curs de desfă

ă nici o dovadă privind inten
ă a Organiza

ăspuns la
luni de jafuri ătre rebelii musulmani care l-au răsturnat pe
pre

ă
în decembrie 2013.

ă în Turcia efectuată de către liderul
Hamas, în decembrie. La o conferin ă de presă după întâlnirea lor, Erdogan a
declarat că Turcia va continua să sprijine efortul palestinian pentru un stat
independent.

Abbas
ă ce guvernul israelian a oprit transferul a 175 milioane dolari

venituri fiscale colectate în numeleAutorită
ăspuns la decizia lui Abbas de a solicita aderarea palestiniană la

tratatele ă Interna ă.

şi-a început activitatea sub controlul de

şi le lipsesc 6 locuri pentru o majoritate calificat

şi va putea exercita astfel jurisdic
şi Statele Unite, nu a ratificat Statutul de la Roma.

şurare,
dar nu exist

ştine s-a înarmat în 2013, ca r
şi crime efectuate de c

şedinte Francois Bozize şi au preluat puterea în luna martie a aceluiaşi an.
Consiliul de Securitate al ONU a stabilit înfiin

l-a primit, laAnkara, pe omologul palestinian Vizita lui
Abbas la Ankara a urmat unei vizite surpriz

şi Erdogan au discutat şi despre problema de finan

şi organiza

ţinut de
Partidul Republican în ambele camere, dup

ţinut majoritatea, dup

ţilor este cea mai puternic ţie republican

ţ ţilor.

a anunţat c ţii Penale
Internaţionale (CPI) începând cu data de 1 aprilie 2015.

În calitate de membru al CPI, Palestina va putea s
ţie a Consiliului de

Securitate al ONU, iar Curtea î ţia. Israelul, ca

ţiei musulmane în timpul r
ţia de genocid, a declarat o comisie de

anchet ţiei Naţiunilor Unite.
Cea mai mare parte a miliţiilor cre

ţarea unei comisii de anchet

ţ

ţare a statului
palestinian, dup

ţii Palestiniene. Acţiunea Israelului a
venit ca r

ţii internaţionale, inclusiv Curtea Penal ţional

Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Ban Ki-
moon,

Miliţiile cre

Pre

ştine din Republica Centrafrican

şedintele Turciei .

În cursul acestei luni, INTERPOL a emis Notific

-

ări ro
ă ări ro

ărite interna

ări ro ă făcută de
Ucraina în martie 2014 pentru o alertă care să fie emisă pentru Victor Ianukovici
privind abuz de putere ă. Această cerere a fost evaluată de către INTER
POLca neconformă cu normele ările organiza ă.

O Notificare Ro
ă aresteze obiectul acestei

notificări. Acesta este unul dintre modurile în care INTERPOL informează
statele membre că un mandat de arestare a fost emis pentru un individ de o
autoritate judiciară.

şii pentru foştii lideri
ucraineni. La cererea autorit şii sau alerte privind
persoane urm

şedinte Viktor Ianukovici şi prim-ministru Mykola Azarov, pentru
deturnare de fonduri şi delapidare.

Aceste Notific şii nu sunt conectate cu cerere anterioar

şi crim
şi reglement şi a fost refuzat

şie nu este un mandat interna şi
INTERPOL nu poate obliga un stat membru s

ţilor ucrainene, Notific
ţional, au fost emise pentru patru persoane, inclusiv

fostul pre

ţiei
ţional de arestare

Începând cu 11 ianuarie, victimele violenţei -
în special cele care au fost afectate de violenţa
domestic ţuire - î

ţie mai bun
ţie, de

protecţie ţie emise într-un stat
membru pot fi de acum recunoscute rapid

ţean care a suferit de pe urma
violenţei în familie va putea de acum s

ţ ţ

ţiunii.
Anterior, pentru a obţine recunoa

ţiei, victimele erau
nevoite s

ţieze o procedur
ţar ţie

vor fi recunoscute cu u ţ
ţean

care a fost victima violenţei poate c

ţie
în materie civil

ţie. Împreun

ţei au posibilitatea de obţine recunoa

ţie de care beneficiaz
ţele dintre m ţie

naţionale ale statelor membre, care pot fi de
natur

ţie a celor
mai comune tipuri de m ţie din UE.

Necesitatea de a sprijini

ţia pentru Drepturi Fundamentale a UE
(FRA), care concluzioneaz

ţire se num

ţinerii de asistenţ
ţii

despre drepturile de care beneficiaz
ţia lor.

Comisia European
ţeasc

ţiunilor în
fiecare an. În 2012 a fost adoptat

ţia victimelor crimina
lit ţii în întreaga UE care va deveni obligatorie
pentru statele membre pân

ţie la
nivelul întregii UE, care se aplic

ţioneaz

ţiunilor, indiferent de unde ar
proveni acestea

ţiunea.

Regulamentul privind recunoa
ţie în materie civil

ţie adoptat

ţie”
în iunie 2013.Ambele instrumente intr

ţional

ţie pentru
victimele de pe întreg teritoriul UE. Acest pachet
cuprindea Directiva privind drepturile victimelor,
Regulamentul privind recunoa

ţie în materie civil

ţa victimelor.

ă sau de hăr
ă în orice stat membru al UE.

Datorită noilor norme, ordinele de restric

ă
ă se simtă

în siguran ă atunci când călătore ării
sale de origine, prin simpla transferare a ordinului
care îl protejează împotriva autorului infrac

ă treacă prin proceduri complexe ă
ini ă de certificare separată în
fiecare ă. În prezent, aceste ordine de protec

ă în orice stat
membru al UE, ceea ce înseamnă că un cetă

ălători fără a fi
nevoit să parcurgă proceduri împovărătoare.

