
Doresc s

ţ 1000 €. Tel. 0723-148587.
Vând liz ţi,

preţ 100 €/buc. Tel. 0723-148587.
Vând cântare electronice 15 kg,

preţ 300 lei/buc.
ţ 400 €. Tel. 0723-

148587.
Vând rafturi de lemn noi, pentru

magazin. Tel. 0723-148587.
Vând camer

ţ 1500 €. Tel. 0723-148587.
Vând boiler electric 30 litri. Tel.

0723-148587.
-

ţuri bune. Tel.
0736-944817.

Vând candelabru cupru model
deosebit, 4 braţe, peste 50 ani
vechime. Preţ 350 lei neg. Tel. 0745-
027024.

Vând 2 vaci gestante, la 7 ani

ţa cântar cu talere
de 10 kg, cu tot cu greut ţi, 150 lei
neg; disc XXL pentru gr -

ă adopt un pisoi jucău
ă în 4 luni. Tel. 0770-

886273.

ă cântar), ridică 2 tone,
pre

ă transpalet, 2 bucă

ă frigorifică cu
alimentare la 380 V, capacitate 120
mc, pre

Vând frigider german, congela
tor mic, aproape nou, televizoare
mici LED/LCD, pre

ă
ătar, modi

ficat, cu tot cu picioare, cu mâner,
200 lei neg. Tel. 0722-828285. (RR)

Vând la

ş
şi afectuos, pân

şi cântar electronic
de 500 kg, pre

şi
5 ani, 3800 lei/buc neg. Tel. 0729-
101299, 0355-418043. (RR)

Vând în Reşi

Şopotu Vechi un berbec
de 110 kg, 640 lei. Tel. 0255-
243110, 0766-917295. (RR)

Vând în Jena 66 oi din care 27 cu
miel, 400 lei/buc, 400 lei/buc. Tel.
0730-776182. (RR)

Vând transpalet cu cântar
electronic (liz

Vând la O şu o juninc
şu cu alb de

2 ani, 2500 lei neg. Tel. 0255-
533722. (RR)

ţelu Ro
ţat

ă
Băl ă Românească ro
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Anunţuri

Primăria Re
ă

şiţa
ne informeaz

Şedinţa Colegiului
Prefectural Caraş-Severin

Pl ţi anticipate a unor
titluri executorii

ă

Polarizarea statelor
din Balcanii de Vest

Adoptarea programelor
Fondului social european

pentru România

Lansarea unor programe
anuale de sprijin al

IMM-urilor

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând casă nem ă mare, cu
etaj, foarte solidă, grădină, curte,
fântână cu apă cristalină, multe po-
sibilită

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

ă, zona Universalul Vechi, str.

ă de 4x3,5m, dependin

ă. Pre

ădină în
Re ă de
stat vara, mobilată, cu cuptor,
cote ă de legume, vi ă de vie,
pomi fructiferi, balansoar, flori etc.
Tel. 0732-603739, 0770-942914.

Vând la Rusova Veche, în apro
piere de Oravi

ă la strada principală compusă
din 3 camere, baie ătărie
faian ă,
dotată cu tot ce trebuie, electrocas
nice, 2 coridoare în formă de L,
alimentarea cu apă pe bază de
hidrofor, grajduri, hambare, grădină
mare cu pomi fructiferi, numai altoi,
în curte vie

ă imediat, 13.000 € neg.
Tel. 0721-157588, 0731-306659 ( )

Vând în Re

ă

ără îmbunătă

ăile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ă în Caransebe

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

ătă

ă cu 2 camere,
bucătărie, baie, fără grădină, zonă
lini ă, 25.000 € neg; pământ
intravilan de 700 mp, în Caranse
be

ă la 120 €/lună. Tel. 0355-
415185, 0786-483218, 0747-
468797, 0736-834803. (RR)

ţeasc

ţi de extindere, mansardare,
garaj etc. în Re ţa, cartier Stavila,
str. Comarnic. Preţ 62.000 €. Tel.
0723-148587.

Vând cas

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

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 € lunar. Tel. 0728-568448.

Vând sau schimb apartament la
cas

ţe,
curte, garaj. Schimb la 1-2 camere
în Govândari + diferenţ ţ
28.000 € neg. Tel. 0745-027024.

Vând sau închiriez gr
ţa, Govândari. Are caban

ţe, ser ţ

-
ţa, Cara

ţate plus gresie, mobilat
-

-

rr
ţa, Govândari,

apartament 2 camere confort 1
decomandat, neamenajat, etaj 6,
23.000 €; apartament în zona Mo-
roasa, 2 camere, mobilat, dotat cu
toate utilit ţile, etaj 3, 25.000 €. Tel.
0729-101299, 0355-418043. (RR)

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

Vând în B

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 la schimb cu apar-
tament 2 camere în Timi

-

Caut în Re ţa apartament 2
camere pentru închiriat situat în
zona Govândari, pe termen mai
lung, pân

şi

Ştefan cel Mare nr. 24, 3 camere din
care 2 camere de 5,5x3,5 m şi o
camer

şi

ş-Severin,
cas

şi buc

şi pomi fructiferi, maga
zie de lemne, lemne pentru tot anul,
ocupabil

şi

şi

şi utilat, parter, 45.000 € neg
sau fac schimb cu apartament sau
cas ş. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând în Reşi

şi schimbate în
interior şi la intrare, îmbun

şoara. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)

Vând în Caransebeş, pe
Potocului 89, cas

ştit

ş, 18.000 € neg. Tel. 0736-
474283, 0727-415386. (RR)

şi

Imobiliare

Vând motostivuitor electric
marca Stihl, sarcin

.

ă utilă 1,2 tone, în
stare perfectă de func

ă. Tel. 0745-027024.
VândAudiA2 impecabil, înmatri

culată, gri metal, consumabile
schimbate. Pre ă
văzut. Tel. 0768-556364, 0745-
157348

Vând Vw Polo 1,2 stare perfectă
tehnic

ă ă, suspensie
nouă, consumabile schimbate. Pre

ă văzut. Tel. 0768-
556364, 0745-157348.

Vând în Re

ăuri, pentru Ford
Focus, echilibrate, 200 lei neg; 2
cauciucuri 195x65x14 umflate pe
jante, 200 lei neg. Tel. 0722-828285.

Vând la Jamu Mare un Ford
Focus din 2002, diesel TDCi, motor
1.8, consum mic, culoare albă, acte
la zi, înmatriculat în România, 1800
€ neg sau schimb pe animale sau
camionetă. Tel. 0748-622294. (RR)

Vând în Re
ă de 5 tone cu 8 găuri,

200 €; 2 cauciucuri 12.4x28 pentru
tractor 445, pentru spate, 100 € am
bele; radiator nou pentru 445, 400
lei; roata 5-a pentru remorcă auto,
500 lei. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând în ud. Arad un BMW 318i
seria 3, jante aluminiu, culoare
neagră, înmatriculat, acte la zi. Tel.
0744-843992, 0757-488079. (RR)

Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu
175x70x14, 250 lei; cauciucuri de
vară plus jante 195x70 R5PC, 600
lei; trimmer pentru iarbă, 350 lei. Tel.
0724-477642. (RR)

Vând la Doma ăru ă pe
ro

ă,
distribu ă, baterie
schimbată, buc

ă, 1800
€; electromotor-ventilator pentru
radiator apă pentru Opel Astra

ă în anul 2000, 150
lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Sacu freză, 600 €. Tel.
0732-982025. (RR)

Vând în Timi ăzdare
pentru cai; despoitoare de porumb.
Tel. 0768-228976. (RR)

ţionare. Preţ
1500 €. Tel. 0723-148587.

Închiriez garaj, zona Universalul
Vechi, str.

ţ 100 lei/lun
-

ţ negociabil. Merit

-

ţ
negociabil. Merit

ţa 2 cauciucuri
165x70x14 M+S, 150 lei neg; 2
cauciucuri 185x65x14 M+S, cu tot
cu jante, în 4 g

ţa o punte de
semiremorc

-

j

ţ
ţi de Dacia

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

ţie pe lanţ nou

Ştefan cel Mare nr. 24,
pre

şi optic, înmatriculat, anve
lope de iarn şi de var

şi

şi

şnea c
şi comote pentru cai,

1800 lei. Tel. 0722-551615. (RR)
Vând în Reşi

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

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

şi
Polo, model pân

ş plug cu 2 br

Auto-Moto-VeloDiverse

Oferte-Cereri

de Serviciu

Caut de lucru în orice domeniu,
sunt zidar instalator sanitar dar nu
conteaz

ţa. Tel. 0734-686752.

Ofer loc de munc
ţului, 8 ore/zi, în

piaţa Re ţa Nord. Salariu motivant.
Tel. 0743-832446.

Caut femeie cu experienţ

ţa, în judeţul
Cara -

ţional. Transport marf
ţii, obiecte

voluminoase, lemne etc.), sarcin
ţ negociabil în funcţie

de comand

ţ ţi comerciale
indiferent de forma juridic

ţii,
asociaţii, cluburi sportive, sindicate
etc. Asistenţ ţ

ţare, modificare,
autorizare ţionare societ ţi
comerciale sau ONG-uri. Tel. 0723-
846071.

Doriţi s ţi propria pensiune
turistic

ţ ţ
ţarea, autorizarea
ţionarea

ţii, zid

ţii la preţuri
convenabile. Echip

ţ

ă, orice altceva. Ofer
seriozitate

ă pentru femei
în domeniul comer

ă
pentru lango

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

Efectuez transport de marfă.
Zona acoperita Re

ă (mobilă,
materiale construc

ă
1500 kg, pre

ă. Tel. 0723-595120.
Caut îngrijitoare pentru persoa-

nă cu handicap neuromotor, în
regim permanent cu mici pauze.
Ofer 700 lei, cazare ă. Tel.
0724-185451.

Înfiin ări societă
ă solicitată

(SRL, SRL-D), persoane fizice
autorizate (PFA), întreprinderi
individuale sau familiale, funda

ă ă juridică
în materie de înfiin

ă

ă ave
ă sau agroturistică? Vă

asigurăm consultan ă ă
pentru înfiin

ăm construc ării de
piatră, acoperi ări,
tencuieli, rigips, izola

ă serioasă
ă în domeniu. Tel. 0740-

558761.

şi respect. Am 50 de ani,
din Reşi

şi

şerie, part-t ime
sâmb şi duminic

şi
ş-Severin, România sau inter

na

şi mas

şi consultan

şi func

şi asisten
şi, la

cerere, func şi promovarea
pensiunii dvs. O pensiune poate
aduce profit indiferent de anotimp.
Tel. 0723-846071.

Execut
şuri, mansard

şi cu
experien

Lucr

Transport persoane în Austria,
Italia

-

-

ător comercial, caut de
muncă, jumătate de normă. Ofer
seriozitate ă în
domeniu. Tel. 0743-802977.

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ă. Rezervări pe
www.maxair.ro sau la telefon 0755-
084464. Vă a ăm să zbura

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

Balon cu aer cald Timi

ări

şi 16 ani experien

şi Germania. Pre

şoara de 30 min,
25 € + TVA/persoan

ştept

şoarei şi zboruri char
ter din Timişoara în toat

şi rezerv

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

ţ

ţuri de la 50 €.
La 4 c

Zbor peste Timi

ţi cu
noi!

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

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

Vând în Reşiţa, zona Muncito-
resc, o cas

ţe, 2 în curte, 45.000 €. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747-
468797, 0736-834803. (RR)

ă cu 3 camere, bucătărie,
dependin

Vând casă în Ezeri ă
din 2 camere, bucătărie, debara,
grajd, anexe, fântână în curte, nu
este locuită, teren total 1155 mp,
14.000 €. Tel. 0731-672417. (RR)

Închiriez la Boc
ă.

Tel. 0255-525371. (RR)
Vând în Rafnic casă 2 camere,

ădină mare cu pomi ă
de vie, fântână în curte ă
prin cădere, anexe, actele la zi,
10.500 € neg. Tel. 0764-654307.

Vând la Cărbunari o grădină de
1000 mp, 1 €/mp. Tel. 0736-431062.

Vând la Herculane un teren în
zona hotelului Diana, 970 mp. Tel.
0761-687072. (RR)

ş, compus

şa spa

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

şi fântân

ţiu
comercial de 60 mp, 650 lei/lun

ţ

(continuare )în pagina 6 (continuare )în pagina 6 (continuare )în pagina 7

Angajez pensionar cu normă
redusă pentru funcţia de agent
comercial. Tel. 0724-250606.

Ca ă Ciobănesc
German (lup) pentru împerechere
cu mascul din aceeaşi rasă, 3,5 ani,
foarte frumos, n cu
personalitate, crescut la curte, cu
mâncare bună. Tel. 0723-144233.

ut femel rasa

ăzdrăvan,



Poliţia Local ţa a efectuat o nou

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.
Au fost aplicate 41 de sancţiuni contravenţionale

dintre care dou
ţi

comerciale

În fiecare an, în preajma datei de 21 martie când
este marcat ţional

ţeaua
UNITED For Intercultural Action coordoneaz

ţiune Împotriva
Rasismului”. În cadrul reţelei UNITED figureaz

ţii din 48 de ţ
ţi

ţa s-a al

ţia Nevo Parudimos,
fiind singura biblioteca municipal ţar

ţiei Nevo
Parudimos împreun

ţa.

