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Imobiliare
Vând urgent casă 2 camere,
garaj, curte, grădină. Preţ
negociabil. Tel. 0723-896992.
Schimb/vând casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faianţă, uşă metalică, cu
garsonieră cu balcon. Preţ 18.000 €.
Tel. 0255-236325.
Vând/schimb apartament 3
camere, confort 1 decomandat, etaj
1, Micro 4, cu apartament 2 camere,
etaj 1-2 Govândari + diferenţă. Tel.
0743-364546.
Închiriez apartament cu o
cameră. Tel. 0742-942748.
Vând casă Triaj, 3 camere,
bucătărie, grădină mare. Tel. 0742258882.
Vând garsonieră spaţioasă cu
îmbunătăţiri, preţ neg. Tel. 0785463898.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat şi utilat complet. Preţ 110 €
lunar. Tel. 0728-568448.
Vând 2856 mp teren (grădină) în
Bocşa II, limitrof cu intravilanul,
intabulată, pretabilă la orice fel de
construcţii, acces la două capete.
Preţ 1 /mp neg. Tel. 0743-738531.
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.
Vând apartament confort 1
semidecomandat, în Moroasa 2,
etaj 4/4, bloc acoperit, cu îmbunătăţiri, gresie, faianţă, termopane,
centrală termică, uşi metalică, sau
schimb cu garsonieră conf. 1 tot în
zonă + diferenţă. Preţ negociabil.
Rog seriozitate. Tel. 0355-411615.
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)

Editorial

Vând în Reşiţa, zona Piaţa Sud,
apartament 3 camere decomandat,
80 mp, cu îmbunătăţiri, 35.000 €
neg. Tel. 0744-843884, 0764309560. (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. 0731-306659, 0721-157588 (rr)
Vând la Denta, Timiş, casă
nouă, salon 12x5 m, baie, 2 camere
în roşu, suprafaţa totală curte+casă
1000 mp, 16.000 €. Tel. 0740530349. (RR)
Vând la Moniom teren intravilan,
20 €/mp. Tel. 0752-032205, 0255232922. (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 la Bărbosu casă 2 camere,
bucătărie, cămară, pomi fructiferi,
teren arabil. Tel. 0744-381141. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe G.A.
Petculescu, apartament 3 camere,
confort 1 decomandat cu multiple
îmbunătăţiri, 37.000 € neg. Tel.
0757-400900. (RR)
Vând în Folea, Timiş, casă 3
camere, grădină, curte 1424 mp,
11.000 € neg. Tel. 0752-769368. (rr)
Vând apartament 2 camere,
confort 2, etaj 4/4, 19.000 € neg. Tel.
0722-820910, 0761-606403. (RR)
Vând în Bocşa casă 4 camere,
baie, bucătărie, cămară alimente,
hol mare, baie, anexe în curte,
cămară, magazie, fântână, grădină
mare de 1650 mp, apă, gaz,
canalizare, 30.000 € neg. Tel. 0720382827, 0761-348045. (RR)

Dan Popoviciu

O căutare în dicţionarul limbii române ne arată că
frustrarea, din punct de vedere sociologic dar şi psihologic
este “o stare afectivă negativă, creată unui individ sau unui
grup, atunci când o reacţie orientată spre un scop este
contrariată sau când aspiraţiile cresc peste nivelul mijloacelor
disponibile pentru realizarea lor; sentiment generat de
această situaţie”. Un fel de fandaxie, dacă ar fi să ne
întoarcem în timp.
Ce m-a trimis la dicţionar? O ştire citită chiar de dimineaţă.
O fetiţă din minunata noastră ţară a participat la un concurs
dedicat descoperirii de noi talente, show organizat de o televiziune, tot din minunata noastră ţară. Felul în care a interpretat
o melodie a lăsat fără cuvinte publicul şi pe juraţi. Videoclipul a
făcut milioane de vizualizări pe net, cu o sumedenie de
comentarii extaziate. Fetiţa nu a prins însă, finala concursului!