Noul mecanism este alcătuit din două
instrumente distincte: Regulamentul privind
recunoa ă a măsurilor de protec

ă
ă, cele două

instrumente vor garanta că toate victimele
violen

ă. Mecanismele
reflectă diferen ăsurile de protec

ă civilă, penală sau administrativă. Normele
vor asigura, împreună, libera circula

ăsuri de protec

ă de un raport publicat de
Agen

ă că în UE sunt
necesare servicii de sprijinire a victimelor cu
orientare mai precisă. În pofida progreselor
înregistrate, în multe state membre serviciile de
sprijinire a victimelor continuă să se confrunte cu
provocări. Printre propunerile concrete de

îmbunătă ără asigurarea accesului
victimelor la servicii de sprijin precis orientate -
inclusiv sprijin

ă juridică pentru victime
ă persoanele au informa

ă

ă se angajează să
îmbunătă ă drepturile celor 75 de milioane
de persoane care cad victimă infrac

ă o directivă a
UE de stabilire a unor norme minime privind dre
turile, sprijinirea

ă
ă la 16 noiembrie

2015. Prin măsuri precum ordinele de protec
ă începând din 11

ianuarie, precum
ă ac ă în

vederea consolidării drepturilor persoanelor care
cad victimă infrac

ăvâr ă infrac

ă a măsurilor de protec ă, care
completează Directiva privind ordinul european
de protec ă în decembrie 2011, a primit
sprijinul Parlamentului European în mai 2013

ă în vigoare
la 11 ianuarie 2015. În conformitate cu Tratatul de
la Lisabona, Danemarca nu participă la acest
demers.

Pentru a consolida măsurile existente la nivel
na

ă a propus, la 18 mai
2011, un pachet de măsuri menite să asigure un
nivel minim de drepturi, sprijin

ă a
măsurilor de protec ă

ăsuri prezente

şi vor putea asigura o
protec

şi de interdic
şi uşor

în UE, prin simpla certificare.
Un cet

şte în afara

şterea în alte
state membre ale UE protec

şi s

şurin

şterea reciproc
şi Directiva privind ordinul

european de protec

şterea
în orice stat membru al UE a ordinelor de
protec

şi proteja victimele
este argumentat

şi consiliere în cazul traumelor,
eliminarea obstacolelor birocratice din calea
ob şi
asigurarea faptului c

şi serviciile
aflate la dispozi

şi protec

şi prin drepturile minime pentru
victime, Comisia European

şi de locul din UE în care ar fi
s şit

şterea recipro
c

şi al
miniştrilor de resort în cadrul Consiliului „Justi

şi la nivelul UE cu privire la drepturile vic
timelor, Comisia European

şi protec

şterea reciproc
şi o comu

nicare în care se prezentau m şi vii
toare întreprinse de Comisie în privin

Este nevoie de mai mult sprijin pentru
victime

Context

p-
-

-

-

-
-
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O mai bun@ protec]ie pentru
victimele violen]ei oriunde în UE
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Forţele speciale franceze i-au ucis la 9 ianuarie
pe cei doi jihadişti acuzaţi de masacrul de la Charlie
Hebdo, precum şi pe autorul unei luării de ostatici de
la un magazin evreiesc din Paris.

Deznodământul a pus capăt unei perioade de trei
zile de urmărire generală după atacul terorist de la
birourile publicaţiei satirice Charlie Hebdo de la
Paris, 7 ianuarie, în care au fost ucise 12 de
persoane într-un atac în stil militar, şi care a fost
urmat de alte două atacuri care au provocat moartea
a încă cinci persoane. Victimele erau evrei,
musulmani, atei sau creştini, francezi şi non francezi.

Cei 3 atacatori au susţinut că au legături cu
ramura yemenită al-Qaida şi grupul Stat Islamic în
Irak şi Siria.

Biroul procuraturii din Paris spune că patru
bărbaţi au fost arestaţi sub suspiciunea că au avut
legături cu atentatorii. Alte cinci persoane care au
fost reţinute, ca parte a anchetei, au fost eliberate.
Până în prezent, nimeni nu a fost pus oficial sub
acuzare pentru atacurile din 7-9 ianuarie, cele mai
sângeroase din istoria recentă a Franţei.

Un tribunal bulgar a decis, în 20 ianuarie, că un
francez care admite că îi cunoştea pe atacatorii de la
Charlie Hebdo, dar neagă că ar fi un extremist, să fie
extrădat în Franţa în urma unui mandat de arestare
emis de Paris.

Poliţia din Belgia şi Germania a arestat zeci de
suspecţi într-o amplă acţiune anti-teroristă generată
de atacurile din Franţa, deşi nu a fost stabilită o
legătură cu teroriştii de la Paris.

Urmările asaltului asupra Charlie Hebdo s-au
răspândit în întreaga lume, cu demonstranţii în
sprijinul jurnaliştilor ucişi desfăşurate din Statele
Unite ale Americii până în Brazilia, dar şi protestele
violente împotriva revistei în Niger, Pakistan, Algeria
şi Cecenia.

Dou@ s@pt@mâni de la atentatele jihadiste care au îndoliat Fran]a

Anul 2015 va primi o secund
ţie a P ţional pentru

Rotaţia P ţ ţ

-

ţia variabil
ţa dintre timpul uniform ţie a P

ţirile în tehnologia ceasurilor.

ă în plus pentru a sincroniza timpul de
rota ământului cu timpul atomic. Serviciul Interna

ământului ă ne anun ă că secunda
suplimentară va fi adăugată zilei de 30 iunie. Sistemul acesta de
ajustare datează din 1972. De atunci au fost adăugate 25 de secunde.
Ultima secundă suplimentară a fost introdusă în 1 iulie 2012, la 0hUTC.