Centrul de Servicii de Asistenţ

ţa în colaborare cu Liga
pensionarilor din Re ţa ţia Judeţean

ţia sportiv
ţia a-II-a.

Concursul care cuprinde jocuri de

ţe. La final, seniorii vor fi recompensaţi cu
diplome

ţia se înscrie în seria acţiunilor
ţilor desf
ţ

În data de 23 februarie 2015, poliţi
ţa au efectuat un control privind depozit

ţiul verde din zona
adiacent

ţa. Prin urmare, a fost identificat
ţine Clubul Million Dollars Re ţa

ţa.
Ulterior, în data de 25 februarie 2015, firma a fost

sancţionat ţional cu amend

„Direcţia Impozite -

ţie de 10%. De
asemenea, tot pân

ţilor sau a major

ţi ţa 1 Decembrie
1918, num

Prim ţa a transmis o nou
ţiei speciale, care

deservea Funicularul, (S.C. Coda Serv S.R.L) cu
privire la obligaţia de a lua, în regim de urgenţ

ţie.
În prezent, anumite elemente din structura po-

dului, plasa din sârm

ţenii care se de-
plaseaz

ţele sau construcţiile, situate în zon

ţiilor au urm ţii
principale:

a) efectuarea la timp a lucr ţinere
ţii care le revin, prev

ţiei si
rezultate din activitatea de urm

ţiilor;
b) p ţii tehnice a

construcţiei
ţiei, noului proprietar;

c) asigurarea urm
ţiilor, conform prevederilor din cartea

tehnic

ţare parţial ţii
ale construcţiei numai pe baz

ţii asu-
pra construcţiilor, impuse prin reglement .

ţiilor, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.”

Nerespectarea acestor obligaţii atrage dup
ţiuni contravenţionale, conform

prevederilor legale în vigoare.

Prim ţa prin Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public

ţa reaminte
ţa c

ţ

ţion

ţiei pentru Administrarea
Domeniului Public ţa, str.
Petru Maior nr. 2 (Bloc 800), la Compartimentul
parc

ă Re ă serie de
controale privind afi

ă au fost afi
ăria

Municipiului Re

ăsură
complementară s-a dispus dezlipirea afi

ării procesului-
verbal de contraven

ă avertismente
ă de 22.700 de lei la zece societă

ă persoane fizice.

ă Ziua interna ă de eliminare a
oricăror forme de discriminare rasială, re

ă
„Săptămâna Europeană de Ac

ă
peste 560 de organiza ări europene care
colaborează în activită

ă Re ăturat
ării rasiale,

având ca partener local Asocia
ă din ă care

apare pe harta luptei împotriva rasismului.
Astfel, joi, 19 martie, ora 11.00, la sediul de pe str.

G.A. Petculescu, nr. 1, voluntarii Asocia
ă cu voluntari din Spania, Italia

ă

ă Socială pentru
Persoane vârstnice din subordinea Primăriei
Municipiului Re

ă pentru
Sport ă joi, 19 martie 2015, de
la ora 10:00, competi ă “Cupa
pensionarilor”, edi

ă ă
ă Socială pentru persoane vârstnice care

contribuie la reintegrarea socială a persoanelor
vârstnice precum ării
sociale, prin petrecerea în mod activ ăcut a
timpului liber.

ările
necontrolate de de

ă pe spa
ă Casei de Cultură au fost depozitate

de ăuturi alcoolice,
ambalaje de carton, PET-uri etc.), fiind găsite

ă firma de care
apar

ă contraven ă în valoare
de 25.000 de lei, care a fost deja achitată.

Asemenea controale vor continua.

ă termenele
de plată a impozitelor

ă depă
ări în cuantum de 2% pe lună la suma rămasă

neachitată.
Precizăm că dacă taxele

ă în data de
31 martie, va fi acordată o bonifica

ă la această dată, persoanele
fizice, care plătesc integral debitele principale
restante, sunt scutite de la plata dobânzilor, a
penalită ărilor de întârziere.

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

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

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

ăria Municipiului Re ă
notificare proprietarului construc

ă,
măsurile care se impun pentru a evita accidentele
provocate de desprinderi/căderi de obiecte
provenind din această construc

ă ă pe
aceasta (inclusiv litere care făceau parte din stemă)
prezintă un real pericol pentru cetă

ă în locurile publice, aflate sub funicular, cât
ă.

Potrivit articolului 25 din Legea 10/1995
„Proprietarii construc ătoarele obliga

ărilor de între
ăzute conform

normelor legale în cartea tehnică a construc
ărire a comportării în

timp a construc
ăstrarea ăr

ăinarea
construc

ăririi comportării în timp a
construc

ă ărilor tehnice;
d) efectuarea, după caz, de lucrări de

reconstruire, consolidare, transformare, extindere,
desfiin ă, precum ări de repara

ă de proiecte întocmite
de către persoane fizice sau persoane juridice
autorizate si verificate potrivit legii;

e) asigurarea realizării lucrărilor de interven
ările legale

f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de
postutilizare a construc

ă sine
aplicarea de sanc

ăria Municipiului Re

ă termenul de
plată pentru rezervarea locului de parcare la
domiciliu/re ă este 31 martie 2015.

După acest termen locul de parcare va fi declarat
vacant

ăm că pentru anul 2015 taxa de parcare
este de 99,70 lei ă
joi, între orele 08:00-15:00,

ări, etaj III, cam 3314.

şi
şajul stradal la nivelul

municipiului. S-a constatat c şate anun

şi

şelor în
termen de 5 zile de la data comunic

şi 39 de amenzi în
valoare total

şi dou

şi proiecte comune.

Biblioteca Municipal şi şi anul
acesta campaniei împotriva discrimin

şi
Cehia vor desf şura workshop-uri pe tema
rasismului, la care vor participa şi elevi de gimnaziu
din Reşi

şi
şi şi Direc

şi Tineret organizeaz

şah, rummy şi
table este dedicat persoanelor trecute de prima
tinere

şi premii.
Competi şi

activit şurate la Centrul de Servicii de
Asisten

şi la prevenirea marginaliz
şi pl

ştii locali din
Reşi

şeuri în municipiu.
S-a constatat c

şeuri menajere (sticle de b
şi mai

multe bilete de intrare cu ştampila Million Dollars
Reşi

şi şi anume:
Fashion Stile PRBG S.R.Ldin Reşi

şi Taxe” reaminteşte contri
buabililor (persoane fizice şi juridice) c

şi taxelor locale sunt 31 martie
pentru debitul aferent semestrului I şi 30 septembrie
pentru debitul aferent semestrului al-II-lea.

Dup şirea acestor termene se vor percepe
major

şi impozitele aferente
anului 2015 vor fi achitate integral, pân

şi joi - corpul II - (Pia

şeele din cele dou

şi

şi materialele care se afl

şi pentru locuin

şi
de repara

şi completarea la zi a c
şi predarea acesteia, la înstr

şi reglement

şi de lucr

şi
şi Privat al Munici-

piului Reşi şte posesori lor de
autovehicule din municipiul Reşi

şedin
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Activitatea desfă ă de CJPC Cara
ării prevederilor legale

la indicarea pre

1.

2.

3.

a) la indicarea preţurilor la comercializarea produselor
alimentare

b) la indicarea preţurilor la comercializarea produselor
nealimentare

Sancţiuni aplicate şi măsuri dispuse

şurat ş-Severin în perioada
ianuarie - februarie 2015 pe linia respect

şi nealimentareţurilor la produsele alimentare

În perioada ianuarie - februarie 2015 CJPC CARAŞ SEVERIN a
desf şurat o serie de ac

şi nealimentare.
Cadrul legal a fost urm

ă

ătorul:
HG nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor

produselor oferite consumatorilor spre vânzare.
Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale

comercianţilor în relatia cu consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protectia
consumatorilor;

OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor cu toate
modificările ulterioare.

În această perioadă au fost verificaţi 47 de operatori ,
constatându-se abateri la indicarea preţurilor la 34 dintre ei, motiv
pentru care au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în
cuantum total de 32500 lei.

Controlul s-a desfăşurat în reţeaua de comercializare,
verificându-se următoarele aspecte:

Indicarea preturilor pe unitatea de masura la produsele vandute
vrac, prin cântărire

Trei operatorii economici au fost sancţionaţi contravenţional cu
două amenzi în cuantum total de 5500 lei şi un avertisment pentru
neindicarea preţurilor pe unitatea de măsură la produsele
alimentare vândute vrac prin cântărire.

Indicarea preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură
în mod vizibil, lizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit .

Referitor la acest aspect au fost sancţionaţi contraventional 11
operatori economici care expuneau la comercializare pâine şi
produse de panificaţie fără a afişa la loc vizibil preţul / gramaj şi
preţul / kilogram pâine şi produse de panificaţie conform
prevederilor Ordinului ANPC nr. 392/2013 au fost sancţionaţi
contravenţional cu amenzi în cuantum total de 9000 lei şi două
avertismente.

Trei operatori economici care expuneau la comercializare
preparate din carne fără a afişa la loc vizibil preţul la aceste produse
au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în cuantum total de
3000 lei .

Un operator economic care expunea la comercializare băuturi
alcoolice fără a afişa la loc vizibil, lizibil şi într-o formă neechivocă
preţul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de
1000 lei.

Trei operatori economici care expuneau la comercializare
bijuterii din metale preţioase fără a afişa la loc vizibil preţul la aceste
produse au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi în cuantum
total de 3000 lei .

Totodată în cadrul unei acţiuni de verificare a respectării
prevederilor legale privind protecţia consumatorilor în cadrul
vânzărilor de soldare, promoţionale şi dupa caz vânzarea de
lichidare la operatorii economici care comercializează produse
nealimentare (îmbrăcăminte, încalţăminte, produse cosmetice,
etc.), zece operatori economici au fost sancţionaţi contravenţional
cu amenzi în cuantum total de 10000 lei pentru neinformarea
completă şi precisă a consumatorilor cu privire la preţurile
practicate, conform prevederilor art. 33 alin. 1 lit. d) din OG nr.
99/2000 actualizată, şi neafişarea preţului nou alături de preţul
vechi barat.

Un operator economic care expunea la comercializare flori la
ghiveci şi la buchet fără a afişa la loc vizibil, lizibil şi într-o formă
neechivocă preţul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în
cuantum de 1000 lei.

Au fost efectuate un număr de 47 acţiuni de control care s-au
finalizat prin întocmirea unui număr de 15 PVC-uri si 32 PVCC-uri,
prin care s-au aplicat 3 avertismente si 29 de amenzi
contravenţionale în cuantum de 32500 lei pentru.

ţiuni de control privind respectarea
prevederilor legale la indicarea preţurilor la comercializarea
produselor alimentare

Comisar Şef Adjunct, Ing. Scorobete Isabelle

�

�

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 19
martie a.c., ora 10,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la
etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu
următoarea tematică:

Prezentarea şi adoptarea „Programului anual orientativ de
dezvoltare economico - socială a judeţului Caraş-Severin, în anul
2015”.

Informare privind indicatorii economici şi sociali ai judeţului
Caraş-Severin în anul 2014.

Informare privind măsurile luate în scopul prevenirii apariţiei
toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale.

Informare referitoare la realizarea principalilor indicatori
privind activitatea de colectare a creanţelor bugetului general
consolidat în anul 2014. Modul de întocmire a proiectelor bugetelor
locale - Procedura de rectificare a bugetelor autorităţilor locale.

Diverse.

1.

2.

3.

4.

5.

Şedinţa Colegiului Prefectural
Caraş-Severin
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S.C. Servicii Energetice Banat S.A., prin
lichidator judiciar Management Reorganizare
Lichidare Filiala Timiş S.P.R.L., anunţă
scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică cu
strigare, a activelor societăţii debitoare, după
cum urmează:

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 lichida
torului judiciar din mun. Timişoara, str. Eugeniu
de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiş,

, documente
prevăzute 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.

