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Imobiliare
Vând (schimb) apartament 3
camere confort 1 decomandat,
Micro 4, cu apartament 2 camere
Govândari, etaj 1-2, + diferenţă. Tel.
0743-364546.
Vând apartament la casă, zona
Îndesire lângă Facultate, compus
din: etaj cu 2 camere şi baie, hol
intrare în pod; parter cu 2 camere,
baie, hol; subsol: cameră sufragerie, bucătărie, cămară, centrală
termică; curte cu acces auto,
termopane noi şi alte utilităţi. Preţ
70.000 €. Tel. 0745-481773.
Închiriez apartament 2 camere
mobilat şi utilat complet. Preţ 110 €
lunar. Tel. 0728-568448.
Vând apartament la casă sau
schimb cu apartament 2 camere sau
o cameră Govândari + diferenţă. Ap.
are 3 camere + dependinţe. 2
camere 5,5/3,5 m şi o cameră 4/3,5
m. Se pot face încă 2 camere, curte,
garaj. Preţ 28.000 € neg. Tel. 0745027024.
Vând garsonier ă (centrală,
geamuri şi uşi termopan, baie cu
vană, laminate, izolată interiorexterior), situată la mijloc, foarte
călduroasă, + magazie pe casa
scării. Merită văzută. Preţ 11.500 €
negociabil. Tel. 0770-473621.
Vând casă P+E, 5 camere, hol
mare 7/4, baie, bucătărie, curte,
grădină cu pomi, totul este faianţă şi
gresie + termopan. Preţ negociabil.
Tel. 0770-714439, 0355-407465.
Schimb-vând casă în Dognecea, 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faian ţ ă, u ş ă metalică,
grădină. Schimb cu garsonieră cu
balcon sau vând cu 18.000 €. Tel.
0255-236325.
Închiriez apartament 2 camere
zona Luncă. Tel. 0770-546342,
0732-943380.
Vând la Moniom teren intravilan,
20 €/mp. Tel. 0752-032205. (RR)

Editorial

Vând în Bocşa Vasiova, str.
Bocşa Nouă nr.7, casă compusă din
3 camere, bucătărie, baie, holuri,
pivniţă, garaj în curte, apă, gaz,
curte şi grădină, suprafaţă totală
644 mp, în spatele grădinii un lanţ
de pământ arabil, 25.000 € neg. Tel.
0355-422897, 0771-218601. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Calea Caransebeşului, apartament 2 camere,
bucătărie, baie, balcon, etaj 4, 41
mp, are pod, acoperit cu plăci de
azbociment, 16.500 € neg. Tel.
0355-805059. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, etaj 3, cu 3 camere decomandate, gresie, faianţă, podele
laminate, termopane, centrală,
izolaţie interioară, uşile schimbate,
renovat recent, 32.000 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)
Vând în Reşi ţa garsonier ă
compusă din cameră, bucătărie,
baie, coridor, debara, 11.000 € neg.
Tel. 0748-406496. (RR)
Vând în Reşiţa şi zona limitrofă,
parcele de teren pentru construcţii
pensiuni, cabane sau heleşteie cu
apă curentă, 4 €/mp neg. Tel. 0727245233, 0770-307812. (RR)
Vând la Timişoara garsonieră în
Badea Cârţan, 22.500 € neg. Tel.
0722-129295. (RR)
Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie şi bucătărie faianţate
plus gresie, mobilată, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, grădină mare cu
60 de pomi fructiferi pe rod în jur de
700 mp, betonieră, circular, cazan
de ţuică, moară de măcinat cereale,
ocupabilă imediat, 15.000 € neg sau
schimb cu garsonieră în Timişoara.
Tel. 0731-306656, 0721-157588 (rr)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere. Tel.
0770-546592, 0769-212428. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 3
camere confort 1, etaj 1/4, dotat cu
tot ce-i nou şi modern, 29.000 € neg.
Tel. 0355-412016. (RR)

Dan Popoviciu

Toată media fierbe şi dă peste oală pe tema alipirii,
anexării Crimeii de către Federaţia Rusă. Eveniment major
în plan geopolitic, geostrategic, ce a aruncat în aer
cancelariile din Occident şi Casa Albă. Cei ca noi, adică
nespecialişti în asemenea jocuri de putere am putea
exclama pur şi simplu, cu coatele sprijinite de tăblia
barului: le-a tras-o Putin americanilor şi Occidentului! Cu
siguranţă însă, lucrurile sunt mult mai complicate şi
specialiştii, şefii de guverne şi de state, dar mai ales
păpuşarii se vor strădui să calmeze lucrurile şi să le
canalizeze înspre un status quo acceptabil.
Ce nu înţeleg este de ce se îmbăţoşează şi se crizează
politicienii şi liderii de stat din România. Oricum, jocurile
internaţionale se fac cu sau fără voia lor. Exemple sunt
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Vând în Reşiţa, zona Piaţa Sud,
apartament 3 camere decomandat,
80 mp, cu îmbunătăţiri, 35.000 €
neg. Tel. 0744-843884, 0764309560. (RR)
Vând casă în Bocşa Montană pe
strada Coşbuc, 2 camere, antreu,
cămară, bucătărie, anexe, curte şi
grădină mare, aproape de islaz
pentru doritorii de animale, 20.000 €
neg. Tel. 0741-901698. (RR)
Vând la Reşiţa, Aleea Constructorilor, garsonieră, toate utilităţile,
5000 € neg. Tel. 0746-868338. (RR)
Vând la Ezeriş loc de casă cu
grădină, situat la strada principală;
grădini extravilan şi intravilan. Tel.
0725-147778. (RR)
Vând în Folea, Timiş, casă 3
camere, grădină, curte 1424 mp,
11.000 € neg. Tel. 0752-769368. (rr)
Vând la Reşiţa 2 camere de
cămin, 10.500 € neg. Tel. 0746336863. (RR)
Vând în Reşiţa, pe G.A. Petculescu, apartament 3 camere, confort
1 decomandat cu multiple îmbunătăţiri, 37.000 € neg. Tel. 0757400900. (RR)
Vând în Bocşa casă 3 camere,
baie, gresie, faianţă, bucătărie,
cămară alimente, hol mare, baie,
anexe în curte, încă o casă în curte
cu bucătărie, cămară, magazie,
fântână, grădină mare de 1000 mp,
pomi fructiferi şi viţă de vie, 37.000 €
neg. Tel. 0761-606403, 0761646468. (RR)
Vând apartament confort doi, 2
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, gresie, faianţă, termopane,
balcon interior închis, încălzire,
schimbat uşa la intrare, termoizolat
exterior, etaj 4/4 cu acoperiş. Tel.
0771-449583.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faianţă,
termopane, centrală termică,
podele laminate, curte, anexe,
grădină pomi fructiferi, acces auto.
Tel. 0749-319691.
Închiriez apartament 2 camere,
aleea Dacia, mobilat, utilat, pe
termen lung, cu 120 €/lună. Tel.
0720-026801.
Vând teren intravilan Mehadia,
17.000 mp, FS 60 m, situat la sosea
internaţională, la 4 km de Băile
Herculane, posibilitate racordare la
apă şi curent, cu 7 €/mp negociabil.
Tel. 0720-026801.
Schimb (posibil vând) casă
lângă Reşiţa cu garsonieră sau
apartament în Reşiţa. Tel. 0743231762.
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PUBLICITATE
Vând apartament 2 camere,
Govândari, etaj 2/4 tip vagon, centrală, termopane, podele, faianţă,
izolaţie, sau schimb cu 3 camere,
17.700 €. Tel. 0740-520382.
Vând casă 2 camere, bucătărie,
baie, coridor, încălzire centrală,
ferestre termopan, izolat termic şi
fonic, magazie alimente, curte şi
terasă mare. Preţ 15.000 € neg. Tel.
0722-705675.
Vând urgent apartament 3
camere, semidecomandat, îmbunătăţit, sau schimb cu apartament 2
camere sau garsonieră + diferenţă.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.
Vând apartament 3 camere
decomandat, centrală termică,
ferestre termopan, podele, gresie,
faianţă, izolat şi schimbat uşi,
mobilă bucătărie la comandă, zona
Poliţie. Tel. 0770-538111, 0745932492.
Vând apartament 1 cameră, etaj
3/4, Reşiţa, mobilat. Tel. 0768839650.
Vând apartament 2 camere, etaj
1, Govândari, îmbunătăţiri, parţial
mobilat. Preţ 22.500 € neg. Tel.
0724-761770.
Vând apartament 2 camere
confort 1, decomandat, etaj 3/4,
centrală, podele, gresie, faianţă, uţă
metalică, foarte îngrijit. Pre ţ
negociabil. Str. Făgăraşului (lângă
Spitalul Jude ţean). Tel. 0722895420.
Vând casă str. Codrului nr. 1, 3
camere, hol, baie, bucătărie, toate
utilităţile, garaj, curte şi grădină. Preţ
39.000 €. Tel. 0728-981728.
Vând casă 3 camere, baie,
bucătărie, verandă, şpais şi pivniţă.
Preţ 35.000 €. Str. Oţelului nr. 14.
Tel. 0721-421618.
Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 €/lună. Tel. 0728-568448.
Schimb garsonieră (Moroasa II),
cu ap.2 camere+diferenţă, Moroasa
sau Luncă. Tel. 0721-595618
Vând apartament, 2 camere,
îmbunătăţit, Govândari. Tel. 0743092858.
Vând apartament, 2 camere,
confort 1, semidecomandat, parţial
mobilat, Moroasa II, etaj 4/4, bloc
acoperit, cu îmbunătăţiri: termopane, gresie, faianţă, uşă metalică.
Preţ negociabil. Tel. 0355-411615.
Ofer spre închiriere garsonieră
complet mobilată şi utilat ă,
ocupabilă imediat. Tel. 0729449230, 0732-903870.
Vând două parcele de teren în
zona Vama Naidăş, la şosea. Tel.
0743-092858.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Mai aproape mi-e DNA-ul decât Crimea
nenumărate, de multe ori pigmentate cu imagini în care
greii se fac că nu văd o mână întinsă de ai noştri a salut sau
se repoziţionează la poza de grup ce se face la finalul
întâlnirilor internaţionale. În câte ţări importante pe tabla de
şah internaţională a fost invitat preşedintele României în
vizite oficiale? Câţi dintre greii mapamondului au vizitat
oficial România în ultimul deceniu? Că tot am plecat de la
Crimea, parcă Polonia a fost agreată ca diplomat regional.
Poate mă înşel în cele scrise şi diplomaţia română face şi
tace, departe de blitzuri. Tare m-aş mira!
Şi, sincer, cred că nu e rostul meu de român de rând sămi bat capul dacă Merkel şi Obama vor sau nu să facă un
şeptic cu Băsescu. Ce ar trebui să-mi dea bătăi de cap ar fi
nivelul meu de trai, secătuit de corupţia endemică a socie-

tăţii româneşti, cu deosebit devotament implementată şi
condusă de statul român prin cine, dacă nu prin cei ce
cerşesc o strângere de mână în pauzele de cafea ale diverselor summituri. Contabilizând doar cazurile dovedite,
corupţia loveşte în politicieni, şefi de consilii judeţene,
primari, miniştri, şefi de deconcetrate (numiţi politic prin
concurs!) şi trece la profesii, onorabile: medici, profesori,
doctori, universitari. Aţi avut curiozitatea să contabilizaţi în,
hai să spunem ultimele 12 luni, sumele vehiculate în
cazurile de corupţie prezentate public de DNA şi celelalte
instituţii abilitate? Eu am încercat şi, când am trecut de suta
de milioane de euro şi am şi văzut cine i-a sifonat, am
început să cred că şi acesta ar putea fi unul dintre motivele
pentru care politicienii noştri nu prea sunt frecventabili.
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Primăria Reşiţa ne informează

Şedinţa Colegiului
Prefectural Caraş-Severin

Începând de astăzi, 18 martie 2014, muncitorii Serviciului Public “Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire”, prin sectorul
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 20
Drumuri, execută lucrări de reparaţie a carosabilului (plombe) în municipiul Reşiţa, pe tronsonul Bd.
martie a.c., ora 10,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul
Revoluţia din Decembrie - Bd. A. I. Cuza.
Pe această cale, conducătorii auto sunt rugaţi să circule cu prudenţă, respectând avertizările rutiere.
I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea
tematică:
1. Prezentarea şi adoptarea „Programului anual orientativ de
La nivelul Serviciului Public-“Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului dezvoltare economică şi socială a judeţului Caraş-Severin, pentru anul
Reşiţa” a fost constituită o comisie pentru inventarierea terenurilor din cartierele aparţinătoare ale 2014” .
municipiului Reşiţa în vederea atribuirii de păşuni, crescătorilor de animale.
2. Raport privind activitatea Direcţiei pentru Sport şi Tineret CaraşÎn acest sens, membrii comisiei vor efectua o serie de deplasări în teren, conform următorului program:
Severin, în anul 2013.
l 18.03.2014, ora 12 - cartierul Câlnic şi ora 17 - cartierul Moniom;
3. Informare privind măsurile luate în scopul prevenirii apariţiei
l 19.03.2014, ora 12 - cartierul Ţerova;
toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale.
l 20.03.2014, ora 12 - cartierul Doman;
4. Diverse.
l 21.03.2014, ora 12 - cartierul Cuptoare, respectiv ora 15 - cartierul Secu;
l 24.03.2014, ora 12 - municipiul Reşiţa.
Scopul deplasărilor este acela de inventariere a terenurilor (blocuri fizice) pentru stabilirea categoriei de
folosinţă, comparativ cu situaţia existentă în evidenţele instituţiei. În urma verificărilor va fi stabilit preţul de
închiriere/hectar într-o şedinţă de Consiliu Local.