Există două tipuri diferite de "timp", care în lumea de astăzi sunt le
gate: în primul rând, un "timp" uniform, bazat acum pe ceasurile atomice;
în al doilea rând, un "timp", bazat pe rota ă a Pământului.
Diferen ământului a devenit
evidentă numai în 1930, odată cu îmbunătă

şi Sisteme de Referin

şi timpul de rota

Anul 2015 va primi o secundă în plus



Cumpăr în Re
ă de

func

ăsu ă,
60 lei; scaune tapi

ătărie cu
spătare, 60 lei/buc. Tel. 0747-
832171, 0355-421514. (RR)

Vând la Sichevi ă la 1
an ă, fără
coarne, foarte frumoasă, 2500 lei
neg ; 2 sta

ă, pu ă,
cumpărată din magazin, 500 lei; u ă
pliantă, 100 lei; canapea ro

ă, adusă din
Germania, 500 lei; jaluzele verticale
mărimea 2.10 m, 1.74 m

ă pe pânză, din 1980, 90 lei;
suport inox pentru perie

ă, 40 lei neg; baterie pentru
chiuvetă; servici din por

ăr
cătoare telefon, 5-10 lei/buc; încăl
ăminte din piele pentru toamnă

ă; haină din piele pentru femei;
aparate defecte pentru piese: radio
casetofon, prăjitor pâine, laptop. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747-
468797. (RR)

ă de cusut
marca Pfaff similară Singer, 200 €;
tv Sony color ecran 40x28, în
perfectă stare de func

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

ărimea 48-50, adus recent din
Germania, 400 lei; palton din piele
întoarsă, îmblănit, pt femei, culoare
gri, mărimea 42-44, 150 lei. Tel.
0255-240038, 0764-994752. (RR)

Cumpăr pisică de talie mică. Tel.
0355-409985, 0727-199030. (RR)

Vând la Cara ă
industrială pentru măcinat cereale la
380 V, capacitate 800-1000 kg/h,
400 € neg. Tel. 0255-232277, 0749-
971068. (RR)

Vând în Târgovi

ăura

ăru ă cu
ro

ăr
cai până în 2000 lei. Tel. 0732-
982025. (RR)

şi

şi

şi 4 luni, 250 kg, de ras

şi

ş
şie în

stare foarte bun

şi 1 m
aprox; tablou pictat în Germania,
pictur

şi hârtie
igienic

şi
iarn

Vând la Anina maşin

şova moar

ştea de Timiş 6
vaci; 2 vi şi 1
an; 2 vi

şi la 5 luni. Tel. 0356-412153,
0760-908392. (RR)

Vând la Sacu porc 120 kg, 8
lei/kg; cal la 9 ani, 1500 lei; c

şi 700 lei. Cump

ţa un magne-
tofon Tesla în stare bun

ţionare, ofer 80-100 lei. Tel.
0754-812188. (RR)

Vând în Re ţa pat extensibil,
550 lei; 2 fotolii, 150 lei/buc; m ţ

ţate de sufragerie,
50 lei/buc; 2 scaune de buc

ţa o juninc

. ţii emisie recepţie
Motorola, 100 €/buc. Tel. 0767-
943102. (RR)

Vând în Re ţa canapea maro în
stare foarte bun ţin folosit

ţelan pentru
condimente, 12 piese, 65 lei; înc -

-
ţ

ţionare, cu
telecomand

-

ţi,
m

.

ţele Holstein de 6 luni
ţele de 6 luni rasa Limousine;

4 t

ţ
ţi de cauciuc, 600 lei; 2 drujbe

Husqvarna 600

Vând 1500 baloturi de fân
dreptunghiulari, 20-22 kg/buc,
neplouaţi, loc. Deline ţ 6
lei/buc. Tel. 0763-549616.

Vând 120 capre albe de blan
ţapi Zanen.

Preţ 350 lei/buc neg. Tel. 0763-
549616.

Vând pluguri, discuri 20, 24, 28
taleri, pr

ţuri negociabile. Tel. 0726-
721708.

ţigl

Vând în Re ţa mobil

ţ

ţa fân. Tel. 0720-
525379. (RR)

Vând la Câlnic o juninc

ţa schiuri diferite
m ţe, în
perfect

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

Vând în Re ţa o pereche de
ghete m

ţionare, 50 lei; 2 aparate radio,
50 lei ambele; aparat foto; 2 globuri
pentru bec. Tel. 0725-744644. (RR)

Vând în Re ţa aparat nou de
m

ţa carne
ţ ,

ţa t

ţata Româneasc

ţic

Vând la Sicheviţa 4 vaci din care
2 gestante în luna 9-a. Tel. 0767-
182287. (RR)

şti. Pre

şi
carpatin

şitori şi alte utilaje agricole.
Pre

şi
farfurioare dantelate. Tel. 0255-
221036 dup

şi
şi,

noptier

şi

şi 8 luni pentru sacrificare, 2500 lei
neg. Tel. 0755-078696. (RR)

Vând în Reşi
şi modele, cl

şi

şi

şi

şi şi ou
şi 5 lei pre-

peli

ş-Severin,
juninc

şi fân; gr

ş vac

ă
ă montate cu

ă

ă ora 18.
Cumpăr ă veche în stare

bună, Leu sau Mondial, ofer 0,5
bani/buc. Tel. 0741-074668.

ă dormitor,
2 paturi, 2 dulapuri cu 2 u

ă, oglindă, 450 lei; combină
muzicală, 350 lei; crati ă de fontă 30
l, 150 lei; 3 damigene de sticlă de 50
l, 200 lei. Tel. 0737-274332. (RR)

Vând în Re

ă de 1 an

ărimi ăpari, be
ă stare, de la 100 la 150 lei.