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

Activ 118 -

Valoare de evaluare lei, fără TVA / Valoare de
pornire lei, fără TVA

Active din judeţulArad

Active din judeţul Hunedoara

Active situate judeţul Caraş-Severin

Active situate judeţul Timiş

Activul mijloace de transport

AUTOTURISME

MICROBUZE

AUTOCAMION

AUTOCISTERNA

BULDOEXCAVATOR

REMORCI - NEFUNCTIONALE

GRUPURI ELECTROGENE
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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 si teren aferent, amplasată în Oras Lipova, str.
B.P. Hasdeu, nr. 55, jud.Arad 400 LEI/400 LEI

Activ 12 - Proprietate imobiliara - sediu administrativ si
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 si 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 in 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 si 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 si 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 si
administrative si teren aferent amplasată în mun. Deva,
Platforma Industriala, str. Depozitelor, nr. 23, jud.
Hunedoara şi Activ 115 - Bunuri mobile de natura echipa-
mentelor, 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 si
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 si 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 si 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 si 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 si spatii de birouri si garaje
amplasată în mun. Vulcan, str. V. Alecsandri, nr. 1, jud.
Hunedoara 64.800 LEI/64.800 LEI

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

Activ 30 - Proprietatea imobiliara comerciala - cladire
spatii cazare, magazii si 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 - spatii
de birouri, garaje si 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 si atelier (magazii) si 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 si
teren aferent amplasată în oraşul Moldova Noua, str. N.
Balcescu, 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 si 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,
Muntele Semenic, jud. Caras-Severin 250.500 LEI/
250.500 LEI

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

Activ 46 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu,
garaje si atelier (magazii) si 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 si
magazii amplasată în loc. Otelul Rosu, str. Pescarilor, jud.
Caras -Severin 110.000 LEI/110.000 LEI

Activ 48 - Proprietatea imobiliara - cladire sediu si
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 si teren aferent amplasată în Sat Poiana Marului,
com. Zavoi, jud. Caras Severin 461.300 LEI/461.300 LEI

Activ 50 - Proprietatea imobiliara - baraca si 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 si
teren aferent amplasată în mun. Resita, Aleea Gugu, jud.
Caras-Severin 793.900 LEI/793.900 LEI

Activ 52 - Proprietatea imobiliara - spatii industriale si
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 in
cladire de birouri si 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 64 - Apartament nr. 20 situat în mun. Timisoara,
str. Divizia 9 Cavalerie, nr. 2, jud. Timis 123.900 LEI/
123.900 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 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 si teren aferent amplasată în oraş Buzias, zona
mediana, str. Grivitei, nr. 30, jud. Timis 53.300 LEI/53.300
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 105 - Proprietatea imobiliara - cladire de birouri,
atelier, garaje si teren aferent amplasată în oras Deta,
Calea Banlocului, jud. Timis 253.700 LEI/253.700 LEI

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

Activ 109 - Proprietatea imobiliara - etajul II al cladirii
de birouri, magazie si garaj, si 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
si 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 si teren aferent in suprafata totala de 7.703 mp
amplasată mun. Timisoara, cartier Freidorf, str. Sulina, nr.
11, jud. Timis şi Activ 117 - Bunuri mobile de natura echi-
pamentelor, maşinilor, utilajelor, uneltelor, mobilierului,
aparatelor de birotică şi stocurilor de materiale pentru
locaţia Timişoara 5.171.444 LEI/5.171.444 LEI

Activ 113 - Proprietatea imobiliara - baza sportiva
electrica (3 terenuri de tenis acoperite cu zgura si sediu
administrativ compus din vestiare, grupuri sanitare si
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 DAEWOO, TIP JF696
NUBIRA2.700 lei/2.700 lei

AUTOTURISM MARCA DAEWOO, TIP JF696
NUBIRA1.800 lei/1.800 lei

AUTOTURISM MARCA DAEWOO, TIP ESPERO
2.000 lei/2.000 lei

AUTOTURISM MARCA DAEWOO, TIP TF19Y
CIELO 1.300 lei/1.300 lei

AUTOTURISM MARCA DAEWOO, TIP TF19Y
CIELO 1.300 lei/1.300 lei

AUTOTURISM MARCA Dacia, TIP SD/1
SDAF/Logan 8.000 lei/8.000 lei

AUTOTURISM MARCA DACIA, TIP R5A715
SOLENZA3.600 lei/3.600 lei

AUTOTURISM MARCA DACIA, TIP R5A715
SOLENZA3.600 lei/3.600 lei

AUTOTURISM MARCA DACIA, TIP R52315
SUPERNOVA2.200 lei/2.200 lei

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

AUTOTURISM MARCA DACIA, TIP R11711 1310 LI
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, TIP LA1105
MEGANE CLASSIC 4.900 LEI/4.900 LEI

AUTOMOBIL MIXT <3,5 tone AUTOUTILITARA,
CAROSERIA BA SUPRASTRUCTURA DESCHISA,
MARCAIVECO, TIP 35S12/DAILY 27.100 LEI/27.100 LEI

AUTOUTILITARA, CAROSERIA BB FURGON,
MARCAIVECO, TIP 35C12/DAILY 29.800 LEI/29.800 LEI

A U T O U T I L I T A R A , C A R O S E R I A B A
SUPRASTRUCTURA DESCHISA CU PRELATA, MARCA
IVECO, TIP 35S12/DAILY 28.900 LEI/28.900 LEI

A U T O U T I L I T A R A , C A R O S E R I A B A
SUPRASTRUCTURA DESCHISA CU PRELATA, MARCA
IVECO, TIP 35S12/DAILY 28.900 LEI/28.900 LEI

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

AUTOUTILITARA MARCA Mitsubishi , TIP
KAOT/KB121/L200 8.900 LEI/8.900 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/E3-4WD 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 GAZ, TIP 2705 TD 4.000

LEI/4.000 LEI

AUTOTURISM MARCA HYUNDAI, TIP H1 11.100
LEI/11.100 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

AUTOSA 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

REMORCA SPECIALIZATA MARCA CONCORDIA,
TIP 700AE 900 LEI/900 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 1.300
LEI/1.300 LEI

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

REMORCA MARCA MALUMET, TIP 1700 EU 17.800
LEI/17.800 LEI

AUTOSPECIALA MARCA AB, TIP 12133 F 31.100
LEI/31.100 LEI

REMORCA MARCA MALUMET, TIP 1650 EU 17.800
LEI/17.800 LEI

REMORCA MARCA MALUMET, TIP 1700 EU 17.800
LEI/17.800 LEI

REMORCA MARCA MALUMET, TIP 1700 EU 17.800
LEI/17.800 LEI

Lichidator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare

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

Lucian Andronic

până la data de 27 martie
2015, ora 11.00

LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL
SOCIETĂŢII DEBITOARE DIN MUN.
TIMIŞOARA, STR. JOHANN HEINRICH
PESTALOZZI, NR. 3-5, JUD. TIMI , 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
S T R AT E G I E I D E VA L O R I F I C A R E
APROBATE DEADUNAREACREDITORILOR
DIN DATADE 18.12.2014.

până la
data de 27 martie 2015, ora 11.00

Ş
30 MARTIE 2015, ORA 11.00

-

ANUNŢ DE VÂNZARE
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Pre 74% dintre romani se declar
Ministrul Finan

Pre
România va sus

Începând cu data de 1 mai 2015, pacien
A doua etap

şedintele Klaus Iohannis a efectuat o vizit şti în leg

şedintele Klaus Iohannis s-a aflat pentru dou
şi chestiuni de securitate în contextul conflictului din estul Ucrainei

şcolar 2015-2016 se va desf şura în perioada 24 martie - 3 aprilie

ă oficială în Ucraina ă optimi ătură cu viitorul Uniunii Europene (fa ă
de 56% media UE), cu 11% mai mul ă de 2013 ă ce a aflat că este
cercetat pentru trafic de influen ă în perioada în care era primar la Slatina ă zile în Polonia pentru o vizită
oficială, axată pe cooperarea regională

ă de înscriere în
clasa pregătitoare pentru anul ă

ţ
ţi în 2014 faţ ţelor Publice, Darius Vâlcov, a demisionat din funcţie, dup

ţ
ţine în faţa Comisiei

Europene finanţarea infrastructurii principale de irigaţii cu un miliard de euro prin programul Juncker ţii cu
afecţiuni oncologice vor beneficia de un subprogram de radioterapie distinct, în cadrul programului naţional de oncologie

4

În data de 16 martie 2015, România a primit
scrisoarea oficială a Administra

ării ării din R.P.
Chineză prin care se comunică păr

ţiei de Stat pentru
Supravegherea Certific

ţii române aproba-
rea

şi Acredit

înregistrării în R.P. Chineză a primei companii
producătoare de carne de porc din România.

� Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5001/2014
privind aprobarea programelor

ţ
Ordinul Ministerului Dezvolt ţiei

Publice nr. 158/2015 privind modificarea

ţei de urgenţ
ţional de dezvoltare local

ţiei publice, nr. 1.851/2013
(M.O. nr. 35 din 15.01.2015)

Ordinul Ministerului Agriculturii

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5121/2014
privind aprobarea planurilor-cadru de înv ţ

ţional

ţiat pentru
clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocaţional

H.G. nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind
realizarea obligaţiilor ce revin autorit ţilor administraţiei
publice locale, instituţiilor ţi în
prevenirea ţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de

risc de p ţi în unit ţi sanitare (M.O. nr. 37 din
16.01.2015)

Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia
ţiei de merit personalului didactic din

înv ţ

Ministerul Educaţiei Naţionale - Anexele nr. 1-3 la Ordinul
ministrului educaţiei naţionale nr. 5.121/2014 privind
aprobarea planurilor-cadru de înv ţ

ţional

ţiat pentru clasele a IX-a-a XII-
a, filiera vocaţional

H.G. nr. 9/2015 pentru modificarea Hot

ţ ţilor de înv ţ

H.G. nr. 16/2015 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1
la Hot

Ministerul S ţii - Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014
privind unele m

ţei medicale în
centrele de permanenţ

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal
ţinutului unor

formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în
domeniul taxei pe valoarea ad

Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.
4/2015 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale
recunoscute în România (M.O. nr. 41 din 16.01.2015)

H.G. nr. 15/2015 pentru modificarea Hot
ţiile, procedura

ţa
dintre nivelul standard al accizelor

ţiat pentru motorina utilizat

O.G. nr. 1/2015 pentru modificarea
ţei pentru victoria Revoluţiei Române din

Decembrie 1989

Ministerul Educaţiei Naţionale - Regulamentul de organi
zare

Guvernul României - Strategia Guvernului României de
incluziune a cet ţenilor români aparţinând minorit ţii rome
pentru perioada 2015-2020, din 14.01.2015 (M.O. nr. 49 din
21.01.2015)

şcolare pentru disciplina
Religie, înv

şi Administra
şi completarea

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonan

şi administra

şi Dezvolt

şi dezvolt

şi a
programelor şcolare din curriculumul diferen

şi profesioniştilor implica
şi interven

şi criteriile
privind acordarea grada

şi a programelor
şcolare din curriculumul diferen

şcolar şi stabilirea
finan

şcolar (M.O. nr. 39 din 16.01.2015)

şi con

şi termenele de
restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferen

şi nivelul accizelor
diferen

şi completarea Legii
recunoştin

şi pentru revolta muncitoreasc
şov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

(M.O. nr. 44 din 19.01.2015)

şi desf şurare a examenului de promovare a persona
lului contractual din 15.12.2014 (M.O. nr. 49 din 21.01.2015)

ă ământ primar (M.O. nr. 34 din 15.01.2015)
ării Regionale

ă a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului na ă,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale

ării Rurale nr.
10/2015 pentru modificarea Listei laboratoarelor desemnate
pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în
sectorul vitivinicol, aprobată prin Ordinul ministrului
agriculturii ării rurale nr. 272/2010 (M.O. nr. 36 din
16.01.2015)

ă ământ pentru
clasele a IX-a-a XII-a, filiera voca ă, profilul teologic,
cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios,

ă, profilul teologic,
cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios (M.O.
nr. 37 din 16.01.2015)

ă

ărăsire sau părăsi ă

ă ământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, din
10.11.2014 (M.O. nr. 37 din 16.01.2015)

ă ământ pentru clasele a IX-
a-a XII-a, filiera voca ă, profilul teologic, cultul romano-
catolic, specializarea ghid turism religios,

ă, profilul teologic, cultul romano-catolic,
specializarea ghid turism religios din 15.12.2014 (M.O. nr.
37bis din 16.01.2015)

ărârii Guvernului
nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
determinarea costului standard per elev/pre

ării de bază a unită ă ământ preuniversitar de
stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate
din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per
elev/pre

ărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea
normelor de implementare a programului "Prima casă" (M.O.
nr. 40 din 16.01.2015)

ănătă

ăsuri referitoare la veniturile medicilor de

familie care asigură continuitatea asisten
ă din 05.01.2015 (M.O. nr. 40 din

16.01.2015)
ă nr.

112/2015 pentru aprobarea modelului

ăugată (M.O. nr. 40 din
16.01.2015)

ărârii Guvernului
nr. 537/2014 privind condi

ă drept combustibil pentru
motor (M.O. nr. 43 din 19.01.2015)

ă
anticomunistă de la Bra

ă

ă ă

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

În trimestrul IV 2014, numărul mediu de a fost de 5346 mii persoa-
ne, în scădere cu 47 mii persoane fa ă de acela

ă de trimestrul III 2014, potrivit INS. Pensia medie de
asigurări sociale de stat a fost de 844 lei în trimestrul IV 2014, cu discrepan

ă ă depă
ă de 1068 lei în Municipiul Bucure

pensionari
ţ

ţ
ţe sem-

nificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minim
ţul Giurgiu faţ

şi trimestru al anului precedent şi
cu 4 mii persoane fa

şi cea maxim şind
350 de lei (678 lei în jude şti).

