
Vând Samsung Galaxy S4
copie, impecabil, wifi, încărcător,
preţ 300 lei fix; Samsung Omnia HD,
6 mega camera, preţ 200 lei; Nokia
6300, Nokia 6234, preţ 100 lei
bucata. Tel. 0721-414951.

Vând jocuri originale Play
Station 3, PSP, PS2, preţ 20 lei
bucata; PS3 + 10 jocuri, preţ 800 lei;
PSP + 5 jocuri, preţ 250 lei; PS2 + 5
jocuri, preţ 300 lei sau schimb. Tel.
0721-798604.

Vând în Re ţa canapea
extensibil

ţ
ţate de sufragerie, 40 lei/buc;

scaune de buc

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

Vând la Jena o iap

0722-317782
ţa o pereche de

ghete m
ţi, 50 lei; pereche noi de

pantofi femei m

ţuri neg. Tel. 0725-744644. (RR)
Vând în Re ţa aparat nou de

m

ţuri neg. Tel. 0737-575779. (RR)

ţii, nisip, motocultor. Tel.
0742-127772. (RR)

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

şi

şi

ş baloturi de
paie, 10 lei; baloturi de fân, 8 lei;
baloturi de lucern

ş 250 kg, 8
lei/kg. Tel. . (RR)

Vând în Reşi

şi

şi mouse; fier de c

şin

şti audio;
pre

Vând în G

şi

ă, 550 lei; 2 fotolii, 150
lei/buc; măsu ă, 50 lei; scaune
tapi

ătărie cu spătare, 40
lei/buc; mese, 80 lei. Tel. 0747-
832171, 0355-421514.

Vând în Re
ă

ă, 3800 lei.
Tel. 0766-523636. (RR)

Vând la Jena iapă, 3800 lei. Tel.
0734-497124. (RR)

Vând la Gherteni

ă, 10 lei; asigur
transportul. Vând tăura

ărimea 38-39, pentru
bărba

ărimea 39, cu tocuri,
30 lei; televizor alb negru Diamant
220 cu diagonala 61 cm, 40 lei;
aparat foto; 2 globuri pentru bec;
pre

ăsurat glicemia plus teste, 50 lei;
tastatura ălcat, 30
lei; en-gros difuzoare pentru
televizoare color, 30 lei; televizor
mic pentru ma ă defect, se poate
repara, 20 lei; piese pentru televi-
zoare color; chitară pentru copii, cu
baterii, 30 lei; Kosmodisk, 30 lei;
benzi de magnetofon; că

ătaia porc 150 kg, 7.50
lei/kg sau la schimb cu materiale de
construc

ădi
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Anunţuri,
publicitate

Primăria Re
ă

şiţa
ne informeaz

Lapte praf
pentru sugari

Anunţuri vânzare

Norme UE împotriva
spălării banilor

Ocuparea funcţiilor de
conducere din

inspectoratele şcolare

Revenirea lui Kepler,
vânătorul de planete

Normele de aplicare ale
Legii recunoştinţei

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând cas

ţile. Preţ
10.999 € neg. Tel. 0743-832446.

ţia auto, 16.000 €. Tel.
0764-422757.

ţa,
amenajat deosebit, central

ţ

Vând garsonier

ţ 10.500 € negociabil. Tel. 0741-
528025.

Vând apartament 4 camere
decomandate, etaj 2/4 + garaj, bloc
izolat termic, în Micro 4. Preţ 44.000
€. Tel. 0726-821922.

Ofer spre închiriere o garsonier
ţa, Govândari. Tel. 0722-

828285. (RR)
Vând la Anina apartament 3

camere, mobilat, este liber, 70 mp,
superdotat, cu magazie de lemne,
9000 €. Tel. 0749-025125. (RR)

Vând la Ezeri

ă la Muncitoresc, str.
Castanilor nr. 42, 2 camere,
bucătărie, baie, toate utilită

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

Vând apartament în Re
ă pe gaz,

climă, balcon, logie, boxă, central,
etaj 2/2, ocupabil imediat. Tel. 0744-
596495.

Vând urgent casă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, fosă
septică, gresie, faian ă, u ă
metalică, grădină, cablu, telefon,
19.000 €. Tel. 0255-236325.

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

ă
în Re

şi sta

şi

ş

ş

şi

ş teren intravilan
4800 mp, poate fi parcelat în 2x2400
mp la 10.000 € parcela. Tel. 0724-
812112. (RR)

Vând casă la Secă
ădină mare, 15.000 €.

Tel. 0731-191130. (RR)

şeni, în cen-
tru, curte şi gr

Imobiliare

Închiriez garaj pe strada
Fărăga ă.
Tel. 0721-414951.

Vând Vw Polo 1,2 înmatriculat,
stare impecabilă, gri metalizat,
anvelope noi, arcuri noi. Tel. 0768-
556364, 0745-157348.

Vând Audi A2 înmatriculat, stare
perfectă tehnic

ă, gri metalizat.
Merită banii. Tel. 0768-556364,
0745-157348.

ă 155x65x14, 250 lei neg; 2
cauciucuri de iarnă 165x70x14, 150
lei neg; Opel Agila, an 2004, climă,
86.000 km, 1000 cmc, stare foarte
bună, taxă nerecuperată, 1850 €
neg. Tel. 0722-828285. (RR)

Vând în Timi
ăzdare pentru

cai. Tel. 0768-228976. (RR)
Vând în Re

ă,
distribu ă, baterie
schimbată, buc

ă, 1900
€. 0729-824413. (RR)

Cumpăr la Boc
ă sau

neacoperită, motor de 1.6 injec
ă, ofer până la 800 €. Tel.

0740-770047. (RR)
Vând remorcă pentru dublă

osie, 2800 lei. Tel. 0731-284485,
0255-210193. (RR)

şului. Pre

şi estetic, consuma-
bile schimbate, acumulator nou,
suspensie nou

şi

ş despoitoare de
porumb; plug cu 2 br

şi

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

şe noi, consum mic,
înmatriculat în România, acte la zi,
proprietar, stare foarte bun

şa Dacia Papuc
din 2000-2002, acoperit

ţ 170 lei pe lun

Vând în Re ţa 4 cauciucuri de
var

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

ţie pe lanţ nou

ţie,
benzin

Vând în Reşiţa VW Golf 2 motor
1.6 diesel, 500 €; motor de 445, 500
€; punte Aro de spate cu 2
cauciucuri 650x16 noi, 600 lei; 2
cauciucuri 12.4x28 pentru 445, 300
lei/buc. Tel. 0757-311013. (RR)

Caut actele de la o ma

ţii despre aceast

ţa autoturism
Hyundai Sonata din 2005, full
option, stare impecabil

şin
ş-Severin, un

Renault 18, TM01ARY. Cine poate
da informa şin

şi
numerele s

Vând în Reşi

ă
vândută în Cara

ă ma ă
pentru a-mi putea recupera actele

ă pot să o radiez, să sune
la Tel. 0256-379924. (RR)

ă, 5500 €
neg. Tel. 0756-282768. (RR)

Auto-Moto-VeloDiverse

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut femeie cu experienţ

Caut de lucru ca lucr

ţa, am per-
mis cat. B, sunt serios, -
ţii, zidit, tencuit, rigips, izolat,
faianţ

ţa femeie pentru
menaj. Tel. 0733-732131. (RR)

Se caut

ţa laminate zugr

-

ţii cupru, henco. Tel. 0728-
813340.

Meseria
ţii etc,

instalaţii sanitare, centrale, termice,
cupru, henco, instalaţii electrice, ta-
blouri electrice, siguranţe automate.
Tel. 0740-520382.

Confecţionez buchete, ghivece,
co ţe, de flori unicat cu ciocolat

-
ţionate unicat. Tel. 0728-813340.

ă
pentru lango

ătă ă. Ofer salariu
atractiv. Tel. 0743-832446.

ător
comercial. Tel. 0771-342998.

Caut de lucru în Re

ă, pun antene parabolice, sunt
electrician, pt. detalii personal. Tel.
0732-624586.

Se caută în Re

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

Executăm tencuieli glet rigips
gresie faian ăveli
etc. Tel. 0748-796812.

Instalator profesionist, montez
centrale termice, apometre, robine
te, calorifere, căzi baie, filtre apa,
ma ălat, termostat căldură,
instala

ăm amenajări
interioare, renovări, repara

ă,
pentru zile

şerie, part-t ime
sâmb şi duminic

şi
ştiu construc

şi

şini sp

şi, execut

şule
şi persoane speciale,

evenimente. sticle pictate şi inscrip

Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.



În perioada 1 februarie - 31 martie 2015,
contribuabilii, persoane fizice, vor putea beneficia de
scutirea de dobânzi, penalit

:

b

Poli

.

-

-

ă ări de
întârziere la plata integrală a debitelor principale
restante, conform HCLnr. 15/27.01.2015.

În eviden ă
6.716 contribuabili, persoane fizice, care intră sub
inciden ărârii de Consiliu Local.

Facilitatea se aplică pentru achitarea datoriilor
restante, inclusiv chirii

ă situa
ă depună următoarele acte la ghi

ăse

ă actul de identitate
dovada achitării debitelor restante.
În anul 2014, în perioada 1 februarie - 31 martie

au depus cereri pentru scutirea de majorări
ă ăr de 1.133 de contribuabili dintre

cei 6.500 cu restan
ări este următorul

luni, mar
ărul 9) - între orele 08:00-15:30;

miercuri, corpul II, între orele 08:00-17.30; - joi,
corpul IV - ulevardul Republicii, numărul 18, în
intervalul orar 08:00- 17.30;

vineri, la ghi ă corpuri ale
Primăriei, între orele 08:00-13.00.

ă Re

ărilor privind respectarea prevederilor Legii
50/1991 au fost aplicate amenzi în valoare totală de
4.000 de lei unui număr de patru persoane fizice:
P.P.G din cartierul Doman, J.P. din Re

ări fără a
de

ă societă

ări fără a de

ările executate au vizat desfiin

ădirilor, fără autoriza
ă, poli

ă au fost afi
ăria Municipiului

Re

ăsură complementară s-a dispus
dezlipirea afi

ării procesului-verbal de contraven
ă situa ă opt persoane juridice-

societă

ă a amenzilor este de 21.200 lei.
Astfel de ac

ăriei, cu
pre

ărilor de vânt
din data de 30 ianuarie 2015, jude

ă „cod galben de

ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului

ă

ăilor rutiere

ăzile

ăzile
Peleaga, Nuferilor

ăsură mai mică) dar
ă, 18 arbori

au fost doborâ
ăria Municipiului Re

ă familiilor afectate dar
ă tehnică în elaborarea documenta
ă, administra ă va notifica Asocia

ă ia măsuri privind desfiin
ă a imobilelor, conform

obliga

ărie Urbană
ări la locurile de joacă din municipiul Re

ă locurile de joacă au fost vandalizate
(aparate de joacă distruse, bănci

ără
ăm că în luna decembrie 2014 s-au

efectuat lucrări de repara ă.
În situa ă, vor fi demarate noi lucrări de

remediere a problemelor apărute.
Totodată, în această perioadă, se derulează

lucrări de repara
ă prin nivelare

ă o alee pietonală pe str. Rodnei.

ţi

ţele Direcţiei Impozite

ţa Hot

ţionale,
existente în sold.

Persoanele fizice, aflate în aceast ţie,
trebuie s

ţiei Impozite
ţia Impozite

ţi un num
ţe din anii anteriori.

Programul de încas
ţi ţa 1 Decembrie

1918, num

ţia Local ţa a continuat
ţiunile de control pe raza municipiului. În urma

verific

ţa, str.
Ţarcului nr. 1 ţa, Bd. Revoluţia din
Decembrie, care au efectuat diverse lucr

ţine autorizaţie de construire.
De asemenea, au fost aplicate sancţiuni în

valoare de 4.500 de lei la dou ţi comerciale:
B&G Jack Activity S.R.L.

ţine autorizaţie
de construire.

Lucr ţarea unor pe
reţi interiori în apartamente sau recompartimentarea
spaţiilor, schimbarea destinaţiei spaţiilor

ţada
cl ţii.

Totodat ţi

ţuri în alte locuri
decât cele autorizate de Prim

ţa, drept pentru care au fost aplicate sancţiuni
contravenţionale în conformitate cu prevederile HCL
nr. 69/2014. Ca m

ţie.
În aceast ţie se afl

ţi comerciale- (Ralfi I.F.N. Bucure
ţi, ACMTF Dracula

Bucure
ţa, M.M Job

Trends SRL) ţa iar
valoarea total

ţiuni vor continua

ţa, Mihai Stepanescu,
ţiei publice

locale au avut o întâlnire, la sediul prim
ţii ţiilor de

proprietari ale blocurilor unde au fost avariate sau
distruse

ţul Cara
ţionare meteorologic

ţii de Urgenţ ţiei de Întreţinere

Ţarcului nr. 5, Progresului nr. 7, Breazova nr. 4 unde
au fost distruse integral

ţe sociale din Dealu Mare. Totodat
ţi de vânt iar câteva indicatoare rutiere

au fost avariate. Prim ţa va
sprijini Asociaţiile de proprietari în refacerea

ţ
ţ ţiilor.

Totodat ţia local ţiile
de proprietari s ţarea

ţ
ţiilor legale care le revin.

Responsabili din cadrul Direcţiei de Întreţinere

ţa.
S-a constatat c

ţii a acestor locuri de joac
ţia actual

ţii a carosabilului cu asfalt rece în
zonele str. Timi ţii cu zgur

Ţerova, Secu, Doman, se
amenajeaz

şi major

şi Taxe figureaz

şi amenzi contraven

şeele
Direc şi Taxe:

formular-tip care se g şte la Direc
şi Taxe

copie dup

şi
penalit

şi joi - corpul II - (Pia

şeele din cele dou

şi şi în acest an
ac

şi
şi A.P. din Reşi

şi Magic Games AB S.R.L.
pentru executarea de lucr

şi
amplasarea de reclame luminoase pe fa

ştii locali au efectuat controale
privind afişajul stradal la nivelul municipiului. S-a
constatat c şate anun

şi

şelor în termen de 5 zile de la data
comunic

şti, White
Brilliant Group SRL Gala

şti, Alberto Studio SRL Oradea, ENC
Belegschaft SRL, IURA Jobs SRL Reşi

şi 2 persoane fizice din Reşi

şi în viitor.

Primarul Municipiului Reşi
şi responsabili din cadrul administra

şedin şi administratorii Asocia

şarpantele, în urma intensific
ş-Severin

fiind sub aten

şi
ninsori la munte”.

În vederea remedierii problemelor, la momentul
respectiv, echipe din cadrul Serviciului Voluntar
pentru Situa şi Direc şi
Reparare a Patrimoniului Consiliului Local au
intervenit prompt pentru degajarea c şi
pietonale.