Call Center:
Cursurile gratuite continuă

Municipiul Reşiţa va găzdui, în data de 12 aprilie 2014, primul eve-niment World Grand Prix al circuitului
Superkombat din sezonul 2014.
Pe lângă promovarea acestui gen de sport, acţiunea va avea şi un scop caritabil, o parte din încasările,
rezultate în urma vânzării biletelor, vor fi destinate Centrului Olimpic de Box şi pentru susţinerea unor cazuri
sociale deosebite de pe plan local.
7 câini de la padocul situat pe drumul
Lupacului şi-au găsit de ieri o casă. În
vederea încurajării adopţiei câinilor fără
stăpân, două dintre centrele sociale din
municipiul Reşiţa s-au implicat în
această acţiune.
Astfel, Centrul de Zi Maria a adoptat
3 dintre patrupezi iar Centrul de Servicii
de Asistenţă Socială pentru Persoane
Vârstnice - 4. Câinii sunt deparazitaţi,
crotaliaţi şi vaccinaţi.

Gest umanitar făcut de poliţişti de
Ziua Poliţiei Române
Cu prilejul Zilei Poliţiei Române şi pentru a da un
exemplu, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de
Poliţiei Judeţean Caraş-Severin au donat sânge
pentru a ajuta o fetiţă de doar trei ani.
În cursul zilei de astăzi, 19 martie a.c., poliţiştii sau prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină
Reşiţa pentru a dona sânge, iar bonurile valorice
primite au fost donate familiei fetiţei întrucât aceasta
are nevoie de o operaţie şi tratament, toate fiind
foarte costisitoare.
Ori de câte ori au ocazia poliţiştii rutieri, şi nu
numai, răspund pozitiv la apelul de a-i ajuta pe cei
mai puţin norocoşi.
Prin gestul acestora se doreşte şi o încurajare a
tuturor cetăţenilor să doneze sânge, scopul fiind
întotdeauna cel suprem: salvarea de vieţi.

Deşi unii nu au putut dona din motive medicale şi
mesajul acestora a fost unul de încurajare a
potenţialilor donatori în viitor întrucât şi ei, după
rezolvarea problemelor medicale avute, vor reveni
pentru a dona sânge.

Concurs de tir între poliţişti
Cu prilejul Zilei Poliţiei Române, în cursul zilei de
astăzi, 18 martie a.c., a avut loc concursul de tir
organizat pentru poliţiştii din cadrul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.
La competiţie au participat 21 poliţişti care au
încercat şi au reuşit să dovedească că sunt pricepuţi
la mânuirea pistoului.
Anul acesta competiţia de tir a constat în
executarea unei trageri cu pistolul „Glock”, de calibru
9 mm, asupra unei ţinte situate la 15 metri distanţă
de concurenţi. Fiecare participant a avut la dispoziţie
câte şase cartuşe pentru a nimeri ţinta şi a încerca să
obţină punctajul maxim, de 60 puncte, nu înainte de
un „exerciţiu” cu cinci cartuşe.
Locul I a fost adjudecat de ag. Covaciu Ovidiu cu
59 de puncte din 60 posibile. Pe locul doi a urmat

cms. şef Cojocaru Eronim - şeful Serviciului Resurse
Umane, iar pe locul III ag. şef principal Negru Liviu
Daniel din cadrul Serviciului Comunicaţii şi
Informatică. Lupta pentru locul II şi III a fost una
acerbă, aceste locuri fiind adjudecate după un
„baraj” între cei doi concurenţi.
Câştigătorii au fost felicitaţi de conducerea
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin,
iar cu sprijinul I.P.A. Regiunea Caraş-Severin,
Corpului Naţional al Poliţiştilor şi Asociaţiei Dinamo
aceştia au fost răsplătiţi cu diplome, medalii şi
echipamente sportive.
Trebuie menţionat la acest concurs în manşa de
calificare pentru podium au fost: un rezultat de 59
puncte, trei de 58 puncte şi 5 de 57 puncte din 60 posibile, iar în urma „barajului” au fost stabiliţi câştigătorii.

Şi-au păstrat titlurile la concursul de
tenis de masă
În cursul zilei de astăzi, 18 martie a.c., în cadrul
activităţilor organizate cu prilejul Zilei Poliţiei
Române, a avut loc concursul de tenis de masă la
care au participat 24 de poliţişti din cadrul
inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin.
Pentru ca locurile pe podium să fie câştigate de
cei mai buni, competitorii au dat dovadă de fair-play,
dar şi orele prelungite de antrenament înaintea
concursului şi-au spus cuvântul în nominalizarea
acestora.
Concursul s-a desfăşurat în sistem turneu
(fiecare cu fiecare) şi după câteva ore de competiţie
au fost desemnaţi câştigătorii.
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Şi anul acesta, ca şi anul trecut, locul I a fost
câştigat de insp. pr. Savescu Flavian din cadrul
Serviciului de Investigarea Fraudelor, urmat fiind de
ag. şef adj. Sîrbu Cristian Giani, din cadrul
Serviciului Resurse Umane (la fel ca în 2013), iar
locul III i-a revenit aceluiaşi ag. şef. Pr. Păuşanbarna Sorin, din cadrul Centrului de Reţinere şi
Arestare Preventivă.
Ca de fiecare dată, concurenţii au fost felicitaţi de
conducerea inspectoratului, iar cu sprijinul I.P.A. Regiunea Caraş-Severin, Corpului Naţional al Poliţiştilor şi Asociaţiei Sportive Dinamo Reşiţa, câştigătorii
au primit diplome, medalii şi echipament sportiv.

Un training într-un concern internaţional, un examen reuşit şi un
certificat de participare sunt argumentele cheie pentru cărăşenii care
au încheiat prima serie de cursuri la nou înfiinţata Netex Academy.
Zece persoane au absolvit la sfârşitul săptămânii trecute cursul gratuit
de dezvoltare profesională pentru operatori call center.
Ratarea unui prim curs poate însemna doar o amânare cu două
săptămâni şi o deschidere spre unul următor: În 24 martie va începe un
nou curs de acest gen la Reşiţa, iar înscrierile au început deja.
Cursul constă în cinci zile de pregătire (de luni până vineri, între
orele 9 - 17) cu formatori de la secţia training&managementul calităţii
de la firma Netex, cu sediul în Reşiţa. Participanţii au posibilitatea de a
depune un CV pentru un loc de muncă la Netex.
Pentru participarea la cursuri sunt necesare cunoştinţe minime de
operare PC. Documentele necesare înscrierii sunt cazierul judiciar şi o
atestare că solicitantul este apt din punct de vedere medical.
Înscrierea se realizează printr-un CV trimis online la
academy@netex.ro, după care persoana interesată va fi programată
pentru a efectua formalităţile de înscriere.

Atenţie pe cine invitaţi în casă!
În cursul zilei de 18 martie a.c., Poliţia Municipiului Reşiţa a fost
sesizată de către un bărbat, cu privire la faptul că a fost înşelat de
două persoane cu suma de 780 euro.
Bărbatul a declarat că în timp ce se afla cu soţia sa, pe
bulevardul Republicii, a fost abordat de un bărbat care i-a rugat să îi
arate unde este spitalul. După ce i-au arătat unde este spitalul,
bărbatul necunoscut s-a oferit să-l conducă acasă, ocazie cu care
au intrat în apartament, i-au cerut 200 de euro pentru că au o rudă
bolnavă în spital, iar înainte să plece, profitând de neatenţia
persoanei vătămate i-au mai sustras 580 de euro.
În prezent poliţiştii efectuează cercetări pentru identificarea
suspecţilor, în cauză fiind întocmit un dosar penal pentru
infracţiunea de înşelăciune.
Pentru a nu fi victime, Poliţia le recomandă cetăţenilor:
l nu invitaţi niciodată persoane necunoscute în locuinţă, nici
măcar pentru produse oferite gratuit, „comercianţi” ambulanţi;
l solicitaţi un act de identitate sau o legitimaţie! Orice persoană
care pretinde că reprezintă o anumită instituţie sau furnizor de
servicii (companie de distribuţie a gazului metan, companie de
distribuţie a energiei electrice etc.) trebuie să fie în măsură să vă
prezinte o legitimaţie iar dacă aveţi suspiciuni refuzaţi colaborarea
până clarificaţi dacă persoanele în cauză au fost trimise sau nu de
instituţia în cauză;
l manifestaţi vigilenţă când diverse persoane încearcă să vă
convingă să le împrumutaţi bani sau să achiziţionaţi produse pe
care le comercializează, sub pretextul că au fost trimise la
dumneavoastră de rude sau cunoscuţi;
l fiţi foarte atenţi la oferte „speciale” pe care vi le fac vânzătorii
ambulanţi, pentru că de multe ori, în spatele acestor tentaţii se
poate ascunde o încercare de înşelăciune;
l nu uitaţi că o parte din bunurile care vă sunt oferite de vânzători
de ocazie, prin parcări sau la marginea drumului, pot proveni din
furturi ori sunt mărfuri de origine şi calitate îndoielnică sau
contrafăcute.
Dacă vi se solicită la telefon să trimiteţi bani:
l verificaţi la sursă orice informaţie prin care vi se cere să trimiteţi
bani, prin terţi sau prin servicii de transferuri financiare rapide, unor
rude despre care vi se spune o poveste, de obicei impresionantă;
l nu trimiteţi bani celor care vă solicită acest lucru prin telefon;
trebuie să ştiţi că în caz de accident nu este nevoie de bani, ci de
îngrijiri medicale de urgenţă care sunt gratuite sau care sunt
acoperite de poliţa RCA;
l întotdeauna verificaţi dacă informaţia este adevărată, chiar
sunând la inspectoratul de poliţie din judeţul pe raza căruia vi s-a
spus că a avut loc accidentul (numerele de telefon ale tuturor
inspectoratelor de poliţie judeţene sunt disponibile pe
www.politiaromana.ro/unitati_teritoriale.htm apoi click pe judeţul
respectiv);
l sunaţi pe numărul de telefon pe care comunicaţi de obicei cu
presupusa victimă sau chiar mergeţi la locul presupusului accident
dacă este suficient de aproape; • nu daţi curs cererii apelantului de
a trimite bani sau coduri de reîncărcare pentru cartele de telefonie
mobilă.
Pentru a nu deveni victime puteţi sesiza aceste fapte şi la
numărul unic de urgenţă 112.