Tel. 0766-665291. (RR)
Vând în Re

ă

ărimea 38-39, 50 lei;
pereche noi de pantofi femei
mărimea 39, cu tocuri, 30 lei;
televizor alb negru Diamant 220 cu
diagonala 61 cm, stare perfectă de
func

ăsurat glicemia plus teste, 60 lei;
fier de călcat, 30 lei; difuzoare pt.
televizoare color, 30 lei; piese pt.
televizoare color; chitară pentru
copii, cu baterii, 30 lei; Kosmodisk,
30 lei; benzi de magnetofon. Tel.
0737-575779. (RR)

Vând în Re ă de
prepeli ă, 0 50 lei oul

ăiată. Tel. 0771-231154. (RR)
Vând la Sacu 2 porci, 8 lei/kg

neg. Tel. 0723-553641. (RR)
Vând în Bănia, Cara

ă Băl ă la
aproape 2 ani, gestantă în 3 luni,
1500 lei, ofer ăsuni 40-50
kg, 700 lei perechea. Tel. 0746-
614262. (RR)

Vând la Caransebe ă
gestantă în luna 8-a; vi ă; baloturi
de lucernă. Tel. 0744-229162. (RR)

Vând bibelouri diferite figurine
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Vând în Re ăzi

Vând în Re
ăldură, omo

logate, cu tiraj natural
ă,

aproape noi; drujbă Stihl 3.7 CP,
lamă de 45, din Germania, sigilată în
cutie, 400 lei; instant pe gaz Vaillant
pentru apă caldă, 11 l/min, 300 lei;
telefon mobil Nokia Asha 501 ual

, sigilat, liber în orice re
ă termică electrică 10 W,

stare foarte bună, pu ă,
1200 lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Re ăpari,
be ăci de zăpadă, 50-150 lei
perechea; mobilă sufragerie culoare
neagră, 800 lei; saltele în perfectă
stare, diferite mărimi, 100 lei/buc.
Tel. 0752-030888. (RR)

Vând la Vârciorova o masă de 6
sau 12 persoane pentru salon sau
living, cu 6 scaune, 300 € neg; orgă
Yamaha, 300 € neg. Cumpăr
laptopuri. Tel. 0725-088890. (RR)

Vând la Anina cal de 2 ani,
culoare rig, castrat, învă ăru ă,
2400 lei neg. Tel. 0755-594401,
0740-145324. (RR)

Vând la Mehadica o pereche de
cai, 10.000 lei; iapă. Tel. 0785-
888582. (RR)

Vând în Timi

ă
BMW cu acumulator pentru copii,
400 lei; rochie de mireasă cumpă
rată recent, 1000 lei. Tel. 0741-
330588. (RR)

Vând în Soceni 10 clăi mari de
fân, aprox. 3 remorci claia, de la 600
lei neg. Tel. 0765-126644. (RR)

Vând la Cornea un cal de 4 ani,
negru, stea în frunte, 2200 lei neg.
Tel. 0737-405999. (RR)

Vând în Câlnic, pe Str. Grădi

ălzirea apei, are

ătaia baloturi de
lucernă. Tel. 0722-703390. (RR)

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

Vând în Soceni vacă 7 ani,
gestantă luna 6-a, 3000 lei neg. Tel.
0753-380509. (RR)

Vând la Boc
ă; baloturi de paie;

ăsări;
măcinătură pentru animale; vier
marele alb cu petrean 240-260 kg, 8
lei/kg neg; scroafă 130 kg fătată cu 4
purcei, 1800 lei neg. Cumpăr
porumb

ă, 250
lei; televizor lcd de 15 inch, 150 lei.
Tel. 0765-577197. (RR)

ând la Târnova o pereche de
cai 3

Vând la Mâtnic purcei de 7-8
săptămâni 600 lei/buc. Tel. 0762-
188929. (RR)

şi şi
rame, 2500 lei neg. Tel. 0729-
016771. (RR)

şi

şi tiraj for

şi

ş porc 140-150 kg, 9
lei/kg. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând în Caransebeş maşin

şte
r. 119, purcei, 500 lei neg. (RR)

Vând în Reşi
şi

stabilizator de gaz, 100 lei. Tel.
0355-801100. (RR)

Vând în Timiş porumb boabe.
Tel. 0768-228976. (RR)

Vând la G

şi cuptor, f

şa baloturi de
lucern şrot de
floarea soarelui; sorg pentru p

şi triticale în zona Bocşa.
Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Reşi

şi 4 ani, 10.000 lei neg; 10
capre şi un

ţa 7 stupi plus l

ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pt c

ţat,
diferite modele, stare foarte bun

ţea, 300
lei; central k

ţin folosit

ţa schiuri, cl
ţe, pl

ţat la c ţ

-

ţa instant pe gaz
pentru înc

ţa calculator P4
Dual-Core cu monitor, 350 lei;
televizor color Grundig gri metalizat
cu diagonala 51, 150 lei; televizor
lcd Samsung cu telecomand

ţap, 400 lei neg. Tel.
0764-422290. (RR)

. -

d
sim

n

V
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Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
Abonamentele se pot face la factorii po ţ.

ţii suplimentare ţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

lei ............ 6 luni
lei ......... ...
lei ......... ... 1 an

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

12 ianuarie 2015 149,3738
13 ianuarie 2015 151,4031
14 ianuarie 2015
1 ianuarie 2015
1 ianuarie 2015
1 ianuarie 2015

ianuarie 2015
1 ianuarie 2015 162,6784

150,9689
5 152,8100
6 156,9255
9 159,1885

20 161,2499
222 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 2122 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21

22 Dec. 2014 2- 1 Ianuarie 201522 Dec. 2014 2- 1 Ianuarie 2015

Vând la Jena un cal, 4500 lei
neg. Tel. 0766-523636. (RR)

ămpi firma Capri, în stare de
func

ă cu ladă, 520 lei neg;
sistem audio 5+1, 130 lei neg;
laptop MSI CR620, 530 lei; sănii pt.
copii. Tel. 0744-759866. (RR)

Vând la Birda baloturi de lucernă
cu fân, 13 lei/balot.Tel. 0723-011395

Vând în Re ăstrău
electric cu diverse unghiuri, 350 lei
neg. Tel. 0726-721708. (RR)

Vând la

ă în stare
foarte bună de func
ăniu ă, 45 lei; pantofi

ărimi
34-38, 10-40 lei. Tel. 0740-520382.