Au fost afectate mai multe şarpante ale unor
blocuri din cartierul Lunca Bârzavei (de pe str

şarpantele iar pe str
şi Şureanu şarpantele au fost

avariate într-o m şi a unei
locuin

şi

şarpantelor avariate de vânt prin acordarea unor
ajutoare de urgen şi prin
asisten

şi/sau
punerea în siguran

şi
Reparare a Patrimoniului Consiliului Local şi ai
Serviciului Gospod şi Mediu au efectuat
verific şi

şi garduri de
împrejmuire deteriorate sau sustrase etc.) în mai
multe zone: Mociur, Al. Buziaş, Al. Constructorilor,
Parcul C şana, Parcul Copilului (fost Siderurgis
tului). Preciz

şorii, repara şi
completare în zonele:

�

�

�

�

�

�

Cabinet Primar
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JOI - între orele 17.00

JOI, 12 februarie

VINERI, 13 februarie

SÂMBĂTĂ, 14 februarie

DUMINICĂ, 15 februarie

ţuri bilete:

ora 20.00 Exodus: zei şi regi - 3D

ora 15.00 Exodus: zei şi regi - 3D

ora 18.00 Kingsman: serviciul secret

ora 21.00 Cincizeci de umbre ale lui Grey

ora 10.00 şi 12.00 - Pinguinii din Madagascar

ora 15.00 Exodus: zei şi regi - 3D

ora 18.00 Kingsman: serviciul secret

ora 21.00 Cincizeci de umbre ale lui Grey

ora 10.00 şi 12.00 - Pinguinii din Madagascar

ora 15.00 Exodus: zei şi regi - 3D

ora 18.00 Kingsman: serviciul secret

ora 21.00 Cincizeci de umbre ale lui Grey

Filme 2D - 10 lei
Filme 3D - 15 lei

Ochelarii pentru filmele 3D se achiziţioneaz

ţi ulterior la un alt film în sistem 3D.

Exodus: Gods and Kings - 3D

Exodus: Gods and Kings - 3D

Kingsman: The Secret Service

Fifty Shades of Grey

Penguins of Madagascar - 3D dublat

Exodus: Gods and Kings - 3D

Kingsman: The Secret Service

Fifty Shades of Grey

Penguins of Madagascar - 3D dublat

Exodus: Gods and Kings - 3D

Kingsman: The Secret Service

Fifty Shades of Grey

Programul casieriei:

Pre

ă
separat (5 lei) ămân la spectator pentru a putea fi
folosi

ĂTĂ Ă - între orele 9.00

şi r

şi 20.00
VINERI - între orele 12.00 şi 21.00
SÂMB şi DUMINIC şi 21.00

Program filme cinematograf Dacia ^n s@pt@mâna 12.02-15.02.2015

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin a primit
2086 kilograme de lapte praf, destinat mai multor categorii de sugari,
Întreaga cantitate de lapte praf urmează a fi rificată de către
reprezentanţii primăriilor, entităţi administrative, care, la rândul lor, le
vor repartiza medicilor de familie.

Laptele praf se acordă gratuit, pe baza prescritpţiei medicale
eliberată de medicul de familie, numai pentru copiii cu vârste cuprinse
între 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern şi care se
încadrează în următoarele criterii: cu mame care prezintă
contraindicaţii ale alăptării, suferinde de boli grave precum TBC activ,
neoplazii, caşexie, septicemie, boli psihice grave, epilepsie,
eclampsie, scleroză în plăci, insuficienţă renală, hepatică sau
cardiacă, diabet zaharat decompensat, tiretoxicoză, infecţie cu HIV,
tratamente cu citostatice, diazepine, anticonvulsivante,
anticoagulante, radioizotopi, consum de droguri sau dependenţă de
alcool sau tutun care determină intoxicaţii ale copilului. Laptele se mai
prescrie copiilor sănătoşi, la care se constată însă o creştere
nesatisfăcătoare, copilul care nu a recuperat greutatea de la naştere
după două săptămâni de viaţă, copilul cu vârsta între 0 şi 8 luni care
creşte în greutate cu mai puţin de 500 grame pe lună, copilul cu vârsta
mai mare de 8 luni, care creşte în greutate cu mai puţin de 250 grame
pe lună, copil adoptat sau aflat în plasament, copil cu mamă decedată.

De menţionat, că acest lapte praf nu este destinat cazurilor sociale.

Inspectorii DSP Caraş-Severin au încheiat triajul epidemiologic al
colectivităţilor de copii şi adolescenţi din unităţile de învăţământ de stat
şi particulare, aferent anului şcolar 2014 - 2015. Au fost controlate 452
de unităţi şi 39.737 de copii, fiind identificate 490 de cazuri de afecţiuni
specifice. Au fost descoperite 19 cazuri de BDA (boală diareică acută),
317 cazuri de angină, 39 de alte boli infecţioase, trei cazuri de scabie,
57 de pediculoze, 42 de micoze şi 13 cazuri de alte boli parazitare. Un
număr de cinci copii urmează să se prezinte la recontrol pentru scabie.

DSP Caraş-Severin

În cursul anului şcolar 2003 - 2004, a avut loc prima edi

şcolare de petrecere a timpului liber, activit

şi conceput a se desf şura sub forma unei
competi şte stimularea creativit

şi un spa
şi implicarea în mai mare m

şi tinerilor în activit

şi Consiliere
Antidrog al jude ş-Severin are pl

şi

ţie a
concursului naţional „Mesajul meu antidrog”, având drept scop
prevenirea consumului de droguri prin implicarea elevilor în activit ţi
extra ţi cu caracter cultural -
artistic sau sportiv sau care presupun realizarea unor creaţii personale,
prin intermediul c

ţia a XII-a
ţii naţionale, acest proiect urm ţii

artistice a tinerilor în diferite domenii: literar, creaţie film, fotografie
artistic ţie pagini web etc., oferind astfel o motivaţie real

ţiu de exprimare artistic

ţi preventive ca alternativ ţ

ţului Cara
ţa, Piaţa 1 Decembrie

1918, nr. 7, cl ţa de pres
ţii a Concursului Naţional „Mesajul meu

antidrog”.

ă
ă

ărora să se promoveze un mesaj antidrog.
Ajuns la edi ă

ăre ă

ă, crea ă pentru
a crea, dar ă.

De asemenea, este vizată ăsură a
copiilor ă ă de via ă
sănătoasă la consumul de droguri.

În acest context, Centrul de Prevenire, Evaluare
ăcerea de a vă invita în data

de 12 februarie 2015, ora 10.00, la sediul din Re
ădirea CASE S.A., la conferin ă prilejuită de

lansarea celei de a XII-a edi

Începând cu data de 4 februarie a.c., activită
ătre conducătorii de

autovehicule sau tramvaie în vederea restituirii permisului de
conducere re ăvâr ătre titular a unei
abateri pentru care legea prevede suspendarea exercitării dreptului
de a conduce autovehicule pe drumurile publice, se efectuează de
către poli

ţile de verificare a
cunoa ţie de c

ţinut ca urmare a s

ţi
ţie Judeţean Cara

ţa.

şterii regulilor de circula

şirii de c

ştii Serviciului Rutier, în fiecare zi de miercuri, începând
cu orele 14.00, la sediul Inspectoratului de Poli ş-
Severin, bulevardulA.I. Cuza, nr. 40, Reşi

Lapte praf pentru sugari

Triaj epidemiologic

Mesajul meu antidrog
ediţia a XII-a

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE
ANTIDROG AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

Restituirea permisului
de conducere



S.C. Servicii Energetice Banat S.A., prin lichidator
judiciar Management Reorganizare Lichidare Filiala Timiş
S.P.R.L. numit prin Sentinţa comercială nr. 2009/
14.08.2014, pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosarul nr.
8776/30/2013, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie
publică a următoarelor active:

Activ 1 - Apartament nr. 4 cu 3 camere situat în mun.
Arad, str. Clujului, nr. 179/a, bl. 87, jud. Arad 184.700
LEI/184.700 LEI

Activ 2 - Apartament nr. 6 cu 3 camere situat în mun.
Arad, str. Clujului, nr. 179/a, bl. 87, jud. Arad 200.300
LEI/200.300 LEI

Activ 3 - Apartament nr. 10 cu 3 camere situat în mun.
Arad, str. Clujului, nr. 179/a, bl. 87, jud. Arad 200.300
LEI/200.300 LEI

Activ 4 - Apartament nr. 11 cu 3 camere situat în mun.
Arad, str. Clujului, nr. 179/a, bl. 87, jud. Arad 191.400
LEI/191.400 LEI

Activ 5 - Apartament nr. 2 cu 3 camere situat în mun.
Arad, str. Exterior, bloc 102, scara E, jud. Arad 166.100
LEI/166.100 LEI

Activ 6 - Apartament nr. 25 cu 3 camere situat în mun.
Arad, str. Exterior, bloc 102, scara E, jud. Arad 221.100
LEI/221.100 LEI

Activ 7 Proprietate imobiliară industrială amplasată în
mun. Arad, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 65-71, ap. 2, jud.
Arad şi Activ 114 Bunuri mobile de natura echipamentelor,
maşinilor, utilajelor, uneltelor, mobilierului, aparatelor de
birotică şi stocurilor de materiale pentru locaţia Arad
6.190.551 LEI 6.190.551 LEI

Activ 8 - Proprietate imobiliară comercială-Clădiri
prestări servicii, amplasată în Chişineu-Criş, str. Înfrăţirii,
nr. 63, jud.Arad 10.500 LEI/10.500 LEI

Activ 9 - Proprietate imobiliara - depozit materiale şi
teren aferent, amplasată în Com. Gurahont, str. Montana,
nr. 3, jud.Arad 51.300 LEI/51.300 LEI

Activ 10 - Proprietate imobiliară - clădiri atelier,
depozite şi teren aferent amplasată în loc. Ineu, str.
Decebal, nr. 26, jud.Arad 71.100 LEI/71.100 LEI

Activ 11 - Proprietate imobiliara comerciala - depozit
carburanti şi teren aferent, amplasată în Oras Lipova, str.
B.P. Hasdeu, nr. 55, jud.Arad 400 LEI/400 LEI

Activ 12 - Proprietate imobiliara - sediu administrativ şi
teren aferent amplasată în Oraş Pancota, nr. 341 (str.
Goldis nr. 45), jud.Arad 128.300 LEI/128.300 LEI

Activ 13 - Proprietate imobiliara - magazie şi teren
aferent, amplasată în Oraşul Santana, str. Mihai
Eminescu, nr. 113, jud.Arad 10.900 LEI/10.900 LEI

Activ 14 - Proprietate imobiliara industriala - depozite
cu teren aferent amplasată în Sat Vinesti, nr. 515/A (nr.
409), comuna Savarsin, jud.Arad 48.000 LEI/48.000 lei

Activ 15 - Proprietate imobiliara comerciala - cladire
atelier amplasată în mun. Sebis, str. Republicii, nr. 32, jud.
Arad 22.400 LEI/22.400 LEI

Activ 16 - Proprietatea imobiliara comerciala - spatii
administrative în cladire de birouri cu regim inaltime
S+P+2E+M amplasată în mun. Petrosani, str. N. Titulescu,
nr. 14, jud. Hunedoara 434.700 LEI/434.700 LEI

Activ 18 - Proprietatea imobiliara - spatii administra-
tive, ateliere şi teren aferent amplasată în loc Brad, str.
Horia, nr. 18, jud. Hunedoara 517.800 LEI/517.800 LEI

Activ 19 - Proprietatea imobiliara comerciala - cladiri
administrative, spatii de birouri şi garaje cu teren aferent
mun. Deva, str. George Enescu, nr. 39, jud. Hunedoara
3.440.600 LEI/3.440.600 LEI

Activ 20 - Apartament cu o camera situat mun. Deva,
str. George Enescu, nr. 40, jud. Hunedoara 95.000
LEI/95.000 LEI

Activ 21 - Proprietatea imobiliara - spatii industriale şi
administrative şi teren aferent amplasată în mun. Deva,
Platforma Industriala, str. Depozitelor, nr. 23, jud. Hune-
doara şi Activ 115 - Bunuri mobile de natura echipamen-
telor, maşinilor, utilajelor, uneltelor, mobilierului, aparatelor
de birotică şi stocurilor de materiale pentru locaţia Deva
7.580.084 LEI/7.580.084 LEI

Activ 22 - Proprietatea imobiliara - spatii de birouri şi
magazii metalice amplasată în Oraşul Hateg, str. Progre-
sului, nr. 55, jud. Hunedoara 117.400 LEI/117.400 LEI

Activ 24 - Proprietatea imobiliara comerciala - spatii
de birouri şi teren aferent amplasată în loc. Ilia, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 5, jud. Hunedoara 88.000 LEI/88.000 LEI

Activ 25 - Proprietatea imobiliara comerciala - spatii
de birouri, garaje şi teren aferent amplasată în mun.
Orastie, str. Primaverii, nr. 2, jud. Hunedoara 85.200
LEI/85.200 LEI

Activ 26 - Proprietatea imobiliara comerciala - cladiri
ateliere şi teren aferent amplasat în oraşul Petrila, str. Funi-
cularului, nr. 13, jud. Hunedoara 213.900 LEI/213.900 LEI

Activ 28 - Proprietatea imobiliara comerciala - teren
intravilan curti constructii şi spatii de birouri şi garaje
amplasată în mun. Vulcan, str. V. Alecsandri, nr. 1, jud.
Hunedoara 64.800 LEI/64.800 LEI

Activ 29 - Proprietatea imobiliara - spatii industriale în
conservare şi teren aferent amplasată în oraşul Anina, str.
Uzinei, nr. 1, jud. Caraş Severin 1.144.800 LEI/1.144.800

Activ 30 - Proprietatea imobiliara comerciala - cladire
spatii cazare, magazii şi teren aferent amplasată în loc.
Baile Herculane, str. Uzinei, nr. 1, jud. Caras-Severin
172.100 LEI/172.100 LEI

Activ 31 - Apartament nr. 8 cu 2 camere situat în Oras
Bocsa, str. 1 Mai,bl. 18/B,sc. 2,etaj 4, ap. 8 69.400
LEI/69.400 LEI

Activ 32 - Proprietatea imobiliara comerciala - spatiii
de birouri, garaje şi teren aferent amplasată în oraşul Boc-
sa, str. Dacia, jud. Caras-Severin 185.000 LEI/185.000 LEI

Activ 33 - Proprietatea imobiliara comerciala - spatii
de birouri, garaje amplasată în loc. Bozovici, str. Uzinei, nr.
1, jud. Caras-Severin 40.600 LEI/40.600 LEI

Activ 34 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu,
garaje şi atelier (magazii) şi teren aferent amplasată în

mun. Caransebes, str. Splaiul Sebesului, nr. 46, jud.
Caras-Severin 441.500 LEI/441.500 LEI

Activ 35 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu cu
teren aferent amplasată în satul Sfanta Elena, com.
Coronini, jud. Caras Severin 63.000 LEI/63.000 LEI