Ghidul divorţului in 2014:
tot ce trebuie să ştie soţii când vor să divorţeze
Noul Cod Civil reglementeaza la Capitolul VII divortul si stabileste situatiile in care
poate avea loc si variantele de solutionare.
Divortul poate avea loc:
l prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti, acceptata de
celalalt sot;
l atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav
vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
l la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani;
l la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea
casatoriei.
Sotii au de ales intre mai multe variante:
l divortul administrativ: desfacerea casatoriei de catre ofiterul starii civile;
l divortul la notar
l divortul judiciar: in fata instantei de judecata
l divortul la mediator.
DIVORTUL PRIN ACORD
In cazul in care exista acordul sotilor pentru desfacerea casatoriei, atunci acestia
se pot adresa direct fie ofiterului starii civile, fie notarului public.
Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie, din
afara casatoriei sau adoptati, ofiterul de stare civila sau notarul public poate constata
desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberandu-le un certificat de divort.
Divortul in fata notarului public se poate realiza chiar daca sotii au copii minori,
insa numai daca acestia convin, de comun acord, asupra tuturor aspectelor ce
privesc desfacerea casatoriei, si anume:
l numele de familie pe care sa il poarte dupa divort
l exercitarea autoritatii parintesti obligatoriu de catre ambii parinti
l stabilirea locuintei copiilor dupa divort
l modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare
dintre copii
l stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si
pregatire profesionala a copiilor.
De retinut ca, spre deosebire de divortul la starea civila, divortul la notar se poate
incheia chiar si daca exista copii minori cu indeplinirea conditiilor de mai sus.
Atat in procedura administrative - in fata ofiterului de stare civila, cat si in cea
desfasurata in fata notarului public, partile vor depune personal cererea. Prin
exceptie, la notar se poate si prin mandatar cu procura autentica.
Divortul prin acordul sotilor, cu sau fara minori, poate fi realizat si direct in fata
instantei de judecata dupa parcurgerea procedurii prealabile a informarii cu privire la
mediere. Daca partile ajung la un acord in cadrul procedurii de mediere, se va intocmi
un acord de mediere.
Acest acord va trebui, insa, supus ratificarii de catre instanta de judecata, in mod
obligatoriu.
Daca sotii nu se prezinta la mediator sau nu ajung la o intelegere se vor adresa
direct instantei, dupa aceasta procedura prealabila.

ANUNŢ
Primăria oraşului Oraviţa organizează concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de REFERENT
DE SPECIALITATE, clasa II, grad superior în cadrul
compartimentului Amenajare Teritoriu şi Urbanism.
Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Oraviţa,
judeţul Caraş-Severin în data de 16 aprilie 2014, ora l0, proba scrisă.
l dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de
20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Primăriei oraşului Oraviţa, str. 1 decembrie 1918 nr. 60.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008,
modificată şi completată de HG 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul Primăriei oraşului Oraviţa.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraviţa cornp. Resurse Umane şi la nr. de telefon 0255-571133 int. 13.
PRIMAR,
Jr. URSU DUMITRU

ANUNŢ
Primăria oraşului Oraviţa organizează concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de REFERENT,
clasa III, grad superior în cadrul compartimentului
CONTABILITATE al Biroului Financiar Contabil.
Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Oraviţa,
judeţul Caraş-Severin, în data de 23 aprilie 2014, ora 10, proba
scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20
de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei oraşului Oraviţa, str. 1 decembrie 1918 nr. 60.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din HG nr. 611/2008,
modificată şi completată de HG 1173/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul Primăriei oraşului Oraviţa.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraviţa comp. Resurse Umane şi la nr. de telefon 0255-571133 int. 13.
PRIMAR,
Jr. URSU DUMITRU

DACA SOTII NU SE INTELEG, INSTANTA DE JUDECATA ESTE SINGURA
OPTIUNE!
Motivele de divort sunt prevazute de noul Cod civil:
l atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav
vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila: Instanta va pronunta divortul
din culpa sotului parat sau din culpa ambilor soti, daca din dovezile administrate
reiese ca ambii soti sunt vinovati de desfacerea casatoriei.
Exista si posibilitatea, ca atunci cand din dovezile administrate rezulta ca doar
reclamantul ar fii culpabil de desfacerea casatoriei, ca cererea acestuia sa fie
respinsa ca neintemeiata.
l la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani;
l la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea
casatoriei.
Indiferent de varianta aleasa de catre soti, divortul presupune niste costuri.
In fata instantei se vor achita si taxe judiciare de timbru. Potrivit O.u.G. nr.
80/2013, tarifele taxei judiciare de timbru sunt diferite, in functie de motivele
divortului, astfel, in cazul in care cererea de divort este introdusa prin acordul sotilor,
la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot, taxa judiciara
de timbru va fi de 200 lei.
Taxa judiciara va fi de 100 lei, atunci cand, din cauza unor motive temeinice,
raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este
posibila. Tot 100 lei costa taxa pentru cererea de divort a unuia dintre soti, dupa o
separare in fapt care a durat cel putin 2 ani.
Pentru cererea introdusa de unul dintre soti a carui stare de sanatate face
imposibila continuarea casatoriei, taxa judiciara de timbru va fi de 50 lei.
EFECTELE DIVORTULUI
In ceea ce priveste raporturile nepatrimoniale, la desfacerea casatoriei sotii pot
conveni sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei. In lipsa unei intelegeri, fiecare
dintre soti revine la numele purtat dinaintea casatoriei. Exista si situatii cand instanta
poate incuviinta ca sotii sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei, chiar in lipsa
unei intelegeri intre ei.
In ceea ce priveste raporturile patrimoniale, sotul nevinovat, care suferea un
prejudiciu prin desfacerea casatoriei, poate cere sotului vinovat sa il
despagubeasca. Distinct de aceasta despagubire, Noul Cod civil reglementeaza si
prestatia compensatorie. Atentie, aceasta prestatie se acorda numai in cazul in care
casatoria a durat cel putin 20 de ani.
Partajul bunurilor comune ale sotilor, acesta va putea fi facut fie odata cu
divortul, fie ulterior, dupa obtinerea certificatului de divort sau ramanerea definitiva a
sentintei de divort.
O problema delicata ramane cu privire la raporturile dintre parintii divortati si copii
lor minori. De retinut este ca Noul Cod civil prevede in mod expres ca, autoritatea
parinteasca revine in comun ambilor parinti. De la aceasta regula, exista desigur si
exceptii.
Cabinet de avocat Colţuc, www.coltuc.ro
av. Colţuc Marius, 0745-150894

S.C. BAMBUS TRANS FOREST S.R.L. societatea în insolvenţă, on insolvency, en procedure colective prin
lichidator judiciar S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
bunului imobil:
l apartament cu două camere, bucătărie, hol, baie, balcon, arie utilă 45,63 mp înscris în CF nr. 6518 nr. top
III/2/D/2 situat în localitatea Caransebeş, str. Racoviţă, bl. A2, sc. D, parter, ap. 2, jud. Caraş-Severin.
21.600 EURO
Preţ pornire la licitaţie
Pas licitaţie
500 EURO
Taxa participare licitaţie
500 EURO
Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil a fost diminuat cu un procent de 25% .
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în
contul S.C. BAMBUS TRANS FOREST S.R.L. nr. RO97 RZBR 0000 0600 1428 7717 deschis la Raiffeisen
Bank Sucursala Timişoara. Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte de ziua de
licitaţie.
Şedinţele de licitaţie se vor relua începând cu data de 28.03.2014 ora 11, în caz de neadjudecare şedinţele
de licitaţie vor avea loc săptămânal, vineri, la ora 12 în condiţiile prezentate mai sus. Licitaţiile se ţin la sediul
lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro, şi zilnic între orele 13-14 la sediul
lichidatorului şi la telefon 0256-242823.
S.C. STEEL METAL IMPEX S.R.L. societatea în lichidare, in insolvency, en procedure colective conform
legii 85/2006 prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu
strigare:
Teren în suprafaţă de 3270 mp cu depozit combustibil, rampă, platformă betonată, 7 magazii, ateliere,
garaje, birouri, WC înscris în CF 1718 Bocşa, situat în localitatea Bocşa, judeţul Caraş-Severin
18.000 EURO
l Preţul de pornire la licitaţie
500 EURO
l Pasul de licitaţie
500 EURO
l Taxa participare la licitaţie
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. STEEL
METAL IMPEX S.R.L. nr. RO25 RZBR 0000 0600 1369 5955 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Timişoara.
Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte de ziua de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 04.04.2014 ora 12 la sediul lichidatorului din
Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal vinerea, la ora
12 în aceleaşi condiţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.relicons.ro şi zilnic între orele 13-14 la sediul
lichidatorului şi la telefon, 0256-242823.
S.C. CRISTIAN URLICH S.R.L. societatea în lichidare, in insolvency, en procedure colective conform
legii 85/2006 prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzare prin licitaţie
publică cu strigare a bunului:
1. Teren în suprafaţă de 594 mp cu casă şi bufet nr. top I/60/5, înscris în CF 1338 Oţelul Roşu situat în Oţelul
Roşu, str. Mihai Eminescu nr. 11, judeţul Caraş-Severin
29.850 EURO
l Preţ pornire licitaţie
500 EURO
l Pasul de licitaţie
300 EURO
l Taxa participare la licitaţie
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. Cristian
Urlich S.R.L. nr. RO34 RZBR 0000 0600 1246 1759 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Timişoara. Cauţiunea
şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte de ziua de licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 28.03.2014, ora 10 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea
(fosta Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul
lichidatorului şi la telefon 0256-242823.
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Deputaţii din Comisia juridică au propus mai multe amendamente
la Ordonanţa de urgenţă care modifică legea nr. 221/200 privind
condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative
asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, care stabilesc un cuantum maximal de 24.000 de
euro pentru fiecare an de închisoare pentru foştii deţinuţi politici.

Atestarea produselor tradi]ionale
Atestatul de produs tradiţional nr. 01 a fost emis de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Industrie Alimentară - în data de 6 martie 2014, în baza ordinului nr. 724/2013 - Ordin
comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerului
Sănătăţii şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
În data de 11 noiembrie 2013 în Monitorul Oficial Partea I, nr. 688 a
fost publicat Ordinul nr. 724 din 29 iulie 2013 privind atestarea
produselor tradiţionale. Ordin comun al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, Ministerului Sănătăţii şi Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor care a intrat în vigoare în termen de 30 de zile
de la data publicării.
La data intrării în vigoare a ordinului nr. 724/2013 se abrogă Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 690/2004 pentru
aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea
produselor tradiţionale, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I nr. 938 din 14 octombrie 2004.
Atestatele eliberate anterior rămân valabile nouă luni de la data
intrării în vigoare a prezentului ordin. Eliberarea noului tip de atestat se
face la solicitarea operatorului economic, după verificarea vechiului
caiet de sarcini şi a spaţiului destinat producţiei, cu respectarea
normelor impuse prin prezentul ordin.
„Când am demarat procesul de elaborare a unui act normativ pe
segmentul produselor tradiţionale am ţinut cont de marea diversitate a
produselor comercializate pe segmentul de nişă a acestor produse, a
uriaşului potenţial al produselor tradiţionale româneşti care prin
aplicarea unei legislaţii pe domeniu pot aduce beneficii considerabile
economiei rurale, în special în zonele mai puţin favorizate sau
îndepărtate, prin sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi reţinerea
populaţiei rurale în zonele respective”, a precizat ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin.
Totodată, s-a ţinut cont că în ordinul nr. 690/2004 pentru aprobarea
Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale, nu existau prevederi care să permită controlul şi verificarea
modului de producere a produselor care au fost înregistrate în Registrul produselor tradiţionale după verificarea iniţială. Astfel s-a impus
adoptarea unui nou ordin comun între Ministerul Agriculturii, Ministerul
Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
Re-atestarea şi atestarea produselor tradiţionale româneşti în baza
noului ordin va asigura o concurenţă loială între producători şi va spori
credibilitatea produselor în ochii consumatorilor.
Cei înregistraţii în Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale
(RNPT) vor avea pe etichetă un logo de produs tradiţional. Logoul
naţional este proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale. Folosirea logoului naţional fără respectarea
condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se pedepseşte conform
prevederilor legale în vigoare.
Produsul atestat ca tradi ţional va reflecta a ştept ările
consumatorilor, fiind fabricat din materii prime locale, va prezenta o
reţetă tradiţională specifică locului de prelucrare, şi va avea în procesul
de obţinere şi operaţiuni de prelucrare manuale, toate acestea
dovedind un mod de lucru tradiţional.
În urma întâlnirilor de lucru cu reprezentanţii autorităţilor semnatare
ale ordinului, dar şi cu partenerii Ministerului Agriculturii - Federaţia
Naţională a Producătorilor de Produse Tradiţionale am reuşit să
limităm în acest ordin capacităţile de producţie pentru segmentul de
“produs tradiţional” având în vedere raportul preţ-calitate comparativ
cu celelalte produse de pe piaţă.