Preţ 1,5 lei
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Închiriez în Reşiţa, în spate la
Renk, lângă izvor, sălaş, are casă 2
camere, grajd pentru animale, pomi
fructiferi, suprafaţa terenului este
1.3 ha, preţ 100 € lunar. Tel. 0740085778. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere confort 1, etaj 1/4, dotat şi
utilat cu tot ce este nou, 30.000 €
neg. Tel. 0770-479181. (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.0761-606403,0761-646468
Vând în Reşiţa, Micro 2,
apartament 2 camere, cu centrală,
izolat termic, termopane, faianţă,
gresie, podele, etaj 2/4, 17.500 €
sau schimb cu apartament 3
camere, ofer diferenţa. Tel. 0728813340. (RR)
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 la Şoşdea casă construită
din cărămidă în 2007, compusă din
6 dormitoare, baie, 3 coridoare
lungi, anexă, grădină de 1276 mp,
casa şi grădina intabulate, 40.000 €
neg. Tel. 0758-923581. (RR)
Persoană fizică cumpăr apartament în Reşiţa, confort 1, 3 camere.
Tel. 0729-351291.
Vând apartament 2 camere,
confort 2, parter, Govândari. Tel.
0759-077067.
Vând apartament 1 cameră
mobilat şi utilat în Reşiţa str. Victoriei
bl. 3, bloc cărămidă, etaj 1, gresie,
faianţă, laminate, centrală, internet,
antenă satelit. Preţ 16.500 €. Tel.
0720-001425.
Schimb garsonieră în Moroasa,
cu apartament 2 camere în
Moroasa, Luncă + diferenţă. Tel.
0355-410594.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, 2 băi, parter
înalt, bloc 4 etaje, Făgăraşului, preţ
29.000 € neg. Tel. 0771-390864.
Vând apartament 2 camere,
Moroasa, bloc de cărămidă, etaj 2.
Tel. 0770-599801.
Vând grădină pe dealul Ciorii,
480 mp. Tel. 0770-599801.
Vând apartament 2 camere,
Govândari, etaj 2/4, centrală,
termopane, podele, faianţă, gresie,
izolaţie. 17.900 € neg sau schimb cu
3 camere. Tel. 0740-520382.
Vând teren intravilan în Reşiţa,
pe calea Caransebeşului, km 1-2.
Tel. 0722-630097.
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PUBLICITATE
Vând apartament 2 camere, tip
vagon, în Govândari, termopane,
faianţă, gresie, podele, centrală,
etaj 2/4 complet mobilat, utilat
20.300 € neg. Tel. 0728-813340.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faianţă,
podele laminate, termopane,
centrală termică, curte, anexe,
grădină, pomi fructiferi, viţă de vie,
acces auto. Tel. 0749-319691,
Vând apartament confort doi, 2
camere, bucătărie, baie, coridor,
balcon interior închis, gresie,
faian ţ ă, termopane, încălzire,
schimbat uşa la intrare, termoizolat
exterior, etaj 4/4 cu acoperiş, Micro
2 piaţa Intim. Tel. 0771-449583.
Închiriez apartament 2 camere,
p a r t e r, n e m o b i l a t , M i c r o 2 ,
Govândari. Tel. 0355-803016,
0759-077067.
Vând teren la Bratova. Bratova
este la 1 km de cartier Ţerova, 6 km
de Reşiţa. Tel. 0725-763784.
Vând casă, str. Oţelului nr. 14, 3
camere, bucătărie, baie, spaiţ,
verandă şi pivniţă. Preţ 35.000 €.
Tel. 0721-421618.
Vând casă în zona Muncitoresc,
5 camere, mansardă, îmbunătăţit,
toate utilităţile, singur în curte. Preţ
52.000 € neg. Tel. 0754-827844.
Vând apartament o cameră în
Reşiţa, 39 mp. Tel. 0768-839650.
Vând urgent apartament 3
camere conf. 1 semidecomandat,
îmbun ătă ţit, sau schimb cu
apartament 2 camere sau
garsonieră + diferenţă. Tel. 0355802548, 0749-486188.
Vând teren intravilan în Bocşa,
3095 mp, preţ 20 €/mp + bonus
2800 mp teren alipit dar ce necesită
defrişare. Tel. 0737-131376.
Vând teren 5755 mp, în zona
industrială Bocşa. Preţ 23 €/mp
negociabil. Tel. 0737-131376.
Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, hol, curte, grădină, renovată
interior. Posibilitate construcţie în
curte. Tel. 0748-929527.
Schimb cameră cămin cu o
cameră cu garsonieră confort 1 plus
diferenţă 1000 €. Tel. 0752-055987.
Vând în zona Luncă la blocurile
din cărămidă, pe bd. A.I. Cuza,
apartament 2 camere, 59,7 mp,
decomandat, blocul 32 parter. Preţ
negociabil. Tel. 0720-311810.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, în Luncă lângă Poliţie.
Izolat termic, ferestre termopan,
centrală termică, bucătărie utilată,
podele, parchet, gresie, faianţă.
Schimbat uşi, uşă metalică. Tel.
0770-538111, 0745-932492.
Schimb, posibil şi vânzare, casă
la 25 km de Reşiţa, cu apartament
sau garsonieră în Reşiţa. Tel. 0743992792.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Despre frustrări
Să nu te adulmece un pervers sentiment de frustrare?
Doi funcţionari de stat, care se ocupau cu controale fiscale
la firmele arondate instituţiei ai căror angajaţi erau, au fost
trimişi în judecată pentru sume de bani primite de la unii dintre
afacerişti în scopul iertării acestora de păcate. Doar unul
cerea şi primea, dar împărţea cu celălalt, cel mai probabil
pentru linişte. Primul a primit închisoare cu suspendare,
celălalt cu executare!
Ofiţerii şi subofiţerii din Poliţie, mai exact cei de la furturi,
pierd zile, nopţi la rând pentru a prinde infractorii. Îi găbjesc pe
cei în cauză, le fac dosare şi îi predau justiţiei. Care, ca un bun
samaritean, pe cei mai mulţi îi eliberează. Frustrare?
Copilul tău, elev, se bate la premiu cu odrasla unui individ
mai cetăţean decât oricare alţii. Al tău, cam afon ce-i drept şi
pe deasupra inamic cu combinaţiile rogvaivului pierde an de

an coroniţa. De ce? Aţi ghicit! Profesorii care nu-i pot refuza
nimic baştanului îţi trântesc copilul nu pe bază de simţ estetic
ci, pentru că nu face vocalize măcar ca Salam şi că, pe pânză,
el vede apele mereu tulburi şi nu limpezi, aşa cum este şi cum
cere programa şcolară. Vă vine să spuneţi, sănătos să fie! Da,
dar nu amuşină frustrarea?
Închei cu apostrofarea unei tanti care, ea crede, a ajuns
acum pe cai mari. Nişte lucrători în presă au scos pe piaţă un
cotidian critic, critic rău! Mai ales cu ştabii de care depindea
succesul material şi de societate al madamei. Care, într-o zi
dă nas în nas cu unul dintre redactori: “Nu vă mai terminaţi
tâmpeniile, băi frustraţilor?” Acuma, vă întreb pe voi: o fi fost
de bine, o fi fost de rău, chestia aia cu frustrarea? Oricum, şefii
ei au considerat că e de rău şi, din cauza frustrărilor (sic!) au
pus umărul la dărâmarea şandramalei.
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Primăria Reşiţa ne informează
Societatea pentru Cultură „Metarsis”-activităţi şi servicii de cultură urbană şi artă
contemporană în parteneriat cu Primăria Municipiului Reşiţa organizează joi, 27 martie
2013, de la ora 19:30, un triplu eveniment: vernisajul expoziţiei inedite de fotografie
veche: Resicza - Resitza - Reşiţa, dublă lansare de carte, în prezenţa autorului - dr. Larry
L. Watts-: Cei dintâi vor fi cei din urmă – România şi sfârşitul războiului rece (Ed. Rao2013), Aliaţi incompatibili. România, Finlanda, Ungaria şi al Treilea Reich (Ed. Rao, 2014)
şi un concert susţinut de Albert Tajiti (pian), Sorin Romanescu (chitară) şi Elena Morariu
(voce).
Invitaţi speciali ai evenimentului sunt: dr. Larry L. Watts, prof. dr. Sabin Păutza, gen.(r)
Ioan Talpeş, dr.ist. Carmen Albert, jurnalistul Mario Balint.
Intrarea va fi pe bază de invitaţii, care pot fi procurate de la librăria Semn de Carte din
Reşiţa, str. Libertăţii nr. 13 (tel. 0355 88 17 33).
Evenimentul are loc la Sala Lira a Liceului de Artă „Sabin Păuţa” Reşiţa.