Vând la Berzovia purcei vietna-
mezi în ărca ăptămâni;
porci vietnamezi pentru sacrificare,
crescu

ă, 15
lei/balot. Tel. 0762-508627. (RR)

Vând în Re ărucior de
copii, 100 lei neg;

ă. Tel. 0723-857964. (RR)
Vând la Bozovici telefon Huawei

nou, în garan

ălzire; 2 clăi de fân din 2014, 500
lei sau pe boabe. Tel. 0771-765074.

Vând 10 oi, 350 lei/buc; 3 vaci
gestante, una fătată prima dată, 2
mai vechi; mobilă sculptată de peste
100 de ani, formată din 4 scaune
tapi ă, 2 paturi, dulap cu
oglinzi. Tel. 0733-651502. (RR)

Vând în Re ţa boiler electric 80
l. Tel. 0748-406496, 0255-222550.

Vând în Caransebe

ţionare, 1000 lei neg. Tel. 0757-
139940. (RR)

ţa o canapea
extensibil

ţa moto-fer

ţa fân, 550 lei claia
neg. Tel. 0726-144291. (RR)

Vând în Re ţa o hot
ţionare, 55 lei;

s ţ
ţie pentru femei, m

ţ ţi de 6-8-10 s

ţi cu furaje bio în condiţii
ecologice. Tel. 0751-045964. (RR)

Vând în Ictar-Budinţ, Timi

ţa un c
ţarc de mers, 50

lei neg. Tel. 0735-688925. (RR)
Vând în Caransebe

ţie 24 de luni, liber în
toate reţelele; convector pentru
înc

ţate, mas

şi

ş radio cu
l

şi

şi

Şoşdea 6 oi gestante,
350 lei/buc neg. Tel. 0745-304827.

Vând la Reşi

şi

şi cizme de
piele şi imita

ş,
peste 700 de baloturi de lucern

şi

ş fân din
var

Vând în Re

Vând la Mâtnicu Mare o vi

şie, 2900 lei neg. Tel. 0731-
069307. (RR)

şu incubator
electric 400 de ou

şu spre rig,
castrat, 2400 lei. Tel. 0740-145324.

Vând în Bocşa, pentru programe
şi proiecte în domeniul apiculturii,
cutii pentru albine, 70 lei/buc; rame
mari şi jum

ş 2 televizoa-
re color în stare bun

şi unul cu 3 brazde
la 1100 lei neg. Tel. 0764-007606.

Vând urgent s
şoar

şi 40 lei. Tel. 0728-813340.

şi
literatur

ţea de
6 luni, 1700 lei neg; cal de culoare
ro

ţelu Ro

ţi cu miere sau f

ţio-
nare; tv alb negru în bun

ţionare; boiler electronic cu
înc

Vând plug cu 2 brazde pt. U 445
la preţ de 900 lei

ţ

-
ţionare,

programare manual ţare
rapid

ţ

ţuri
între 10

ţi alba de
Banat, preţ 400 lei bucata. Tel.
0765-219749.

Vând convector pe gaz, perfect
ţionare, preţ 300 lei.

Tel. 0730-065733.

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

Vând la O
ă, 400 lei. Tel.

0737-666026. (RR)
Vând la Anina cal de 2 ani, semi-

muran, culoare ro

ătă ără
miere. Tel. 0755-042152. (RR)

Vând la Caransebe
ă de func

ă stare de
func

ălzire rapidă, pentru baie. Tel.
0768-776073, 0720-663621. (RR)

ăniu ă foarte
u ă 60 lei, hotă 50 lei. Tel. 0771-
533291.

Vând cuptor cu microunde Mou
linex, stare perfectă de func

ă, dezghe
ă, 95 lei. Tel. 0740-520382.

ăniu ă 60 lei, raft metalic
3 nivele reglabil 90 lei, pantofi damă
din piele mărimi 34 la 38, pre

ând capre 6 bucă

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

ă
stare de func

ă
ă în limba maghiară. Tel.

0724-332547.
Vând col

ăcitor tanc lapte 700 litri
monofază, cu freon încărcat, panou
digital, 400 lei. Tel. 0747-700044.

Vând s

V

Ofer gratis carte tehnic

Vând r
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S.C. SEGO SERVICE S.R.L.

2.Autoutilitar

3.Autoutilitar

4.Autovehicul special N1 Mercedes Sprinter

S.C. SEGO SERVICE S.R.L.
nr. RO03 RZBR 0000 0600 1658 2392 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timi

societatea în insolvenţ

ţie public

ţie 2006
Preţ pornire licitaţie 348 EURO+TVA
Pas licitaţie 50 EURO
Taxa înscriere licitaţie 50 EURO

ţie 2006
Preţ pornire licitaţie 503 EURO+TVA
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 50 EURO

ţie 2006
Preţ pornire licitaţie 2.119 EURO+TVA
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 100 EURO

- an de fabricaţie 2000
Preţ pornire licitaţie 6.040 EURO+TVA
Pas licitaţie 100 EURO
Taxa înscriere licitaţie 100 EURO

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

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 23.01.2015,
ora 10,30 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 între 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 de fabrica

- an de fabrica

- an de fabrica

ă depună o cau

ăptămânal, vineri, la ora 10,30 în acelea
ă.