Activ 36 - Apartament cu 1 camera şi dependinţe
situat în mun. Resita, str. Hotel Sport Corp B, etaj 2, jud.
Caras-Severin 75.900 LEI/75.900 LEI

Activ 37 - Apartament cu 1 camera şi dependinţe
situat în mun. Resita, str. Hotel Sport Corp B, etaj 2, jud.
Caras-Severin 72.800 LEI/72.800 LEI

Activ 38 - Apartament cu 1 camera şi dependinţe
situat în mun. Resita, str. Hotel Sport Corp B, etaj 2, jud.
Caras-Severin 72.800 LEI/72.800 LEI

Activ 39 - Apartament cu 1 camera şi dependinţe
situat în mun. Resita, str. Hotel Sport Corp B, etaj 2, jud.
Caras-Severin 72.800 LEI/72.800 LEI

Activ 40 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu şi te-
ren aferent amplasată în oraşul Moldova Noua, str. N. Bal-
cescu, nr. 56, jud. Caras-Severin 74.000 LEI/74.000 LEI

Activ 41 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu
amplasată în oraşul Moldova Noua, str. Flotatiei, jud.
Caras-Severin 119.900 LEI/119.900 LEI

Activ 42 - Proprietatea imobiliara - cladire servicii
energetice şi teren aferent Oras Moldova Noua, str. Uzinei,
nr. 19 jud. Caras-Severin 126.400 LEI/126.400 LEI

Activ 43 - Proprietatea imobiliara comerciala - cladire
cu destinatie spatii cazare amplasată în com. Valiug, Mun-
tele Semenic, jud.Caras-Severin 250.500 LEI/250.500 LEI

Activ 44 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu şi
teren aferent amplasată în loc. Oravita, str. E. Gojdu, nr. 1,
jud. Caras-Severin 280.700 LEI/280.700 LEI

Activ 45 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu şi
teren aferent amplasată în loc. Oravita, str. M. Viteazu, nr.
46, jud. Caras-Severin 13.400 LEI/13.400 LEI

Activ 46 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu,
garaje şi atelier (magazii) şi teren aferent amplasată în loc.
Orsova, str. Cernei, nr. 50-51, jud. Caras-Severin 198.900
LEI/198.900 LEI

Activ 47 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu şi
magazii amplasată în loc. Otelul Rosu, str. Pescarilor, jud.
Caras -Severin 110.000 LEI/110.000 LEI

Activ 48 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu şi
magazii, amplasată în loc. Otelul Rosu, str. Statia 110 KV,
jud. Caras -Severin 66.200 LEI/66.200 LEI

Activ 49 - Proprietatea imobiliara comerciala - cabana
turistica şi teren aferent amplasată în Sat Poiana Marului,
com. Zavoi, jud. Caras Severin 461.300 LEI/461.300 LEI

Activ 50 - Proprietatea imobiliara - baraca şi garaj auto
amplasată în mun. Resita, str. G.Alexandrescu, nr. 20, jud.
Caras-Severin 5.400 LEI/5.400 LEI

Activ 51 - Proprietatea imobiliara - atelier reparatii şi
teren aferent amplasată în mun. Resita, Aleea Gugu, jud.
Caras-Severin 793.900 LEI/793.900 LEI

Activ 52 - Proprietatea imobiliara - spatii industriale şi
teren aferent amplasată în mun. Resita, bd. Revolutiei din
Decembrie, nr. 3, jud. Caras-Severin şi Activ 116 - Bunuri
mobile de natura echipamentelor, maşinilor, utilajelor,
uneltelor, mobilierului, aparatelor de birotică şi stocurilor
de materiale pentru locaţia Reşiţa 2.955.216 LEI/
2.955.216 LEI

Activ 53 - Proprietatea imobiliara - spatii de birouri în
cladire de birouri şi teren aferent amplasată în mun.
Resita, bd. A.I. Cuza, nr. 42, jud. Caras-Severin 1.616.100
LEI/1.616.100 LEI

Activ 54 - Proprietatea imobiliara comerciala - spatiu
comercial amplasată în mun. Resita, str. Republicii, nr. 24,
bl., et. parter, jud.Caras-Severin 283.300 LEI/283.300 LEI

Activ 55 - Proprietatea imobiliara - baraca metalica -
magazie amplasată în loc. Toplet, jud. Caras-Severin
8.300 LEI/8.300 LEI

Activ 56 - Apartament nr. 12 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 234.500
LEI/234.500 LEI

Activ 57 - Apartament nr. 13 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 143.400
LEI/143.400 LEI

Activ 58 - Apartament nr. 14 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 192.300
LEI/192.300 LEI

Activ 60 - Apartament nr. 16 cu 3 camere situat în
mun. Timisoara, str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis
229.600 LEI/229.600 LEI

Activ 61 - Apartament nr. 17 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 140.300
LEI/140.300 LEI

Activ 62 - Apartament nr. 18 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 188.300
LEI/188.300 LEI

Activ 64 - Apartament nr. 20 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 123.900
LEI/123.900 LEI

Activ 65 - Apartament nr. 21 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 141.200
LEI/141.200 LEI

Activ 66 - Apartament nr. 22 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 116.300
LEI/116.300 LEI

Activ 67 - Apartament nr. 23 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 134.600
LEI/134.600 LEI

Activ 68 - Apartament nr. 24 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 131.000
LEI/131.000 LEI

Activ 69 - Apartament nr. 25 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 112.300
LEI/112.300 LEI

Activ 70 - Proprietatea imobiliara industriala - cladiri
industriale şi teren aferent amplasată în oraş Buzias, zona
mediana, str. Grivitei, nr. 30, jud. Timis 53.300 /53.300

Activ 76 - Camera nr. 6 în camin nefamilisti situat în
mun. Timisoara, str. Renasterii, nr. 24, jud. Timis 27.400
LEI/27.400 LEI

Activ 79 - Camera nr. 9 în camin nefamilisti situat în
mun. Timisoara, str. Renasterii, nr. 24, jud. Timis 27.600
LEI/27.600 LEI

Activ 83 - Camera nr. 13 în camin nefamilisti situat în
mun. Timisoara, str. Renasterii, nr. 24, jud. Timis 27.800

LEI/27.800 LEI
Activ 91 - Camera nr. 21 în camin nefamilisti situat în

mun. Timisoara, str. Renasterii, nr. 24, jud. Timis 28.100
LEI/28.100 LEI

Activ 94 - Camera nr. 25 în camin nefamilisti situat în
mun. Timisoara, str. Renasterii, nr. 24, jud. Timis 26.800
LEI/26.800 LEI

Activ 102 - Camera nr. 32 în camin nefamilisti situat în
mun. Timisoara, str. Renasterii, nr. 24, jud. Timis 27.300
LEI/27.300 LEI

Activ 103 - Proprietatea imobiliara funciara - teren
intravilan curti constructii amplasată în oraş Ciacova, str.
Nicolae Balcescu, nr. 182, jud. Timis 4.000 LEI/4.000 LEI

Activ funcţional destinat lucrărilor de construcţii a
proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii,
situate în mun. Timisoara, str. J. H. Pestalozzi, nr. 3-5, jud.
Timis (104 şi 111) 20.354.200 LEI/20.354.200 LEI

Activ 105 - Proprietatea imobiliara - cladire de birouri,
atelier, garaje şi teren aferent amplasată în oras Deta,
Calea Banlocului, jud. Timis 253.700 LEI/253.700 LEI

Activ 106 - Proprietatea imobiliara comerciala - cladire
de birouri şi teren aferent amplasată în oras Faget, str.
Stadionului, nr. 5,jud. Timis 227.800 LEI/227.800 LEI

Activ 107 - Proprietatea imobiliara - cladire cu utilizare
mixta - birouri şi ateliere reparatii amplasată în oras
Jimbolia, Calea Marasesti, nr. 1, jud. Timis 198.100
LEI/198.100 LEI

Activ 108 - Proprietatea imobiliara - spatii depozitare,
birouri şi teren aferent amplasată în loc. Lovrin, str. Garii,
nr. 661, jud. Timis 15.500 LEI/15.500 LEI

Activ 109 - Proprietatea imobiliara - etajul II al cladirii
de birouri, magazie şi garaj, şi teren aferent amplasată în
mun. Lugoj, zona Calea Olosagului, Aleea Tesatorilor, nr.
13, jud. Timis 683.400 LEI/683.400 LEI

Activ 110 - Proprietatea imobiliara industriala - garaje
şi teren aferent amplasată în oras Sannicolau Mare, str.
Stadionului, nr. 19A, jud. Timis 135.000 LEI 135.000 LEI

Activ 112 - Proprietatea imobiliara industriala - spatii
industriale şi teren aferent în suprafata totala de 7.703 mp
amplasată mun. Timisoara, cartier Freidorf, str. Sulina, nr.
11, jud. Timis şiActiv 117 - Bunuri mobile de natura echipa-
mentelor, maşinilor, utilajelor, uneltelor, mobilierului,
aparatelor de birotică şi stocurilor de materiale pentru
locaţia Timişoara 2.751.419 LEI/2.751.419 LEI

Activ 113 - Proprietatea imobiliara - baza sportiva
electrica (3 terenuri de tenis acoperite cu zgura şi sediu
administrativ compus din vestiare, grupuri sanitare şi
birouri) amplasată în mun. Timisoara, cartier Cetate, B-dul
V. Parvan, nr. 5A, jud. Timis 4.109.000 LEI/4.109.000 LEI

AUTOTURISM MARCA DACIA, TIP R11711 1310 LI,
TIP 1310 900 LEI/900 LEI

AUTOTURISM MARCA FORD, TIP DFW/FOCUS
6.200 LEI/6.200 LEI

AUTOTURISM MARCA FORD, TIP DFW/FOCUS
6.200 LEI/6.200 LEI

AUTOTURISM MARCA RENAULT, MEGANE 4.900
LEI/4.900 LEI

AUTOMOBIL MIXT <3,5 tone AUTOUTILITARA
MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F D/E3-4WD 4.400
LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD7 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA Dacia, TIP RT-D 1307 F
D/E3-4WD7 4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA GAZ, TIP 2705 TD 4.000
LEI/4.000 LEI

AUTOUTIL ITARA MARCA NISSAN, T IP
CPUD22/PICKUP 2.5D 12.900 LEI/12.900 LEI

AUTOUTIL ITARA MARCA NISSAN, T IP
CPUD22/PICKUP 2.5D 12.900 LEI/12.900 LEI

AUTOUTIL ITARA MARCA NISSAN, T IP
CPUD22/PICKUP 2.5D 12.900 LEI/12.900 LEI

AUTOUTIL ITARA MARCA NISSAN, T IP
CPUD22/PICKUP 2.5D 12.900 LEI/12.900 LEI

AUTOUTIL ITARA MARCA NISSAN, T IP
CPUD22/PICKUP 2.5D 12.900 LEI/12.900 LEI

AUTOUTILITARA MARCA MITSUBISHI, TIP
KAOT/KB121/L200 24.400 LEI/24.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA MITSUBISHI, TIP
KAOT/KB121/L200 24.400 LEI/24.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA MITSUBISHI, TIP
KAOT/KB121/L200 24.400 LEI/24.400 LEI

AUTOUTILITARA MARCA MITSUBISHI, TIP
KAOT/KB121/L200 23.500 LEI/23.500 LEI

AUTOTURISM MARCA HYUNDAI, TIP H1 11.100
LEI/11.100 LEI

AUTOMOBIL MIXT, MARCAROMAN, TIP DAC 665 T
10.700 LEI/10.700 LEI

AUTOSPECIALA MARCAAB, TIP 8130 F ALTIUS 14
PT 15 6.200 LEI/6.200 LEI

AUTOSPECIALA MARCA METALCAR, TIP AH 14
4.400 LEI/4.400 LEI

AUTOSPECIALA MARCAAUTOMECANICA, TIP DS
0106 R 12.400 LEI/12.400 LEI

AUTOSPECIALA MARCA UM TIMISOARA, TIP R
12215AMT 125 16.900 LEI/16.900 LEI

AUTOSPECIALIZATA MARCA ROMAN, TIP 8135 FK
8.000 LEI/8.000 LEI

AUTOUTILITARA MARCA AB, TIP 16230 F ATMG 7
20.000 LEI/20.000 LEI

AUTOUTILITARA MARCA METALCAR, TIP ATM 10
17.800 LEI/17.800 LEI

AUTOUTILITARA MARCA AB, TIP 16230 F 19.500
LEI/19.500 LEI

AUTOUTILITARA MARCA ROMAN LUGOMET,
AHBA6 SF 0 15.500 LEI/15.500 LEI

AUTOUTILITARA MARCA ROMAN, TIP 10215 F
15.500 LEI/15.500 LEI

AUTOUTILITARA MARCA ROMAN, TIP 8135 F
11.100 LEI/11.100 LEI

AUTOTRACTOR MARCA ROMAN, TIP 19215 DFS
10.200 LEI/10.200 LEI

AUTOTRACTOR MARCA AB, TIP 19.280 FS 12.000
LEI/12.000 LEI

AUTOSPECIALIZATA MARCA AUTOMECANICA,
TIP 10CC 3A15.500 LEI/15.500 LEI

AUTOSPECIALA, MARCA AB, TIP 12133 F A 550
9.800 LEI/9.800 LEI

SEMIREMORCA MARCA I.M.MIRSA, TIP STM-22
11.100 LEI/11.100 LEI

SEMIREMORCA MARCA I.M.MIRSA, TIP STF 16 AS
8.900 LEI/8.900 LEI

REMORCA MARCA MER, TIP 1200 AE RC
FABRICATIE 1998, NR. INMATRICULARE HD-80-DRD,
NR. INV. 503830; 1.300 LEI/1.300 LEI

REMORCA MARCA MER, TIP 1200 AE RC 1.300
LEI/1.300 LEI

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt

, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din mun. Timişoara, str. Eugeniu de
Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiş.

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători
trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din mun.
Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud.
Timiş, ,
documentaţia prevăzută în publicaţia de vânzare ce poate
fi vizualizată pe site-ul www.insolventa.ro:

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:
0232-243.864, 0757.545.545, 0758-049.901.