În vederea asigurării unor condiţii igienico-sanitare corespunzătoare, SC Pieţe Reşiţa
SRL poate pune, gratuit, pet-uri sterile la dispoziţia producătorilor de lactate. Vor fi oferite
recipiente cu închidere ermetică tuturor celor care comericalizează lapte în pieţele
reşiţene. Pet-urile se găsesc la biroul unde se află cântarul consumatorului şi pot fi
ridicate de luni până duminică, între orele 7-19.

Biblioteca Municipală Reşiţa se alătură campaniei naţionale de incluziune digitală
“Hai pe net!”, organizată de Fundaţia EOS România în parteneriat cu telecentre, biblioteci
publice, şcoli, Puncte de Acces Public la Informaţie (PAPI) şi alte organizaţii şi instituţii,
dedicate alfabetizării digitale în România, şi desfăşurată în perioada 24-30 martie 2014.
Astfel, vor fi organizate sesiuni de informare despre importanţa incluziunii digitale. Pe
lângă aceste sesiuni, cel puţin 30 de tineri vor avea parte de evaluarea şi formarea
competenţelor digitale cu ajutorul aplicaţiei Skillage. Nu vor fi uitaţi nici seniorii care vor
beneficia de cursuri de iniţiere în utilizarea unui calculator. Acţiunile vor avea loc la filiala
de pe Strada George Enescu nr. 4.
Campania se desfăşoară în 30 de ţări, având scopul de a oferi sprijin în obţinerea de
cursuri de formare şi certificare în domeniul TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii)
şi/sau acces la locuri de muncă.
La nivel naţional se doreşte implicarea a cel puţin 120 de telecentre care să recruteze
minimum 3000 de participanţi care să beneficieze de instruirile TIC şi oportunităţile oferite
în cadrul campaniei.

În perioada 3-20 martie 2014, Direcţia de Asistenţă Socială a eliberat tichete de
călătorie gratuite unui număr de 5681 de pensionari, după cum urmează:
l 1749 de pensionari cu vârsta sub 70 de ani care locuiesc în cartierele Lunca Bârzavei,
Câlnic, Ţerova şi Moniom;
l 1519 pensionari cu vârsta de peste 70 de ani care locuiesc în cartierele Lunca
Bârzavei, Câlnic, Ţerova şi Moniom;
l 1017 pensionari cu vârsta sub 70 de ani care locuiesc în cartierele Triaj, Lunca Pomostului, Centru Civic, Muncitoresc, Stavila, Lend, Marginea, Cuptoare, Secu şi Doman;
l 1396 de pensionari cu vârsta de peste 70 de ani care locuiesc în cartierele Triaj, Lunca
Pomostului, Centru Civic, Muncitoresc, Stavila, Lend, Marginea, Cuptoare, Secu şi Doman.
Tichetele sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni iar cele care nu au fost utilizate
rămân valabile. Pensionarii care, din diverse motive, nu au ridicat încă tichetele o pot face
în primele 15 zile ale fiecărei luni.

În cursul săptămânii 17-23 martie 2014, lucrătorii Sectorului “Spaţii verzi” din cadrul
Serviciului Public - “Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” au constatat că florile plantate în
rondurile, amenajate în zona centrală (Centru Civic, intersecţie hotel Rogge), au dispărut.
Ca atare, au fost realizate lucrări de completare cu un număr de 300 de flori.
Pe această cale, rugăm cetăţenii municipiului Reşiţa să nu producă distrugeri ale
spaţiilor verzi şi să se implice, în măsura posibilităţilor, la acţiunile desfăşurate, până în
data de 15 aprilie, în cadrul campaniei “Curăţenia de primăvară”.

Institu]ia Prefectului - Jude]ul Cara}-Severin organizeaz@ joi, 27
martie a.c., la sediul Palatului Administrativ, Sala de protocol Cabinet prefect, urm@toarele:
l şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având următoarea
tematică:
1. Analiza numărului de medici la nivelul judeţului Caraş-Severin.
2. Prevederile şi stadiul realizării lucrărilor prevăzute în Proiectul „Modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin”.
3. Diverse.
l şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu începere de la
ora 12,00, având următoarea tematică:
1. Raport privind starea învăţământului profesional şi tehnic la nivelul Judeţului CaraşSeverin în contextul legislaţiei actuale. Evaluare asupra progresului înregistrat în
implementarea Planului Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI).
2. Informaţii privind direcţiile principale de dezvoltare ale infrastructurii rutiere în
judeţul Caraş-Severin, programul de reabilitare a drumurilor judeţene.
3. Diverse: - Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog Social
a Judeţului Caraş-Severin din data de 26.02.2014.

Înscrierea pe listele electorale speciale
Potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru
alegerea membrilor din România în Parlamentul European, adoptat prin HG nr. 80 din 12
februarie 2014, cu 60 de zile înainte de data alegerilor cetăţenii cu drept de vot ai statelor
membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau reşedinţa în
România, pot face cereri de înscriere pe listele electorale speciale. Acestea se depun în
scris la primarul localităţii de domiciliu sau reşedinţă, însoţite de un document de
identitate valabil. Modelul cererii de înscriere a fost aprobat prin HG nr. 109 din 19
februarie 2014.