În legătură cu informa ărute în
mass media despre modificarea
impozitelor

ătoarele precizări:

ţiile ap

şi taxelor locale, MFP face
urm

În concordan ă cu prevederile art. 292
din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările ările
ulterioare, o dată la 3 ani se actualizează
nivelurile impozitelor

ă la infla
ăzute la alin. (3)

ă în comun
de Ministerul Finan

ării Regionale
ă prin

Hotărâre a Guvernului, emisă până la 30
aprilie, inclusiv.

Având în vedere obliga
ă prin lege ă prevederile

Codului fiscal rescris urmează să intre în
vigoare la 1 ianuarie 2016, în cadrul
dezbaterii publice, a existat o propunere
din partea structurilor asociative ale
administra

ă fie indexate cu rata infla
ă prin

Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 pri-
vind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele

ă a infla

ă - Prognoza pe
termen mediu 2014-2018 - varianta de
iarnă 2015.

Ca urmare a consultărilor din dezba-
terile publice, Ministrul Finan

ă
să nu fie preluată în forma Codului Fiscal
ce va fi supusă aprobării Guvernului.

ţ

ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la
ultima indexare. De asemenea, se
ajusteaz ţie

ţiaz
ţelor Publice

ţiei Publice

ţia de indexare
stabilit

ţiilor publice locale ca în
proiectul de act normativ valorile
impozabile, impozitele

ţiei pentru cei 3
ani de la ultima indexare, aprobat

ţiei este de 6,46%, având
în vedere ratele inflaţiei pentru

anul 2013: 3,98%, conform Bazei de
date statistice - Tempo - Online serii de
timp;

anul 2014: 1,07%, conform Bazei de
date statistice - Tempo - Online serii de
timp;

anul 2015: 1,3%, conform Comisiei
Naţionale de Prognoz

ţelor Publice
a decis ca propunerea mai sus menţionat

şi complet

şi taxelor locale,

şi limitele amenzilor
prev şi (4) ale art. 294,
conform art. 295 alin. (12) din Codul fiscal.

Sumele indexate se ini
şi

Ministerul Dezvolt şi
Administra şi se aprob

şi faptul c

şi taxele locale
stabilite în sume fixe, precum şi amenzile
s

şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2013.

Astfel, pentru anii 2013-2015, rata
cumulat

:
�

�

�

Ministerul Finanţelor Publice
z ţ

ţiativ
ţelor Publice

care s

precizea ă: În momentul de fa ă nu
există nicio ini ă legislativă a
Ministerului Finan

ă vizeze reducerea TVA
începând cu 1 mai 2015.
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Pl@]ii anticipate a unor titluri
executorii pentru angaja]ii din
educa]ie, cultur@ }i justi]ie

Guvernul a alocat aproximativ 470 de milioane de lei pentru
plata a dou

ţilor din educaţie, cultur ţiei.
Astfel, va primi
suplimentar suma de 24,626 milioane de lei pentru plata
primelor dou

ţa dintre sumele aferente anului
2015

ţ ţilor ministerului
ţii aflate în subordinea ministerului, respectiv teatre, biblio-

teci, filarmonici. Bugetele
ţii din subordine, precum

ţi de Casaţie ţie

ţii astfel
Ministerul Justiţiei - cu suma de 284,267 milioane de lei
Administraţia Naţional ţie aflat

ţiei) - cu suma de 2,6 milioane de lei
Institutul Naţional de Expertize Criminalistice (instituţie aflat

ţiei) - cu suma de 811.000 lei
Ministerul Public - cu suma de 140,16 milioane de lei
Înalta Curte de Casaţie ţie - cu suma de 9,3 milioane

de lei
Consiliul Superior al Magistraturii - cu suma de 3,116

milioane de lei.
Fondurile alocate suplimentar sistemului de justiţie sunt

destinate pl ţii primelor dou

ţiile ţile publice,
precum

ţurilor de
consum publicat de INS.

Potrivit Legii bugetului pentru 2015, în bugetul Ministerului
Finanţelor Publice - Acţiuni Generale - a fost prev

ţiilor fonduri suplimentare pentru
plata acestor obligaţii.

ă tran ărâri
judecătore

ă

ă tran ă se plătesc
anticipat începând cu luna martie 2015, precum

ătite deja anul trecut.
De asemenea, bugetul va primi o

suplimentare de 5,752 milioane de lei pentru plata primei

ă în favoarea angaja

ă a Penitenciarelor (institu ă în
subordinea Ministerului Justi

ă
în subordinea Ministerului Justi

ă ă tran
ărâri judecătore

ă salarială.
Începând cu luna martie 2015, institu ă

ăti
tran ă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea
judecătorească a devenit executorie. Plata sumelor se
e ă în patru tran ă cum urmează

Prima ă începând cu 1 martie 2015
Atreia tran ă începând cu 1 iunie 2015
Apatra tran ă începând cu 1 februarie 2016.
Sumele plătite se actualizează cu indicele pre

ăzută o sumă
globală pentru plata titlurilor executorii din care, prin Hotărâri ale
Guvernului, se pot aloca institu

şe din titlurile executorii stabilite prin hot
şti care au ca obiect acordarea unor drepturi salariale

în favoarea angaja şi sistemul justi

şe aferente anului 2016, care îns
şi pentru plata

sumei reprezentând diferen
şi cele pl

şi a
celei de-a doua tranşe aferente anului 2016 a titlurilor executorii
stabilite în instan şi ai unor
institu

şi ale unor insti-
tu şi bugetele Ministerului Public, Înaltei
Cur şi Justi şi Consiliului Superior al Magistraturii
vor fi suplimentate cu peste 440 de milioane lei. Guvernul a
aprobat suplimentarea bugetelor acestor institu

şi Justi

şe aferente anului 2016 din
titlurile executorii stabilite prin hot şti definitive
având ca obiect acordarea unor drepturi de natur

şi autorit
şi celelalte persoane juridice de drept public, pot pl

şa aferent

şaloneaz şe egale dup
şi a doua tranş

ş
ş

Ministerul Educaţiei ţifice

Ministerului Justiţiei

şi Cercet Ştiinării

Ministerului Culturii

:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Lansarea unor programe anuale de
sprijin al IMM-urilor

Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, deblocarea sumei
de 10 milioane lei, aferente lunii martie, pentru lansarea, în 2015, a
programelor finanţate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii
sectorului întreprinderilor mici

ţ

ţilor antreprenoriale în
rândul tinerilor ţare START;

Programul START vizeaz ţare a
tinerilor întreprinz ţii
financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 94.500
lei/beneficiar.

Programul pentru stimularea înfiinţ -
ţi în afaceri - SRL-D;

Programul SRL-D (Societate cu R
ţean român care dore

ţare.
Programul de dezvoltare ţilor de

comercializare a produselor ţ - Ţ
Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii

antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor -
FEMEIAMANAGER

Programul naţional multianual de înfiinţare

ţional multianual pentru susţinerea
me

Prin Legea bugetului de stat pentru 2015, este prev
ţ

ţionate, etapele de
implementare pân

ţi, depunere documente,
verificare administrativ
ţare, efectuare cheltuieli, depunere deconturi, certificare cheltuieli.
Astfel, beneficiarii se prezint

ţile efectuându-se în perioada octombrie -15 decembrie.

şi mijlocii. Suma de 10 milioane de lei
reprezint ş

şase
luni, în mod eşalonat, pentru programele destinate IMM-urilor.

Programele sunt derulate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi vizeaz

şi facilitatea accesului la finan

şi dezvolt

şte s
şi deschid şi care nu a mai avut una pân

şi modernizare a activit
şi serviciilor de pia

şi dezvoltare de
INCUBATOARE tehnologice şi de afaceri.

Programul na
şteşugurilor şi artizanatului

Programul UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea
dezvolt şi mijlocii.

şi
dezvoltarea IMM-urilor. Suplimentar acestor fonduri, a fost prev

şalonat, pe şase luni, începând cu luna martie, dup

şase luni,
acestea fiind urm

şi de eligibilitate, semnare contracte de finan-

ă prima tran ă deblocată în 2015 din suma de 90 de milioane
de lei ce urmează să fie repartizată de Guvern pe o perioadă de

ă sprijinirea înfiin ării de
noi IMM-uri sau dezvoltarea celor care deja au activitate, respectiv:

Programul pentru dezvoltarea abilită

ă facilitarea accesului la finan
ători. Prin acest program sunt acordate aloca

ării ării microîntre
prinderilor de către întreprinzătorii debutan

ăspundere Limitată - Debutant)
vizează acordarea de sprijin oricărui cetă ă
î ă o afacere ( ă acum), prin
acordarea unui credit nerambursabil reprezentând cel mult 50%, dar
nu mai mult de 10.000 euro, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile
aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de
cofinan

ă
ă COMER

ării întreprinderilor mici

ăzută suma de
166,8 milioane de lei pentru sprijinirea înfiin ării de noi întreprinderi

ăzută
în bugetul de stat suma de 90 de milioane de lei, care să fie
repartizată e ă
deblocarea de către Guvern.

Potrivit procedurilor din cadrul programelor men
ă la plata beneficiarilor durează minimum

ătoarele: înscriere solicitan
ă

ă la decont începând cu luna octombrie,
plă

1.

2.

3.

4.

5.

ţii suplimentare:

6.

7.

Informa
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ţia pentru Securitate
ţial de observatori pân

ţin de un an, care s-a dovedit insuficient pentru a stabiliza finanţele Ucrainei
ţenii acestora

ţ ţe în raport de egalitatea de gen la na
ţi b ţi

Organiza
FMI a aprobat un împrumut de 15.5 miliarde euro pentru Ucraina, un plan de ajutor care

înlocuie Executivul de la Chi
Num

În ultima zi a vizitei oficiale pe care a efectuat-o în Turcia, Pre
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politic

China se afl

şi Cooperare în Europa (OSCE) a decis s şi
creşterea num

şte un program FMI existent de mai pu şin
şi Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize pentru cet

şit piatra de hotar 10.000, potrivit OMS şedintele Ungariei s-a întâlnit, la Istanbul,
cu Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu I

ştere - cu 33
de milioane mai mul

ă prelungească mandatul misiunii speciale de monitorizare în Ucraina cu un an, precum
ărului poten ă la 1.000 de persoane

ău a aprobat
ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova ă ărul deceselor
legate de Ebola a depă

ă Externă, Federica Mogherini, urmează să
efectueze în această lună o vizită în Cuba ă între primele cinci ări din lume cu cele mai grave performan

ărba

La 13 martie 2015, a prelungit
pân

Consiliul UE
ă la 15 septembrie 2015 valabilitatea

sanc
ă

ălătorie
vizează 150 de persoane ă

ţiunilor UE impuse ca urmare a acţiunilor
împotriva integrit ţii teritoriale a .
Îngheţarea activelor ţiile de c

ţi.

Ucrainei
şi interdic

şi 37 de entit

Deputa

Cuba

ţii de la Kiev

ţie în Camera
Reprezentanţilor din Florida

au aprobat un statut special pentru
regiunile Lugansk ţk, una dintre obligaţiile Kievului
prev

ţ ţinere a p ţ

ţ ţial pentru serviciul apeluri de voce
internaţionale.

Datorit
ţ

ţ ţe, f

ţi
ţii acestora tr

ţat planurile pentru
construcţia unei noi capitale, adiacent

ţe, precum ţile, un parc
tehnologic

a aprobat un proiect de lege
care va permite profesorilor s ţi.

Un proiect de lege similar a fost votat de Camera Repre-
zentanţilor din Florida în 2014, dar s-a blocat în Senat.

Statele din SUA care au adoptat legi care permit
cadrelor didactice s

ţin 33 de state au prezentat mai
mult de 80 de proiecte de lege cu privire la înarmarea
cadrelor didactice

şi Done
şi reuniunile ulterioare.

Ei au îndemnat, de asemenea, Consiliul de Securitate al
ONU s

şi au realizat interconectarea direct

şi de slab

şi
descenden

şi
suprapopularea din Cairo în urm

şi locuin şi universit
şi 9600 kilometri de drumuri.

şi Texas. Cel pu

şi personalului şcolii în 2013.
Colorado şi Georgia au adoptat o lege similar

ăzute de Protocolul de la Minsk

ă sprijine o for ă de men ăcii în estul ării.

ă între
cele două ări, ini

ă embargoului comercial al Statelor Unite,
apelurile telefonice între cele două ări au trebuit să fie
dirijate prin ări ter ăcându-le mai scumpe ă
calitate.

Aproape 2 milioane de cubanezi expatria
ăiesc în Statele Unite aleAmericii.

a anun
ă la Cairo, într-un

proiect care, în prima fază ar costa 45 miliarde de dolari.
Scopul este de a evita congestionarea

ătorii 40 de ani. În prezent
capitala are aproximativ 20 milioane de locuitori.