Lichidator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare

Filiala Timiş S.P.R.L.
Manager de caz, practician în insolvenţă Lucian Andronic

DENUMIRE ACTIVE Valoare de evaluare (lei fără
T.V.A.)/Valoare de pornire lei, fără TVA

Active din judeţulArad

Active din judeţul Hunedoara

Active situate judeţul Caraş-Severin

Active situate judeţul Timiş

Activ 118 -Activul mijloace de transport
Valoare de evaluare lei, fără TVA/Valoare de

pornire lei, fără TVA
AUTOTURISME

MICROBUZE

AUTOMOBIL MIXT >3,5 tone

PRB

AUTOSCARI

AUTOMACARALE

AUTOBASCULANTE

AUTOCAMION

AUTOSA

AUTOCISTERNA

BULDOEXCAVATOR

REMORCI- NEFUNCTIONALE
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lei

lei lei

până la
data de 27 februarie 2015, ora 11.00

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL SOCIETĂ�II
DEBITOARE DIN MUN. TIMIŞOARA, STR. JOHANN
HEINRICH PESTALOZZI, NR. 3-5, JUD. TIMIŞ, ÎN DATA
DE , ŞI SE VA DESFĂŞURA
ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.
85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE
REGULAMENTULUI DE VÂNZARE ŞI A STRATEGIEI
DE VALORIFICARE APROBATE DE ADUNAREA
CREDITORILOR DIN DATADE 18.12.2014.

până la data de 27 februarie 2015, ora 11.00

02 MARTIE 2015, ORA 11.00
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Guvernatorul BNR, Mugur Is
Pre roiectul de act normativ privind cartelele
prepl

omisia de monitorizare a Congresului Consiliilor Locale
n Camera Deputa

ărescu, a afirmat că “Banca Na ă nu este abilitată prin lege să intervină în rela

ătite, pe care Curtea Constitu ă l-a declarat neconform cu legea fundamentală, în ansamblul său, a fost respins de Senat, în calitate de primă cameră sesizată
ărârilor pro-autonomie ale

consiliilor locale din ă
ărba

ţional ţiile contractuale dintre clienţi ţiile de credit”
ţilor P

ţional
C

Ţinutul Secuiesc Î ţilor, for decizional, a fost adoptat un proiect de lege privind declararea pe 8 mai a Zilei egalit ţii de
ţi

şi institu
şedintele Klaus Iohannis a adresa luni, 9 februarie, un mesaj în plenul reunit al Camerei Deputa şi Senatului

şi Regionale al Consiliul Europei a amânat pentru luna martie dezbaterea hot
şanse între

femei şi b

4

Procurorul general a dispus infirmarea unor soluţii date în dosa-
rul

-
-

ţei supreme.

“Mineriada 13-15 iunie 1990″ şi redeschiderea urm

şti, respectiv moartea sau r şcare a mai mul
tor persoane. Potrivit legii, urmeaz

ăririi penale
în acest caz, care vizează evenimentele produse în acea perioadă în
Bucure ănirea prin împu

ă ca redeschiderea urmăririi pe
nale să fie confirmată de un judecător din cadrul instan

În data de 13 aprilie se organizează o
extragere ocazională a

. Participă bonurile fiscale emise în
intervalul calendaristic cuprins între data de 2
februarie . Fondul de
premiere alocat extragerii este de 1.000.000 lei.

Loteriei bonurilor
fiscale

şi data de 28 martie 2015

� O.u.G. nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea

ţii de turism în România (M.O. nr. 923 din 18.12.2014)
Ordinul Ministerului S ţii nr. 1488/2014 pt. modifica-

rea anexei nr. 1 la Ordinul ministerului s ţii nr.
1.082/2010 privind aproba-rea Regulamentului de organizare

ţiei de
manager persoan ţeaua
proprie a Ministerului S ţii (M.O. nr. 923 din 18.12.2014)

Ministerul S ţii - Normele metodologice privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moa

Legea nr. 178/2014 pentru modificarea
ţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoa

ţionarea grupurilor ţiilor de produc

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1682/2014
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în
regim de urgenţ

ţa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur

Ministerul Finanţelor Publice - Procedura de valorificare,
în regim de urgenţ

ţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur

Circulara B ţionale a României nr. 43/2014 privind
lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din
aur, din argint

ţarea CEC Bank
(M.O. nr. 938 din 22.12.2014)

ţelor Publice - Normele metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, din
19.12.2014 (M.O. nr. nr. 941 din 22.12.2014)

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal

ţiei Naţionale de Administrare Fiscal
ţionare a cererilor

de rambursare a taxei pe valoarea ad

ţii (M.O. nr. nr. 942 din
23.12.2014)

Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de
organizare ţionale la finalul
claselor a II-a, a IV-a

ţiei Naţionale - Metodologia de
organizare

ţilor înv ţ

ţiei
Publice nr. 2581/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvolt

ţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea
Programului naţional multianual privind cre

ţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare
în anul 2014 (M.O. nr. nr. 944 din 23.12.2014)

şi desf şurarea
activit

şi desf şurare a concursului pentru ocuparea func

ş
şi de asistent medical în regim independent din 02.12.2014
(M.O. nr. 928 din 19.12.2014)

şi completarea
Ordonan şterea şi
func şi organiza

şi silvice (M.O. nr. 929 din
19.12.2014)

şi a
materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri,

cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea
timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale,
p
şi/sau executorii prev

şi a
materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri,
cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea
timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale,
p

şi/sau executorii prev

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

şi completarea Ordinului
preşedintelui Agen

şi desf şurare a evalu
şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015, din

15.12.2014 (M.O. nr. nr. 943 din 23.12.2014)
Ministerul Educa

şi desf şurare a examenului de certificare a
calific

şi Administra

şi
administra

şterea
performan

ă
ă

ănătă
ănătă

ă
ă fizică din spitalele publice din re

ănătă
ănătă

ă

ători, pentru
comercializarea produselor agricole

ă, a bunurilor de consum alimentar

ăsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii
ăzute de Ordonan

ă fiscală (M.O. nr. 935 din
22.12.2014)

ă, a bunurilor de consum alimentar

ăsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării
măsurilor asigurătorii ăzute de
Ordonan ă
fiscală din 11.12.2014 (M.O. nr. 935 din 22.12.2014)

ăncii Na

ării a 150 de ani de la înfiin

ă nr.
3998/2014 privind modificarea

ă nr.
5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solu

ăugată formulate de
către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în
România, stabilite în afara Comunită

ă ărilor na

ă
ării profesionale a absolven ă ământului

postliceal din 02.12.2014 (M.O. nr. nr. 943 din 23.12.2014)
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale

ării regionale
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Ministerul Finan

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

Copreşedintele liberalilor Vasile Blaga a declarat c
şedin

ă
în

ă din
fuziunea PDL cu vechiul PNL, în vederea unei
func ări unitare, iar cuantumul cotiza

ă de membrii de partid a fost fixată la trei lei

ţa comisiei paritare de unificare a s-a stabilit
înfiinţarea a 49 de filiale ale noii formaţiuni, rezultat

ţion ţiei lunare ce va
trebui achitat .

PNL

Senatul României, în calitate de cameră
decizională, a adoptat proiectul de lege privind
acceptarea jurisdic

ă de România exceptează
anumite domenii de la jurisdic

ării unor interese considerate
importante.

Până în ianuarie 2015, 71 de state au recunoscut
jurisdic ă
sau nu de rezerve). Între acestea, 22 de state sunt
membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bul-
garia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germa-
nia, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg,
Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slo-
vacia, Spania, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii

ă, această declara ă,
Croa

ţiei obligatorii a Curţii
Internaţionale de Justiţie.

Declaraţia formulat
ţia obligatorie a CIJ, în

vederea protej

ţia Curţii printr-o astfel de declaraţie (afectat

ţie: Republica Ceh
ţia, Franţa, Letonia, România, Slovenia.

şi Irlandei de Nord). Între statele UE, doar 6 state nu
au depus, înc

| 12 8 Februarie 2015 |- 1 PRISMA

Ministerul Educaţiei ţifice organizeaz

ţiilor de inspector
ţene

ţie de conducere de candideaz

ţiilor menţionate anterior poate
candida orice cadru didactic care îndepline

ţii:
a) s ţional de experţi în

managementul educaţional;
b) s ţii de înv ţ

ţ
ţ

ţ ţific de
doctor;

d) s ţ
ţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;

e) s ţin
ţiuni disciplinare în anul

ţ i le
profesionale, manageriale

ţii de înv ţ
ţie al inspectoratului

ţii sau a organului de conducere al
instituţiei în care candidatul î

ţie politic
ţie de conducere în înv ţ

ţiei, conform prevederilor Legii Educaţiei
Naţionale;

i) s
ţinerii concursului.
Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul

de curriculum vitae, declaraţia pe propria r

ţean.

şi Cercet Ştiin

şcolar general, inspector şcolar general
adjunct din inspectoratele şcolare jude şi de director al
Casei Corpului Didactic.

Dosarele de înscriere pot fi depuse, în intervalul 18-23
februarie 2015, la sediile inspectoratelor şcolare pentru ale
c

şoar
şi desf şurare a acestui tip de

concurs, aprobat
şi complet

şte, cumulativ,
urm

şi s ştiin

şi s
şcolar curent;

f) recomandare/caracterizare vizând cali t
şi morale din partea consiliului

profesoral al unit
şcolar ori recomandarea

senatului universit
şi desf şoar

şurat poli şi nu a fost lipsit de
dreptul de a ocupa o func

şele de
evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor
necesare înscrierii la concurs se afişeaz

şi la sediul fiec şcolar jude

ării ă, în
perioada 11-20 martie 2015, concursul pentru ocuparea
func

ăror func ă, iar probele vor
avea loc la sediul MECS. Concursul se desfă ă în baza
metodologiei de organizare ă

ă prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011,
cu modificările ările ulterioare.

Pentru ocuparea func

ătoarele condi
ă fie membru al corpului na

ă fie absolvent al unei institu ă ământ superior,
cu diplomă de licen ă;

c) să fie cadru didactic titular în învă ământ/într-o unitate de
învă ământ ă aibă gradul didactic I sau titlul

ă aibă o vechime în învă ământul preuniversitar de cel
pu

ă de ă calificativul „foarte bine" în ultimii 5 ani ă nu
aibă sanc

ă

ă ă ământ sau din partea consiliului
de administra

ă
ă ă activitatea la data

înscrierii la concurs;
g) să nu fi desfă ă

ă ământ prin
hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

h) să fie apt din punct de vedere medical pentru
îndeplinirea func

ă nu fi împlinit vârsta standard de pensionare la data
sus

ăspundere, fi

ă atât la sediul MECS,
cât ărui inspectorat

MECS - 09.02.2015

Guvernul a adoptat, prin Hot
ţei pentru victoria

Revoluţiei Romane din decembrie 1989

ţioneaz
ţile Timi

-
ţele de represiune, au fost ucise, r ţinute persoane

pân
ţia Procuraturilor Militare

ţi
au fost ucise persoane.

Pentru alte localit ţi care nu se reg -
ţele de represiune au

fost ucise, r ţinute persoane pân

ţiei secundare cu privire la
diferenţierea etapelor revoluţiei, precum

Titlul de Luptător cu Rol Determinant se acordă în scopul de a
face diferen

ă
ă, de asemenea,

procedura de ob
ător pentru Victoria Revolu - ător

cu Rol Determinant care stabile

ă, în termen de maximum 30 de zile de la
data comunicării solu

ădere doar pentru depunerea contesta
ă ării normelor de

drept comun ăde

Totodat

ţineau certificate, s

ţi,
prev

ţ al persoanei care a avut de
suferit în urma revoltei muncitore

ţiile prev

ţie sau au
desf ţi de poliţie politic

ărâre, actualizarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii recuno

ă anticomunistă de la Bra
ări introduse în normele de aplicare men ă

localită
ărilor cu

for ănite sau re
ă la fuga dictatorului, întrucât, conform datelor oficiale de la

Procuratura Generală - Direc
ă

ă ăsesc printre cele enume
rate dar care, în urma confruntărilor cu for

ănite sau re ă la fuga dictatorului s-
a introdus o modalitate de determinare a acestora prin atestare
din acte normative emise în acest sens sau documente oficiale
eliberate de Parchetul General. În noile reglementări introduse în
normele metodologice, momentul „fuga dictatorului” a fost stabilit
ca fiind ziua de 22 decembrie 1989, ora 12.10, luând în
considerare vechea formă a legisla

ătură cu această perioadă.

ă, noile reglementări creează cadrul legal pentru
persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitore

ă depună cereri pentru dobândirea
acestora. În baza solicitărilor pe care le vor depune, aceste
persoane vor putea dobândi una din următoarele calită

ăzute de Legea 341/2004 actualizată, respectiv: a) persoană
care a avut de suferit în urma revoltei muncitore

ă îndepline ăzute de
prezenta lege; c) urma

ăcut parte din aparatul de represiune, securitate
ă ă ă.

ştin
şi pentru revolta

muncitoreasc şov din noiembrie 1987.
Noile reglement

şoara, Caransebeş, Sibiu, Cugir, Lugoj, Târgu-
Mureş, Cluj Napoca, Bucureşti în care, în urma confrunt

şi de la
IRR, în perioada 16-22 decembrie 1989 doar în aceste localit

şi documente oficiale şi
documentare realizate în leg

şi-au pus via
şi decisiv prin contribu şarea şi victoria

Revolu

şte modalitatea de ob
şi al adeverin

şi care
nu au ob

şi nu exclude posibilitatea aplic
şi nu îngr şte accesul liber la justi

şti
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 şi care nu
de

şti anticomuniste
de la Braşov din noiembrie 1987; b) so

şti anticomuniste de la Braşov
din noiembrie 1987, dac şte condi

ş al persoanei care a decedat în urma
revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie
1987. Nu pot beneficia de aceste prevederi persoanele care au
f şi mili

şurat activit

ţa între persoanele care s-au remarcat prin fapte
deosebite prin care ţa în pericol, având un rol
determinant ţia la declan

ţiei Române din decembrie 1989, în localit ţile menţionate
mai sus. Normele de aplicare precizeaz

ţinere a certificatelor pentru acordarea titlului de
Lupt ţiei din Decembrie 1989 Lupt

ţinere a
acestora, modelul certificatelor ţelor tipizate,
modalitatea de contestare a soluţiei de respingere a cererii. De
asemenea, potrivit noilor Norme, persoanele nemulţumite

ţinut noul certificat de revoluţionar pot face contestaţie la
Comisia Parlamentar

ţiei. Termenul de 30 de zile este termen de
dec ţiilor la Comisia
Parlamentar

ţie pentru
persoanele nemulţumite.

Concurs pentru ocuparea func]iilor de conducere din
inspectoratele }colare jude]ene

Normele de aplicare ale Legii recuno ţeiştin

Rata anuală a inflaţiei

xporturile României

Premierul Victor Ponta

inisterul Justiţiei şi Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice

se va plasa sub nivelul
minim al intervalului de variaţie, respectiv 1,5%, până
la finalul lunii septembrie a acestui an, punctul cel mai
de jos fiind prevăzut pentru luna februarie când se va
apropia de zero, în principal datorită preţurilor
scăzute la ţiţei pe plan internaţional şi a embargoului
impus Rusiei, care duce la redirecţionarea pe piaţa
din România a unui surplus de mărfuri alimentare, a
declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu, în cadrul conferinţei de prezentare a
Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

au atins nivelul de 52,5
miliarde euro, în 2014, în creştere cu 5,8%, iar impor-
turile au înregistrat 58,5 miliarde de euro, cu 5,9%
mai mari comparativ cu 2013, potrivit datelor estima-
tepublicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

a anunţat că Guvernul
nu s-a înţeles cu partenerii financiari internaţionali în
privinţa creşterii preţului pentru gazele naturale
consumatorii casnici - gospodării şi CET-urile, şi a
"restructurări masive şi radicale" la Complexul
Energetic Hunedoara şi Complexul Energetic
Oltenia, motiv pentru care nu va fi semnată încă o
scrisoare de intenţie, adăugând însă că restul
obiectivelor sunt îndeplinite.