2

| 27 Martie - 2 Aprilie 2014 | PRISMA

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a
Consiliului Local Re}i]a din data de 25 martie 2014
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 13 - Atelier Administraţie
Cimitire şi Pompe Funebre - pct. 13.53 din anexa la H.C.L. nr. 2016/2012 privind modificarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public - "Direcţia pentru
Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi
Deszăpezire".
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a
Municipiului Reşiţa.
3. Proiect de hotărâre privind contractul de închiriere dintre Clubul Sportiv Gloria Reşiţa şi
Asociaţia Fotbal Club Municipal Reşiţa 2012.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 311 din 26.11.2013 privind
aprobarea acordului de principiu a Consiliului Local al municipiului Reşiţa în vederea
schimbării destinaţiei unor imobile situate în cartierele Cuptoare, Secu şi Doman cu statut de
grădiniţe, şcoli generale, respectiv dispensar uman, în locuinţe.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de atribuire a locuinţelor de serviciu
pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi serviciilor publice
de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Reşiţa, precum şi regulamentul de atribuire
a locuinţelor de serviciu pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al
Primarului şi Serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Reşiţa.
6. Proiect de hotărâre privind acceptarea transmiterii unui teren în suprafaţă de 80 ha
aferent Cazărmii 2753 Reşiţa - Moniom (Poligon) din domeniul public al Statului şi din
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Reşiţa şi în
administrarea Consiliului Local al municipiului Reşiţa.
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării şi modificării Caietului de sarcini şi a
proiectului Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activităţilor de deratizare,
dezinsecţie şi dezinfecţie în municipiul Reşiţa.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesului gratuit în incinta Complexului de Sport şi
Sănătate (Bazinul de Înot) a copiilor de la Asociaţia "Pentru fiecare copil o familie".
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statutului de funcţii al Serviciului
Public - "Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa" de
sub autoritatea Consiliului Local.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei taxe practicată de S.C. Pieţe Reşiţa SRL, în
insolvenţă, în perioada sărbătorilor Pascale.
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea nr. top. G100/i/50/12/2/2/b/2/1/a/3/a/2/b/2/b/1/b
prevăzut în art. 1 şi art. 2 al H.C.L. nr. 148 din 29.05.2007 privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 24,61 mp
teren, Bd. Republicii nr.4, scara 4, în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei
existente către doamna Chiba Florica.
12. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al Municipiului Reşiţa şi
trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa şi concesionarea fără licitaţie a terenului în
suprafaţă de 2 mp identificată în C.F. nr. 3722 Cîlnic, nr. top/cadastral G100/m/1/46/2/c/1/1/c,
în vederea extinderii construcţiei existente cu o scară de acces, situat în Reşiţa, B-dul
Republicii nr. 22 parter, către SC METEX BIG SA pe o perioadă de 49 ani.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a unui teren în suprafaţă de 55 mp. din suprafaţa
identificată în C.F. nr. 32974, nr. cad. 4445, top. G100/m/5/1 situat în Reşiţa, Parcul
Siderurgistului şi dezlipirea acestuia în vederea intabulării imobilului toaletă publică.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea dezlipirii / dezmembrării terenului în
suprafa ţ ă de 700 mp din suprafa ţa identificat ă în C.F. 7 Câlnic nr. top
285/b/2/a/2/b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, situat în
municipiul Reşiţa, str. Briţca nr.5
15. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 355 din 28 septembrie 2010 privind
acordul de principiu cu privire la vânzarea fără licitaţie publică a spaţiului construi situat în
Reşiţa, Cartier Câlnic, str. Grădişte nr. 71, potrivit legii nr. 341/2004 către domnul Florea
Adrian.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la
S.C. "TERMO SERV CET" S.R.L.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului de funcţii al Serviciului Public
"Direcţia de Asistenţă Socială" de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa.
18. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs pentru personalul din
aparatul de specialitate al Consiliului Local.
19. Proiect de hotărâre privind instituirea Normelor pentru reglementarea şi controlul
acţiunilor de strângere de fonduri pe raza Municipiului Reşiţa.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL 443/2009 privind
aprobarea "Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public", a
"Permisului de Spargere/Intervenţie" şi a "Procesului verbal de predare-primire amplasament
pentru spargere".
21. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 2.2. la Caietul de Sarcini pentru
efectuarea serviciului de transport public local prin curse regulate în Municipiul Reşiţa aprobat
prin H.C.L. Nr. 178/08.06.2011 pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Reşiţa, prin licitaţie publică deschisă.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului jucătorului Ponoran George-Petrişor
de la Instituţia Publică Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa către Clubul Sportiv Ardealul
Cluj.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art. 3 din H.C.L. nr.
30/28/.01.2014.
24. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare transmis Bibliotecii
Judeţene "Paul Iorgovici" asupra unor spaţii.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Consiliului Local al
municipiului Reşiţa şi Municipiul Reşiţa pe de o parte şi Protopopiatul Ortodox Român Reşiţa.
26. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public al Municipiului Reşiţa şi
trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşiţa a terenului în suprafaţă de 5 mp identificat în
C.F. nr. 3722 Cîlnic, nr. top G100/z/5/51/a şi modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr.
117/26.04.2005 privind concesionarea unui teren pentru extinderea construcţiei existente
domnului Truţan Eugen-Gelu.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului
Local nr. 467/15.12.2009 privind aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local în
vederea realizării unei săli de sport pe terenul de zgură alăturat Liceului "Mircea Eliade" şi
modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 19/28.01.2010 privind
transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii S.A. Bucureşti a unei
suprafeţe de 3300 mp teren pe durata executării lucrărilor de construcţie a unei Săli de Sport în
Reşiţa, str. Făgăraşului, F.N.
28. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent
clădirii situată în Reşiţa, Aleea Trei Ape, Bl. 2, sc. 2, Ap. 3, judeţul Caraş-Severin datorat
bugetului local al Municipiului Reşiţa pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 de Asociaţia
Handicapaţilor Neuromotori Reşiţa.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului contabil şi a contului de profit şi
pierdere ale S.C. "CET 2010 REŞIŢA" S.R.L. - în insolvenţă, pe anul 2013.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la
S.C "CET 2010 REŞIŢA" S.R.L. - în insolvenţă,
31. Adresa domnului Purec Petrică Ionuţ Sebastian privind încetarea mandatului de
consilier local, înregistrată la Registratura Consiliului Local al municipiului Reşiţa cu nr.
5691/18.03.2014.
32. Diverse.
Toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate.