Prima fază a programului constă în extinderea periferie
actuale a capitalei spre est. Zona va fi un nou centru
administrativ, inclusiv birourile guvernamentale, misiunile
diplomatice ă

ă fie înarma

ă poarte arme includ Alabama, Kansas,
Oklahoma

ă anul
trecut.

SUA

Subcomisia pentru Educa

Guvernul Egiptului

Planete

Planete pitice

Miniştrii ap şi de externe din şi

şi tehnologie. Acordul vine dup

şi tehnologia aferent
şiAustralia.

ărării

ărare ă ce Japonia a
ridicat anul trecut interdic ă privind transferul
de arme ă. Tokyo are deja acorduri
similare cu Statele Unite, Marea Britanie

Japonia Franţa au
semnat, la Tokyo, un acord privind transferul de echipamente
de ap

ţia auto-impus

Statele Unite vor "trebui să negocieze" cu guvernul
sirian într-un efort de a pune capăt conflictului de patru ani
din ă, a declarat secretarul de stat John Kerry pentru
CBS News. "Am fost întotdeauna dispu ă negociem în
contextul procesului Geneva I", a spus el.

Au avut loc două runde de discu

ătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat
Marie Harf a insistat că politica SUA fa ă de Siria nu s-a
schimbat. "Politica rămâne aceea ă: nu există
nici un viitor pentru Assad în Siria

ţar

ţii pentru pace la
Geneva, în iunie 2012

ţii la Geneva.
Purt

ţ

şi s

şi ianuarie 2014, dar nu s-a reuşit
încetarea luptelor din Siria.

Kerry a dat vina pe lipsa de interes pentru negocieri din
partea preşedintelui Siriei, Bashar al-Assad, care, în
viziunea oficialului american, a dus la eşecul ultimei runde
de discu

şi şi este clar
şi spunem acest lucru tot

timpul," potrivit unui mesaj postat pe Twitter.

Cancelarul german a declinat invitaAngela Merkel ţia la
parada Ziua Victoriei din 9 mai de la , dar va vizita
capitala Rusiei o zi mai târziu. Merkel a decis s

ţei Rusiei prin depunerea, la o zi dup
ţile militare oficiale, al

Moscova
ă onoreze

amintirea suferin ă
festivită ături de Putin, unei coroane de
flori la mormântul Soldatului Necunoscut de la zidul Kremlinului.
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La 20 martie - aceea ţiul
din martie 2015 - luna devine nou

ţa soarelui la echinocţiul din 20 martie, umbra
ei acoperind zone de pe P

ţate din
nordul Oceanului Atlantic. Cu alte cuvinte, doar
cei apropiaţi de aceast

ţiale
(Groenlanda, Islanda, Europa, nordul Africii,
Orientul Mijlociu

şi dat şi echinoc

şi
Islanda - vor vedea eclipsa total

şi Islanda la
prânz, şi se termin

şi arhipelagul Svalbard, care se g

şiAsia de nord-vest).
Eclipsa solară se întâmplă ori de câte ori

trece luna nouă în faţa soarelui iar umbra Lunii
cade pe planeta noastră. O eclipsă de soare
este posibilă numai la lună nouă pentru că este
singurul moment în care luna ajunge în faţa
soarelui, aşa cum vedem de pe Pământ. De
cele mai multe ori, însă, luna nouă se află fie la
nord sau la sud de discul solar, deci o eclipsă de
soare este un fenomen relativ rar.

În România, eclipsa începe în jurul orei
10.45, are maximul în jurul orei 11.55 şi se
termină la 13.05, cu o durată medie pentru ţara
noastră de două ore şi 20 de minute.
Acoperirea Soarelui de către Lună va varia în
funcţie de locul observaţiei, fiind mai scăzută în
sudul ţării şi mai ridicată în nord. Procentul de
acoperire a Soarelui va fi situat între 40 şi 55%.

ă ca
ă la numai 14

ore de la atingerea perigeului lunar - cel mai
apropiat punct al satelitului pe orbita sa în jurul
Pământului. Chiar dacă această lună, o
SuperLună într-o nouă fază, nu este vizibilă pe
cerul nostru, are un efect mai mare decât media
asupra Pământului. În plus, ea se află chiar în
fa

ământ.
Traseul unde este vizibilă în totalitate

eclipsa, sau calea pe care o parcurge umbra,
trece în principal peste apele înghe

ă cale - la latitudini
nordice mari, în apropiere de Groenlanda

ă. Ea începe la
răsăritul soarelui, la sud de Groenlanda,
ajungând la est de Groenlanda

ă la nord de Groenlanda la
apusul soarelui. Cele mai bune locuri pentru a
viziona acest fenomen de la sol sunt Insulele
Feroe ăsesc

chiar pe calea în formă de semi-cerc a eclipsei
totale.

O mult mai largă parte a lumii poate vedea
diferite grade ale unei eclipse solare par

SuperLuna eclipseaz@ total soarele de echinoc]iu, la 20 martie

Parlamentul European a votat recent rezoluţiile prin care a evaluat
progresele reformelor în Serbia, Kosovo, Muntenegru

ţii au subliniat provoc
ţia, discriminarea, ritmul

reformelor structurale ţii politice. Parlamentul a salutat
reluarea discuţiilor la nivel înalt între Pri

ţiile lor trebuie s

ţia adoptat
ţ
ţiile cu vecinii. Procesul de aderare trebuie s

ţiei, pentru cre ţei privind proprietarii
media

ţii.

Dep

ţii. Statul de drept, independenţa justiţiei
ţie trebuie s ţile noului guvern, arat

ţii salut ţia sa actual
ţar

ţii salut

ţiei, asigurarea independenţei justiţiei
ţii de expresie

ţii cer pentru a noua oar

ţiative pentru dep

ţar ţii. Guvernul ţia trebuie s
ţele pentru accelerarea agendei europene

ţia PE.
Cele patru rezoluţii au fost adoptate prin ridicare de mân

şi în Fosta
Republic

şi polarizarea vie
ştina şi Belgrad, subliniind c

şi abordarea constructiv
şi, mai

inclusiv şi transparent, se arat
şterea transparen

şi pentru alinierea politicii sale externe şi de securitate cu cea a UE,
mai ales în ceea ce priveşte Rusia, au mai spus deputa

şirea celor şase luni de blocaj politic în Kosovo subliniaz
şi de a redemara reformele

necesare, spun deputa şi m

şi asociere cu Kosovo, ceea ce ar putea
da un impuls puternic reformelor.

şi subliniaz
şi închis provizoriu capitole de

negociere, subliniind, totodat

şi de Securitate a UE, subliniind c
şi

garantarea libert şi a mass media.

şirea blocajului
privind subiectul numelui şi s şi climatul
politic polarizat din şi opozi

şi s

ă Iugoslavă a Macedoniei. Deputa ările
continue pe care le ridică statut de drept, corup

ă
rela ă se normalizeze pe deplin.

Parlamentul a salutat, în rezolu ă, angajamentul noului
guvern sârb fa ă de procesul de integrare în UE ă a
acestuia în rela ă fie, totu

ă în text. Serbia trebuie să facă mai mult
pentru reforma justi

ă ă nevoia
urgentă de a continua drumul european

ăsuri
efective anti-corup ă fie printre priorită ă
Parlamentul, cerând adoptarea în prima parte a anului 2015 a deciziei de
semnare a Acordului de stabilitate

Deputa ă progresul Muntenegru ă situa ă
ca singura ă din regiune care a deschis

ă, responsabilitatea pe care o implică această
stare de fapt. Deputa ă deplina aliniere a Muntenegru la Politica
Comună Externă ă sunt încă necesare
progrese în lupta împotriva corup

ă

Deputa ă Consiliului să stabilească fără
întârziere o dată pentru începerea negocierilor de aderare cu Skopje, altfel
riscând să afecteze credibilitatea politicii de extindere a UE. Liderul politicii
externe a UE trebuie să prezinte noi ini ă

ă faciliteze dialogul pentru a depă
ă, spun deputa ă

unească for ă asigure o
cooperare politică constructivă, se arată în rezolu

ă.

Serbia continuă drumul spre UE

ă

ă Iugoslavă a Macedoniei – nevoia unei cooperări
politice constructive

Kosovo - redemararea reformelor

Muntenegru - conducere responsabil

Fosta Republic
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Deputa]ii îngrijora]i de polarizarea
statelor din Balcanii de Vest

Deputaţii europeni
ţionali din Armenia, Azerbaidjan, Georgia,

Moldova

şi parlamentari
na

şi Ucraina

ştere ale economiei
europene,

au discutat, în aceast

şteapt

şi solicit

în special ale Germaniei, s-au
îmbun şitul anului trecut, sprijinite
de pre şi de recentele m

şurat

şind estim

ă
săptămână, despre rela ăi de
la est în cadrul Adunării Parlamentare Euronest,
ce a avut loc la Erevan.

se va
deplasa în 23 martie la Berlin pentru prima sa
vizită în Germania de la preluarea mandatului, la
invita

ă ca discu ă se concentreze asupra
crizei de numerar care se prefigurează în Grecia.

Surse apropiate lui Tsipras au salutat
deschiderea arătată de Merkel fa ă de premierul
elen, men ă ea a respins până acum
perspectiva unei reuniuni bilaterale, relatează
presa din Grecia.

al Afacerilor Externe a
anun ă Guvernul Islandei a decis că nu inten-

ă să repornească negocierile de aderare
cu Uniunea Europeană. Prin urmare, Guvernul
islandez consideră că Islanda nu mai este o ă
candidată ă UE să ac

ă cum se men ă
într-o declara ă presei.

Sondajele de opinie din ultimul an
calendaristic arată o treime din islandezi
favorabili integrării în UE.

ătă
ăzut al ăsuri

de stimulare aprobate de Banca Centrală
Europeană, a apreciat cancelarul Angela Merkel,
la o conferin ă de presă desfă ă la Munchen.

În 2014, PIB-ul Germaniei a crescut cu 1,6%,
depă ările Oficiului Federal de
Statistică (Destatis).

ţiile UE cu vecinii s

ţia cancelarului german Angela Merkel. Se
a ţiile s

ţ
ţionând c

ţat c
ţioneaz

ţar
ţioneze în confor-

mitate cu aceasta, dup ţioneaz
ţie a ministerului trimis

ţit de la sfâr
ţul sc ţiţeiului

ţ

Premierul grec Alexis Tsipras

Ministrul islandez

Perspectivele de cre

Adoptarea programelor Fondului social european pentru România
Comisia Europeană a adoptat Programele Opera ă

ă
ă

ă în administra ă din România ă
func ăre

ă ă devină mai eficiente, mai transparente
ă

ă
ă faciliteze găsirea unui loc de muncă prin dezvoltarea cuno

ărăciei
ă o aten ă tineretului, minorită

ţionale „Dezvoltarea Capacit ţii Administrative” si „Capital uman” pentru
perioada 2014-2020, derulate în România cu sprijinul Fondului social european (FSE). Programul de consolidare a capacit ţii
administrative descrie priorit ţile ţii în valoare de 658 de milioane EUR (din care 553 de milioane provin
din bugetul UE) ce vor viza neajunsurile care persist ţia public

ţionare a sistemului judiciar prin susţinerea reformelor structurale. Prin acest program se urm ţia
public

ţi din administraţia public
ţare, iar circa 250 de instituţii publice ţare prin acest program, alte

câteva mii de instituţii bucurându-se de beneficii indirecte în urma intervenţiilor planificate.
Programul "Capital uman" descrie priorit ţile ţii de aproximativ 5 miliarde EUR (dintre care 4,3

miliarde EUR din bugetul UE) menite s ţelor ţelor
profesionale, contribuind astfel la reducerea s ţinând perfecţionarea serviciilor sociale

ţiilor de pe piaţa muncii. Se acord ţie deosebit ţii rome ţiei rurale.

şi obiectivele unor investi
şi vor contribui la o mai bun

şte ca administra
şi sistemul judiciar din România s şi mai accesibile.