Potrivit premierului, acordul este în vigoare şi cele
două probleme vor fi rediscutate în luna aprilie.

au semnat un
nou Acord în baza căruia se va desfăşura colabo-
rarea dintre cele două instituţii, pentru consolidarea
capacităţii Secretariatului tehnic interinstituţional al
Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) - asigurat de
Ministerul Justiţiei - în vederea coordonării procesului
de monitorizare a implementării Strategiei Naţionale
Anticorupţie 2012-2015.

E

M
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ţiei din UE se vor întâlni la Paris la 17 martie pentru a discuta despre noi m
ţia omologului american, Barack Obama

ţilor în faz ţilor
canadiene s ţ

ţei ţiile intime între
profesori ţi

În urma evenimentelor recente, mini
Pre Pre

Secretarul
de stat John F. Kerry a declarat într-un interviu c

Regina Elisabeta a II-a a s Prima ambasad
Curtea Suprem

Papa Francis se va adresa, fapt f A fost ridicat
Universitatea Harvard a interzis formal rela

ştrii educa
şedintele chinez Xi Jinping va face o vizit şedintele Parlamentului

European, Martin Schulz, şi liderii grupurilor politice de la Parlamentul European s-au întâlnit cu vicepreşedintele SUAJoe Biden la Bruxelles, pe 6 februarie

şi a dat un termen de un an autorit
şilor din SUA într-o şedin

şi care viza limitarea violen
şi studen

ăsuri de combatere a radicalizării în întreaga
UE ă de stat în Statele Unite în septembrie, la invita

ă ar fi "imposibil" să extindă negocierile nucleare cu Iranul, dacă nu se ajunge la un acord cu privire la principiile
fundamentale în următoarele săptămâni ărbătorit 63 de ani de la urcarea pe tron ă palestiniană în Europa de Vest s-a
deschis în Suedia ă a Canadei autorizează suicidul asistat de doctori în cazul pacien ă terminală ă

ă modifice legile ără precedent, ale ă comună a Congresului, pe 24 septembrie ă
starea de asediu pe timp de noapte din Bagdad, impusă de SUA în 2003

Pentru prima dată din 2007, se a ă ca economiile tuturor statelor mem-
bre ale să crească din nou în acest an.

ă să atingă în acest an 1,7% pentru UE în ansamblu
ă anuală, sus ă de consolida-

rea cererii interne ă foarte acomodativă
ă în general neutră, ar trebui să ajungă la 2,1%

şteapt
Potrivit prognozelor,

creşterea urmeaz şi 1,3%
pentru zona euro. În 2016, creşterea economic

şi externe, de politica monetar şi de o o-
rientare bugetar şi, respectiv, 1,9%.

Uniunii Europene

ţinut

Japonezii care muncesc excesiv ar putea fi obligaţi s
ţia care va fi prezentat

ţ

ţ
ţi oameni se tem de resentimentele colegilor,

dac
ţuie

ă-
ă în cadrul sesiunii

parlamentare, începută în 26 ianuarie, urmăre ă asigure
lucrătorilor odihna de care au nevoie. Într-o schimbare fa ă de
practicile din trecut, va deveni responsabilitatea juridică a
angajatorilor de a asigura că lucrătorii lor î ă. O parte a
problemei a fost că mul

ă î ă într-o cultură conformistă
care pre

şi ia toate
zilele libere. Legisla

şte s

şi i-au vacan

şi iau zile libere, o preocupare real
şte armonia.

Anul 2015 va primi o secundă în plus

Planete

Planete pitice

Prima întâlnire cu reprezentanţi din
regiunea (ESE) privind
securitatea aprovizion

ţia, Grecia, Ungaria, Italia,

Europa de Sud-Est
ării cu gaze s-a

desfăşurat la Sofia, în 9 februarie. Au
participat miniştrii energiei din Austria,
Bulgaria, Croa

Telescopul spa
ăsirea primei exoplanete

folosind noua sa misiune - K2.
Descoperirea a fost făcută atunci când astronomii

ăutarea de alte
lumi în cosmos.

"Posibilitatea unei misiuni
ă defec

ă a
NASA de la sediul agen

ă unei idei inovatoare ă grea a
echipei NASA

ărtate ăuta semne de via ă".
Un cercetător, absolvent la Centrul Harvard-Smithso

nian pentru Astrofizică din Cambridge, Massachusetts, a
studiat datele disponibile public colectate de sonda în
timpul unui test al misiunii K2, în februarie 2014.
Descoperirea a fost confirmată prin măsurători luate de
spectrograful de la Telescopio Nazionale Galileo în
Insulele Canare.

Confirmata planetă HIP 116454b, are de 2 5 ori
diametrul Pământului ă o orbită apropiată, de
nouă zile, în jurul unei stele care este mai mică

ă
pentru via ă, a

ă la 180 de ani-lumină de Pământ, spre
constela

ă la bord Kepler detectează
planete urmărind tranzitul lor - atunci când o stea îndepăr
tată se estompează u ă se află în fa

ă la fel
ăsurătorile de luminozitate trebuie să fie precise. Pentru

o astfel de precizie, nava spa ă trebuie să men ă stabil

vectorul de observa

ă dintre cele patru reactoare care
sunt folosite pentru a stabiliza nava.

O echipă de oameni de ă

ă ă, K2, promite
continuarea vânătorii de planete a lui Kepler. K2, de
asemenea, introduce noi oportunită

ă în prezent, a oferit oamenilor de ă
mai mult de 4.000 de planete candidate pentru continuarea
studiilor - dintre care cea cu numărul 1000 a fost verificată
recent. Au mai fost adăuga

ărime între egală
ă ori cea a Pământului, iar orbita se află în zona

locuibilă a soarelui lor. Dintre acestea opt, ă
stele care sunt similare cu soarele nostru în mărime

ă. To ă observa
ă sunt planete reale.

Între ultimele noută ători
care analizează datele Kepler se află prima descoperire a
unei stele cu trei exoplanete - planete care orbitează alt
soare decât soarele nostru,

ără de doar două miliarde ani.
"Fiecare dată nouă a misiunii Kepler ne aduce un pas

mai aproape pentru a răspunde la întrebarea dacă suntem
singuri în Univers", a declarat John Grünsfeld, administra
tor asociat al Science Mission Directorate NASA. "Suntem
mai aproape decât am fost vreodată pentru a găsi gemenii
Pământului în jurul altor stele", crede

ă de la SETI Institute Kepler.

Un obiectiv al celor mai mulţi vânători de planete
extrasolare rămâne totuşi evaziv: găsirea unei alte planete
similară cu a noastră, o geamănă a Pământului. În primul
rând, o astfel de planetă ar trebui să fie în Zona locuibilă
circumstelară sau zona Goldilocks* în limbajul cotidian,
unde nu este nici prea cald, nici prea frig. Un geamăn al
Pământului mai trebuie să fie la o distanţă corespunză
toare de steaua sa pentru a permite apei lichide să existe
pe suprafaţa planetei.

În sistemul nostru solar, Venus se află la marginea
interioară a acestei zone, iar Marte la marginea exterioară.
Dar atmosfera densă de dioxid de carbon de pe Venus a
creat un efect de seră puternic iar suprafaţa este uscată şi
foarte caldă. În aceste condiţii, apa ar fierbe imediat şi s-ar
pierde. Marte are masă mică, cea ce însemnat că
gravitatea acesteia nu poate păstra aer şi apa în formă
lichidă nu poate exista pe suprafaţă.

*Principiul Goldilocks afirmă că ceva trebuie să se
încadreze în anumite limite, în opoziţie cu atingerea
extremelor. Când sunt observate efectele principiului, este
cunoscut ca efectul Goldilocks. Este folosit, de exemplu, în
ipoteza Pământului rar pentru a se afirmă că o planetă
trebuie să fie nici prea departe nici prea aproape de soare
şi centrul galactic pentru a susţine viaţa.

ţial Kepler al NASA a redevenit
funcţional, fapt marcat prin g

ţifice productive pentru
Kepler, dup ţiunile suferite în cursul extinsei sale
misiuni nu a mai intrat la un moment dat în discuţie", a
declarat Paul Hertz, directorul diviziei de astrofizic

ţiei din Washington. "Acum,
datorit

ţi viabili a fi studiaţi ulterior de James
Webb Space Telescope, pentru a caracteriza atmosfera de
pe lumi îndep ţ

ţ ţelegem. HIP 116454b

ţia Pe

ţa ei.
Cu cât planeta este mai mic

ţial ţin

ţie. În luna mai 2013, colectarea
datelor în timpul misiunii extinse a lui Kepler a ajuns la final
prin defectarea a dou

ţ

ţie virtual" pentru a ajuta la controlul
stabilit ţii navei. Misiunea rezultat

ţi pentru a observa
roiuri stelare, galaxii active

ţial Kepler al NASA a monitorizat
continuu mai mult de 150.000 de stele dincolo de sistemul
nostru solar ţ

ţi, de asemenea, ţi
candidaţi pe lista de potenţiale planete. Opt dintre ace

ţi sunt în intervalul de m

ţi candidaţii necesit ţii

ţi oferite de echipa de cercet

ţ

şi
inginerii au conceput un mod ingenios de a reutiliza Kepler
pentru misiunea K2 în care va continua c

ştiin

şi multor ore de munc
şi Ball Aerospace, Kepler poate foarte bine

livra primii candida

şi c

şi urmeaz
şi mai rece

decât Soarele nostru, ceea ce face planeta prea cald
şa cum o în şi steaua

sa, se afl
ştilor.

Camera pe care o poart

şor când o planet
şi opacitatea, astfel

m

ştiin şi ingineri au conceput o
strategie pentru a utiliza presiune luminii soarelui ca pe un
"motor de reac

şi supernove.
Telescopul Spa

şi, pân ştiin

şi 554 al
şti

noi candida şi de
dou

şase orbiteaz
şi

temperatur şi analize
de monitorizare pentru a verifica dac

şi un sistem planetar format
din cinci planete mici datând din perioada în care galaxia
Calea Lactee a fost tân

şi Fergal Mullally, om
de ştiin

-

,

- -

-

La 10 februarie 2015, Consiliul a aprobat un acord
încheiat cu Parlamentul European cu privire la
consolidarea Directiva

ălării banilor
ă la nivel interna

ă în mod particular la
informa

ările emise de Grupul
de Ac ă Interna ă (GAFI), care este
considerat o autoritate la nivel mondial în ceea ce prive

ălării banilor ării terorismu
lui. În privin

ăd garan

ă un număr mai mare de
comercian

ă
ă fie inclu

ă bunuri, iar pe de altă parte, prin
includerea furnizorilor de servicii de jocuri de noroc;

aplicarea unei abordări bazate pe riscuri, care
utilizează un proces de luare a deciziilor fondat pe dovezi
pentru o depistare mai eficace a riscurilor. Furnizarea de
orientări de către autorită

ăsuri de precau ă
ăncile, sunt obligate să ia măsuri de

precau
ăsuri simplificate în cazul în care s-a

demonstrat că riscurile sunt mai mici.

Pachetul include dispozi
ă

ăstrate într-un registru central, accesibil autori
tă ă
ă ăncile. Textul convenit permite
totodată persoanelor care pot demonstra că de

ă aibă acces la următoarele informa

ă
ă;

natura ă a interesului generator
de beneficii de

ă do
resc acest lucru. În ceea ce prive

ă de informa
ă consecin

ă riscuri mărite, textul convenit impune furnizorilor
de servicii obliga

ăzut dovedit, statele membre
vor avea posibilitatea să scutească anumite servicii de
jocuri de noroc de la unele sau de la toate cerin

ări vor face obiectul unei evaluări specifice a
riscurilor. Cazinourile nu vor beneficia de derogări.

ă pecuniară cu o valoare maximă de cel pu ă
ori mai mare decât valoarea beneficiului rezultat din
încălcare sau de cel pu

ălcările care implică institu

ă maximă de cel pu
ă totală, în cazul

unei persoane juridice;
o sanc ă maximă de cel pu

S-a ajuns la un acord cu Parlamentul European la 16
decembrie 2014. Aprobarea rezultatului de către Consiliu
pregăte

ă. Statele membre vor avea doi ani la dispozi

şi regulamentul vor consolida
normele UE împotriva sp şi vor asigura
corelarea cu strategia aplicat

şte
normele împotriva sp şi a finan

şi prev

şi şi cei care
comercializeaz

şte obliga

şi enti
t

şi anul naşterii;
cet

şedin
şi amploarea estimativ

şte fiduciile, se va apela la
înregistrarea centralizat

şte serviciile de jocuri de noroc care
prezint

şi justificate. Aceste
derog

şte sanc

şte terenul pentru adoptarea pachetului în a doua
lectur

ţional.
Proiectul de regulament se refer

ţiile care însoţesc transferurile de fonduri.

Textele pun în aplicare recomand
ţiune Financiar ţional

ţ
ţa anumitor chestiuni, noile norme ale UE merg

dincolo de cerinţele GAFI ţii suplimentare.

extinderea domeniului de aplicare a directivei,
introducând cerinţe care vizeaz

ţi. Acest obiectiv este atins, pe de o parte, prin
reducerea pragului pentru pl ţile în numerar de la 15 000
EUR la 10 000 EUR, astfel încât s

ţile europene de supraveghere;
norme mai riguroase în ceea ce prive ţia de a

aplica m ţie vizând clientela. Entit ţile
obligate, cum ar fi b

ţie sporite în cazul în care riscurile sunt mai mari,
putând lua m

ţii specifice privind beneficia
rul real al societ ţilor. Informaţiile cu privire la beneficiarii
reali vor fi p

ţilor competente, unit ţilor de informaţii financiare
ţilor obligate, cum ar fi b

ţin un inte

res legitim s ţii stocate
nume;
luna

ţenie;
ţara de re ţ

ţinut.
Statele membre pot folosi un registru public, dac

ţii privind beneficiarul
real în cazul în care fiducia genereaz ţe fiscale.

În ceea ce prive

ţia de a aplica precauţia privind clientela
în cazul tranzacţiilor în valoare de 2 000 EUR sau mai
mult. În situaţiile cu risc sc

ţele
directivei, în condiţii strict limitate

În ceea ce prive ţiunile, textul prevede o
amend ţin dou

ţin 1 000 000 EUR. Pentru
înc ţii de credit sau instituţii
financiare, pachetul prevede

o sancţiune pecuniar ţin 5 000 000
EUR sau 10 % din cifra de afaceri anual

ţiune pecuniar ţin 5 000 000
EUR, în cazul unei persoane fizice.