Încă o formaţiune şi-a definitivat lista de
candidaţi pentru Parlamentul European. Lista
PPDD va fi deschisă de fondatorul formaţiunii, Dan
Diaconescu. Printre partidele care şi-au anunţat
deja listele se află PSD - cap de listă Corina Creţu,
PNL - Norica Nicolai şi UDMR - Iuliu Winkler.

Condiţiile economice vor permite reducerea
contribuţiilor de asigurări sociale şi
neimpozitarea profitului reinvestit, iar aceste
măsuri vor fi implementate curând, a declarat la
IMM Forum 2014, ministrul delegat pentru
Mediul de Afaceri, IMM-uri şi Turism.

Rezultatele simul@rii na]ionale pentru
examenul de Bacalaureat la clasele a
XI-a }i a XII-a
Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat datele privind
rezultatele probelor susţinute în cadrul simulării naţionale
pentru examenul de Bacalaureat, atât pentru elevii clasei a
XI-a, cât şi pentru elevii clasei a XII-a. Analizele efectuate
până la această dată arată că elevii clasei a XII-a au obţinut
note peste 5, astfel: 52,8% la Limba română, 67,78% la Limba
maternă, 42,51% la proba obligatorie a profilului (Matematică
sau Istorie) şi 53,92% la proba la alegere a profilului.
Situaţia pentru clasa a XI-a se prezintă astfel: la proba de
Limba română - 44,22% dintre elevi au luat note peste 5, la
proba pentru Limba maternă - 62,42%, iar la proba obligatorie
a profilului (Matematică sau Istorie) - 36,32%.
Scopul organizării de către MEN a simulării probelor scrise
de Bacalaureat, atât pentru clasa a XI-a, cât şi pentru clasa a
XII-a, este, pe de o parte, familiarizarea elevilor cu rigorile
acestui tip de examen, iar pe de altă parte, de a ajuta elevii să
conştientizeze nivelul de pregătire, înainte de Bacalaureat, şi
de a lua măsuri în consecinţă pentru îmbunătăţirea rezultatului final. Noutăţile pe care MEN le-a adus în acest an au fost
(1) includerea elevilor de clasa a XI-a în cadrul simulării şi (2)
faptul că subiectele pentru probe au fost unice, la nivel
naţional. Subiectele au fost diferenţiate, în funcţie de filieră,
profil şi specializare, şi au fost realizate de către Centrul
Naţional de Evaluare şi Examinare, în conformitate cu
modelele de examen publicate încă din luna noiembrie 2013
pe site-ul www.edu.ro.
Elevii clasei a XI-a nu au susţinut proba la alegere, având
în vedere că aria de acoperire disciplinară în clasa a XI-a nu
este similară celei de clasa a XII-a. De asemenea, elevii clasei
a XI-a au susţinut proba la Istorie (proba obligatorie a
profilului) în baza programei parcurse pentru clasa a XI-a, şi
nu a XII-a, aşa cum se procedează în cadrul examenului
naţional de Bacalaureat.
Rezultatele obţinute la simulările naţionale din anul şcolar
2013-2014 nu vor fi trecute în catalog, dar sunt analizate la
nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale
cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum
şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor
măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Bunurile cet@]enilor români
trecute în proprietatea
statului bulgar
Ordonanţă de urgenţă privind unele
măsuri temporare în vederea consolidării
cadrului normativ necesar aplicării unor
dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre
România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7
septembrie 1940, precum şi din Legea nr.
290/2003 privind acordarea de despăgubiri
sau compensaţii cetăţenilor români pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a
stării de război şi a aplicării Tratatului de
Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.
Prin actul normativ adoptat de Guvern
se aduc următoarele modificări:
l Suspendarea, pe o perioadă de 6 luni, a
emiterii unor hotărâri prevăzute de lege,
emise de comisiile judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, prin care se acordă
despăgubiri;
l Suspendarea, pe o perioadă de 6 luni, a
emiterii de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a deciziilor de
validare sau invalidare a hotărârilor comisiilor judeţene, respectiv a mun. Bucureşti;
l Suspendarea, pe o perioadă de 6 luni, a
plăţii voluntare a despăgubirilor stabilite prin
hotărârile comisiilor judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti.
Măsurile nu aduc o restrângere a
drepturilor persoanelor îndreptăţite, ci
prevăd instituirea unui interval de timp în
vederea identificării măsurilor necesare
pentru continuarea procesului de acordare
a despăgubirilor, potrivit legii.

Guvernul României a lansat a doua edi]ie a Programului de
Internship la nivelul administra]iei publice centrale
Ca şi în cazul ediţiei precedente, pe parcursul a două luni (15 iulie-15 septembrie), candidaţii selectaţi
vor participa la activităţile desfăşurate la Cancelaria Prim-Ministrului şi la Secretariatul General al
Guvernului. O noutate a acestui an o reprezintă extinderea programului de Internship la nivelul tuturor
ministerelor şi departamentelor din cadrul Executivului. Astfel, anul acesta studenţii şi tinerii absolvenţi pot
opta pentru peste 170 de poziţii de stagiar disponibile.
Candidaţii trebuie să întrunească următoarele condiţii generale: să deţină cetăţenia română; să aibă cel
mult 24 de ani la momentul debutului programului (15 iulie 2014); să fie studenţi ori tineri absolvenţi ai
programelor universitare de licenţă; să cunoască bine cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională;
să aibă cunoştinţe de bază în domeniul IT. Acestora li se adaugă condiţiile specifice descrise de fiecare
minister şi departament.
Ministerul pentru Societatea Informaţională, 16 martie 2014

l România a înregistrat, în luna februarie, o rată anuală a inflaţiei de 1,3%, depăşind media din Uniunea Europeană (0,8%), conform datelor publicate de Oficiul
European de Statistică l Peste jumătate din elevi au obţinut note sub 5 la simularea naţională a examenului de bacalaureat. Astfel, doar 36% din elevii claselor a XI-a au
trecut, în timp ce la clasele a XII-a au promovat doar 42% l Numărul pensionarilor din România a scăzut sub 5.400.000 în ultima parte a anului trecut, anunţă Institutul
Naţional de Statistică l Guvernul României a lansat a doua ediţie a Programului de Internship la nivelul administraţiei publice centrale l Primul summit bilateral de nivel
înalt între România şi Spania va avea loc în vara acestui an, după cum au anunţat şefii diplomaţiilor de la Madrid, respectiv Bucureşti l Autorităţile intenţionează să
reducă numărul de taxe şi să introducă o atmosferă de relaxare fiscală, însă trebuie mai întâi identificat rolul şi impactul bugetar al fiecăreia, a declarat pentru ministrul
Finanţelor Publice l Departamentul pentru Energie a demarat consultarea publică în vederea elaborării noii strategii energetice a României, astfel încât aplicabilitatea
noii strategii să aibă loc în intervalul 2014 - 2035 l Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în România, Huo Yuzhen, s-a aflat sâmbătă, 15 martie, la Arad, vizita
diplomatului fiind prilejuită de inaugurarea Filialei Arad a Casei Româno-Chineze l A început campania de identificare şi înregistrare a câinilor cu stăpân, proprietarii
animalelor având posibilitatea identificării şi înregistrării lor în Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân (RECS) până la data de 1 ianuarie 2015 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative (M.O. nr. 104 din 11.02.2014)
l Camera Auditorilor din România - Registrul public al
auditorilor financiari din România din 31.01.2014 (M.O. nr.
106bis din 12.02.2014)
l Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 75/2014 privind
reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în
vederea obţinerii permisului de conducere (M.O. nr. 107
din 12.02.2014)
l Ministerul Transporturilor - Anexele nr. 1-5 la Ordinul
ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea
obţinerii permisului de conducere din 03.02.2014 (M.O. nr.
107bis din 12.02.2014)
l H.G. nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a
activelor fixe la instituţiile publice (M.O. nr. 108 din
12.02.2014)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 194/2014
pentru stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune în
cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor
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de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie
guvernamentală şi al Programului privind creşterea calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor (M.O. nr. 108 din
12.02.2014)
l O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor (M.O. nr. 110 din 13.02.2014)
l Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi
persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în
zonele montane (M.O. nr. 111 din 13.02.2014)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 63/206/2014
privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute
în tabelul 2 din anexa la O.u.G. nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare (M.O. nr. 112 din 14.02.2014)
l H.G. nr. 83/2014 privind aprobarea ajutorului de stat
care se acordă producătorilor de cartofi afectaţi de
organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului
(M.O. nr. 113 din 14.02.2014)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar
2014-2015, din 14.02.2014 (M.O. nr. 115 din 17.02.2014)

l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3076/2014
privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării
naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor
scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul
şcolar 2013-2014 (M.O. nr. 116 din 17.02.2014)
l H.G. nr. 89/2014 pentru completarea Normelor de
aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 401/2013 (M.O. nr. 116 din 17.02.2014)
l Ordinul Departamentului pentru Ape, Păduri şi
Piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi
zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de
protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014 (M.O. nr.
116 din 17.02.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3080/2014
pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013
(M.O. nr. 117 din 17.02.2014)

Preşedintele chinez Xi Jinping
va efectua la 31 martie prima sa vizită
la Bruxelles cu prilejul unui turneu în
Europa. Vizita sa va fi prima vizită din
istorie a unui preşedinte chinez la
instituţiile europene.

Sârbii şi-au ales noul parlament al ţării, în timp ce locuitorii din Belgrad şi
în alte câteva oraşe au votat şi în alegeri municipale. Buletinele de vot au
inclus 19 liste de partide, coaliţii şi grupurile de cetăţeni, şapte reprezentând
minorităţile etnice. Fără multe surprize, Partidul Progresist Sârb, aflat la
guvernare, şi-a întărit poziţia profitând de un val de sprijin public după
deschiderea cu succes a discuţiilor cu privire la aderarea la UE.

Actualul prim-ministru din Slovacia a câştigat primul
tur al alegerilor prezidenţiale din Slovacia. Dacă este
ales în turul doi, programat pentru 29 martie, socialdemocraţii ar câştiga controlul asupra preşedinţiei,
parlamentului şi guvernului. Nici un partid politic nu a
reuşit acest lucru după ruptura fostei federaţii în 1993.

Crimeea
Definirea nanoalimentelor
Îngheţată gustoasă cu grăsimi puţine, ulei
îmbogăţit cu vitamine, pâine îmbogăţită cu
peşte care nu miroase a peşte: alimentele ce
con ţin nanoparticule sunt înc ă rare în
supermarketuri. Sunt acestea sigure pentru
consumatori. Încă nu există un răspuns clar.
Dar cel puţin puteţi alege în cunoştinţă de
cauză, graţie regulilor UE care cer companiilor
s ă indice prezen ţa nanomaterialelor în
alimente. Parlamentul a respins definiţia
acestora propusă de Comisie.
Nanomaterialele sunt structuri infinitezimale, cu mărimea de un nanometru. Dacă o
nanoparticulă ar avea mărimea unei mingi de
fotbal, o gogoaşă ar fi cât Regatul Unit.
Nanomaterialele penetrează corpul uman uşor
şi au proprietăţi diferite de formele mai mari ale
aceluiaşi material. Acestea sunt folosite pentru
schimbarea gustului, aromei, culorii şi
consistenţei alimentelor.
Regulile actuale UE definesc nanomateriale artificiale orice material produs intenţionat
cu mărimea mai mică de 100 nanometri.
Comisia a încercat să face definiţia mai precisă,
adăugând că nanomaterialul trebuie să conţină
cel puţin 50% din particule cu dimensiuni între 1
şi 100 de nanometri.
Pe 12 martie, Parlamentul European a
respins această definiţie, spunând că aceasta
scuteşte de cerinţele de etichetare aditivii
alimentari care există deja pe piaţă. Autoritatea
Europeană pentru Siguranţa Alimentară a
sugerat un prag de 10%.
Deputaţii europeni au cerut Comisiei
Europene să propună reguli noi, care să ia în
considerare poziţia Parlamentului.
REF. : 20140313STO38801