Tot ce trebuie s@ }tii despre cesiunea de crean]@
Recuperarea debitelor de la rau platnici a devenit un subiect de interes clar pentru toti profesionistii, fie ca
suntem consultanti financiari, auditori fiscali, juristi sau antreprenori. Mai presus de orice, in conditii de criza
economica, vom miza in mod substantial pe echilibrarea fluxului de numerar, pentru sustinerea nivelului optim
de lichiditati.
Cesiunea de creanta este contractul prin care un creditor transmite o creanta a sa, unei alte persoane cu
titlu gratuit sau oneros.
Creditorul care transmite creanta se numeste cedent, persoana care preia creanta se numeste cesionar,
iar debitorul despre a carui creanta este vorba este debitor cedat.
Cesiunea de creanta este un contract incheiat intre cedent si cesionar, fata de care, debitorul cedat are
calitatea de tert.
Cesiunea de creanta este reglementata de art. 1566-1614, Titlul VI din Noul Cod civil.
Conditii
l sa indeplineasca toate conditiile de validitate a contractelor;
l contract consensual cu exceptia situatiei cand cesiunea este cu titlu gratuit;
l sa priveasca o suma de bani;
l sa fie o creanta cesibila;
l sa fie notificata debitorului sau acceptata de debitor pentru opozabilitate.
a. Fiind un contract, cesiunea de creanta trebuie sa aiba toate elementele unui contract, capacitate, cauza,
obiect. Acest lucru inseamna si ca se poate cere anularea sa pentru lipsa unuia dintre elemente.
b. Cesiunea de creanta este un contract consensual, dar poate sa apara in cadrul unui alt contract, ca
vanzarea-cumpararea, darea in plata, schimb sau donatie.
Daca cesiunea de creanta are loc cu titlu oneros atunci ii sunt aplicabile regulile din contractul de vanzarecumparare sau din contractul caruia ii este asimilata.
In situatia in care cesiunea de creanta are loc cu titlu gratuit, este o donatie si trebuie sa respecte regulile
de la contractul de donatie, fiind obligatorie forma autentica pentru validitatea contractului.
Avand in vedere ca cesiunea de creanta are loc la data transmiterii titlului de creanta de la cedent la
cesionar, cu atat mai mult este necesara forma scrisa a cesiunii.
c. Cesiunea de creanta trebuie sa priveasca o obligatie care sa constea in plata unei sume de bani. Cesiunea de creanta constatata printr-un titlu nominativ la purtator este reglementata distinct de Noul Cod civil.
d. Cesiunea de creanta poate privi creante rezultand din contract de locatiune, promisiune de vanzare,
schimb, creante afectate de modalitati sau creante viitoare. Dar sunt si creante care sunt incesibile, cum sunt
pensiile de intretinere, salariile pana la o anumita cota - in considerentul ca trebuie sa asigure limitele de
asigurare a existentei, alte drepturi personale.
e. Desi in principiu este un contract consensual, incheiandu-se valabil prin acordul de vointe, pentru a fi
opozabila, cesiunea de creanta trebuie notificata debitorului cedat sau acceptata de acesta. Forma scrisa
este necesara pentru opozabilitate si pentru a proba contractul si continutul acestuia.
Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro, av. COLTUC MARIUS, 0745150894

Festivitate de avansare
Cu prilejul aniversării a 192 ani de existenţă a Poliţiei Române, la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Caraş-Severin a fost organizată festivitatea de avansare în grad a 130 de poliţişti.
La festivitatea organizată astăzi, 25 martie a.c., au participat conducerea I.P.J.Caraş-Severin,
Hurduzeu Silviu - prefectul judeţului, Ciobanu Miu Nicolae - suprefectul judeţului, Ţundrea Ioan şeful A.T.O.P., Ghiorghioni Ionesie - vicepreşedintele Consiliului Judeţean, precum şi
reprezentanţii instituţiilor colaboratoare.
La activitate a fost citit mesajul şefului Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar invitaţii de
onoare au adresat câteva cuvinte poliţiştilor care au luat parte la activitate.
În cadrul festivităţii au fost avansaţi în grad 104 agenţi şi 16 ofiţeri. Pentru rezultate deosebite
obţinute în activitatea depusă, au fost avansaţi înainte de termen cinci ofiţeri şi cinci agenţi.
De asemenea conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a oferit diplome de
excelenţă şi plachete pentru întreaga activitate din anul 2013, poliţiştilor cu rezultate excepţionale.

Care sunt fazele procesuale ale
amenzii rutiere?
Procesul contraventional are 3 faze procesuale: faza constatarii
contraventiei si aplicarii sanctiunii contraventionale, faza de
judecata si faza punerii In executare a sanctiunilor contraventionale.
l Prima faza a procesului contraventional este constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii contraventionale. Persoanele implicate
sunt: agentul constatator, contravenientul si martorii. In ceea ce
priveste participantii la prima faza procesuala contraventionala,
agentul constatator si contravenientul sunt cei mai importanti.
l Faza de judecata consta In ansamblul actelor procesuale si
procedurale care pot fi desfasurate In fata instantei de judecata,
Incepand cu formularea plangerii contraventionale si pana la data
ramanerii irevocabile a hotararii instantei.
l Faza punerii in executare a sanctiunilor contraventionale consta
in activitatile efectuate dupa ce actul de aplicare a sanctiunilor
contraventionale dobandeste caracter irevocabil, respectiv
executarea silita a sanctiunilor contraventionale.
Daca agentul constatator aplica si sanctiunea, iar
contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal, copia
de pe acesta si instiintarea de plata se inmaneaza contravenientului,
pe baza de semnatura de primire. In cazul in care contravenientul nu
este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal,
comunicarea acestuia se face de catre agentul constator In termen
de cel mult o luna de la data incheierii.
Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face
prin posta, cu aviz de primire sau prin afisare la domiciliul persoanei
fizice sau la sediul persoanei juridice contraveniente; operatiunea de
afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin
un martor.
Daca, potrivit actului normativ de stabilire si sanctionare a
contraventiei, agentul constatator nu are dreptul sa aplice si
sanctiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de indata
organului sau persoanei competente sa aplice sanctiunea. In acest
caz, sanctiunea se aplica prin rezolutie scrisa pe procesul-verbal.
Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS, 0745150894

Jandarmii c@r@}eni nu sunt doar în slujba
oamenilor s@n@to}i
Aflându-ne la o săptămână înainte de a ne sărbători arma, dar mai ales la
mijlocul Postului Mare, timp de primenire sufletească, prin fapte bune şi iubire, e
necesar sa-L căutăm pe Dumnezeu prin slujirea aproapelui fiind alături de cei
bolnavi, de cei săraci şi de cei ce sunt în diferite neputinţe trupeşti, conştienţi
fiind că iubirea de Dumnezeu se manifestă prin iubirea aproapelui, oameni cu
suflet mare din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin au
decis ca în data de 27 martie a.c., să se prezinte (într-un număr semnificativ) la
Centrul de Transfuzii Sanguine, din municipiul Reşiţa, pentru a dona benevol
sânge şi contravaloarea bonurilor valorice.
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