ţie
pentru a transpune directiva în dreptul naţional.
Regulamentul se va aplica în mod direct.

Recomand ţional

Jocurile de noroc

ţiuni

Urm

ări la nivel interna

Beneficiarul real

Sanc

ătoarele etape

-

.
.

-

-
-

-

-

.

. .

. .

. .

Normele consolidate reflect ţit
ţiei pentru a ţine cont de evoluţiile

din domeniul tehnologiei
ţia infractorilor. Principalele elemente sunt

ă nevoia resim ă la nivelul
UE de adaptare a legisla

şi de alte mijloace aflate la
dispozi

Consiliul UE - 10.02.2015
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Spectaculo a lui Kepler, vânătorul de planeteasa revenire
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( n desf urare)Î ăş
Secretarul de stat american, John Kerry, a negat că

ări diferite în privin ării conflictului
ruso-ucrainean. Prezent la Conferin

ări că Statele Unite
ărat ă necondi

ă abordarea diferită, cel pu
ătre Kiev.

În context, în partea a doua a săptămânii trecute, cancelarul
german, Angela Merkel,

ăzboiului din Ukraina ători încetării focului, urmând ca,
în cardul reuniunii de ieri (11 februarie) de Minsk acest plan să fie
definitivat. Detaliile sunt în mare parte păstrate departe de presă, de
multe ori semn al unei abordări reale a problemei date.

Merkel a informat oficialii americani de la Washington, în timpul
unei călătorii programate anterior, despre noua ini ă de pace.

Într-un interviu acordat înaintea acestei reuniuni, Putin a spus
pentru ziarul de stat egiptean Al-Ahram, în ajunul vizitei de două zile
la Cairo: "Cea mai importantă condi

ă a focului

ăreia
violen ă
de occidentali, în care protestatarii l-au răsturnat pe Viktor
Ianukovici de la pre

ă
au pus ării ăzboiul
fratricid", a spus el.

În cursul întâlnirii de ieri, 11 februarie, de la Minsk, Merkel,
Hollande, Poro

ă de Merkel
ăcute după

închiderea edi

ţara sa
ţa soluţion

ţa pentru securitate de la
Munchen, John Kerry a dat asigur

ţionali au scopuri comune de ap ţionat
Ucraina.

Remarca vine dup ţin la nivel decla-
rativ, între SUA

ţei, François Hollande,
au avut convorbiri la Kiev ţii Poro

ţiativ

ţie pentru stabilizarea situaţiei
este încetarea imediat ţiuni
anti-teroriste, dar, de fapt punitive, în partea de sud-est a Ucrainei".

În acest interviu, Putin a reiterat linia Moscovei potrivit c
ţa în estul Ucrainei a fost o reacţie la "lovitura de stat" sprijinit

ţie, anul trecut.
"Ultra-naţionali ţa militar

ţara pe marginea dezmembr

ţiativei de pace propus
ţii politice de la sfâr

ţiei. Vom reveni.

şi
Europa ar avea abord

şi partenerii
interna şi sprijin

şi vestul Europei privind livrarea de arme c

şi preşedintele Fran
şi Moscova cu preşedin şenko

respectiv Putin, pentru elaborarea unui plan realist pentru încetarea
r şi paşii urm

şi încheierea aşa-numitei opera

şedin
ştii care au preluat puterea folosind for

şi au început r

şenkoau şi Putin au discutat aspecte concrete ale
"Ini şi Hollande". Eventualele
declara şitul reuniunii au fost f

Parlamentul din a aprobat un
cabinet de coali

Tunisia
ţie care include seculari,

islami
ţiei ţ ţie în urma revoltei

din 2011. Este primul guvern format dup
ţiale

şti şi partide mai mici, în ultima etap

şi parlamentare

ă a
tranzi ării spre democra

ă
primele alegeri preziden

Norme UE împotriva
spălării banilor



Vând în Bocşa electrocasnice în
stare foarte bun

şini de
sp

şini de sp
şi

capacitate. Tel. 0720-309189. (RR)

ă, modele noi,
aduse din Germania: ma

ălat haine; uscătoare de rufe;
ma ălat vase; pre

ă
ţuri de la

100 €, în funcţie de marc

Vând în Reşi
şu cu alb, 1400 lei. Tel. 0724-

093929. (RR)

ţa viţea de 5 luni,
ro

Cump şi
şi un aragaz electric, în

ultim

şin

ş

şini de
sp

şa Vasiova 2 cuşti
metalice pentru iepuri cu 2 comparti-
mente, 150 lei/buc; cântar cu talere
şi greut şin

şi un motor electric la 3 faze, folosit
la un atelier de vopsit maşini, 300 lei;
aparat de sudat cu dioxid de carbon,
100 lei; maşin

şova 2 mânji în
vârst

şi

şemineu din
font

ăr în Re

ă instan ă hibrid. Pentru o
familie sărmană, cine are un dulap,
o ma ă de spălat, să ajute această
familie. Tel. 0741-915950. (RR)

Vând la Belin ă de 2.5
luni, alb maro, 1 00 lei. Tel. 0763-
974118. (RR)

Vând la Cuptoare 2 ma
ălat automate; circular cu 2 mo-

toare la 220 V. Tel. 0255-234927. (rr)
Vând la Boc

ă ă
de cură ă
manuală, 200 lei; 2 vălaie metalice
pentru porci, 30 lei/buc; roabă cu o
roată metalică din ă cu platfor-
mă, fără cuvă, 40 lei; un ansamblu
compus din 3 butelii metalice, 2
compresoare montate pe un suport

ă de roluit tablă pentru
tinichigerie cu mai multe tipuri de
role, 300 lei. 0255-555453,
0768-021229. (RR)

Vând la Cara
ă de 2.5 ani, semimuran, 5000

lei. Tel. 0740-578837. (RR)
Vând în Re ă living

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

ă bass, 100 €; covor 2.50x3.50
m; pre

ă de la sârbi, 300 € neg. Tel.
0761-887485. (RR)

ţa un boiler
electric

ţ

ţ viţelu
8

ţi metalice, 200 lei; ma
ţat porumb cu roat

ţeav

ţa mobil
ţa, 7 corpuri, mas

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

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

Vând la Oraviţa un

Cumpăr la Măureni un costum
popular de bărbaţi. Tel. 0726-
890348. (RR)

Vând la Belinţ foale pentru
covaci. Tel. 0763-974118. (RR)

Vând la Clocotici o claie mare cu
otavă, ferită de ploaie, 600 lei; claie
de fân calitate bună, 500 lei; sau le
dau la schimb pentru lemne de foc.
Tel. 0255-234023. (RR)

Vând în Reşiţa bicicletă nouă
pentru copii până la 7 ani, 200 lei.
Tel. 0733-672429. (RR)

Vând fân şi trifoi; 800 kg cartofi
pentru animale, 0.60 lei/kg. Tel.
0726-144291. (RR)

Tel.

Vând în Timi

Vând în Re ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pt. c

ţat, diferite
modele, stare foarte bun

ţin
folosit, 300 lei; telefon mobil Nokia
Asha 501 dual sim, 3 inch, sigilat,
liber în orice reţea, 250 lei; central

ţin folosit

ş porumb boabe.
Tel. 0768-228976. (RR)

şi
ăldură, omo-

logate ISCIR, cu tiraj for
ă, aproape

noi; drujbă semi-profesională pe
benzină Stihl, lamă de 40, din
Germania, sigilată în cutie, 400 lei;
drujbă profesională pe benzină
Husqvarna 236, lamă de 38, 2 CP,
din Suedia, sigilată, 1000 lei fix;
drujbă profesională fabricată în UK,
2 CP, lamă Oregon de 40, 100 €;
instant pe gaz Ariston pentru apă
caldă, 11 l/min, aproape nou, pu

ă
termică electrică 10 kW, stare foarte
bună, pu ă, 1200 lei. Tel.
0729-824413. (RR)

Vând la

ă; baloturi de paie; vier marele
alb cu landras 240-260 kg, 7 lei/kg
neg; scroafă marele alb 130 kg
fătată cu 4 purcei (cu landras) de 8
săptămâni, 2000 lei neg sau purceii
450 lei perechea neg; scroafă
gestantă de o lună la 90 kg, 1300 lei
neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Cumpăr 5 capre de 2
ăta, în zona Boc ă la

300 lei. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Lugoj fân la claie, 200-

300 lei. Tel. 0727-364839. (RR)
Vând la Caransebe

ă de func
ă

stare de func
ălzire rapidă, pentru baie;

aragaz cu 3 ochiuri fără cuptor. Tel.
0768-776073, 0720-663621. (RR)

Vând la O

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 noastră de munte, 250 €;
candelabre cu 2-8-12 becuri; 2
chiuvete duble din inox pentru
bucătărie, una nouă - 150 lei. a
doua, 70 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; 2
paltoane din piele întoarsă,
îmblănite, pentru femei, culoare gri,
mărimea 42-44. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)

Şoşdea 6 oi, 350 lei
bucata. Tel. 0766-541822. (RR)

Vând la Bocşa baloturi de
lucern

şi 3 ani, de
a f şa, ofer pân

ş 2 televizoa-
re color în stare bun

şu 30 l vin roşu,
6 lei/l. Tel. Tel. 0355-401982. (RR)

Vând generator 4.8 KW, 1000
lei. Tel. 0731-284485, 0255-210193

Vând la Anina maşin

ţio-
nare, 150 lei; tv alb negru în bun

ţionare; boiler electric
cu înc

ţelu Ro

ţionare, cu
telecomand

ţi, m

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

6

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

4,00
3,98
3,96
3,94
3,92
3,90
3,88
3,86
3,84
3,82
3,80

lei

4,44
4,42
4,40

4,60
4,58
4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
4,46

Cumpăr la Remetea un mânz de
anul trecut. Tel. 0722-422306. (RR)

Vând sob

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

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

Vând aparat de f
Tel.

0770-515588, 0737-575779.
Vând dublu radiocasetofon

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

Vând înc

Tel.
0725-744644, 0741-633690.

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

Tel. 0725-744644,
0770-515588.

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

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

Vând la Câlnic un t
.

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

ălcat Mure

ă.

ăcut glicemia +
teste, în stare foarte bună.

ărcătoare pentru
telefoane celulare Nokia, Motorola

ă

ă de
220V, memorie DDR 256 MB

ă.

ă

ăura

şti. Tel.
0255-257476.

ş şi

şi

şi Alcatel, în stare foarte bun .

şi
palete de mixer.

Vând în Reşi

ş de 2
luni, 1200 lei. Tel. 0755-078696

V nd

Cumpăr la Gherteniş oi tinere.
Tel. 0722-317782. (RR)

Vând la Măureni sobe cu 300 şi
400 lei; televizor, 60 lei; ladă
frigorifică, 500 lei. Tel. 0724-
477642. (RR)

Vând la Mâtnic purcei înţărcaţi
rasa Marele Alb încrucişat cu
Petrean, 550 lei neg. Tel. 0762-
188929. (RR)

Vând la Fizeş viţel de 1 lună şi
jumătate, 1400 lei. Tel. 0255-
236150, 0751-193259. (RR)

Vând în Timiş iapă de 7 ani,
culoare roşie, 1200 lei neg; iapă
semimurană de 2,5 ani, 2500 €. Tel.
0735-630145. (RR)

ţie 45 lei, s ţ

ţ 500 lei. Tel. 0740-
089155.

Vând 2 calorifere noi, unul de
font

ţate, p ţ copil nou complet
utilat, corp buc

ţ accesibil. Tel. 0729-
825631 sau 0770-830145.

Cump

ţie astrahan

-
ţuri pe jum

ţa mobil

ţ

Vând hotă, stare bună, 2 trepte
de tura ăniu ă foarte
u ă 45 lei. Tel. 0771-533291.

Vând telefon iPhone 4, stare
foarte bună. Pre

ă ă, masă 12
persoane extensibilă cu 6 scaune
tapi ătu

ătărie soldat alb cu
ro

ăr boiler electric 30 litri.
Tel. 0723-969919.

Vând ieftin blană neagră nouă
nr. 46, imita ăciulă;
palton vi ă;
pantofi vernil ă din piele
(noi); perdea albă (Pa

ătate. Tel. 0721-155683.

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

ă, oglindă, cuier de perete,
450 lei; combină muzicală, 350 lei;
crati ă din duraluminiu 30 l, 150 lei;
cazan din cupru 80 l, 2300 lei; iepuri
de rasă. Tel. 0737-274332.

Vând în Gătaia porc 140-150 kg,
7.50 lei/kg. Tel. 0742-127772.

şoar

şi unul de tabl

şu, pre

şi c
şiniu nr. 46; 2 fotolii scoic

şi poşet
şcani) L=3,80

şi l=2,70 cu modele, toate noi. Pre

şi
şi,

noptier
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PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

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

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

Un abonament cost

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

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

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

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

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

59,2124
59,7679

5 156,8716
6 156,6320
9 156,0354

10 156,4592
11 156,0090

2 februarie 2015 1
3 februarie 2015 1
4 februarie 2015 157,0412

februarie 2015
februarie 2015
februarie 2015
februarie 2015
februarie 201512 13 14 29 30 2 3 415 16 19 20 21 22 23 26 27 28 5 6 9 10 1112 13 14 29 30 2 3 415 16 19 20 21 22 23 26 27 28 5 6 9 10 11

12 11Ianuarie - Februarie 201512 11Ianuarie - Februarie 2015

Imobiliare
Închiriez apartament 2 camere

decomandat, nemobi lat ,
buc t rie mare hol, baie, balcon
închis cu termopan, situat în
Moroasa la Fluturelu, aproape de
Centru.