Cetăţenii din Crimeea au fost chemaţi să decidă, prin referendum, dacă
peninsula rămâne parte a Ucrainei, cu autonomie largă, sau devine parte
integrantă a Federaţiei Ruse. Peste 80% din cei 1.5 milioane alegători
înregistraţi au votat, 96.77% dintre aceştia au optat pentru a doua variantă.
Kievul, capitalele europene plus SUA nu au recunoscut consultarea
publică acuzând Rusia de încălcarea dreptului internaţional prin sprijinul
acordat acestei acţiuni.
În ajunul scrutinului, Rusia şi-a exercitat dreptul de veto privind o
rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU care declara referendumul din
Ucraina invalid.
Potrivit autorităţilor din Crimeea, aproximativ 135 de observatori au
monitorizat referendumul. Ei au venit din 23 de ţări, printre care Austria,
Belgia, Bulgaria, Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Letonia şi Polonia.
Aceştia nu au semnalat iregularităţi în timpul consultării publice.
În urma votului exprimat, Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat un
decret prin care Moscova recunoaşte Crimeea ca stat independent. Ulterior, împreună cu noii lideri ai Crimeii a fost semnat un acord privind alipirea
peninsulei din sudul Ucrainei la Rusia. Potrivit documentului, Crimeea intră
în componenţa Federaţiei Ruse începând de marţi, 18 martie. ''Începând cu
data primirii în Federaţia Rusă a Republicii Crimeea, în componenţa
Federaţiei Ruse se formează noi subiecţi - Republica Crimeea şi oraşul de
importanţă federală Sevastopol'', indică textul amintit. După amendarea
Constituţiei Federaţiei, pentru a permite acceptarea noilor entităţi, Duma
de Stat, camera inferioară a parlamentului federal rus, urmează să aprobe
un proiect de lege federală care să încorporeze Crimeea şi oraşul
Sevastopol în teritoriul rus, precum şi ratificarea unui tratat internaţional cu
guvernul din Crimeea pentru a face acest lucru posibil.
În lipsa unor evenimente violente scăpate de sub control, va urma o
perioadă de tranziţie pentru reglementarea problemelor de integrare a
Crimeii în sistemul economic, financiar şi judiciar al Rusiei, perioadă care
se întinde până în 2015.
La scurt timp după ce preşedintele rus, Vladimir Putin, a semnat
acordurile, preşedintele american Barack Obama a anunţat că liderii
occidentali se vor întâlni pentru a decide următoarele acţiuni.
Liderii G7 au suspendat deja aranjamente pentru un summit G8, care a
fost programat să aibă loc la Soci, în iunie, din cauza dezacordurilor legate
de Ucraina.
Vicepreşedintele american a anunţat că Rusia va fi supusă unor
"sancţiuni suplimentare" din parte SUA şi UE, în cazul în care continuă
"anexarea" peninsulei Crimeea.
Şi reprezentanţii UE dar şi liderii principalelor state din uniune au afirmat
că nu vor recunoaşte "anexarea" acestui teritoriu ucrainean.

Consimţământul PE pentru acordul comercial
UE-SUA "ar putea fi pus în pericol" dacă programul
de supraveghere în masă al Agenţiei Naţionale de
Securitate SUA (NSA) continuă, au spus deputaţii
europeni în rezoluţia care încheie ancheta privind
programul. UE ar trebui să suspende acordul cu SUA
privind datele bancare, precum şi "acordul zonei de
siguranţă" privind datele private, se arată în text, iar
lupta împotriva terorismului nu va putea niciodată
justifica supravegherea secretă şi ilegală.
La aproape 150 de ani de când Veneţia a
devenit o parte din Italia, cele cinci milioane de
cetăţeni ai lagunei şi din regiunea Veneto, participă la
un referendum fără caracter legislativ, privind
reducerea legăturilor cu Roma.
Alegătorii sunt, de asemenea, întrebaţi dacă o
Veneţie independentă ar trebui să adere la UE şi
NATO, şi să păstreze moneda euro.
Rezultatele vor fi cunoscute vineri sau sâmbătă.
Parlamentul de la Chişinău a adoptat în lectură
finală un proiect de lege care prevede restrângerea
subiectelor ce pot fi supuse referendumurilor locale,
măsura fiind luată după ce, la 2 februarie, în
autonomia găgăuză din sudul ţării au avut loc două
referendumuri, existând iniţiative de a organiza
exerciţii similare şi în alte localităţi.

Ucraina
Prim-ministrul interimar ucrainean a anunţat că
partea politică a acordului de asociere între Ucraina şi
Uniunea Europeană va fi semnată în timpul summitului din
21 martie, adăugând că partea economică va fi semnată
"mai târziu".
Semnarea componentei economice din acest acord a
fost îngheţată, la sfârşitul luni noiembrie a anului trecut, de
preşedintele înlăturat de al putere, Viktor Ianukovici.
Refuzul său a declanşat mişcarea de contestare care a
condus la schimbarea de regim.
Consiliul Uniunii Europene reunit la nivel de miniştri de
Externe a confirmat intenţia UE de a semna partea politică
a Acordului de asociere cu Ucraina la data de 21 martie la
Bruxelles.

l Franţa se pregăteşte să meargă la urne în acest weekend în alegerile locale la nivel naţional, rezultatul de la Paris, în cel puţin un aspect, este cert, capitala franceză va
avea primul primar femeie l În 18 martie au fost reluate, la Viena, discuţiile între Teheran şi şase puteri mondiale cu privire la programul nuclear al Iranului l China a
respins un raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite care acuză Coreea de Nord de comiterea de crime împotriva umanităţii l Banca centrală a Germaniei (Bundesbank) a
anunţat că anul trecut a realizat un profit net peste aşteptări de 4,6 miliarde de euro, care va fi transferat în totalitate în conturile Guvernului l Războiul sirian a marcat o
tristă aniversare săptămână trecută, trei ani de la declanşarea războiului intern l Guvernul britanic a aprobat o majorare a salariului minim pe economie cu 3%, la 6,50
lire sterline pe oră, iar noile reglementări vor intra în vigoare de la 1 octombrie şi un milion de angajaţi vor beneficia de acestea l India rămâne lider al importurilor de arme
la nivel mondial, l Preşe l Argentina, care consideră că FMI este responsabil de falimentul ţării în 2001, refuză de peste şase ani evaluările economice pe care Fondul
Monetar Internaţional le efectuează anual în ţările membre l În 16 martie s-au încheiat Jocurile Paralimpice de Iarnă desfăşurate la Sochi l Parlamentul European a
adus la zi regulile privind testarea autovehiculelor pentru ameliorarea siguranţei rutiere şi recunoaşterea transfrontalieră a certificatului de control tehnic l Comisia
electorală din El Salvador a confirmat că fostul rebel Sanchez Ceren a câştigat alegerile prezidenţiale cu 50,11% din buletinele de vot exprimate l

SeaOrbiter a primit undă verde
Construcţia facilităţii de cercetare marină numită
SeaOrbiter va începe după o campanie de finanţare publică
on-line încheiată cu succes.
Purtată în derivă de principalii curenţi oceanici, nava
permite unui echipaj de exploratori să trăiască 24 de ore pe zi,
pe o perioadă lungă de timp, în inima oceanului, acest teritoriu
vast şi puţin cunoscut, ultima frontieră de pe planetă.
Cu scopuri ştiin ţifice şi educa ţionale, programul
internaţional al acestui vas unic reprezintă, de asemenea, o
platformă de comunicare care va permite schimbul de imagini,
clipuri video şi descoperiri ştiinţifice.
Acest proiect este condus de arhitectul şi academicianul
Jacques Rougerie, înconjurat de experţi de top în cercetarea
oceanului dar şi a spaţiului şi este susţinut, între alţii, de
Ifremer, NASA şi National Geographic.
În urmă cu mai mult de 10 ani, o echipă internaţională a
început să lucreze la concepţia SeaOrbiter demarând şi
strângerea de fonduri necesare pentru construcţie. Recent a
fost lansată o campanie pe KissKissBankBank al cărui
rezultat oferă oportunitatea de a începe concret construcţia.
Suportul tuturor fanilor care au contribuit la strângerea de
fonduri permite demararea lucrărilor pentru structura numită
Ochiul lui SeaOrbiter. Suma necesară a fost de 325.000 de
euro, 1% din bugetul total, dar simbolismul asociat construirii
Ochiului va permite, se speră, strângerea restului de 30%
necesar pentru finanţarea întregului proiect estimat la 35
milioane euro.
Din înălţimea totală de 58 de metri a vasului, Ochiul
SeaOrbiter are 18 metri şi găzduieşte toate sistemele de
comunicare şi postul de observaţie. Unul din specificul navei
SeaOrbiter este acela de a permite publicului să urmărească
"pe viu" viaţa de zi cu zi a echipajului, acţiunile de explorare,
descoperirile şi facilitarea accesului la rezultatele ştiinţifice.
Această piesă centrală va marca începutul construcţiei
SeaOrbiter în Franţa, în primăvara acestui an, 31 mai fiind
data avansată în prezent.
Primele misiuni au fost deja planificate, potrivit
programului postat în spaţiul electronic de compania

SeaOrbiter:
Anul 1: Programul mediteranean
l Abisul mediteranean: descoperirea de noi specii
Pe fundul mării din Marea Mediterană se află încă domenii
neexplorate. SeaOrbiter va identifica aceste zone, va sta
acolo pentru perioade lungi de timp şi, prin hangarul submarin
unic va desfăşura un număr mare de dispozitive de explorare
submarină.
Această cercetare va permite descoperirea de noi forme
de viaţă specifice pentru aceste medii încă necunoscute.
Misiunea va fi organizată în strânsă colaborare cu Ifremer,
CNRS şi Institutul Oceanografic din Monaco.
l Căutarea urmelor unor civilizaţii scufundate
În zonele de mică adâncime, uşor de atins cu scafandri,
epavele şi urmele civilizaţiilor antice în Marea Mediterană sunt
cunoscute şi explorate.
Dar zonele mai profunde rămân neexplorate, în timp ce ele
conţin resturi protejate de vânătorii de comori şi efectele
vântului, valurilor şi luminii.
Această misiune va fi organizată în colaborare cu Institutul
francez de Cercetare Arheologică Submarină şi Comisia
pentru Patrimoniul Cultural Submarin al UNESCO.
Anul 2: Programul Atlantic
l Localizarea unui număr estimat la 10.000 de munţi
submarini necunoscuţi
Se estimează că mai mult de 10.000 de munţi submarini
aşteaptă încă să fie descoperiţi în oceane.
Deoarece SeaOrbiter pluteşte în afara zonelor obişnuite
de navigare, ea va putea explora spaţii în care există o
acumulare mare de biodiversitate oceanică.
Această misiune va fi organizat în colaborare cu cele mai
importante institute hidrografice din lume.
l Explorând abisul: noi frontiere, noi forme de viaţă
Ca şi în Marea Mediterană, modalităţile de explorarea
specifică a abisului ale SeaOrbiter vor permite descoperirea
ale unor specii necunoscute care trăiesc la mari adâncimi de
mai multe milioane de ani.
SeaOrbiter va explora, de asemenea, zone biogeografice

mitice, cum ar fi Marea Sargaselor, falia din Gulf Stream,
creasta Azore.
Aceste misiuni vor fi organizate în colaborare cu Ifremer,
CNRS, Institutul Oceanografic Woods Hole şi Institutul
Smithsonian.
https://www.youtube.com/watch?v=9kx4cQELAKI
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Magister Afaceri Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

S.C.

S.R.L.