Aproximativ 90 000 de angaja şi din sistemul judiciar vor urma cursuri de formare pe parcursul
perioadei de finan şi judiciare vor beneficia direct de finan

şi obiectivele unor investi
ştin şi competen

şi a excluziunii sociale şi sus şi a
institu şi popula



Vând în Re ă cu
picior, 30 lei; pereche de ghete
mărimea 38-39, pentru bărba

ărimea 39, cu tocuri, 30 lei;
televizor alb negru Diamant 2319 cu
diagonala 61 cm, în bună stare de
func

ă, diagonala 51
cm, necesită mici repara

ăsurat glicemia plus teste, 50 lei;
HDD 80GB pentru unitate centrală,
30 lei neg; DDR RAM de 512;
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 televiz
oare color; chitară pentru copii, cu
baterii, 30 lei; Kosmodisk, 30 lei;
benzi de magnetofon; că

ă gestantă în
luna 3-a, la a 3-a fătare, 4500 lei
neg; vacă gestantă în luna 7-a, la a
2-a fătare, 4000 lei neg. Tel. 0744-
764704. (RR) Vând în Timi

ă, 150 lei; motor electric
trifazic de 2.2 KW, 200 lei; sta

ă, 300 lei;
aspirator profesional Kaercher
industrial, 400 lei; discuri de tăiere
profesionale pentru beton, 150
lei/buc; binoclu nou, 100 lei. Tel.
0745-134127. (RR)

Vând la Boc

ă, 650 lei/buc; scurtă de
piele bărba ărimea 60-62, 250
lei; scaun de copii până la 7 ani,
pentru ma ă, 150 lei; cântar
balan ă, 150 lei; pre

ă de 1 an
rasa Holstein, 2200 lei; vacă 8 ani
rasa Holstein, 3800 lei. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând în Câlnic purcei 25-30 kg,
600 lei perechea sau la schimb cu
cereale. Tel. 0734-356854. (RR)

Vând în Ictar-Budin

ă, anul 2 de coasă, balotat cu
a ă, 12 lei/balot neg. Cumpăr
ma ă de roluit tablă pentru
tinichigerie. Tel. 0762-508627. (RR)

Vând în Re

ă
cu mp3 Panasonic, 100 lei; televizor
lcd de 23 inch, 230 lei; biciclete de
copii, 100 lei; tub de bass de
cameră, 50 lei; scoică de ma ă, 60
lei. Tel. 0764-594008. (RR)

Vând vinci manual sau troliu ca
re poate ridica greută

şi

şi

şi mouse; fier de c

şin

şti audio;
pre

şa vac

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

Vând în Reşi

şa frigidere de
prezentare pentru magazin, cu
geam în fa

şin

şova vi

şin

şi

şin

şin

ţa o chiuvet

ţi, 50
lei; pereche noi de pantofi femei
m

ţionare, 40 lei; televizor color
JVC cu telecomand

ţii, 50 lei;
aparat foto; 2 globuri pentru bec;
preţuri neg. Tel. 0737-575779. (RR)

Vând în Re ţa aparat nou de
m

-

ţuri neg. Tel. 0770-515588. (RR)
Vând la Boc

ţa dvd Samsung în
stare f. bun

ţie
Fischer de camer

ţ
ţi, m

ţ ţuri neg. Tel.
0255-525371. (RR)

Vând la Or ţic

ţ peste 700
de baloturi dreptunghiulari de
lucern

ţ

ţa calculator P4 cu
monitor lcd, 200 lei; monitor led de
19 inch, nou, 200 lei; cd de ma

-
ţi max. 10 tone,

400 lei neg. Tel. 0748-141146. (RR)

Vând în Jena iap

şi
400 lei; televizor, 60 lei; lad

şi

şi asamblate în
Suedia, noi, sigilate, 1000 lei;
telefon mobil Nokia Asha 501 dual
sim, 3 inch, card de memorie, sigilat,
liber în orice re

şi cd JVC
pentru maşin

ş de 2 luni,
1300 € neg. Tel. 0729-931567,
0255-232540. (RR)

Vând la Sacu mânz de 1 an,
1000 lei neg; vier marele alb, 3 ani,
250 kg, 7 lei/kg; iap

şi

şi şie în
stare foarte bun

şi aprox.
1 m; tablou pictat în Germania,
pictur

şi hârtie igienic
ş

ă, 2300 lei neg
sau la schimb pe capre. Tel. 0736-
097252. (RR)

Vând la Măureni sobe cu 300
ă frigori

fică, 500 lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând la Berzovia scroafe

vietnameze gestante, 1000 lei/buc;
scroafe vietnameze fătate, 1250
lei/buc; purcei vietnamezi în ărca

ăldură,
omologate ISCIR, cu tiraj for

ă, de la 400 lei;
instant pe gaz GPL Ariston pentru
apă caldă, 11 l/min, aproape nou,
pu

ă
injec

ă, 100 lei; casetofon cu
mp3, telecomandă, nou, sigilat, 200
lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Brebu tăura

ă de 10 ani,
neagră, 2000 lei neg. Cumpăr cai,
până în 2000 lei. Tel. 0732-982025.

Vând la Jena iapă, 3500 lei. Tel.
0734-497124. (RR)

Vând în Re

ă, adusă din
Germania, 500 lei neg; 3 jaluzele
verticale în stare foarte bună,
lungime de 2.10 m, 1.74 m

ă pe pânză, din 1980, 85 lei;
covor persan 2.50x3.50, 100 lei;
servici din por

ă,
40 lei; u ă pliantă culoare maro, 100
lei; baterie pentru chiuvetă cu gât
lung. Tel. 0355-415185, 0786-
483218, 0747-468797, 0736-
834803. (RR)

Cumpăr un fotoliu pat. Tel. 0355-
415185, 0786-483218, 0747-
468797, 0736-834803. (RR)

-

ţ ţi,
de la 150 lei/buc; porci vietnamezi
pentru sacrificare, 45-75 kg,
crescuţi cu furaje bio în condiţii
ecologice, 9.50 lei/kg în viu. Tel.
0751-045964. (RR)

Vând în Re ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

ţat,
stare foarte bun

ţin folosit, 250 lei; drujbe profe-
sionale Husqvarna 236, benzin

ţie, fabricate

ţea, 250 lei;
casetofoane cu radio

ţa pat pentru
bolnavi cu handicap, cu elevator
care poate fi acţionat în diferite
poziţii. Tel. 0355-809807, 0751-
500260. (RR)

Vând în Re ţa canapea ro

ţelan pentru condi-
mente, 12 piese, 70 lei neg; suport
inox pentru perie

Vând la Cara
ă de 2.5 ani, semimuran, 5000

lei. Tel. 0740-578837. (RR)

şova 2 mânji în
vârst
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CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10
4,08
4,06
4,04
4,02

lei

4,44
4,42
4,40

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

Vând la Mehadia 3 coco

ţionare,
50 lei; tv color, 100 lei. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând 45 de familii de albine,
rama de albine, 50 lei. Tel. 0744-
209549. (RR)

Vând la Sec ţel de 2 luni,
1500 lei neg. Tel. 0727-417033 (RR)

Vând la Sacu purcei de 9
s

ţi cl
. rr

ţa 2 biciclete, una
b

ţe,
25-35 lei; vâr ţionat

ţa boiler electric
100 l, 300 lei neg. Tel. 0748-406496,
0255-222550. (RR)

Vând la Boc

ţa arm

ţa viţel de 11 luni,
1800 lei neg. Tel. 0737-693833,
0355-427957. (RR)

Vând în Pe

ţevi de sond

ţ
ţi pomi

fructiferi. Tel. 0727-266656.

ţurile sunt negociabile.
Tel. 0748-929527.

Vând aparat sudur ţ
600 lei; polizor cu 2 pietre, 300 lei;
strung f

ţuri acceptabile. Tel. 0355-
802548, 0749-486188.

şi
olandezi, 15 lei/buc. Tel. 0721-
698600. (RR)

Vând la Soceni cal de 6 ani,
3500 lei neg. Tel. 0720-608347,
0255-521015. (RR)

Vând în Caransebeş maşin

şeni vi

şa cutii pentru
albine, 70 şi 50 lei/buc; rame mari şi
jum

şi
şi un Pegas

mai mic de dam
ş

şi

şa baloturi de
lucern

şi şrot de floarea
soarelui, 1.20 lei/kg; m

şi purcel,
1200 lei neg; purcei de 10
s

şc

şi

şi

ştere, comuna
Constantin Daicoviciu, 2 vaci
gestante, luna 6-a şi luna 7-a, 4000
lei/buc. Tel. 0768-250913 - dup

şie
din catifea, 500 lei neg; televizor
color din Austria, 400 lei neg; covor
3x2, 150 lei; covor 1.60x1.15, 50 lei;
uş

şin

ă
BMW cu acumulator pentru copii,
400 lei; hotă în stare de func

ă

ăptămâni, 450 lei perechea. Tel.
0723-537806. (RR)

Vând în Boc

ătă ădite cu miere sau fără
miere; ceară. Tel. 0755-042152 ( )

ărbătească, 180 lei
ă, 150 lei; 6 undi

ă confec ă
artizanal, 20 lei. Tel. 0757-063198,
0355-412453 - la ora 20.00. (RR)

Vând în Re

ă; baloturi de paie; sorg
pentru păsări

ăcinătură
pentru animale, 1 leu/kg; ovăz
pentru semănat, 15 lei măsura; 2
grăsuni 50-60 kg, scroafă

ăptămâni, marele alb cu landras,
450 lei perechea; scroafă gestantă
de 2.5 luni la 100-110 kg, 1300 lei
neg; porci de la 90 la 130 kg, 9 lei/kg;
vier marele alb cu landras 240-270
kg, 7 lei/kg neg; cu ă de cântărit
porcii, din fier beton de 6, cu capace
în ambele capete, foarte rezistentă,
250 lei neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Re ăsar negru
de 2.5 ani, 2500 lei; oi cu miei, 450
lei/buc. Tel. 0727-663924. (RR)

Vând în Re

ă ora
15.00. (RR)

Vând canapea de culoare ro

ă pliantă, 100 lei. Tel. 0728-
573316. (RR)

Vând ă noi, picturi
unicat în România, bară din alamă
cu stan ă pe ea din fabrică, bună
pentru prelucrat piese, puie

ă bucătărie, 400 lei;
canapea fixă, 150 lei; set canapea
3, 2, 1, 400 lei; dulap haine + vitrină,
150 lei; covoare persane, 100
lei/buc. Pre

ă făcut, pre

ăcut, 600 lei; rampă ma ă
de 5 metri lungime, 450 lei. Tel.
0748-929527.

Vând canapea pentru o persoa-
nă, 2 peruci damă, păr natural,
curier hol, bicicletă pentru copii 5-6
ani. Pre

Vând în Re

Vând mobil

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

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

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

Un abonament cost

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

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

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

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

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

9 m t 154,0149

10 m t 154,2047

11 m t 150,9800

1 m t 56,1552

1 m t 56,0269

1 m t 56,5859

1 m t 55,207

1 m t 154,4451

ar ie 2015

ar ie 2015

ar ie 2015

2 ar ie 2015 1

3 ar ie 2015 1

6 ar ie 2015 1

7 ar ie 2015 1 1

8 ar ie 201516 17 18 19 20 23 24 25 26 27 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 1816 17 18 19 20 23 24 25 26 27 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18

16 Februarie 8 2015- 1 Martie16 Februarie 8 2015- 1 Martie

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

Vând 2 vaci cu viţei, preţ 6.000
lei. Tel. 0735-974003.

Vând vac ţat -
ţ nego-

ciabil 1000 €. Tel. 0766-464423.

ă Băl ă Româneas
că, gestantă luna a 9-a, pre

Vând în Re ţa canapea exten-
sibil

ţ ţate de
sufragerie, 40 lei/buc; scaune de
buc

ţ negociabil. Tel. 0747-132141,
0728-846111.

ţa trus

ţ 300 lei.
Tel. 0355-809647.

Vând ieftin: blan
ţie astrahan; 2 fotolii;

pantofi

ţ

ţ 320 lei;
Samsung S 8300, camer

ţ 130 lei; Nokia 6300,
preţ 80 lei; iphone 3 cu 2 cartele, preţ
160 lei. Tel. 0721-414951.

Vând jocuri originale Play
Station 3, PSP, PS2, preţ 20 lei
bucata; Play Station 3 + 10 jocuri,
preţ 850 lei; PSP + 5 jocuri, preţ 260
lei; PS 2 + 10 jocuri, preţ 200 lei, sau
schimb. Tel. 0721-798604.

şi

şi

şi americani tip Billa şi
cerceluş. Cu ajutorul lui profitul este
cert. Accept şi variante, troc. Tel.
0743-832446.

şi poşet
şcani, L=3,80 m şi l=

2,70 m; cuvertur
şi duble; 3

geamuri duble l

Vând Samsung Galaxy S4
replica, wi-fi, înc

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 cavou 2 celule, cu 2
capace, în cimitirul nr. 7 Moroasa.
Pre

ă de scule
universală, 60 de piese, din
Germania, nefolosită, pre

ă neagră nouă
nr. 46, imita

ă noi din piele vernil;
perdea albă Pa

ă din macrameu cu
trandafiri, artizanal; 2 u

ăcuite, cu sticlă,
clan ă, făcute la comandă (fără
tocuri). Tel. 0721-155683.

ărcător, pre
ă 8

megapixeli, pre

Vând în Re

Vând aparat special de preparat
gogo

Auto-Moto-Velo
Vând în Re

ă pentru adul

ă, 50
lei/buc; roată completă pentru
Mercedes Vito, 200 lei; portbagaje
laterale pentru motocicletă chopper,
foarte frumoase, 200 lei perechea;
cască moto Probiker integrală,
nouă, 200 lei; jante tablă pe 14

ăcu
ă de fa ă noi, sigilate, marca

Ferodo, provenien ă Germania,
pentru Mercedes Vito, OpelAstra de
1.8

şi

şi 2.0 l, Opel Zafira, Volkswagen
Touareg an 2000 şi BMW seria 5,
150 lei/set. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Mehadia un scuter
Peugeot cu pornire la cheie, 350 €
neg. Tel. 0751-332906. (RR)

ţa 4 cauciucuri
Continental 175x70x14, 70 lei/buc;
biciclete de strad ţi cu
roţi de 28 ţoli, 200 lei/buc; portba-
gaje auto pentru biciclete, 60
lei/buc; cauciucuri motociclet

ţoli
pentru Opel, Mercedes Clasa A,
Citroen, Renault, 50 lei/buc; pl ţe
de frân ţ

ţ

Vând Audi TT an 2001, full
extras, motor 1,8. Preţ 5350 €
negociabil. Tel. 0743-832446.