Informa

I. Mijloace de transport

1.Autoutilitară Dacia Double Cab 4X4

ă Dacia Double Cab

ă Fiat Ducato

Bunurile mobile sunt scoase la licitaţie cu preţul de pornire stabilit prin
raportul de evaluare.

ţiunea se achit
ţa de licitaţie.

şoara.
Taxele de participare şi cau

şedin
ă cu o zi înainte de data

când este stabilită
Şedin

şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta
Aleea Crea

şi condi

şi pe site-ul www.relicons.ro .
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Director

Tel. 0723-144.233
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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:

I a nua r i e

RE

BOC

42

ŞI

ŞA

ŢA:

:

ŢA:

Ţ

ţional:
1; fierar betonist: 1; instalator apa, canal: 1; l

ţinerea de drumuri,

ţie
(studii superioare): 2; s

ţinere ţii: 5; l
ţinere ţii universale: 3; manipulant m

ţioner articole din piele
ţioner îmbr

ţ

dulgher (exclusiv restaurator): 1; expeditor interna

electrician de între

confec

ăcătu

ă: 2; operator la
ma

ăpător manual: 1; sef depozit: 1; stivuitorist: 1;
tâmplar universal: 3;

ăcătu
ărfuri: 1; muncitor

necalificat la ambalarea produselor solide

ăcare volane în piele: 1; contabil: 1; muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, căptu ărie, plăci mozaic,
faian ă, gresie, parc: 1; ă de mare tonaj: 1;

ş mecanic: 1;
muncitor necalificat la între şosele, poduri, baraje:
1; operator la maşini-unelte cu comanda numeric

şini-unelte semiautomate şi automate: 3; organizator produc

şi repara ş mecanic
de între şi repara

şi semisolide: 6; muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; paznic: 2;

şi înlocuitori: 1;
confec

şeli zid
şofer autocamion/maşin

ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 21.01.2015

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Săptămânalul local, independent “PRISMA” oferă societăţilor
comerciale şi instituţiilor publice, spaţiu publicitar pentru anunţuri,
convocări, licitaţii ş.a., la tarife convenabile.

Prisma este singurul ziar din judeţ în care publicitatea şi
anunţurile se regăsesc şi pe pagina de internet a ziarului. Pentru
mai multe apariţii se poate crea la cerere link către website-ul
socităţii, instituţiei dvs.

Matrimoniale
V

ţar

ţii, pentru
c

ţ ţ
ţie serioas

ţa care dore
ţa. Eu 40 ani sincer sufletist. Tel.

0770-390963.
C

ţa, pentru relaţie intim
ţa, ador

cuningulusu.
Caut b

ţa, eu b

ţie cu o
doamn

ţ

ăduvă, asistentă medicală,
pensionară 62 ani, 1,60 m, 59 kg, de
la ă, fumătoare, doresc domn de
aceea ă, inteligent, manierat,
serios, fără obliga
ăsătorie. Rog seriozitate. Tel.

0255-236325.
Domn singur, 59/173/73 caut o

doamnă pentru prietenie-căsătorie,
50-56 ani, simpatică. Tel. 0773-
923675 după ora 16.

Bărbat singur, serios, 44 ani,
locuin ă proprie doresc cuno ă
cu o doamnă pt. rela ă.
Tel. 0730-766388.

Doresc să cunosc o doamnă din
Re ă- ă
via

ăsătorit, doresc să cunosc
doamnă discretă cu timp liber
diminea ă. Tel.
0786-220855 diminea

ărbat bisexual activ max.
45 ani din Re ărbat 40 ani.
Tel. 0723-710230.

Bărbat 44 ani, doresc rela
ă pentru prietenie/căsătorie.

Tel. 0720-372179.
Domn caut doamnă drăgu ă cu

fizic plăcut, educată, maxim 55 ani.
Tel. 0734-377598.

şi vârst

ştin

şi şte s şi refac

şi

Oferte-Cereri

de Serviciu

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

Cuplu, familie serioasă, 54-56
ani, educator-învă ător, luăm în
între ă în vârstă fără
mo

ăldură

ţ
ţinere persoan

ştenitori. Oferim seriozitate,
îngrijire, c şi respect. Tel.
0748-821669.

Tract
ţa. Tel. 0741-631795.

-
ţe automate,

prize, doze, lustre, aplici, neoane,
reparaţii etc. Tel. 0740-520382.

Execut amenaj
ţii sanitare ţii,

zugr

ţii cu o vast
ţ

ţuri accesibile pentru toat

ţii electrice
ţie. Tel. 0746-

213516.
Prelu

ţii de seriozitate
ţia în vigoare.

Asigur
ţii precum

ţ

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

ări auto

ări interioare,
instala izola

ăveli, podele laminate, rigips,
tencuieli, zidari, centrale termice,
tablouri electrice. Tel. 0728-813340.

Firmă de construc ă
experien ă în domeniul amenajărilor
interioare executăm lucrări de la A la
Z, la pre ă
lumea. Tel. 0256-270016.

ălat, frigide-
re, aragaz, cuptoare cu microunde,
aspiratoare, instala

ăm firme cu datorii în con
di

ă legisla
ăm preluarea pasivului

ă
ă gratuită.

Tel. 0743-429193.
Oferim zboruri de agrement

ări

şi transport utilaje
Reşi

Instalator schimb şi montez ta
blouri electrice, siguran

şi electrice,

şini de sp

şi
sanitare, ofer garan

şi profesionalism.
Se respect

şi
activului societ şi sediu
social. Oferim consultan

şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezerv şi informa

Repar ma

-

Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.

Caut bon

Silvanus srl angajeaz

şule
şampanii cu imagini şi

decora

şi

şi respect. Tel.
0748-841669.