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri
închirieri spaţii comerciale
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-221.529, mobil: 0741-039.378, 0745-114.932
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

VÂNZĂRI
Vând casă 170 mp, parter plus
etaj, situată în Reşiţa, ultracentral, 4
camere, 3 băi, 2 bucătării, anexe,
garaj, construită din cărămidă arsă.
Preţ 70.000 €. Tel. 0255-221529,
0741-039378.
Vând spaţiu comercial situat în
Reşiţa, pe bulevardul Republicii, în
suprafaţă de 80 mp, front stradal 15
ml. Preţ 34.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0741-039378.
Vând teren 4500 mp situat în
staţiunea Crivaia, la strada principală, pe malul lacului de acumulare,
front stradal 100 ml. Terenul este
lângă Aquaris. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.
Vând teren 2200 mp situat pe
Calea Caransebeşului la stradă,
front stradal 33 ml, cu utilităţi apă şi
curent. Preţ 5 €/mp. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând vilă, 270 mp, nouă, teren
de 10.000 mp, hală 300 mp,
heleşteu peşte suprafaţă de 800
mp, sau schimb cu apartament 2
camere plus diferenţa. Preţ 85.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând teren 10.000 mp şi hală
2000 mp, situate în Reşiţa pe Bd.
Ti m i ş o a r e i . P r e ţ 8 0 0 . 0 0 0 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând spaţiu comercial, situat în
Reşiţa pe b-dul Republicii, 140 mp.
Preţ 44.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Vând vilă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu băi proprii. Preţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere
situat în Reşiţa, Lunca Pomostului
et. 3/4 cu multiple îmbunătăţiri, 105
mp. Preţ 36.500 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonată, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală producţie, 850 mp spaţii administrative,
service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principală. Preţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând casă de vacanţă situată în
Moceriş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construcţie cărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată şi utilată complet, apă curentă şi menajeră încălzită prin energie solară. Preţ 35.000

€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostului, cu îmbunătăţiri
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Reşiţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Vară. Preţ 40.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

ÎNCHIRIERI
Închiriez depozit, 1000 mp, situat
în Reşiţa, Bd. Timişoarei, preţ 15.000
€/lună. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Închiriez 4 000 mp spaţiu de
producţie şi 2000 mp spaţiu de
depozitare. Preţ 3 €/mp negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat şi utilat complet, decomandat, Reşiţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lună.Tel. 0741-039378,0745-114932
Închiriez apartament 4 camere,
110 mp, situat în Reşiţa, str.
Făgăraşului (zona centrală) utilat şi
mobilat complet. Preţ 300 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat complet, situat în
Reşiţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378.
Închiriez hală 600 mp complet
utilată şi racordată la utilităţi, curte
betonată 1000 mp, spaţii administrative 200 mp cu mobilier, pentru
birouri. Preţ 700 € lunar. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0741-039378.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând cuptor cu microunde
nefolosit Whirlpool, în garanţie. Tel.
0743-364546.
Vând mobilă tineret, 2 fotolii
negre, piele, 2 fotolii scoică, un
tensiometru, kimono karate. Tel.
0721-155683.
Vând ieftin 2 uşi duble pentru băi
şi balcoane, 3 geamuri mari duble
făcute la comandă, lăcuite, cu sticle,
clanţă (fără tocuri) 300 lei toate. Tel.
0721-155683.
Vând covor persan 2,5/3,5 m,
150 lei; cuvertură pat tot persană, 50
lei neg. Tel. 0255-221036 după
orele 17.
Vând masă sticlă cu picioare
inox 90/160 cm şi 6 scaune model
diferit, spătar înalt, picioare şi braţe
inox cu piele ecologică maro. Preţ
1550 lei neg. Tel. 0255-221036
după ora 17.
Vând Play Station 3 la cutie, 12
giga, manetă + Fifa, preţ 650 lei;
Play Station 2, cip, manete, card,
preţ 260 lei; jocuri originale PS2,
PS3, PSP, 20 lei bucata. Tel. 0721414951. Vând Nokia 6300, preţ 110
lei şi Samsung digital, preţ 110 lei.
Tel. 0721-414951.
Vând urgent maşină de copiat
chei, marca Zimmerman, copiază
orice fel de chei, la preţ de 300 €,
negociabil. Tel. 0743-779631.
Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz LB80 pt. căldură, omologate, cu
tiraj natural, pt. case, stare foarte
bună, garanţie la montaj, începând
de la 400 lei/buc; convectoare pe
gaz şi GPL Lampart LB80 pentru
căldură, omologate, cu tiraj forţat,
pentru bloc, stare foarte bună,
diferite modele, garanţie la montaj,
începând de la 400 lei/buc; subwoofer 100 W, 10 ieşiri, sursă 220 V,
tv, dvd, senzori, microfoane, boxe
încorporate, profesional, aproape
nou, 150 lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Bocşa baloturi de lucernă, baloturi paie şi fân; măcinătură
pentru animale, şrot de floarea
soarelui, sorg şi triticale; ovăz de
semănat; orzoaică de primăvară;
scroafă vietnameză, 200 € neg;
porci 120-170 kg, 9 lei/kg; porci 6080 kg, 10 lei/kg; două scrofiţe gestante la 80-90 kg, 850 lei/buc neg; 2
purcei marele alb la 25 kg buc, 700
lei neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie culoare neagră, 800 lei; maşină
de cusut Singer, manuală, în stare
perfectă de funcţionare, 300 lei;
maşină electrică de cusut cu dulap
încorporat, în perfectă stare, 400 lei;
saltele în perfectă stare, diferite
mărimi, 100 lei/buc; pătuţ pentru
copii tip leagăn, cu tot cu saltea, 150
lei; măsuţă de sufragerie cu placă
de marmură, 400 lei; masă de
bucătărie extensibilă cu 6 scaune,
600 lei; dulap de dormitor, cu 5 uşi,
oglinzi pe uşi, 800 lei; televizor
argintiu cu diagonala 57 cm, 150 lei.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
Vând la Sacu junincă Holstein
gestantă, la prima fătare, 2500 lei;
cal de 8 ani, murg, 3500 lei. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa butelie cu 2
arzătoare pentru cort, 110 lei neg;
bicicletă pentru copii, 150 lei neg.
Tel. 0761-601959. (RR)

Vând la Rusova câine 1 an, de
abătut oi, capre, 200 €; câine mare
de pază, 200 €. Tel. 0761-820590.
Vând în Bocşa masă de circular
mare, cu motor trifazic de 4 KW, cu
pânză, 1000 lei; motor electric 11
KW, 3000 rotaţii, 1000 lei; cazan de
făcut ţuică, 120 l, din inox alimentar
cu răcitor de cupru, are toate
ustensilele, 1000 €; abric 250 mm,
cu motor trifazic pe el, 200 €;
reductoare noi cu ax de 40 la ieşire,
raport 1/45, 500 lei/buc; lanţ gall de
1 ţol, 100 lei metrul liniar; moară cu
motor trifazic, 200 €. Tel. 0747877713. (RR)
Vând în Timiş grâu şi porumb.
Tel. 0768-228976. (RR)
Vând în Măureni grâu şi porumb,
1 leu/kg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând în Cărbunari mânz de 1
an, semi-muran, culoare roşu murg,
2500 lei. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând la Dezeşti 45 de oi cu miei,
500 lei neg; 18 fără miei, 350 lei neg.
Tel. 0733-972055. (RR)
Vând la Re şi ţa ciob ănesc
mioritic de 6 luni, carnet de sănătate
cu toate vaccinurile la zi, 600 lei neg.
Tel. 0722-129295. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie compusă din 2 vitrine 1.20 m şi
2.15 m, comodă pentru televizor,
masă mare de 6 persoane respectiv 12, 6 scaune tapiţate, 400
lei neg. Tel. 0355-801254, 0766692697. (RR)
Vând la Oţelu Roşu ladă frigorifică cu 5 sertare, 500 lei; maşină de
spălat vase, 1000 lei; ţuică din vin,
10 lei/l; dună şi perini din pene de
gâscă, 100 lei; cort mare pentru
grădină, capacitate 6 persoane, 200
lei. Tel. 0355-401982. (RR)
Vând în Reşiţa frigider cu 5
sertare, 450 lei neg. Cumpăr aragaz
cu 4 ochiuri, aprindere electrică, pe
gaz. Tel. 0730-552734. (RR)
Vând la Valcani 2 iepe. Tel.
0767-164180. (RR)
Vând în Reşiţa veioză pentru
birou, 10 lei; veioză pentru noptieră
la dormitor, 10 lei; schiuri, 70 lei;
pereche de cizme piele culoare
neagră, mărimea 38, damă, 45 lei;
oglindă pentru hol, 1400x350, 50 lei;
suport inox pentru perie şi hârtie
igienică, 30 lei; covor persan rotund,
50 lei; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; canapea în stare foarte
bună, cumpărată din magazin,
aproape nouă, 550 lei; baterie nouă
din inox pentru chiuvetă, în cutie, 80
lei; servici din porţelan pentru condimente, 12 piese; aparate defecte pt.
piese: radio casetofon, aspirator,
prăjitor pâine; încărcătoare telefon,
5-10 lei/buc; preţuri neg. Tel. 0355415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Vând la Soceni cal de 5 ani,
3700 lei neg. Tel. 0255-521015,
0720-608347. (RR)
Vând pui de carne vaccinaţi, 5.5
lei/buc. Tel. 0759-031041. (RR)
Vând în Valeadeni iapă de 9 ani,
1800 lei neg. Tel. 0720-209120 (RR)
Vând la Reşiţa scândură de
stejar de 5 ani, tăiată şi pusă la
uscat, 1400 lei/mc; container plastic
1000 l, cu grilaj metalic şi robinet de
golire, 320 lei. Tel. 0770-853684. (rr)
Vând la Târnova vacă 6 ani,
fătată de 6 săptămâni, cu viţel, 4500
lei. Tel. 0763-698429. (RR)
Vând la Grădinari vacă gestantă
6 luni, 2800 lei; vacă fătată de 5
săptămâni, cu tot cu viţel, 3800 lei.
Tel. 0743-508299. (RR)