Închiriez garaj pe strada
F ţ 160 lei pe lunăgăra ă.
Tel. 0721-414951.

şului. Pre

Vând la Mehadia Dacia 1310 pe
injec

şi 2000 lei neg.
Tel. 0721-698600. (RR)

Vând la Soceni tractor Fiat în 4
pistoane, 3300 € neg. Tel. 0720-
608347, 0255-521015. (RR)

şi

şi

şi
variante. Tel. 0756-282768, 0355-
806444. (RR)

Vând la Delineşti tractor U445
cu servodirec

Vând Ford Escort recent adus
de afar

şi Dacia 1310 înscris

şinie, an
fabrica

şin
şi bar

ţie, an 2001, taxele la zi, 2000
lei; 2 c ţe pe roţi de Dacia
respectiv Aro, 1000

ţa Volkswagen Pa-
ssat beak, motor 1.9 TDI, geamuri
electrice, clim

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

ţie, 3900 € neg, accept

ţie, în stare foarte
bun ţionare, 4500 € neg;
tractor David-Braun de 64 CP,
cauciucuri noi, 2000 € neg. Tel.
0765-431062. (RR)

ţ
negociabil

ţ
negociabil. Tel. 0727-266656. Vând
Dacia Nova, culoare vi

ţie 1999, stare foarte bun

ţie nou

ăru

ă, alb, verificare 2 ani,
1500 € neg; motor de 445 complet
echipat, cu radiator, antigel, 4000
lei. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând în Re

ă, înscris
în circula

ă de func

ă, stare foarte bună, pre
ă în

RO, stare foarte bună, pre

ă.
Tel. 0726-237843.

ă ma ă de 5 metri
lungime, 450 lei ă direc ă
pentru Matiz, 500 lei. Tel. 0748-
929527.

Vând în Re

Vând ramp

Vând în Reşi
şi un Pegas

mai mic de dam

ţa 2 biciclete, una
b

Vindem cauciucuri noi şi
reşapate pentru maşini, 4x4, off-
road, motociclete, la preţuri cu cca.
25% mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
C o m e n z i ş i i n f o r m a ţ i i p e
www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318-110788.

ărbătească, 180 lei
ă, 150 lei. Tel. 0757-

063198, 0355-412453 - la ora
20.00. (RR)
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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.

Vând la Gătaia casă în centru, la
ă din 3 camere, 2

bucătării, hol, anexe, grădină,
clădirea în formă de U, 1500 mp. Tel.
0743-438378. (RR)

Vând în Eftimie Murgu casă
compusă din 4 camere, baie,
bucătărie, hol, coridor mare,
instala ă, canalizare,
fântână în curte, grădină, 45.000 €
neg. Tel. 0355-806536. (RR)

Vând la intrare în localitatea
Vinga, Arad, teren 5188 mp,
intravilan, 7 €/mp; teren intravilan în

ă

şosea, compus

Şimand, Arad, lâng şosea, 5755
mp, 7 €/mp; pre

ţie sanitar

ţuri neg. Tel. 0732-
072150. (RR)

Vând la Mehadica cas

ţa
casei, canalizare, gr

ă
compusă din 2 corpuri, unul mai
mare ă în fa

ădină, 10.000 €.
Tel. 0255-222404. (RR)

Vând în Boc ă un apar
tament decomandat cu 2 camere,
etaj 2, mobilat, toate dotările, 18.000
€ neg. Tel. 0744-209549. (RR)

şi unul mai mic, fântân

şa Român -

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ma r t i e

RE

ANINA:
BOC

CARANSEBE

MOLDOVANOU

85

ŞI

ŞA:

B :

Ş:

ŢA:

ŢA:

Ţ

ţii civile,
industriale

ţii civile, industriale

ţiilor: 4; muncitor
necalificat la ambalarea produselor solide

ţioner
scule

ţ cu ridicata

ţiei: 1;

ţioner de hotel: 3;

ţinerea de drumuri,
ţii civile, industriale

ţioner cablaje auto: 1;

ţioner de hotel: 3;

agent de securitate: 1; barman: 1; casier: 1;
consilier/expert/inspector/referent/economist în economie
general

dactilograf
casier încasator: 1; l

ajutor osp

înc

confec
camerist

ă: 1; fierar betonist: 1; gestionar depozit: 1; honuitor,
rodator-lepuitor: 1; inginer de cercetare în construc

ări mecanice: 1; lucrător
comercial: 3; maistru construc

ătar (chelner): 3;
pizzar: 1; primitor-distribuitor materiale

ă de mare tonaj: 1; specialist marketing: 2;
sudor: 2; tâmplar universal: 1; tehnician programare, lansare,
urmărirea produc

ă: 1;
ăcătu

ărfuri: 1; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;
sudor: 1; sudor manual cu flacără de gaze: 1; tăietor păsări: 1;

ătar: 5; asistent medical
fizioterapie: 1; barman: 3; bucătar: 5; cameristă hotel: 3; lucrător
bucătărie (spălător vase mari): 2; muncitor necalificat în silvicultură:
1; recep

ărcător-descărcător: 1; muncitor necalificat
la între

ă hotel: 2; legător manual (în poligrafie

ă de mare tonaj: 2;

şi agricole: 1; inginer mecanic: 1; inginer mecanic utilaj
tehnologic pentru prelucrare la cald: 1; inginer topograf: 1;
inginer/subinginer tehnolog prelucr

şi agricole: 1;
maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist): 1; medic specialist:
1; muncitor necalificat în industria confec

şi semisolide: 2; operator
la maşini-unelte semiautomate şi automate: 1; osp

şi scule: 1; recondi
şi utilaje petroliere: 1; reglor benzi montaj: 1; sef atelier: 1; sef

serviciu comer şi cu amânuntul: 1; şofer
autocamion/maşin

ş mecanic: 1; manipulant
m

şosele, poduri, baraje: 1; subinginer
construc şi agricole: 1;

şi
ateliere speciale): 2; recep şofer
autocamion/maşin

ĂILE HERCULANE

Ă:
ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 18.03.2015

Vând casă în Măureni, mobilată,
3 camere, bucătărie, anexe, gresie,
faian ă, teracote pe lemne,
termopane, din cărămidă ăiugă,
grădină cu pomi fructiferi

ă, 12.500 €. Tel. 0744-
209549. (RR)

Vând în Tormac casă, cărămidă,
an construc ă de
beton, 6 camere parchetate, baie,
gresie, faian ă, 2 holuri, 2 bucătării,
apă de la re ălzire centrală,
panou solar, 1500 mp, grădină
îngrădită, anexe, 53.000 € neg sau
la schimb cu apartament 3 camere
sau 2 camere plus diferen

ă 97
mp, îmbunătă ă ,
termopane, gresie, faian ă, 40.000
€. Tel. 0730-653405. (RR)

Vând în Re

ă nr.7, casă compusă din 3
camere decomandate, bucătărie,
baie cu gresie ă, holuri,
pivni ă, garaj în curte, apă din
fântână proprie, gaz, curte

ădină, suprafa ă totală 644 mp,
19.000 € neg. Tel. 0771-218601,
0748-599721. (RR)

Vând în Re

ă , p o d e l e l a m i n a t e ,
termopane, centrală, izola

ă, u

ă, apartament 2 camere,
decomandat, 60 mp, bloc 32, sc. 3,
parter. Tel. 0720-311810.

ă complet
renovată, situată la 10 minute de
centrul Re

ă. Pre

ă, podele laminate,
parchet, bucătărie mobilată, 2 băi.
Tel. 0745-932492.

Vând urgent apartament 3
camere, îmbunătă

ă la 25 km de
Re

ţ

ţie 1998, cu plac

ţ
ţea, înc

ţa, în
Timi

ţa, pe Valea
Domanului, apartament 3 camere
decomandat, etaj 2/4, suprafaţ

ţ i r i , cen t ra l
ţ

ţa, pe B-dul Muncii,
apartament 2 camere, etaj 3,
complet nou mobilat

ţ
ţ

ţ

ţa, Govândari, 3
camere, decomandat, gresie,
f a i a n ţ

ţie
interioar

ţie Lunc

ţei, cu apartament 2
camere + diferenţ ţ 66.000 €
neg. Tel. 0748-929527.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic pe exterior,
gresie, faianţ

ţit. Preţ rezonabil
sau schimb cu apartament 2 came-
re. Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Vând/schimb cas
ţa, foarte ieftin. Tel. 0743-

231762.

şi v
şi vie, curte

cimentat

şoara. Tel. 0256-392859, 0763-
211902. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi utilat, 27.000
€ neg. Tel. 0736-937272, 0255-
224429. (RR)

şa 1, str. Bocşa
Nou

şi faian

şi
gr

şi

şile schimbate, renovat
recent, 28.500 € neg. Tel. 0756-
198913, 0255-222550. (RR)

Vând pe b-dul A.I. Cuza, zona
sta

şi

şi

Vând în Boc

Schimb sau vând cas

Vând în Re

ă, centrală termică, aer
condi

ările de rigoare, poate
func

ă aparatura birot ică
necesară, 22.000 € neg; teren la
Crivaia, 3600 mp, străbătut de
pârâu, acces auto, 3.5 €/mp neg;
teren la Cuptoare cu posibilită

ă ă, la prima
sta

ă, drept, dotat cu gaz, apă,
curent, linie telefonică, 4 €/mp neg.
Tel. 0756-282768, 0355-806444 ( )

şi

şi
şire la

b u l e v a r d , 3 6 m p , t o a t e
autentific

şi curent, în pant

ş, 4500 mp, zona
Racovi

ţa, Govândari, zona
Intim, apartament 3 camere, confort
1, semidecomandat, termopane,
gresie, faianţ

ţionat, etaj 1, 35.000 € neg;
birou (spaţiu imobiliar) în Re ţa
situat pe A.I. Cuza, cu ie

ţiona din primul moment, dotat
cu toat

ţi de
ap

ţie de autobuz spre Secu, 1500
mp, 1.8 €/mp neg; teren la
Caransebe

ţ

rr

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 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
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Urgent. Pensionar
ţa sau

împrejurimi. Tel. 0767-493586.
ţiu

comercial de 60 mp, 650 lei/lun

ă, caut chirie
casă modestă în Re

ă.
Tel. 0255-525371.

şi

Închiriez la Bocşa spa

Vând casă zona Muncitoresc
(lângă Forumul German) 6 camere,
curte, grădină. Tel. 0752-562526,
0355-881937.

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

ă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, fosă
septică, gresie, faian ă, teracotă,
u ă metalică, grădină, cablu,
telefon. Pre

ă în Re
ă de 96 mp

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

ă
mobilată pentru perioade scurte,
deplasări etc. Chirie modică. Tel.
0744-577460.

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

şi sta

ş

şi utilate. Pre

şi
şi curte de

1459 mp. Tel. 0772-145659.
Vând cas

şti garsonier

şi

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

Vând urgent cas

ţ

ţ 15.000 € negociabil.
Tel. 0255-236325.

Închiriez apartament cu 2
camere, mobilate ţ 110
€ lunar. Tel. 0728-568448.

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 € lunar. Tel. 0728-568448.

Vând cas ţa cu supra-
faţa construit

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

Asigur în Bucure

Vând apartament în Re ţa,
amenajat deosebit, central

Matrimoniale
Domn 57 ani, f

ţ, doresc s

ără vicii, stare
materială bună, îmi caut jumătatea.
Ofer

ăr drăgu ă cunosc
o tânără fără copii, între 20-35 ani,
de la sat sau ora
ăsătorie. Rog seriozitate. Tel.

0725-436050.

şi cer seriozitate. Tel. 0728-
404513.

Tân

ş, pentru prietenie-
c

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Ora 20.00 Pe via

JOI - între orele 17.00

JOI, 19 martie

Programul casieriei:

ţ

ţ

ţ

ţ

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

Ochelarii pentru filmele 3D se achiziţioneaz

ţi ulterior la un alt film în sistem 3D.

Nu se vând bilete anticipat.