ANUNŢ
Consiliul Local Oravita cu sediul in Oravita ,str. 1 Decembrie 1918, nr. 60,
telefon 0255/571133, fax 0255/572815 organizeaza licitatie publica
deschisa cu strigare pentru vanzarea terenului intravilan inscris in C.F. nr.
33576 Oravita, nr. cadastral 33576] in suprafata de 6.032 mp, situat
administrativ in Oravita, str. Spitalului,
F.N, conform H.C.L. nr.
33/06.03.2014 si pentru inchirierea spatiului comercial inscris in CF nr.
30814-C1-U4 Oravita, nr. cadastral 30814-C1-U4 cu Su = 39,47 mp, situat
in Oravita, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, conform HCL nr. 9/31.01.2014;
Documentatia de atribuire pentru licitatie se poate procura de la biroul de
urbanism-camera 7, zilnic intre orele 9-15, incepand cu data de 31.03.2014.
Licitatia va avea loc in data de 16.04.2014, ora 10 , cu repetare in fiecare
miercuri pana la adjudecare.
Ofertele se depun pana in data de 15.04.2014, ora 16, la secretariatul
primariei orasului Oravita.
PRIMAR, Jr. URSU DUMITRU
Debitor : SC NK Manas Group SRL cu sediul in localitatea Resita, d-dul Republicii, bl.21,
sc.3, et.9, ap.36, judetul Caras Severin, nr. de înmatriculare la ORC Caraş Severin J11/469/2008,
CUI 24008931, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul in Timisoara,
Aleea Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publica urmatoarea:

Notificare
In baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anuntam toti creditorii societatii in
insolventa ca:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei,
este 14.04.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar este 25.04.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabloului preliminar
este de 5 zile de la data publicarii tabelului in bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 12.05.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 22.05.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din Timisoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timis, în data de 02.05.2014, ora 13,00 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea / înlocuirea
lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni. Lichidatorul in baza art. 20 lit g, din Legea
85/2006 convoaca Adunarea Generala a Actionarilor/asociatilor debitorului pentru desemnarea
administratorului special, care va avea loc in data de 02.05.2014, ora 12,30 la sediul lichidatorului
din Timisoara, Aleea Ionel Perlea , nr. 7, ap. 3, jud. Timis.
Pentru termenul din 22.05.2014 se citeaza:
1. TOP ZAFER, cetatean belgian, domiciliat in Belgia, localitatea Heusden-Zolder, str.
Edwartstaintonstraat, nr.76, act de identitate tip CI, emisa de Autoritatile Belgiene la data de
28.01.2008, data nasterii 10.12.1977 ,in Belgia, in calitate de asociat unic si administrator.
Cererea de admitere a creantei insotita de documentele justificative, in 2 exemplare, va fi
depusa la grefa Tribunalului CARAS SEVERIN la dosar nr.359/115/2014, fiind timbrata
corespunzator.

Debitoarea : Cirstea Viorel-Florin Intreprindere Individuala cu sediul social in
oras Otelu Rosu, str.22 Decembrie 1989, nr.6, sc.1, et.2, ap.5, jud Caras Severin, nr. de
înmatriculare la registrul comertului Caraş Severin F11/193/2011, numar de inregistrare
fiscala 28349052, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul
in Timisoara, Aleea Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publica
urmatoarea:

Notificare
In baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anuntam toti creditorii
societatii in insolventa ca:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitoarei, este 22.04.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar este 05.05.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la creantele si
drepturile de preferinta trecute in tabelul preliminar de creante este de 5 zile de la data
publicarii in bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.05.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 15.05.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, din
Timisoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timis, în data de 12.05.2014,
ora 12:00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea
Comitetului creditorilor; confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul
lichidatorului, alte menţiuni. Lichidatorul judiciar in baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoaca Adunarea Generala a Asociatilor debitorului pentru desemnarea
administratorului special, care va avea loc in data de 12.05.2014, ora 11:30 la sediul
lichidatorului judiciar.
Cererea de admitere a creantei insotita de documentele justificative, in 2 exemplare,
va fi depusa la grefa Tribunalului Caras Severin la dosar 443/115/2014, fiind timbrata
corespunzator.
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Preţul gazelor pentru consumatorii casnici
va creşte cu 2% (5% pentru non-casnic) de la 1
aprilie, urmând ca, până la finele anului, să aibă
loc alte două scumpiri, de câte 3%, la 1 iulie
(pentru non-casnici de 5%) şi, respectiv, 1
octombrie (4% pentru non-casnici).

Guvernul va declanşa procedurile necesare pentru
ca pe 25 mai, odată cu alegerile europarlamentare, să
fie organizate şi alegeri parlamentare parţiale în cinci
colegii senatoriale şi nouă colegii de deputat rămase
vacante, precum şi alegeri locale parţiale acolo unde
funcţiile sunt, de asemenea, vacante.

Liste de candida]i
pentru alegerile europarlamentare din 25 mai
depuse la Biroul Electoral Central,
date neoficiale
PDL - Pe primele poziţii se află Theodor Stolojan, Monica
Macovei, Traian Ungureanu şi Marian Jean Marinescu, actuali
eurodeputaţi ai partidului.
Alianţa electorală PSD-UNPR-PC - Pe lista alianţei, pe prima
poziţie se regăseşte actualul europarlamentar PSD Corina Creţu, pe
locul al doilea - senatorul PSD Ecaterina Andronescu, pe locul al
treilea se află Cătălin Ivan, eurodeputat şi purtător de cuvânt al PSD.
Pe următoarele poziţii se află fostul ministru al Comunicaţiilor Dan
Nica, senatorul UNPR Damian Drăghici, fostul ministru PC pentru
IMM-uri Maria Grapini, europarlamentarii Daciana Sârbu, Ioan
Mircea Paşcu, Viorica Dăncilă, adjunctul şefului de cabinet al
comisarului european pentru agricultură, Sorin Moisă, şi actualii
eurodeputaţi Victor Boştinaru şi Claudiu Ciprian Tănăsescu.
Pe poziţiile 13-17 sunt candidaţi PC, UNPR, propunerile PSD
Bucureşti, ale TSD şi PES activist.
PNL - Lista este deschisă de Norica Nicolai, urmată de Adina
Vălean, Ramona Mănescu, Cristian Buşoi, Renate Weber, Eduard
Hellvig, Mihai ţurcanu, Claudia Benchescu, Romeo Stavarache şi
Andrei Muraru.
UDMR - Europarlamentarul Iuliu Winkler ocupă prima poziţie pe
lista UDMR iar pe locul doi se află Sogor Csaba, europarlamentar.
PNŢCD - Pe primele cinci locuri se află Aurelian Pavelescu,
Sebastian Bodu, Maria Stavrositu, Gheorghe Iancu şi Ion Neacşu.
PP-DD - Pe primele locuri se găsesc Dan Diaconescu, Simona
Man, Diana Voiculescu, Liviu Neagu şi Radu Orzaţă.
PNR - Pe primele locuri se află preşedintele formaţiunii, Mihail
Neamţu, George Mioc, cet ă ţean româno-american, primvicepreşedintele partidului, Ştefan Bârgăoanu, Corneliu Berari,
Victor Ciumac şi Andrei Rosetti.
PMP - Pe primele locuri se află Cristian Preda, Siegfried Mureşan,
Teodor Baconschi, Cristian Petrescu.
FC - Mihai Razvan Ungureanu, Diana Pavelescu, Mihaela
Nicolau, Adriana Radu, Vlad Alexandescu.
PRM - Corneliu Vadim Tudor şi Gheorghe Funar au mers la Biroul
Electoral Central cu două liste diferite de candidaţi PRM la alegerile
europarlamentare. Urmează ca BEC să valideze una dintre liste.
Independenţi:
l Corina Ungureanu, fostă campioană mondială la gimnastică
l Mircea Diaconu
Eventualele contestaţii se pot formula începând din 28 martie, iar
termenul limită de soluţionare a acestora este 16 aprilie.