Vând convector pe gaz, stare
foarte bună, preţ 200 lei. Tel. 0355410523.
Vând în Reşiţa maşină de cusut
electrică marca Podolsk, 400 lei
neg. Tel. 0720-539171. (RR)
Vând în Reşiţa saltea Relaxa
dublă, pe arcuri, 200 lei neg. Tel.
0753-330950. (RR)
Vând în Reşiţa dulap cu 2 uşi,
250 lei; colţar, 450 lei; trotinetă, 50
lei; canapea de 1 persoană, 150 lei;
menghină nouă de 120 mm, 500 lei;
menghină nouă de 120 mm, 200 lei;
televizoare color, 200 lei; polizor nou
cu 2 pietre, 100 lei; circular pentru
tâmplărie, 550 lei. Tel. 0355425973, 0729-022526. (RR)
Vând în Caransebeş colţar de
sufragerie şi o măsuţă, 450 lei;
rochie de mireasă, 500 lei; cărucior
de copii, 250 lei; preţuri neg. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând la Oţelu Roşu drogherie cu
stoc de marfă, mobilier, calculator,
program de gestiune, 10.000 € neg.
Tel. 0743-287556. (RR)
Vând la Borloveni iapă 4 ani,
2500 lei. Tel. 0720-315338, 0762368703. (RR)
Vând la Cornea 3 cai,
2200/2500/3000 lei. Tel. 0756588070. (RR)
Vând la Clocotici capre la prima,
a doua şi a treia fătare, capră şi ied
la 600 lei. Tel. 0786-509366. (RR)
Vând la Lugoj moară cu ciocane
pe şasiu metalic cu un motor
monofazic de 3 KW, 1500 lei. Tel.
0721-724332. (RR)
Vând telefon Samsung S3650
Corby, telefonul este în stare foarte
bun ă, fără semne de uzură.
Accesorii complete, liber de reţea,
însoţit de cutie originală, încărcător,
3 feţe. Preţ 150 Lei. Tel. 0744592037.
Vând comodă din furnir, lungime
90 cm, lăţime 40 cm, înălţime 70 cm.
Preţ 50 lei. Tel. 0724-046454. Vând
ladă frigorifică Siemens de 320 litri,
stare foarte bună. Preţ 590 lei. Tel.
0749-044785.
Vând un grilaj metalic pentru
rafturi, reglabil, 55 lei; set baie
chiuvetă şi oglindă baie, 75 lei. Tel.
0740-520382.
Vând biciclete copii 3-4-5 ani, tv
color, 2 peruci damă (păr lung
natural). Tel. 0355-802548, 0749486188.
Vând maşină de spălat
neautomată, chiuvetă fontă, 3
apometre, haine fete slăbuţe şi
încălţăminte, 2 uşi de apartament
bloc interior. Tel. 0770-479559.
Vând strung (făcut), maşină de
găurit fixă, aparat de sudură (făcut),
rastel armă. Preţuri neg. Tel. 0748929527.
Vând 10 oi tinere cu miei. Tel.
0734-979379.
Vând 2 boxe stereo de 16 waţi, 4
ohmi, ambele în stare foarte bună.
Tel. 0741-633690, 0737-575779,
0355-807491.
Vând storcător de fructe electric
Elta, radio cu ceas Kosmodisk, fier
de călcat Mureş cu suport. Vând mai
multe telecomenzi pentru televizoare, calculatoare de satelit şi lămpi de
radio. Tel. 0737-575779, 0741633690.
Vând fier de călcat cu aburi
Tefal, încărcătoare telefoane Nokia,
dubluradiocasetofon Osaka, casete
audio şi casetă video TDK de 180
min. Tel. 0737-575779, 0741633690.
Vând 2 perechi de role pentru
copii, jaloane şi cască de protecţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.
Vând aparat de m ăsurat
glicemia, în stare foarte bună. Vând
tv color Philips cu diagonala de 71
cm, cu telecomandă. Vând tv color
Beko stereo, diagonala 51 cm, cu
telecomandă. Tel. 0737-575779,
0741-633690.
Vând în Reşiţa 2 teracote
demontate, 450 lei/buc fix, ofer în
preţ cot pentru fum, uşile, grătar. Tel.
0730-552734.
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Auto-Moto-Velo
Vând Fiat Punto înmatriculat, an
fabricaţie 1995, taxă nerecuperată,
geamuri uşi electrice, climă, folie
geamuri, arată bine. Preţ 1950 €.
Tel. 0770-714439, 0355-407465.
Vând Dacia 1400, an 1996,
verificare 2015. Preţ 550 €. Tel.
0770-714439, 0355-407465.
Cumpăr în Reşiţa Aro camionetă
la preţ convenabil, mai mult pentru
piese. Tel. 0770-853684. (RR)
Vând în Reşiţa butuci roţi spate
cu rulmenţi pentru Opel Astra model
până în 1995; ventilator pentru
radiator apă pentru Opel, 150 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând la Reşiţa Ford Mondeo, an
2002, argintiu metalizat, recent
adus din Germania, euro 4, toate
dotările, 1800 € uşor neg; jante
aluminiu 14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set;
jante tablă pe 13 şi 14, 50 lei/buc;
cauciucuri de iarnă şi vară, diferite
dimensiuni, 50-100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând la Bocşa cuplă automată
nouă pentru tractor U650, 200 lei;
cilindru de forţă nou pentru tractor
U650, pentru tiranţi, 500 lei. Tel.
0747-877713. (RR)
Vând în Timiş despuietoare
porumb. Cumpăr remorcă pe 4 roţi
pentru tractor mic. Tel. 0768228976. (RR)
Vând în Reşiţa microbuz Ford
Transit diesel, motor 2.800, 3 locuri,
1500 kg marfă, an 2004, adus recent, necirculat în ţară, înmatriculat,
stare foarte bună, 3850 € neg. Tel.
0727-245233, 0770-307812. (RR)
Vând în Măureni 2 tractoare
Steyr de 28 CP şi freză pentru
pământ puţin folosită, 4500 € neg.
Tel. 0729-854471. (RR)
Vând la Re şi ţa cauciucuri
autoturism, de vară, 195x65x15,
stare impecabilă; bicicletă mountain
bike neagră, sidefată, 310 lei neg.
Tel. 0744-759866. (RR)
Vând în Timiş Audi A6, diesel, an
2001, cârlig, înmatriculat, toate
dotările, 4000 € sau schimb pe oi.
Tel. 0764-948832. (RR)
Vând la Reşiţa bare direcţie,
spoilere, roţi şi alte piese de Dacia,
preţuri avantajoase. Tel. 0722129295. (RR)
Vând la Oţelu Roşu prăşitoare
electrică nouă, 1000 lei. Tel. 0355401982. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzină, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP valabilă până în 2015, asigurare, puţin
circulată în România, schimbat tot la
direcţie şi sistemul de frânare,
merge şi arată impecabil, taxa
plătită şi nerecuperată, 1150 € neg.
Tel. 0752-344323. (RR)
Vând la Plugova motocositoare
cu motor de Carpatina, modificată la
cutie, 2000 lei neg. Tel. 0768510819. (RR)
Vând la Valcani căruţă pe roţi de
lemn, nouă; o sanie. Tel. 0767164180. (RR)
Vând la Bocşa prăşitoare pe 4
rânduri pentru tractor Fiat 445, 400 €
neg; maşină de împrăştiat azotat,
150 € neg; maşină electrică de spart
porumbul, 900 lei neg. Tel. 0744381141. (RR)
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Vând în Lăţunaşi Vw Caddy
furgonetă, an 2002, numere de
Franţa, stare bună de funcţionare,
700 € neg. Tel. 0734-609970. (RR)
Vând la Oraviţa met erbicidat
românesc pe 2 roţi, 800 l, 800 € neg;
maşină de împrăştiat azot, tip
pâlnie, 900 lei neg; tractor Volvo, 45
CP, motor Perkins în 3 pistoane, nelucrat cu el în ţară, 2900 € neg. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)
Vând la Caransebeş Suzuki
Samurai 4x4, an 1991, motor de 1.3,
neînmatriculat, 2100 € neg sau la
schimb cu alte maşini; microbuz
Mercedes Sprinter de persoane, 16
locuri, 4200 € neg; Aro 10, 4x4,
motor de 1.4, înmatriculat, 4000 lei
neg. Tel. 0721-252861. (RR)
Vând în Reşiţa tractor U445
legumicol, an 1990, în stare bună de
funcţionare, 2650 €; semiremorcă
pentru tractor cu o singură axă,
1500 lei neg; Aro 244 motor de
Braşov, 4x4, în stare foarte bună,
800 € neg sau se poate dezmembra.
Tel. 0757-311013. (RR)
Vând în Reşiţa Ford Mondeo
Combi, an 1995, alb, motor 1.8
turbo-diesel, consum 6.5% în oraş,
geamuri electrice, volan reglabil, aer
condiţionat, 5+1 viteze, 4+1 uşi, fără
rugină, înmatriculat în România,
taxa nerecuperată, 1200 € neg; 4
roţi cu jante 165x65 R13, 350 lei
neg; bicicletă damă, 100 lei neg. Tel.
0753-330950. (RR)
Vând în Reşiţa moto sapă, 600
lei; cauciucuri de vară în stare
impecabilă, 50 lei/buc; biciclete de
copii până în 12 ani, 150 lei/buc. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând la Băuţari Mercedes-Benz
Clasa A, an 1999, înmatriculat, full
option, unic proprietar, înmatriculat
recent, taxa nerecuperată, acte la zi,
2.350 € neg; roţi de X5 şi Tuareg, cu
cauciucuri iarnă/vară pe 18; jante
BMW şi Passat pe 17; jante aluminiu
de Golf pe 13 şi 14 cu cauciucuri
iarnă/vară; preţuri 100-400 €. Tel.
0754-577166. (RR)
Vând la Măureni Audi cu 2 uşi,
motor 1.8, benzinar, consum 6.57%, an 1997, neînmatriculat, un
rând de numere roşii, roţi de rezervă
de vară, 1400 € neg; Daewoo Lanos
cu 4 uşi, an 1998, înmatriculat în România în 2010, taxa nerecuperată,
motor 1.4 benzinar, consum 5%, roţi
de rezervă de vară, 1300 € neg. Tel.
0746-944841, 0726-890348. (RR)
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Vând la Dezeşti 2 semi remorci,
3000 lei şi 2500 lei. Tel. 0728829946. (RR)
Vând la Delineşti tractor U445,
stare foarte bună, cauciucuri noi,
3700 € neg. Tel. 0784-560179. (RR)
Vând în Reşiţa Ford Fusion, an
2003, neînmatriculată, 2500 € neg.
Tel. 0746-888418. (RR)
Vând cauciucuri de vară, profil
foarte bun pe 13, 14, 15, 17 şi jante
de aluminiu de Ford pe 13 cu
cauciucuri, jante de aluminiu pe 17
de Vw cu cauciucuri, jante de al pe
16 de BMW, pe 15. Toate foarte
bune şi la preţuri atractive. Tel.
0749-044785.
Cumpăr maşini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.
Tractări auto şi asistenţă rutieră.
Tel. 0741-631795.
Transport utilaje Reşiţa. Tel.
0741-631795.
Vând Vw Passat 1,9 tdi din 2005
înmatriculat, actele zi, distribuţie şi
kit ambreiaj nou, accept orice test,
6300 €. Tel. 0728-813340.
Vând bicicletă damă, made
Germany, 21 viteze, schimbătoare
Shimano, cadru aluminiu, foarte
uşoară, cric, albă, 399 lei. Tel. 0740520382. Vând Matiz din 2004, preţ
800 € negociabil. Tel. 0748-929527.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe
www.cauciucuridirect.ro sau la
telefon 0318-110788.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Căutăm găzduire pentru un
câine la curte în Re şi ţa sau
localităţile învecinate. Asigurăm
hrana şi oferim 50 lei lunar. Tel.
0741-428415.
Caut de lucru în en-gros, posed
permis cat. B, experienţă 5 ani în
domeniu. Tel. 0786-844728.
Îngrijesc copii ce merg la
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Vrei să îţi cumperi o maşină şi ai
nevoie de părerea unui specialist?
Sunaţi cu încredere, mă deplasez
oriunde este nevoie. Tel. 0741631795.

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

Anunturi
,

Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.
Caut loc de muncă în Govândari, îngrijesc copii sau bătrâni. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Caut de lucru în orice domeniu,
ţinând cont că sunt zidar-zugravrigipsar, contactaţi-mă cu încredere,
deţin şi permis, cat. B. Mulţumesc.
Tel. 0734-686752.
Electrician profesionist, schimb
tablouri electrice, instalaţii electrice,
prize, doze, aplici, lustre, întrerupătoare, reparaţii electrice. Tel. 0728813340.
Instalator montez centrale
termice, cabine duş, chiuvete, wcuri, căzi baie, apometre, robinete
apă caldă şi rece, instalaţii pe cupru,
henco. Tel. 0740-520382.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Jurist cu experienţă în domeniul
ONG-urilor asigur consultan ţ ă,
redactare acte şi efectuarea tuturor
demersurilor necesare pentru înfiinţare de Asociaţii şi Fundaţii, şi pentru
modificarea actelor constitutive ale
acestora (schimbare sediu sau
patrimoniu, cooptare şi retragere
asociaţi etc.). Tel. 0723-846071.
Balon cu aer cald Timişoara,
zbor de agrement. Oferim zboruri de
agrement şi publicitare cu balonul
cu aer cald în Timişoara. Rezervări
şi informaţii la www.balloony.ro sau
la telefon 0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 € + tva/oră.
www.maxair.ro tel. 0755-092554.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Caut un bărbat pentru ajutor în
gospodărie, la sat. Ofer cazare,
masă şi salariu negociabil, în CaraşSeverin. Tel. 0255-261119, 0786766216.

Transport la domiciliu, gunoi de
grajd, de ovine şi bovine, la sac, 8
lei/sac. Ridic moloz din curţi şi
gospodării, defrişez pomi. Tel. 0743092858.
Doamnă divorţată, 2 copii mari,
la locul lor, doresc să i-au în
întreţinere o bătrână cu locuinţă,
eventual să plătesc chirie în Reşiţa.
Tel. 0726-537772.
Recuperez taxa auto. Tel. 0727505315.
Terapeut atestat ofer: echilibrare
energetică (sistem Reiki); reflexoterapie şi recuperare prin kinetoterapie. Tel. 0746-112665.

Matrimoniale
Tânăr drăguţ, serios, serviciu,
fără vicii, fără copii, doresc să
cunosc o fată drăguţă, maxim 35
ani, de la sat sau oraş, fără copii,
pentru prietenie-căsătorie. Tel.
0725-433684.
Pensionar caut femeie până în
68 ani, fără pensie, pentru
căsătorie. Eu 65 ani, stau la casă,
stare bună. Tel. 0723-722699.
Bărbat din Reşiţa, 43 ani doresc
cunoştinţă cu o doamnă drăguţă pt.
relaţie serioasă. Rog sms. Tel.
0751-399122. Sunt din Reşiţa şi
caut o doamnă singură pentru o
relaţie serioasă. Tel. 0770-390963.
Caut o doamnă din Reşiţa care
îşi doreşte o relaţie bazată pe
respect şi sinceritate. Tel. 0740946042.
Doreşti un nou început eu bărbat
40 ani din Reşiţa te aştept. Tel.
0726-261409.
Bărbat 52 ani, fără obligaţii,
1,75, doresc cunoştinţă doamnă
maxim 50 ani pentru prietenie,
căsătorie. Tel. 0725-348218.
Bărbat nefumător, nealcoolic, 55
ani, doresc să cunosc doamnă până
în 60 ani din oraş sau de la ţară. Rog
seriozitate. Tel. 0743-992792.
Domn 43 ani, divorţat, fără
obligaţii, doresc relaţie cu doamnă
maxim 43 ani din Caransebeş. Tel.
0747-645680.