,
semi

ă ă

ăltini ă nouă cu
etaj, jos are un living mare, bucă-
tărie, baie, iar sus are 3 dormitoare

Tel. 0729-960060.
Vând la P ş cas

şi baie, 1000 mp, 100.000 €. Tel.
0355-401982. (RR)

Vând la G

şi teren
arabil, suprafa

şi
pivni

şi

şi

ş,
între 3600 mp, drept, dotat cu gaz,
ap

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

şi fântân

şi

şi

şi schimbate în
interior şi la intrare, îmbun

ătaia casă situată
central, zonă care nu a fost inundată
niciodată, formată din 2 clădiri locui-
bile, anexe, garaj, curte asfaltată,
grădină cu pomi fructiferi

ă 1570 mp,
corpul mare de clădire este format
din 5 camere spa

ătărie, corpul doi
în curte are 3 încăperi mai mici

ă, 40.000 € neg. Tel. 0722-
690331. (RR)

Vând în Re

ă, aer condi

ă, 36 mp, toate
autentificările de rigoare, poate
func

ă aparatura birotică necesa
ră, 22.000 € neg; teren la Crivaia,
3500 mp, străbătut de pârâu, împă
durit, acces auto, 3.5 €/mp neg;
teren la Cuptoare, la prima sta

ă, curent, linie telefonică, zona
Ardealului, pe A.I. Cuza, 3.5 €/mp
neg. Tel. 0756-282768. (RR)

Vând în Rafnic casă 2 camere,

ădină mare cu pomi ă
de vie, fântână în curte ă
prin cădere, anexe, 10.500 € neg.
Tel. 0764-654307. (RR)

Vând în Re
ă cu garaj, 33.000 €, fără garaj,

25.000 €. Tel. 0745-017974. (RR)
Vând în Re

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

ătă

ă Victoria.
Tel. 0747-832171, 0355-421514 ( )

ţa total

ţioase mobilate, 2
teracote, baie, buc

ţ

ţa, Govândari, zona
Micro 2 Intim, apartament 3 camere,
confort 1, semidecomandat, termo-
pane, gresie, faianţ ţio-
nat, etaj 1, 33.000 € neg; birou în
Re ţa situat pe A.I. Cuza, cu intrare
la strada principal

ţiona din primul moment, dotat
cu toat -

-

ţie de
autobuz spre Secu, 1500 mp, 1.5
€/mp neg; teren la Caransebe

ţ

ţa, pe Rândul 1,
cas

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. sau schimb cu aparta-
ment 2 camere confort 1 la etaj 1 în
Micro 4, Micro 2 sau lâng

rr

S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. cu sediul în Timişoara str.
Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, jude ş, în calitate de lichidator
judiciar al S.C. GOSTRANS S.A. Anina cu sediul în Reşi

ş-Severin, societatea în insolven

ş-Severin - evaluat

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

şi la telefon, 0256-242823.

ţul Timi
ţa, Aleea

Sportivilor nr. 6, judeţul Cara ţ

ţie 1980
evaluat

ţie 1991, evaluat la suma de
;

Autoutilitar ţie 1992, evaluat la suma de

(dulap metalic, fotoliu, teracot

ţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 13-14 la sediul
lichidatorului judiciar

ă, in
insolvency, en procedure colective, conform art. 117, 118 din Legea
85/2006 scoate la vânzare prin metoda vânzării directe următoarele
bunuri:

- neintabulată, situată înAnina, str. Uzina, nr.
12, jud. Cara ă la

Autospecializată basculantă Roman 8135 FK, an fabrica
ă la suma de ;

Autoturism Dacia 1310, an fabrica

ă Roman 8135 F, an fabrica

ă, strung, containere
gunoi, scaune etc.) evaluate

Ofertele vor fi depuse la sediul lichidatorului judiciar din Timi
ă în data de 27.02.2015.

Informa

I. Hală de tablă neagră
1.200 EURO+TVA

II. Mijloace de transport:
1.

2.200 EURO+TVA
2.

3.183 EURO+TVA

135
EURO+TVA

3.
2.000 EURO

III. Mijloace fixe
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Vând apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
parţial, etaj 2, zona Lunc

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

ă, în
spatele Facultă

Vând în Re

ă compu
să din 7 camere, încălzire centrală,
apă potabilă din fântână din deal,
garaj, anexe, grădină, pomi fructi
feri, 75.000 €. Tel. 0255-234927. ( )

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

ă cu 3
camere, bucătărie, baie, centrală
termică, termopane, instala

ădină, 42.000 €.
Tel. 0724-092631. (RR)

Vând în Gherteni ă
compusă din 3 camere, bucătărie,
hol închis, loc de baie, bucătărie de
vară, anexe, fântână în curte, apă la
stradă, grădină 1250 mp, mobilată
cu ce este necesar, aproape de
gară, renovată în totalitate, se poate
ocupa imediat după întocmirea
actelor, 17.000 € neg. Tel. 0737-
565825, 0752-670944. (RR)

Vând în Re

ără îmbunătă

Vând garsonieră în Re

ă, blocul este izolat, pre

ă, termopane, faian ă,
podele, izolat, u ă metalică, 16.700
€. Tel. 0771-533291.

Vând apartament 2 camere
zona Intim, blocul potcoavă, scara
cu farmacia, renovat recent, totul
nou inclusiv u

ă de bucătărie
încorporată cu utilită ă, pivni ă,
izolat interior

ă, la 4 km de
Băile Herculane, intravilan comuna
Mehadia, posibilitate racordare apă

ă mobilată în
bloc cu apartamente, zonă bună, et.
2, al. Tu ă Lic. Mircea
Eliade, str. Făgăra

ă 4 camere, centrală,
termopane, curte, în Stavila. 50.000
€ neg. Tel. 0747-059557.

şi

şor neg. Tel. 0770-546799. (RR)
Vând la Cuptoare cas

şti cas

şi

ş cas

şi

şi

ş

şile, centrala, calorife
rele, baia, mobil

şi exterior, etaj 3, pre

şi curent, cu 5,5 €/mp. Tel. 0720-
026801.

Închiriez garsonier

şnad, lâng
şului. 90 € chiria

plus 100 € garan

ţa, zona Moroasa 1,
apartament cu 3 camere, 23.000 €
u

-

-
rr

Vând în Re ţa o cas

ţii noi,
beci, curte plus gr

ţa, zona Intim,
apartament 3 camere semideco-
mandat, f ţiri, etaj 8,
29.000 €. Tel. 0724-477642. (RR)

ţa, str.
Peleaga bl. 9, et. 4/4, complet
mobilat ţ
12.000 € neg. Tel. 0749-438774.

Vând apartament 2 camere, etaj
2/4, amenajat, renovat, confort 3,
central ţ

-

ţi nou ţ
ţ

27.000 € neg. Tel. 0722-632315.
Vând teren 17.000 mp situat la

sosea internaţional

ţia. Rog seriozitate.
Tel. 0730-969261.

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

RE

BOC

78

ŞI

ŞA

B :

ŢA:

:

ŢA:

BOZOVICI:
Ţ

ţioner-
asamblor articole din lemn: 1; confecţioner-asamblor articole din
textile: 1; cosmetician: 1; electrician de întreţinere ţii: 1;
electrician montare ţii echipament electric din centrale, staţii

ţiilor:
1; osp

ţinere ţii: 4; l
ţinere ţii universale: 3; lucr

ţiilor: 2;

ţioner de hotel: 6; sp

agent de vânz

electrician de între

Buc

buc

moa

ări: 2; bucătar: 1; coafor: 1; confec

ăcătu
ător bucătărie (spălător vase mari): 1; lucrător comercial: 2;

mecanic auto: 1; moa ă: 1; muncitor necalificat în industria confec
ătar (chelner): 1;

ăcătu
ător comercial: 1; muncitor

necalificat în industria confec

ătar: 1; cameristă hotel: 9; casier
încasator: 1; îngrijitor spatii hoteliere: 3; lucrător bucătărie (spălător
vase mari): 6; ma

ătar
(chelner): 5; recep ălătoreasă lenjerie: 1;

ătar: 1; consilier juridic: 1; lucrător gestionar: 1;
muncitor manipulare ătire furaje: 1; muncitor necalificat în
agricultură: 1;

ă: 4;

şi repara
şi repara şi

posturi de transformare: 1; inginer mecanic: 1; l ş mecanic: 2;
lucr

ş
şofer autocamion/maşina de mare tonaj: 2;

şofer de autoturisme şi camionete: 1; tinichigiu carosier: 1; vopsitor
auto: 1;

şi repara ş mecanic
de între şi repara

şinist la maşini pentru terasamente (ifronist): 1;
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; osp

şi preg

ş şofer de autoturisme şi camionete: 1;

ĂILE HERCULANE

ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 11.02.2015În

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
Bărbat drăgu

ătatea, prezen ă plăcută,
înăl ă în 50 de
ani, fără complica ă locuiască la
mine. Tel. 0728-333317.

ără vicii, doresc
căsătorie d-nă simpatică, 48-51 ani
fără obliga

ă cunosc o tânără
drăgu ă fără copii, de la sat sau
ora ăsătorie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-436050.

Domn 58 ani, 173/83, doresc o
rela ă max.
60 ani serioasă ă. Tel. 0733-
273124.

Domn 28 ani, singur, casă,
ma ă, cu o mică afacere, caut
doamnă sau domni ă chiar

ă fie sinceră ă.
Tel. 0771-765074.

Domn văduv, 70 ani, caut d-nă
pensionară 58-65 ani fără obliga
ă locuiască la mine la Re

ă cu o doamnă singură în
vederea unei prietenii frumoase de
lungă durată. Tel. 0740-946042.

ţ, 49 ani, 1,76/76,
caut jum ţ

ţime peste 1,65, pân
ţii, s

Domn simpatic, brunet, 51/175/
75, situaţie, auto, f

ţii. Tel. 0724-403069.
Doresc s

ţ

ţie de prietenie cu doamn

ţii,
s ţa. Tel.
0742-814631, 0355-420190.

Domn prezentabil 40 ani doresc
cuno ţ

ş, pentru prietenie-c

şi sincer

şin
şoar şi cu

un copil, s şi de cas

şi

ştin

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

PRISMA Februarie| 12 8 2015 |- 1

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

Condiţii studii adecvate .: , absolvent 2014

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

Auto-Moto-Velo
Vând la Măureni Daewoo Lanos

cu 4 u

ă, motor 1.4 benzinar,
consum 5%, în stare de func

Vând tractor Massey Ferguson,
3300 €. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la Oravi

ă persoană fizică, 5
locuri, acoperită, culoare galben, la
un pre

ă trebuie schimbată. Tel.
0764-007606.

ă Opel Astra de 1,6
automată. Tel. 0723-969919.

Vând Audi A2 înmatriculat, stare
perfectă, cauciucuri noi, acumulator

ă, consumabile
schimbate recent. Merită văzută.
Tel. 0768-556364, 0745-157348

şi, an 1998, înmatriculat în
România, primul proprietar, taxa
nerecuperat

şa autoturism Kia
Rio din 2004, motor de 1.5,
neînmatriculat, mai are un rând de
numere roşii, benzinar, 1300 € neg.
Tel. 0746-358871. (RR)

şin

şi suspensii noi, gri metal. Vând
Polo 1,2 impecabil, distribu

ţionare,
1200 € neg. Tel. 0726-890348. (RR)

Vând la Boc

ţa Seat Arosa din
1997, cu motor de 1, 4 locuri, actele
la zi, înscris, 1100 € neg. Tel. 0761-
887485. (RR)

Vând în Reşiţa Golf 2 neînmatri-
culat, 200 €. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând la Jamu Mare un Ford
Focus din 2002, diesel, motor 1.8,
consum 5.5%, 2000 € sau la schimb
pe oi, vaci sau viţei; Caravană
adusă recent din străinătate, cu
actele la zi valabile 2 ani, dotată cu
baie, bucătărie, 2 dormitoare, 1000
€ sau la schimb cu oi, vaci sau viţei.
Tel. 0748-622294. (RR)

Vând la Butin presă de balotat,
800 € sau la schimb cu diverse utila-
je agricole. Tel. 0723-128805. (RR)

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

Vând Papuc 1307 cu injecţie, din
2002, înscris

ţ de 2.500 lei sau la schimb pe
viţei sau oi. Este 4x4, garnitura de
chiulas

Vând ma

ţie lanţ,
suspensie nou

Programul "Prima ma ă" va avea în 2015 un
plafon de garantare de 350 de milioane de lei,
potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern.

Pentru a stabili nivelul plafonului de garantare
pentru acest an, au fost luate în considerare
solicitările venite din partea institu

ăm că
plafonul de garantare alocat pentru 2014 a fost de
50 milioane lei, în condi

ă) au fost adoptate în luna decembrie a
anului trecut.

Actul normativ adoptat de Guvern prevede

ă se înscrie până la data de 2 martie.
Băncile

ă" până la sfâr
ă la 2 martie cererile de înscriere către

Ministerul Finan

ă cu informa

ărilor acordate prin acest program
ă a garan ă a fi

acordate.
Decizia a fost luată în condi

ă legisla ă a intrat în
vigoare la sfâr

ă analizeze legisla
ă decidă înscrierea în Program în termenul

men ărârea Guvernului 1053/2014,
anume în termen de 15 zile calendaristice de la
data intrării în vigoare a normelor, respectiv
08.12.2014 până la data de 24.12.2014. Până la
acest termen, un număr de 10 finan

ă" vor
beneficia de o perioadă de creditare de maximum
5 ani, la un cost al ma

ă subven ă în
propor

ă facă dovada,
cu declara ăspundere, că nu au mai
de

ător să
ateste că autoturismul achizi

ă juridică care are ca obiect de activitate
vânzarea autovehiculelor

ă
ă TVA, după caz.

Alte condi

ă printr-o
poli ă de asigurare de tip CASCO, care va acoperi
cel pu ără fran ă
pentru daunele totale de avarii

ă de maximum 100 de euro, echivalent în
lei, pentru daunele par

ă pe toată perioada de
valabilitate a garan

ă normele proprii
fiecărei bănci, precum

şin

şi
institu

şi
posibilitatea altor finan

şi institu

şin şitul anului trecut, pot trimite
pân

şi Fondul Na

şi
valoarea estimat

şitul anului 2014. Astfel, poten

şi s

şi MFP cererile de înscriere
în Program. Informa

şin

şinii de cel mult 50.000 lei
plus TVA, şi cu o dobând

şi care îndeplinesc şi celelalte
criterii de eligibilitate, printre care s

şte cel pu

şi are un pre
şeşte suma de 50.000 lei, la

care se adaug

şi asigurarea autoturismului
nou-achizi

şi furt, f şiz
şi furt şi cu o

franşiz
şi furt.

Obliga

şi condi

ţiilor de credit
ţiilor financiare nebancare eligibile

participante în cadrul Programului. Menţion

ţiile în care normele de
aplicare ale acestui program (legislaţia
secundar

ţatori interesaţi de program
s

ţiile financiare nebancare
(IFN) care nu au aplicat pentru Programul "Prima
ma

ţelor Publice ţional
de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
(FNGCIMM), împreun ţii privind
nivelul costurilor totale pe care le vor aplica
finanţ

ţiilor care urmeaz

ţiile în care, urmare
a faptului c ţia secundar

ţialii
finanţatori nu au avut timp s ţia

ţionat în Hot

ţatori au

transmis FNGCIMM
ţii suplimentare:

Persoanele care vor achiziţ iona un
autovehicul prin Programul "Prima ma

ţionat
ţie de 50%.

De acest program pot beneficia toate
persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani,
care obţin venituri

ţia pe proprie r
ţinut în proprietate un autoturism nou, iar cu

copia facturii proforma emise de vânz
ţionat prin program

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

ţ de
achiziţie care nu dep

ţii sunt avansul de minimum 5% din
preţul de achiziţie

ţionat din finanţarea garantat
ţ

ţin riscurile de avarii

ţiale de avarii
ţia subzist

ţiei.
La aceste condiţii se adaug

ţiile specificate deja
în OUG 66/2014 prin care s-a aprobat acest
program.