Excedentul comercial al schimburilor
României de produse agroalimentare în anul
2013 a fost de 324,9 mil. euro, în creştere faţă de
nivelul de 301,1 mil. euro la finele lunii noiembrie
2013 şi comparativ cu un deficit de 745,5mil. euro
în anul 2012, informează MADR.

Documentele consultative pentru
Aproape 234.000 pensionari
viitoarele programe Regio si POCA beneficiaz@ de supliment@ri
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(MDRAP) a publicat prima versiune de lucru a documentelor
consultative pentru Programul Operaţional Regional (Regio)
2014-2020 şi pentru Programul Operaţional Capacitate
Administrativă (POCA) 2014-2020.
Documentele prevăd, pentru fiecare program în parte,
propunerile de obiective generale şi specifice, corelate cu
obiectivele Uniunii Europene în domeniu, priorităţile de
investiţii pentru viitoarea perioadă de programare şi
justificarea selectării lor, propunerile de axe prioritare şi
alocări financiare, precum şi indicatorii planificaţi. Prezentele
versiuni ale documentelor consultative pot suferi modificări şi
ca urmare a procesului normal de negociere şi aprobare a
Acordului de Parteneriat 2014-2020.
Documentul supus consultării pentru Programul Regio
2014-2020 a fost publicat de Autoritatea de Management pe
site-ul programului.
Axele prioritare propuse pentru Regio 2014-2020, în afara
celei pentru asistenţă tehnică, sunt:
l Îmbunătăţirea activităţilor de transfer tehnologic
l Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii
l Eficienţa energetică în clădiri publice
l Sprijinirea dezvoltării urbane
l Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului
l Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională şi locală
l Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
l Sprijinirea regener ării economice şi sociale a
comunităţilor defavorizate din mediul urban
l Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
l Îmbunătăţirea activităţii cadastrale
Propunerea pentru POCA 2014-2020 este ca două dintre
axele programului să fie:
l Guvernare eficientă, predictibilă şi transparentă
l Administraţie accesibilă
Aceste prime versiuni ale celor două programe au la bază
analizele socio-economice realizate în cadrul comitetelor
consultative înfiinţate tocmai pentru a asigura cadrul de
colaborare a ministerelor de resort cu reprezentanţii altor
paliere ale societăţii. Noile versiuni ale documentelor de
program, rezultate în urma consultării publice, vor fi validate
în Comitetele Consultative respective.
Începând din luna august 2012, pentru pregătirea celor
două programe operaţionale au funcţionat la nivelul MDRAP
două comitete consultative: Comitetul Consultativ privind
Dezvoltarea Regională şi Comitetul Consultativ privind
Coeziunea Teritorială.
Comunicat de presă MDRAP - 20.03.2014

ale veniturilor
Un total de 233.707 pensionari
beneficiază de suplimentări ale
veniturilor, cu 63 lei/pensie, în medie.
Până la sfâr şitul lunii martie,
pensionarii care beneficiază de aceste
suplimentări vor primi diferenţele de
pensie aferente perioadei 7 Noiembrie
2013 -1 Ianuarie 2014. Efortul bugetar
este de aproape 23.000.000 lei, care
reprezint ă diferen ţele de pensie
aferente lunilor Noiembrie şi
Decembrie 2013. Per total, efortul
bugetar făcut pentru a repara aceste
nedreptăţi se ridică la 190.00.000 lei.
”Am finalizat recalcularea justă a
pensiilor pentru persoanele pensionate
începând cu luna Ianuarie 2011.
Aplicarea justă a acestui indice de
corecţie va asigura o legătura mai
strânsă între câştigul salarial şi pensia
obţinută”, a declarat ministrul Muncii,
Familiei, Protec ţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).
Indicele de corec ţie este un
parametru care intră în calculul pensiei,
introdus prin Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii
publice, art. 170. Acesta este prevăzut
să se aplice tuturor persoanelor
înscrise la pensie începând cu data
intrării în vigoare a legii, respectiv data
de 1 ianuarie 2011.
”Indicele de corecţie compensează,
pentru persoanele care au ieşit la
pensie începând cu data de 1 Ianuarie
2011, perioada mai lungă a stagiului de
cotizare. El nu a fost aplicat deloc de
guvernarea Boc, creându-se, astfel,
nedreptăţi în sistem. Noi corectăm astăzi aceste nedreptăţi. Problemele apărute în aplicarea Legii nr. 263/2010 sunt
cauzate de faptul că valoarea punctului
de pensie nu a fost majorată cu indicele
de inflaţie”,a declarat ministrul.
MMFPSPV - Compartimentul
Comunicare, Relaţii Publice şi Presă