Persoan

şi aduc de la şcoal
şi preg

şi preg

şi
avansa

ă pt copil de 6 ani, 4
ore/zi, ofer 300 lei. Tel. 0731-999511

ă tâmplari
cu sau fără experien ă. Tel. 0255-
210952.

Realizez flori cu ciocolată,
buchete, ghivece, co

ări, nun

ă căutăm spre
îngrijire bătrâni în Re

ă. Tel. 0723-788000.
Familie serioasa 54-56 ani, edu

cator-învă ător, îngrijim persoane în
vârstă la domiciliul lor. Oferim
seriozitate, căldură

ă serioasă, profesoară,
pregătesc teme cu copii, clasele 1-
8, duc ă. Ofer
seriozitate ătire întemeiată.
Tel. 0748-841669.

Persoană serioasă, profesoară,
predau ore de limba română,
clasele 1-8 ătesc temele cu
copiii. Ofer seriozitate maximă. Pre

ă. Tel. 0748-841669.
Profesoară de limba franceza,

studii terminate la Paris, predau ore
de limba franceză începători

ă.
Tel. 0748-841669.

.

ţ

ţe cu flori
ceva unicat,

ţiuni pentru anivers ţi,
botezuri etc. Tel. 0740-520382.

Familie serioas
ţa contra

locuinţ
-

ţ

ţ
10 lei/or

ţi, orice nivel. Preţ 15 lei/or

Instalator profesionist montez
centrale termice, apometre, chiu
vete, wc-uri, robinete ap

şi henco,
calorifere. Tel. 0771-533291.

-

ţii pe cupru
ă, baterii,

instala
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Cumpăr scaun rotativ birou, ofer
50 lei. Tel. 0723-788000.

Vând hotă stare perfectă de
func ă trepte de tura

ă cu induc
ă nouă, în cutie, pre

ă electrică cu 4 ochiuri, 400
lei; coarne de cerb, 300 lei. Tel.
0255-257476.

Vând porumb boabe în Caran-
sebe

ţionare, dou ţie,
59 lei. Tel. 0771-533291.

ţie electro-
magnetic ţ 1000
lei; sob

ţa ţ
0,55 lei/kg. Tel. 0763-835528.

Vând plit

ş, Reşi şi împrejurimi. Pre

Debitor: SC Slod-Bos SRL cu sediul în loc. Oraviţa, str. Simion
Mangiuca, nr. 45, jud. 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
, ora 11,30 la sediul lichidatorului din Timi

ţean român, domiciliat în sat Clocotici,
com. Lupac nr. 306, jud. Cara

ţei însoţit

ş-Severin, înmatriculat ş-
Severin sub nr. J11/773/2007, CUI 22342837, 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 Pelrea 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.

ş-Severin, act de identitate tip CI, seria KS,
nr. 284795, data naşterii 15.12.1963, locul naşterii loc. Clocotici, jud.
Caraş-Severin, CNP 11631215113704, în calitate de asociat unic şi
administrator.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar nr. 3005/115/2014, fiind timbrat

ă la ORC Cara

ă
următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru afi

ă
Adunarea Generală a Ac

, cetă

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:

PETRASCA BOJINCA

şi alin (2) din Legea 85/2014, anun

23.02.2015

27.02.2015 12,00

Pentru termenul din 12.02.2015 se citeaz

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

12.02.2015

09.03.2015
12.02.2015

27.02.2015

�

Auto-Moto-Velo
Vând în Timiş despoitoare de

porumb. Tel. 0768-228976. (RR)

Piese Mercedes 123 Cobra. Tel.
0744-627916.

Vând în Timi
ă,

800 € neg. Tel. 0747-757470. (RR)
Vând în Re

ă, pentru
piese sau poate fi înscris, stare
foarte bună, 700 €; diverse utilaje
agricole: pluguri la 1250 lei neg,
discuri la 2700 lei neg, pră

ănători, instala

ăr la Boc
ă, motor de

1.6 pe injec ă, ofer până la
800 €. Tel. 0740-770047. (RR)

Cumpăr la Sichevi
ă. Tel. 0767-

943102. (RR)
Vând un tractor, o remorcă, un

disc, un plug

ă. Tel. 0726-237843.
Vând Vw Passat 1,9 tdi, an

2005, break, km reali, înmatriculat,
cârlig, închidere centralizată,
semnalizare în oglinzi, climatronic,
5600 €. Tel. 0740-520382.

Cumpăr ma

ă foarte bine. Ma
ă cu numere ro

ăgăra

şoara un Matiz din
2004, 80.000 km, stare foarte bun

şi

şitori,
sem şi
altele; diverse biciclete aduse din
import . Tel. 0726-721708. (RR)

Vând la Brebu o pereche de
hamuri cu frâne, 1000 lei neg. Tel.
0355-883546, 0720-789946. (RR)

Cump şa Dacia Papuc
din 2000-2002, acoperit

şi un met de erbicidat,
toate în stare de func

şinie, stare
foarte bun

şini avariate, defec
te sau neînmatriculate. Plata pe loc.
Tel. 0741-631795.

VândAro 10 pentru piese, 250 €.
Tel. 0745-126991. (RR)

şi
şina

ruleaz şii. Pre

şului, Micro 4. Tel. 0770-
478743.

ţa un Audi 80 din
1991, motor de 1.8 benzin

ţii de erbicidat

ţie, benzin

ţa cositoare
Carpatina defect

ţionare, 6500 €
neg. Tel. 0733-651502. (RR)

Vând Dacia Nova af. 1999
decembrie, culoare vi

-

Vând în Re ţa Mazda 323, an
1997, arat

ţ 220 €.
Tel. 0740-089155.