ă

ă

Ora 11.00 Acasă

Orele 13.00 ă

Ora 11.00 Acasă

Orele 13.00 ă

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

ĂTĂ Ă - între orele 9.00

şi pe moarte

Orele 13.00 şi 18.00 Pe via şi pe moarte

Orele 15.30 şi 20.30 Seria Divergent: Insurgent - 3D

şi 18.00 Pe via şi pe moarte

Orele 15.30 şi 20.30 Seria Divergent: Insurgent - 3D

şi 18.00 Pe via şi pe moarte

Orele 15.30 şi 20.30 Seria Divergent: Insurgent - 3D

şi r

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

The Gunman

The Gunman

The Divergent Series: Insurgent 3D

The Gunman

The Divergent Series: Insurgent 3D

The Gunman

The Divergent Series: Insurgent 3D

VINERI, 20 martie

S

DUMINIC

ĂMBĂTĂ, 21 martie

Ă, 22 martie

Pre

Home - 3D dublat în limba română

Home - 3D dublat în limba română

ţuri bilete:

Program filme cinematograf Dacia ^n s@pt@mâna 12-15.03.2015

Informarea p@rin]ilor... siguran]a copiilor!
Joi, 12 martie 2015, la Şcoala Gimnazială ”Mihai Peia” din Reşiţa, a fost organizată o

nouă sesiune de informare cu participarea părinţilor elevilor clasei a V-a B, grup ţintă al
Campaniei de prevenire a delincvenţei juvenile în rândul minorilor care nu au împlinit vârsta
răspunderii penale, adică 14 ani, campanie desfăşurată de Inspectoratul de Poliţie
Judeţean în parteneriat cu a D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin.

Întâlnirea a fost organizată sub forma unei dezbateri în cadrul căreia au fost abordate o
paletă largă de tematici care să răspundă nevoii de informare a părinţilor aşa cum a reieşit
din sondajul de opinie realizat la începutul campaniei, respectiv: prezentarea fenomenului
delincvenţei juvenile şi a semnelor timpurii ale apariţiei acestuia cu exemplificarea unor
fapte ce se circumscriu comportamentului antisocial, identificarea cauzelor şi a condiţiilor
care favorizează adoptarea unui comportament delincvent de către tineri, enumerarea
riscurilor la care se expun cei care săvârşesc fapte care contravin reglementărilor legale în
vigoare precum şi consecinţele sociale şi juridice ale unui astfel de comportament,
modalităţile eficiente de gestionare nonviolentă a conflictelor, prezentarea unor prevederi
ale Codului Penal privitoare la infracţiune, răspundere penală, măsuri ce pot fi luate faţă de
minori care săvârşesc fapte penale, şi nu în ultimul rând prezentarea instituţiilor care oferă
servicii minorilor delincvenţi sau sprijin pentru familiile aflate în situaţii de risc.

Pe lângă creşterea gradului de informare al părinţilor privind aspectele enumerate, s-a
dorit ca aceştia să înţeleagă rolul fundamental pe care îl are educaţia în prevenirea
delincvenţei juvenile, ca problemă socială majoră.

Bărbat drăgu
ătatea, prezen ă plăcută,

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

Domn din Re ă
cunosc o doamnă din Re

ă
durată. Tel. 0770-390963.

ărbat 44 ani, 1,60/60, curat,
elegant, pedant, doresc o rela
ăsătorie-prietenie. Tel. 0732-

717558.

ţ, 49 ani, 1,76/76,
caut jum ţ

ţime peste 1,65, pân
ţii, s

ţa doresc s
ţa max.

45 ani pentru o relaţie de lung

ţie de
c

şi
şi

B

Tânăr 39, prezentabil,

ă bună, doresc cuno ă
cu damă pentru căsătorie. Tel.
0754-909886.

Plăceri maxime la doamne

ă. Eu 40 , 180, 75
kg. Tel. 0735-667040.

ărbat serios, 58 ani, 175/84,
fără obliga ără vicii, serios, caut o
femeie simplă, serioasă, gospodină,
fără vicii

şaten cu
ochii verzi, antialcool, situa

ştin

şi
domnişoare la mine sau la ele.
Discre

şi obliga

ţie
material ţ

ţie maxim

B
ţii, f

ţii, pentru prietenie.
Tel. 0733-273124.
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Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/19 /20 /21 /22 MaMartie Martie Martie rtie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 23 Martie Mar 24 Martie 25 Martie 26 Martie 27 Martie 28 Martie 29 Martie
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-5º

C
C

+9º
-2º

C
C

Reşiţa
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Prognoza meteo

pe urm toarele

11 zile

ă
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Stimaţi colegi,
Dragi prieteni,

O fotografie spune mai mult de 1.000 de cuvinte, e
lucru

ţii peste degete... Putem s
ţia sa.

El face, metaforic vorbind, fotografii într-o inim

ţinere pentru proiecte care merit
ţii.

Agenţia Ofensiv Promo, Asociaţia Pro Philarmonia,
Filarmonica Banatul ţia
cu titlul ,
semnat

ţia face parte din campania Asociaţiei Pro
Philarmonia de strângere de fonduri pentru finalizarea
Clinicii Nera, prima clinic

ţi. Între 6-20 martie a.c. expoziţia va
putea fi vizitat

ţia se
mut

ţi, 24 martie, de la ora 18.

ţie studenţeasc
ţesc) în anul 1979. Dup

ţin partea cu “student” i-a
fost acordat ţia Presei Timi

ţi într-un contract de promovare a
imaginii unei instituţii culturale timi

ţiei.
În prezent, conduce o cas

ţat-o la trei ani dup ţie,
iar de 14 ani editeaz

ţia aceasta vine dintr-o poveste mai veche a
fotografului iubitor de frumos

ţie, a fost aceea c

ţiei.
Marius T. Morariu surprinde o simfonie de gesturi, de
emoţii, sentimente, flirturi, subînţelesuri, candori, de la
crochiuri gestuale, fulgurante ţii precise,
pân

ţin ţiei, prof.univ.dr. Marcel
Tolcea, Facultatea de ţe Politice, Filosofie ţe
ale Comunic

ţii expoziţionale se vor
g ţionate.
“Prin aducerea unui aport la astfel de iniţiative, împreun

ţiei Pro Philarmonia. Ioan Coriolan
Gârboni, directorul Filarmonicii Banatul, m

ţiei,
dar

ţie. Stadiul lucr
ţiei, pentru ca totul s

ţiile în care România are cei mai
deterioraţi indicatori de cancer în rândul ţ

ţial. Clinica va avea
departamente specifice cercet

ţa noastr

ţiei Sfânta Irina.

ARTPRESS SRL, Cofet

ţia SENOLOGICA - Centru de imagistic

Oana Borlea, director executiv al Asociaţiei PRO
PHILHARMONIA - tel.: 0720-612763, e-mail:
prophilharmonia@ymail.com

Rodica Morariu, coordonator proiect - AGENŢIA
OFENSIV PROMO tel.: 0723-563987, 0744-349049,
e-mail: rodica.m.m@gmail.com

ştiut, iar un fotograf e mai mult decât un artist: el
surprinde momentul, îl conserv

şi propria poveste deopotriv şi
imagini. Vorba lui Robert Şerban, comentator de art

şi s şi
noi, precum fotograful Marius T. Morariu prin expozi

Şi ea,
muzica, e firul ce leag

şi, apoi, pe ei de noi, cei din
sal

şi s

şi s

şi
melodioase) care s-au petrecut în Sala Capitol, pretext de
gândire şi sus

şi Galeria Calpe v

şi o surpriz

* * *
Cunoscut ziarist şi fotograf de pres

şi Cornel Ungureanu decernându-i titlul de “Cel
mai bun jurnalist-student din Centrul Universitar
Timişoara”. Acelaşi titlu, mai pu

şi în 2002, deAsocia şorene.
Marius T. Morariu m şte c

şte
colaboratori angaja

şorene i-au tras clapa.
“Nu am regretat niciodat

şi
publicitate, pe care a înfiin

şi armonie. Ea face parte
dintr-o serie a autorului, din care cel mai cunoscut episod
s-a consumat în campania electoral

şi... anecdotic

şoarelor transmit, dincolo de concentrarea pân
şi interiorizarea artistic

şi f

Ştiin şi Ştiin

şi achizi

şi a unui viitor mai bun.”, spune Maria Grapini,
preşedintele Asocia

şte c
şteptat, deopotriv

şi oricine e iubitor de frumos “s
şi s

şte prima Clinic
şte

într-o zon şi este destinat

şi tehnicilor
de recuperare aplicate în oncologia modern

ştin

şoara, Televiziunea Europa Nova
Radio Timişoara, West City Radio, Radio Banat Link
Renaşterea, Agenda, Ziua de vest, Nasa Rec,

Timişoara, Ofensiva Economico-Financiar

ă pentru viitor, spune o
poveste dar ă în acelea

ă,
scriitor: “A face fotografii înseamnă, se spune, a-i da
mor ă ne aliem ă ajutăm

ă, căci o
orchestră asta e: o inimă căreia îi ascultăm muzica.

ă fiecare membru al orchestrei de
celălalt membru, unul de altul;

ă. Suntem, astfel, împreună. Fotograful vrea să prindă
acest fir nevăzut ă ni-l arate...”

Când toate acestea au un scop caritabil, nu putem
decât să fim alături ă sprijinim un demers lăudabil.
Colegul nostru, fotograful Marius T. Morariu ne invită la un
moment de contemplare a momentelor frumoase (

ă sprijinul
comunită

ă invită la expozi

ă de Marius T. Morariu.
Expozi

ă de recuperare oncologică din
România. Vor fi, mai exact două vernisaje ă
pentru participan

ă la Filarmonica Banatul - vernisaj vineri, 6
martie, de la ora 17, iar între 24-28 martie a.c. expozi

ă la Galeria Calpe (Bastionul Maria Terezia) - vernisaj
mar

ă, Marius T.
Morariu a debutat într-o publica ă
(Forumul studen ă numai trei ani s-
a făcut remarcat, un juriu din care făceau parte Livius
Ciocârlie

ărturise ă a început să
fotografieze în 1995, de nevoie, după ce ni

ă că m-am apucat de fotografie.
Din contra. Deseori, înseamnă enorm să ai posibilitatea
să surprinzi imaginea potrivită.”, ne-a spus realizatorul
expozi

ă de editură presă
ă revolu

ă singurul periodic economic care se
distribuie gratuit în Regiunea de Dezvoltare Vest, către
antreprenoriatul de top.

Expozi

ă din anul 1996 -
“Fotoreportajul între cronică ă politică”.

“Prima mea impresie, atunci când am văzut
fotografiile din această Expozi ă asist la

un reportaj sui generis despre sunetul în exprimarea sa
feminină. Că gesturile, chipurile, posturile doamnelor sau
domni ă la
transcendere, dincolo de trăirea ă
ajunsă, uneori, la exaltare, un sunet insesizabil al gra

ără semnifica
ă la abia ghicite accente anecdotice...”, ne-a spus

unul din sus ătorii expozi

ării, membru al Senatului UVT, scriitor.
Pe simezele celor două spa

ăsi peste 60 de fotografii, care pot fi
ă,

putem să creăm o lume mai bună, cultura, în diferitele ei
forme de exprimare, fiind piatra de temelie a unei atitudini
proactive

ărturise ă
la vernisaj e a ă, publicul fidel institu

ă admire fotografiile, să
se bucure de concert ă doneze cu generozitate pentru
o cauză nobilă”.

Nu în ultimul rând trebuie spus că prima clinică din
România pentru recuperare oncologică, Clinica NERA, e
în construc ărilor e avansat, dar e nevoie de
mult sprijin din partea popula ă fie
finalizat. “În condi

ărilor europene,
în Valea Nerei se na ă de Recuperare
Oncologică din România. Clinica NERA se construie

ă curată, fără poluare ă
bolnavilor cu cancer în stadiu ini

ării oncologice
ă. Stadiul

lucrărilor e avansat, dar mai avem nevoie de ajutorul
dumneavoastră. Vă exprimăm recuno ă, în
numele bolnavilor ce vor beneficia de îngrijiri în aceasta
Clinică”, după cum arată prof.univ.dr. Pavel Chirilă,
directorul Funda

ăria CODRINA SRL,
COSINUS EVENTS SRL, ELBA SA, RAYNA DECOR
SRL, Asocia ă a
femeii, SPOT SC - Foto Violeta, TUI Travel Center SRL,
ULTRAMARIN SRL, VINVEST SRL.

TVR Timi

ă
247timisoara.com, Banatulmeu.ro, deBanat.ro, Opi-

niaTimisoarei.ro, oradetimis.oradestiri.ro, Pressalert.ro,
SursaDeVest.ro, TemesvariHirek.ro, Tion.ro, Zoro.ro

“Fotoreportajul între cronic ţe”

Achiziţionând un caiet-program al expoziţiei, la
preţul de 50 de lei, timi

ţin

ţia TUI Travel Center - sau un city break
pentru 2 persoane la Belgrad - oferit de Agenţia
Ultramarin.

Cei cu dare de mân ţii
în contulAsociaţiei Pro Philarmonia: RO04 PIRB 3700
7209 1000 1000 deschis la Piraeus Bank Timi

Parteneri

ţii suplimentare la:

ă

ători ai edificării primei Clinici de recuperare
oncologică din România, putând, totodată, câ

ă un city break pentru 2 persoane la Praga -
oferit de Agen

ă

Parteneri media

Informa

şi... tandre

şorenii generoşi vor deveni
sus

ştiga la
tombol

şi suflet bun pot face dona

şoara.