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.
Persoană de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei,
tel. 0751-486304 la orice oră.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 19.03.2014
REŞIŢA: brutar: 1; consultant in management: 1; electrician
exploatare reţele electrice: 1; lucrător gestionar: 1; reprezentant
comercial: 1; tehnician echipamente de calcul si reţele: 1; vânzător: 1;
zidar pietrar: 1;
BOCŞA: asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1;
îngrijitor animale: 1; muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 1;

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

39 lei ............. 6 luni
54 lei ............. 9 luni
78 lei ............. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Abonamentele se pot face la factorii poştali din judeţ.
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

BĂILE HERCULANE: administrator pensiune turistică: 1; bucătar:
4; cameristă hotel: 1; femeie de serviciu: 1; îngrijitor spţtii hoteliere: 1;
lucrător bucătărie (spălător vase mari): 2; lucrător comercial: 1;
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci
mozaic, faianţă, gresie, parc: 3; muncitor necalificat la întreţinerea de
drumuri, şosele, poduri, baraje: 1; operator spălător textile: 1;
recepţioner de hotel: 3; spălătoreasa lenjerie: 1;
ORAVIŢA: confecţioner îmbrăcare volane în piele: 1; lucrător
gestionar: 2; manipulant mărfuri: 2;
TOTAL JUDEŢ: 41

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Martie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Doctorul Pavel Chirilă, şansa bolnavilor care descoperă că au cancer
pune mare bază în ajutorul monahal.
Până în prezent, în România nu există nici un centru
de recuperare oncologică.
Construirea primei Clinici de Recuperare Oncologică din România este o şansă pe care luptă să o ofere
bolnavilor de cancer în stadiu incipient, într-un efort de a
găsi o soluţie în faţa unui sistem de sănătate deficitar.
În acest demers i-au fost alături mulţi prieteni, printre
care şi medici. Cunoscutul oncolog Corneliu Mateescu,
susţinătorul acestui proiect spunea: ”Eu vin din lumea
cancerului, am scris jumătate din istoria cancerului in
România. Am 45 de ani de activitate in cancer, pentru că
vin din zona experimentală, cancerul experimental,
anamneze şi am trăit împreună cu pacienţii Institutului
Oncologic din Bucureşti, tragedia prin care trece cineva
atunci când i se spune în mod direct: „eşti bolnav de
cancer!”. Medicul doreşte să evidenţieze, de fapt,
aspectele psihologice ale bolnavului de cancer,
precizând că acel om afectat, devine un altul. Fiecare în
parte caută sprijin , fie la medicii oncologi, fie ridică
privirea spre cer şi aşteaptă ajutor de la Dumnezeu. El a
subliniat, totodată, că tragedia prin care trece un om
care descoperă că are cancer şi care nu primeşte sprijin
şi consiliere pentru a depăşii acest moment devastator.

S-a născut în 1946, la Slatina Nera, în acest judeţ,
într-o familie de oameni credincioşi, care au făcut ani
grei de închisoare în timpul bolşevicilor. A fost medic de
ţară, apoi a lucrat la Spitalul de Urgenţă din Bucureşti,
printre bolnavii care avuseseră tentative de sinucidere.
În timp ce scria cartea despre vindecările din Biblie, a
decis că trebuie să apropie actul medical de rugăciune.
După 1989, a construit Spitalul creştin Christiana din
Bucureşti, o şcoală sanitară postliceală, o editură şi o
clinică, sub acelaşi nume. Apoi a conceput clinica de
tratamente naturiste “Naturalia” şi Centrul de îngrijiri paliative „Sfânta Irina” pentru bolnavii de cancer. A ctitorit o
mânăstire de maici în Pipera, alta la Slatina Nera, o
biserică în Voluntari. Apoi a conceput clinica de recuperare oncologică „Nera”, care se ridică pe Valea Nerei.
A ajuns un doctor de renume, s-a impus în lupta cu
cancerul şi a ales să ducă această luptă chiar aici,
acasă, la Slatina Nera. Doctorul a plănuit, astfel, să
ridice aici prima clinică de recuperare oncologică,
pentru a reda speranţa de viaţă bolnavilor de cancer, cu
predilecţie celor care au aflat că au această boală.
„Acesta este cel mai dificil moment, când află că au
cancer. Acum au cea mai mare nevoie de ajutor, nu în
faza terminală. Ori noi tocmai asta dorim să-i învăţăm,
să lupte cu boala“ explică doctorul Chirilă.
Centrul va fi destinat bolnavilor aflaţi în recuperare
după tratamentele utilizate împotriva cancerului. Lupta
împotriva cancerului începe înainte ca această boală să
invadeze organismul. „Construim Clinica Nera pentru ai asista pe cei care au trecut de primele tratamente pe
drumul înspre însănătoşire, cât şi pentru a-i ajuta să
înveţe obiceiuri noi de viaţă, care să le anuleze
posibilitatea de recidivă. De asemenea, activitatea de
cercetare care se va desfăşura în cadrul centrului ne va
fi de un real folos în a înţelege mai bine prin ce trec
bolnavii de cancer şi cum putem să-i ajutăm să
trăiască”, a mai subliniat dr. Pavel Chirilă.
În România, zeci de persoane sunt diagnosticate
zilnic cu cancer, aceasta fiind cea de-a doua cauză care
sporeşte rata anuală de mortalitate la nivel naţional.
Cancerul este o boală invazivă care, acţionând pe
multiple planuri, slăbeşte organismul şi distruge
ţesuturile în care se instalează.
Motivul pentru care a ales această zonă a ţării pentru
construcţia Clinicii nu este o pură întâmplare. În primul
rând este o zonă lipsită de poluarea urbană, apoi harta
incidenţei cancerului indică zona de Vest a ţării ca
având cele mai mari valori de îmbolnăvire, după cum a
explicat chiar doctorul. Nu fără importanţă a fost şi
locaşul monastic de aici. La mănăstire sunt peste 62 de
măicuţe, care ar dori să facă voluntariat în clinică. Astfel
că, 10 măicuţe sunt licenţiate în psihologie, 14 au
calificarea de asistent medical şi două au chiar
doctoratul în medicină, se înţelege că doctorul Chirilă

Joi/20 Martie

Vineri/21 Martie

Timişoara

Timişoara

Prognoza meteo
pe următoarele 11 zile

Caransebeş

+17ºC
+3ºC

Echinocţiul de primăvară 2014
Primăvara astronomică începe joi
20 martie, odată cu echinocţiul care
are loc la ora 18 şi 57 minute. Este
momentul în care Soarele, în
mişcarea sa aparentă anuală, trece
prin punctul de intersec ţie a
eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua
fiind egală cu noaptea în orice loc
de pe Pământ.

+17ºC
+5ºC

Reşiţa
Oraviţa +13ºC
+6ºC

+16ºC
+5ºC

Luni, 24 Martie
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Aici apare nevoia unei Clinici ca cea a doctorului
Pavel Chirilă. Îngrijirea post-tratament este vitală,
pentru că organismul uman are nevoie de întărire,
revitalizare şi readaptare în urma tratamentului alopat.
Pacienţii diagnosticaţi cu cancer sunt afectaţi şi din
punct de vedere psihic de şocul că boala lor nu ar putea
fi tratată şi dezvoltă depresii, care îngreunează
tratamentul oncologic, a mai explicat Pavel Chirilă.
Clinica Nera va putea ajuta, să trăiască, peste 1.000
de bolnavi în fiecare an, în condiţiile în care apar peste
2.000 de noi cazuri de cancer în fiecare an, România
fiind printre fruntaşii Europei în ceea ce priveşte
mortalitatea în cazul cancerelor.
Fiind secretar de forum mediteraneean pe
oncologie, dr. Mateescu, susţinătorul proiectului lui
Pavel Chirilă, preciza că nu există nici o ţară civilizată
care să lase omul, lovit de soartă, fără nici un sprijin
psihologic, mai ales în cazurile în care bolnavul se
izolează şi-şi trăieşte singur propria dramă.

+22ºC
+7ºC

Sâmb@t@/22 Martie

Duminic@/23 Martie

Timişoara
Caransebeş

+22ºC
+8ºC

Reşiţa

+21ºC
+8ºC

Oraviţa +17ºC
+7ºC

Miercuri, 26 Martie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+22ºC
+9ºC

Oraviţa +17ºC
+7ºC

+20ºC
+9ºC

Marţi, 25 Martie

Nera este o binecuvântare pentru România căci se
ocupă nu numai de recuperarea intra-spitalicească, ci
urmăreşte şi starea psihică a bolnavului după
externarea din spital, ajutându-l în parcurgerea
următorilor paşi şi reintegrarea acestuia în familie şi
societate. „Lupta împotriva cancerului începe înainte ca
această boală să invadeze organismul. Construim
Clinica Nera pentru a-i asista pe cei care au trecut de
primele tratamente pe drumul înspre însănătoşire, cât şi
pentru a-i ajuta să înveţe obiceiuri noi de viaţă, care să
le anuleze posibilitatea de recidivă. De asemenea,
activitatea de cercetare care se va desfăşura în cadrul
centrului ne va fi de un real folos în a înţelege mai bine
prin ce trec bolnavii de cancer şi cum putem să-i ajutăm
să trăiască”, a spus prof. univ. dr. Pavel Chirilă, care
este şi directorul Fundaţiei Sfânta Irina.
Aceasta a fost înfiinţată în anul 1998 de către un
grup de medici - cadre universitare, cercetători,
rezidenţi, specialişti - în scopul îmbunătăţirii calităţii
vieţii bolnavilor de cancer. În 2006, fundaţia a construit
Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfânta Irina”, care are ca
scop îngrijirea specializată a bolnavilor de cancer şi
leucemie aflaţi în stadiu avansat. În cadrul acestui
centru, specialiştii oferă în mod gratuit şi fără nici o
discriminare, asistenţă medicală, socială, psihologică şi
spirituală atât bolnavilor, cât şi familiilor acestora.
Profesorul şi doctorul Pavel Chirilă trage un semnal
de alarmă asupra numărului crescut al bolnavilor de
cancer, semnalat în partea de vest a ţării. Acesta susţine că nu se cunosc cu precizie cauzele creşterii incidenţei cancerului în zona noastră, dar concluzionează că
doar o viaţă echilibrată şi o alimentaţie sănătoasă poate
prevenii această cumplită maladie şi sporeşte şansele
de supravieţuire celor diagnosticaţi cu cancer.
În judeţul Caraş-Severin sunt în jur de cinci mii de
diagnosticaţi cu cancer. Mortalitatea prin cancer este
clasată pe locul doi, după bolile de inimă, într-un clasament al cauzei decesului. Statisticile arată că unul din
40 de oameni mor din cauza acestei cumplite maladii.
Doctorul Pavel Chirilă susţine cu tărie că bolnavii de
cancer pot fii trataţi cu ajutorul unui nou tip de medicină,
medicina creştină, lucru care l-a determinat să înfiinţeze
la Slatina Nera primul centru de recuperare oncologică
a bolnavilor aflaţi la debutul cancerului. Tratamentele
folosite sunt: psihoterapia, dietoterapia, kinetoterapia şi
fizioterapia. Alimentaţia echilibrată şi sănătoasă ajută şi
bolnavii cu cancer ce primesc tratament oncologic.
Studiile arată că, la bolnavii ce se află sub tratament cu
citostatice, alimentaţia sănătoasă scade major riscul de
deces al bolnavilor.
Homeopatia este una din metodele de tratament ce
va fi folosită. Are avantajul că e lipsită de reacţii adverse.
Iar concluzia doctorului Pavel Chirilă este că într-o
treime din cazuri, cancerul se poate preveni printr-un stil
de viaţă corect.
Elena Franţ

Caransebeş

+22ºC
+7ºC

Reşiţa
Oraviţa +18ºC
+9ºC

+20ºC
+9ºC

Joi, 27 Martie

Vineri, 28 Martie

+23ºC
+10ºC

+21ºC
+10ºC

Sâmbătă, 29 Martie

Duminică, 30 Martie

Reşiţa

+19ºC/+9ºC

+17ºC/+10ºC

+15ºC/+8ºC

+14ºC/+8ºC

+15ºC/+9ºC

+12ºC/+7ºC

+13ºC/+6ºC

Timişoara

+22ºC/+10ºC

+22ºC/+10ºC

+19ºC/+9ºC

+19ºC/+7ºC

+18ºC/+9ºC

+16ºC/+7ºC

+15ºC/+4ºC
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