Vând sau închiriez garaj, zona
str. F

Văduv 55 ani, caut doamnă
până la 62 ani pentru prietenie/
căsătorie, să locuiască la mine la
casă în Re

ă 58-65 ani, în
pensie, fără locuin ă, să locuiască
cu mine la bloc. Tel. 0727-033462,
0355-420190.

ă sau domni ă 30-39 ani,
pentru prietenie/căsătorie. Am un
băiat de 18 ani, stare financiară
bună, singur în casă cu băiatul. Tel.
0785-019170.

şi

şoar

ţa. Tel. 0736-941543.
Caut doamn

ţ

Domn singur, 39 ani, caut
doamn

ANUNŢ PUBLIC
S.C. FORELLE WOODART S.R.L. cu sediul social în Oraviţa, str.

Clo ţul Cara ţ
ţinere a autorizaţiei de mediu la

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cara
ţ, comuna Ciuchici, fosta

secţie de mecanizare (SMA), judeţul Cara
ţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desf

ţiei pentru Protecţia Mediului Cara

şca, nr. 29A, Magazin C1, jude ş-Severin, anun

ş-Severin, pentru activitatea de
Prelucrarea lemnului, desf şurat

ş-Severin.
Informa şurat

ş-
Severin, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi între orele 0800-
1630 şi vineri orele 0800-1400.

S.C. FORELLE WODART S.R.L.
Data: 21.01.2015

ă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de ob

ă ă în sat Nicolin

ă ă se pot
depune, în scris la sediul Agen

Tân

ţa. Salariu minim. Tel. 0748-394282.
Angajez femeie pentru f

Bărbat din Timiş, caut de lucru la
o gospodărie cu animale, bun şi
pentru la câmp. Tel. 0736-826739.

Se caută femeie pentru îngrijire
la domiciliu. Tel. 0355-809807. (RR)

Caut o persoană pentru cons
truit solar şi grădinărit. Tel. 0740-
850442. (RR)

ăr absolvent de liceu, loial
ă

care nu necesită calificare, în Re

ăcut
lango

şi
de încredere, caut loc de munc

şi

şi. Tel. 0745-205895.

-

-

Accept comenzi de tăieţei la
domiciliu, pentru nunţi şi botezuri.
Tel. 0730-065733.
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Boboteaza

Buna Vestire

Unirea
Principatelor
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şi Pavel
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Naşterea Maicii
Domnului

Sf.Paraschi vae
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Dimitrie
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Sf. Mihail
şi Gavril

Sf.
Nicolae

Înălţarea
sfintei cruci

Sf. Maria
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Sed dui. Sed dui odio,
euismod id, ullamcorper vel, elementum sed, lacus. Etiam non
purus vel libero varius tristique. Proin a nibh eget eros aliquet
aliquet. Fusce interdum risus convallis dui. Suspendisse potenti.
Integer tincidunt rhoncus lacus. Donec faucibus, purus non
aliquet vulputate, libero leo interdum odio, quis lacinia nulla eros
eu eros. Maecenas dapibus, est in scelerisque fermentum, elit
massa consequat quam, et vulputate erat ligula at erat. Ut porta
vehicula massa.

Ut auctor pede at odio. Pellentesque at enim. Proin sit amet
lorem. Proin porttitor mi non purus. Praesent eget metus id est
consectetur sollicitudin. Suspendisse cursus orci sed risus.
Pellentesque et dui sed lectus pulvinar sodales. Cras sit amet
arcu in ipsum fringilla fringilla. Proin fringilla. Sed risus orci,
tempus ut, congue ac, euismod euismod, justo.

Curabitur nec dui. Phasellus ut nisl. In ac eros. Ut velit.
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Ut pellentesque dictum urna.
Nulla malesuada, nulla sed rhoncus facilisis, mi elit tincidunt nisi,

id fringilla tortor erat ut ipsum. Proin ultricies nibh eu metus.
Curabitur ornare. Nullam eu mi et nunc cursus iaculis. Aliquam
erat volutpat. In posuere auctor massa. Nam facilisis, nulla vel
vulputate euismod, libero nibh fringilla ipsum, id commodo dui dui
id orci. Sed molestie, mi sit amet mollis dignissim, sapien mauris
dapibus tellus, sit amet convallis turpis metus sit amet quam.
Donec leo dui, ultrices cursus, sagittis nec, pretium a, orci. Vesti-
bulum magna metus, mattis eu, egestas ut, convallis ac, lorem.

Phasellus venenatis, purus sed feugiat posuere, nisi tortor
vehicula tortor, eget adipiscing urna lectus vitae turpis. Vivamus
sagittis rhoncus diam.Aenean eros diam, volutpat et, ullamcorper
vel, rutrum in, velit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin metus. Pellentesque volutpat nunc nec est.
Nulla hendrerit lectus ac lorem. Proin euismod. Fusce suscipit
ultricies neque. Cras dictum quam vitae nisl. Sed ultricies, lacus
sed fermentum viverra, risus nunc tincidunt mauris, sit amet fau-
cibus lorem neque pharetra libero.Aenean vulputate nisl at dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Donec tincidunt faucibus leo. Nunc scelerisque pede eget tortor.
Pellentesque sit amet risus. Donec at turpis. Donec vulputate elit
non ligula. Vestibulum congue. Integer rhoncus sodales felis.
Suspendisse potenti. Aliquam condimentum est nec urna. Proin
odio magna, lacinia sed, ullamcorper sed, gravida nec, ligula.
Aliquam leo dolor, eleifend non, adipiscing ut, ullamcorper ut,
risus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Sed ultricies. Fusce est mi,
pulvinar a, placerat eu, feugiat nec, purus. Vestibulum ut urna
eget justo congue accumsan. Pellentesque habitant morbi
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Sed dui. Sed dui odio, euismod id, ullamcorper vel, elementum
sed, lacus. Etiam non purus vel libero varius tristique. Proin a nibh
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