10.02.2015

Vând în Re
ă 155x65x14, 250 lei neg; Opel

Agila, an 2004, climă, 86.000 km,
1000 cmc, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 1800 € neg. Tel.
0722-828285. (RR)

Vând în Re
ă,

600 lei; 2 cauciucuri 6.5x16, 300 lei
perechea; 2 cauciucuri 12.4x28,
300 lei/buc. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând în Târgovi
ă de făcut baloturi dreptunghiu

lari, 1500 €. Tel. 0760-908392. (RR)
Vând la

ănătoare de porumb de 650.
Tel. 0746-059947. (RR)

Vând remorcă pentru dublă
osie, 2800 lei. Tel. 0731-284485,
0255-210193. (RR)

Vând în Re

ă în 2016,
folie omologată, închidere centra
lizată, stare perfectă, 5500 €. Tel.
0740-520382. (RR)

Vând în Re
ă stare

de func

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

Vând la Măureni Daewoo Lanos
cu 4 u

ă, motor 1.4 benzinar,
consum 5%, 1200 € neg. Tel. 0726-
890348. (RR)

Vând 2 semiremorci pentru
tractor mic

ăr la Boc
ă, motor de

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

Vând (pt. Dacia 1310) placă de
presiune nouă, diametru 180 mm 10
lei; disc presiune 10 lei; cric 10 lei.
Tel. 0729-117166.

Cumpăr ma

ă.
Pre

şi

şi

ştea de Timiş
pres

Şoşdea tractor 650 din
1993, în stare de func

şi

şi

şi

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

şi, an 1998, înmatriculat în
România, primul proprietar, taxa
nerecuperat

şi mare, 2500 respectiv
2700 lei. Tel. 0728-829946. (RR)

Vând la Jamu Mare un Ford
Focus din 2002, diesel, motor 1.8,
înmatriculat în România, sau la
schimb pe oi sau vi

şa Dacia Papuc
din 2000-2002, acoperit

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

Ofer spre închiriere garaj, Micro
4. Tel. 0770-478743.

ţa 4 cauciucuri de
var

ţa Vw Golf 2 diesel,
200 €; punte pentru semiremorc

-

ţionare;
sem

ţa Vw Passat 1.9
TDI break, an 2005, înmatriculat,
acte la zi, ITP valabil pân

-

ţa autoturism
Mercedes, an 1995, perfect

ţionare, 1300 € neg. Tel.
0756-282768. (RR)

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

ţie pe lanţ nou

ţei. Tel. 0748-
669312. (RR)

Cump

ţie, benzin

Vând tractor U650 cu remorc
ţ 2700 €. Tel. Tel. 0736-088029,

0734-511893.

Programul Prima ma ăşin



Prezentare

Fundaţia “Timişoara ‘89”,

U-assist SAS Bisericilor Ecumenice
din Malaro

Bartimaus
cluburi Rotary

Primăria Municipiului Timişoara

Primăria Municipiului
Timişoara, Politia Comunitara, Azilul de noapte
„Pater Jordan” şi Centrele de plasament din
Timişoara, Cantina Socială Timişoara

Centrul de Consiliere şi
mediere Adăpostul

de tranzit Adăpostul de tranzit
(Centrul de găzduire temporară a persoanelor
adulte fără adăpost)

Adăpostului de Tranzit
Secţia de

Convalescenţă

Centrul de zi Adăpostul de
Tranzit

Centrul Social

Galerie de artă digitală

„România Post Scripum”

„Revoluţia”
„Petru”

„Vacarm”

“Cameră obscură şi plasa de pescuit”
„Messenger”

Diploma de excelenţă
Primăria Municipiului Timişoara

Guvernul României

UTILITATE PUBLICĂ

organizaţie de utilitate
publică,

Serviciul de Urgenţe Sociale

conform HG nr. 68 din 27 februarie 2013 s-a
constituit la data de 30 decembrie 1989 şi

Fondatorul Fundaţiei
„Timişoara ‚89” este scriitorul Petru Ilieşu.

Se cuvine să amintim suportul organizaţiei suedeze
(compania ); a

din aceeaşi ţară, cel al organizaţiei
elveţiene din Zurich; organizaţiei Hilfe fur
Kinder, al unor din Timişoara şi Olanda
(Rotary Club Emmen), al unor firme precum

sau şi organizaţii ex.
UnitedWay

Un aport esenţial la susţinerea fundaţiei îl aduce
care asigură cea mai

mare parte din salariile personalului, echipa de paza si
ordine, o parte din cheltuielile de birotică şi un număr de
porţii hrană caldă şi rece pentru cantina socială.

Zilnic la sediul fundaţiei, în comunitate sau în
localităţi din judeţ se fac anchete sociale şi, pe baza
unei analize, se acordă ajutoare de urgenţă, hrană
calda la prânz, 5 zile pe săptămână (zilnic între 40 şi 80
porţii), îmbrăcăminte, încălţăminte, alimente, mobilier,
obiecte de uz casnic, aparatură; utilaje de mers pentru
persoane cu handicap etc.;

Cel mai important program aflat în permanentă
dezvoltare este

: adulţi şi copii ai străzii, vagabonzi,
cerşetori, muncitori zilieri itineranţi, adolescenţi
proveniţi din casele de copii, persoane care şi-au
pierdut locuinţa în urma evacuărilor sau incapacităţii de
plată a cheltuielilor de întreţinere, foşti deţinuţi de drept
comun care, pentru a se integra trebuie ajutaţi cu
adăpost şi hrană până reuşesc să-şi găsească loc de
munca şi locuinţă; bolnavi externaţi din spital şi care, de
asemenea, au nevoie de hrană şi adăpost pentru o
anumită perioadă de timp. Acest program este
desfăşurat în parteneriat cu

.
Devenit program cu amplu impact comunitar,

a generat subprograme,
dintre care menţionăm

pentru persoane fără adăpost şi

. Înfiinţat în anul 2004,

are o capacitate de 24 locuri şi
oferă cazare şi hrană pentru un timp limitat unor
persoane fără adăpost (muncitori itineranţi, familii in
impas, foşti deţinuţi eliberaţi din penitenciar) în perioada
în care îşi caută un loc de muncă şi până în momentul în
care reuşesc să-şi strângă suficiente fonduri şi mijloace
materiale pentru a închiria o locuinţa şi a deveni astfel
independente. În cadrul
începând cu anul 2010 funcţionează

- în colaborare (parteneriat) cu

, Spitalele de Psihiatrie zonale etc.
Secţia dispune de locuri de cazare destinate unor

cazuri sociale deosebit de grave (care au suferit
accidente, operaţii sau traumatisme majore) şi care,
(după cele 3 zile de staţionare în spital) fiind fără
locuinţă, au nevoie de adăpost, hrană, medicaţie şi
îngrijire. , ca extensie în

, cuprinde spaţii sociale destinate activităţilor
curente, anexe administrative, birou de consiliere
psihologică şi juridică, grupuri sanitare şi oficiu de
distribuirea hranei.

În curs de amenajare se află
, o colonie socială cu funcţionalităţi multiple,

incluzând tabere tematice pentru tineri, artişti şi oameni
de cultură etc. În prezent, în centru locuiesc un număr
de 4 persoane cu deficienţe psihice şi fizice, recuperate
din spitale de psihiatrie, sau dintre asistaţii fundaţiei.

Toate aceste proiecte sociale au beneficiat de-a
lungul timpului de sprijinul a mai multor finanţatori.
Dintre aceştia amintim: U-ASSIST - S.A.S. (Suedia);
Mälärökyrkornas (Suedia); Bartimaus Projecte
(Elveţia); Rotary Internaţional Foundation; Romanian
Hilfe Timişoara (Austria), Fundaţia Soros; Fundaţia
Sirois; Asociaţia “Doina” (Franţa); Hilfe für Kinder
(Timişoara); Clubul Rotary - Timişoara; Clubul Rotary
(Emmen - Olanda) Clubul Lions -Timişoara; FDSC
(România); Fondul Român de Dezvoltare (România),
diverse firme şi sponsori privaţi.

Sfera culturală a fundaţiei are în acest moment mai
multe activităţi: o pentru
expoziţii, un club cultural (literatura, cineclub pentru
filme de artă şi documentare - în colaborare cu Studioul
teritorial TVR Timişoara, Facultatea de Arte şi
Universitatea Tibiscus - Institutul de film, regie şi
operatorie); o unde se organizează
lansări de carte, expoziţii, simpozioane, seminarii,
spectacole sau conferinţe de presă şi un modul pentru
spectacole de tip performance (în care au fost implicaţi
şi copii ai străzii sau instituţionalizaţi şi persoane fără
adăpost). Ca rezultate ale acestui ultim segment putem
cita spectacolul stradal ,

precum şi filmul realizat de TVR, spectacolul de studio
, prezentat la Clubul „The Note”;

spectacolul cu instalaţii prezentat la Art Galery;
video-instalaţia (în deschiderea festivalului
euroregional TeleVest), spectacolul de happening şi
instalaţii ,
spectacolul , realizat în parteneriat cu
Teatrul Naţional şi Universitatea de Vest din Timişoara,
acţiuni care au fost amplu mediatizate de posturile de
televiziune locale şi naţionale, presa scrisă. Periodic, în
incinta fundaţiei au loc conferinţe şi întâlniri cu
personalităţi ale lumii culturale.

În anul 2008-209 fundaţia Timişoara 89 a elaborat
conceptul (Timişoara - oraş
deschis al artelor), concept devenit brand al oraşului
Timişoara şi generic pentru întreaga activitate cultural-
artistică zonală.

Activitatea de editare (în parteneriat cu editura
) s-a profilat pe promovarea oraşului

Timişoara şi astfel, în anul 2002, s-a reeditat
, lucrare esenţială şi

de referinţă pentru oraşul Timişoara; în 2003, cartea-
album , dedicată
memoriei Revoluţiei din Decembrie 1989; în anul 2004
lucrarea

, mai întâi apărută ca ediţie exclusiv în limba
engleza iar ulterior (mai extinsă şi revăzută):

, în limba
germană. În anul 2006 a fost publicat albumul

(ediţia română-engleză reeditat ulterior în
ediţie de lux în limbile germană şi engleză) şi în 2007
cartea-album - premiul
Uniunii Scriitorilor din România; apoi lucrarea

(ediţie română-
engleză-germană); urmată de
(ediţie română-engleză) - Premiul Galei de Jazz
Bucureşti, 2011.

Pentru întreaga sa activitate, preşedintele fundaţiei
a primit în anul 2006 - acordat
de .

De asemenea, fundaţia a fost subiect de referinţă
pentru România în diverse filme documentare realizate
de Televiziunea Română şi prezentată exemplar în
documentarul realizat de ERSTE
Stiftung, European Stability Institute, ORF, 3 Sat etc.
Documentar despre România care a câştigat la Viena
Premiul Erasmus Euro-Media în anul 2008.

Ca o recunoaştere a importanţei activităţii fundaţiei,
, a emis

prin care s-a recunoscut Fundaţia
Timişoara ‛89 ca fiind de .

Pentru orice fel de informaţii putem fi contactaţi la
adresa fundaţiei sau pe e-mail: tim89petruiliesu@
gmail.com

este astfel
cunoscută ca întâia organizaţie umanitară apărută în
România postrevoluţionară.

.

'

Calivita
International Smithfield Prod

pentru
persoane în criză

Spitalul
Clinic Municipal de Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţe

Planetarium

Serviciul de Urgenţe Sociale

Comeat

grădină japoneză

Timişoara Open Art City

„Timişoara, monografie istoric ”

„Timişoara 1989 - No Comment?”

„Timişoara - The History of an European
City”

Temeswar
- Geschichte Einer Europäischen Stadt

Turist în
Timişoara

„Timişoara în Performance”

Timişoara - Ghid Turistic de buzunar
Jazzul ca stare de spirit

“Return to Europe”

Hotărârea nr. 68 din 27
februarie 2013

ă

ă

8

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/12 Februa /13 Februa /14 /15 Februarie rie Februarie rie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 16 Februarie Mar 17 Februarie 18 Feb. 19 Februarie 20 Februarie 21 Feb. 22 Feb.

+4 C/ 2 C +5 C/ 2 C +5 C/+1 C 8 C/+3 C 10 C/+4 C C/-4 C 4 C/-1 C

7 C/ 1 C +8 C/ 2 C +7 C/ 1 C 8 C/ 1 C 8 C/ 1 C C/ 7 C 4 C/ 5 C

º - º º - º º º + º º + º º +5º º + º º

+ º - º º - º º - º + º - º + º - º +4º - º + º - º

Reşi

şoara

ţa

Timi

+
- º
8
3

C
C
º + º

º
11
-2

C
C

+ º
- º
6
1

C
C

+ º
1º
8

-
C
C

Reşiţa

Oraviţa

+ º
- º
8
2

C
C

+ º
- º
10
2

C
C

+5
2

º
- º

C
C

+ º
- º
8
2

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Timişoara TimişoaraTimişoaraTimişoara

Car nsebea ş Car nsebea ş Car nsebea şCar nsebea ş
+ º
3º
4

-
C
C

+3 C
-2 C

º
º

+ º
º

5
-2

C
C

Reşiţa

Oraviţa +5
-

º
1º

C
C

+ º
2º
7

-
C
C

+ 0
-2
1 º

º
C

C
+6
-4

º
º
C
C

+ º
º

8
-1

C
C

Reşiţa

Oraviţa
Prognoza meteo

pe urm toarele

11 zile

ă

La finalul căr , o lectură
deosebit de interesantă, este plasat un text de prezentare,

ăr ă prima apari

ă, scriitorul Petru Ilie

ă a funda
ă ă ă reproducem prezentarea în gazeta

noastră, pentru informarea cititorilor
, edi ă de Petru Ilie

ţii lui Nicolae Ilie

ţe. Editorul c ţii (dup ţie, din
1943) ţiei umanitare sunt una

ţiei, cu importante componente de civism, de implicare
în viaţa cet ţii, a comunit ţii, ne-a determinat s

ţie îngrijit

şiu,

, interesant la rându-i, în alte privin
şi preşedintele fondator al organiza şi aceeaşi

persoan şu.

Activitatea impresionant

şi ilustrarea unui exemplu demn de urmat.
*) Nicolae Ilieşiu, şu,

Timişoara 2005; ed. IV rev., Ed. Planetarium, 2012.

Timişoara. Monografie istoric
şoara

’89
Timişoara. Monografie istoric

ă *)
Funda

ă

ţia Timi
( )A.G.

Funda şoara ’89 (II)ţia Timi
Timişoara, Bd. Revoluţiei nr. 4 ap. 12

Complex servicii sociale: Str. Martir Gogu Opre nr. 24
Centru social (comunitate social j

-

http://timisoara89.ro

ă) sat Comeat, ud. Timiş
tel. & fax: 0256 493409

E-mail: tim89petruiliesu@gmail.com
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