l Ministerul Agriculturii va defini pe parcursul acestui an conceptul de "fermier activ", în baza căruia se vor acorda, începând cu 2015, plăţile directe sau subvenţiile l
Comisia de la Veneţia a publicat proiectul de revizuire a Constituţiei României, avizat favorabil, cu unele recomandări l Programul "Casa Verde" se află la stadiul de
analiză a impactului financiar, dar, din vară ar putea fi lansate noi sesiuni de finanţare l Introducerea tichetului electronic în programul "Rabla" din acest an va stopa
specula cu vouchere, un astfel de document fiind transmisibil numai în anumite condiţii l Producătorii de electricitate din surse regenerabile care deţin centrale cu o
putere de cel mult 1 MW şi centrale în cogenerare de maximum 2 MW pot încheia contracte şi în afara bursei de energie, însă doar cu furnizorii clienţilor finali l Ministrul
delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, pregăteşte o hotărâre de guvern care să permită depistarea la timp a tăierilor ilegale sau a acţiunilor de braconaj şi intervenţia de
urgenţă a autorităţilor în zona respectivă l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii
al României (M.O. nr. 118 din 18.02.2014)
l H.G. nr. 1048/2013 pentru aprobarea Planului de
management şi a Regulamentului Parcului Natural Porţile
de Fier (M.O. nr. 119 din 18.02.2014)
l Ordinul Departamentului pentru Ape, Păduri şi
Piscicultură nr. 76/2014 pentru aprobarea preţului mediu al
unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (M.O. nr. 121
din 18.02.2014)
l Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei
împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări
de servicii ilicite (M.O. nr. 121 din 18.02.2014)
l Ministerul Sănătă ţii - Normele de aplicare a
prevederilor art. 18 din O.u.G. nr. 103/2013 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice din 13.02.2014 (M.O. nr. 122 din 19.02.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3045/2014
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de
învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele
de concurs valabile pentru încadrarea personalului
didactic din învăţământul preuniversitar 2014 (M.O. nr. 122
din 19.02.2014)
l Ordinul Departamentului pentru Ape, Păduri şi
Piscicultură nr. 19/2014 privind aprobarea Listei preţurilor
de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul
2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii
materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din
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Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice (M.O. nr. 122 din 19.02.2014)
l Ordinul Departamentului pentru Ape, Păduri şi
Piscicultură nr. 81/2014 pentru modificarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2007
privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de
producători din sectorul pescuitului şi acvaculturii (M.O. nr.
124 din 19.02.2014)
l Ordinul Departamentului pentru Ape, Păduri şi
Piscicultură nr. 43/2014 pentru modificarea şi completarea
Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din
domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului
comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia
ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 128/2012 (M.O. nr. 125
din 20.02.2014)
l Ordinul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pt
Siguranţa Alimentelor nr. 22/2014 privind modificarea şi
completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie
îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor,
suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea
condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României
(M.O. nr. 125 din 20.02.2014)
l Ministerul Sănătăţii - Normele de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei din 04.02.2014
(M.O. nr. 127 din 21.02.2014)

l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 6/2014
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la
înfiinţarea Comitetului Olimpic Român (M.O. nr. 127 din
21.02.2014)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 248/2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului
comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru
serviciile prestate clienţilor (M.O. nr. 128 din 21.02.2014)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru
aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor
datorate la Fondul pentru mediu (M.O. nr. 129 din
21.02.2014)
l Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la
Fondul pentru mediu din 20.02.2014 (M.O. nr. 129 din
21.02.2014)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de
organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul
profesional de stat cu durata de 3 ani din 20.02.2014 (M.O.
nr. 132 din 24.02.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3136/2014
privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul
admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3
ani (M.O. nr. 132 din 24.02.2014)

Absenteism record, rezultate foarte bune pentru
Frontul Naţional, mobilizarea extrem de scăzută a
stângii şi un uşor progres pentru partidele de
dreapta, sunt principalele rezultate ale primului tur al
alegerilor municipale din Franţa. Turul al doilea este
programat duminică.

Fostul premier norvegian, Jens Stoltenberg, ar
urma să devină viitorul secretar general al NATO,
informează agen ţiile de ştiri. Potrivit presei
norvegiene, el se bucură se sprijinul preşedintelui
american, Barack Obama, după ce a fost propus de
cancelarul german, Angela Merkel.

Protec]ia datelor personale în era digital@
- reguli mai stricte -

Deputaţii au întărit siguranţa datelor personale ale cetăţenilor UE
transferate către state non-UE, prin reforma legislaţiei UE privind
protecţia datelor, votată recent. Noile reguli vor conferi persoanelor mai
mult control asupra datelor lor personale şi vor facilita activitatea
transfrontalieră a companiilor, aceleaşi reguli aplicându-se în toate
statele membre. PE a crescut amenzile pentru firmele care încalcă
regulile, la 100 milioane de euro sau 5% din cifra globală de afaceri.
Legile UE privind protecţia datelor datează de acum 19 ani şi
necesitau actualizare imediată pentru a putea lua în considerare
progresul tehnologiilor informaţiei, globalizarea şi utilizarea crescută a
datelor personale în scopuri juridice.
Transferul datelor către state non-UE
Pentru a proteja mai bine cetăţenii UE împotriva activităţilor de
supraveghere similare cu cele dezvăluite în iunie 2013, deputaţii au
amendat regulile care cer oricărei firme (de exemplu, un motor de
căutare, reţea socială sau furnizor de servicii de agregare de date) să
ceară autorizaţia prealabilă a autorităţii naţionale de protecţie a datelor
în UE înainte de face publice datele personale ale unui cetăţean UE
către un terţ stat. Compania va fi obligată să informeze şi persoana în
cauză despre o astfel de cerere.
Amenzi mari
Companiile care încalcă regulile vor primi amenzi de până la 100
milioane de euro sau 5% din cifra de afaceri anuală globală, depinde
care sumă este mai mare, spun deputaţii. CE a propus amenzi de până
la 1 milion de euro sau 2% din cifra de afaceri anuală globală.
Protecţie mai mare pe internet
Noile reguli ar trebui să protejeze mai bine datele şi pe internet. Ele
includ şi dreptul de a avea datele personale şterse, noi limite pentru
"profilare" (încercări de a analiza sau a precize performanţa unei
persoane în muncă, situaţia economică, locaţia etc.), o cerinţă de a
utiliza un limbaj clar şi simplu pentru a explica politicile de protecţie a
datelor personale. Orice furnizor de servicii de internet care doreşte să
proceseze date personale va trebui să obţină mai întâi consimţământul
liber exprimat, bine informat şi explicti al persoanei în cauză.
Background
Pachetul privind protecţia datelor conţine un regulament general cu
toate prevederile privind procesarea datelor personale în UE, în
sectoarele public şi privat, şi o directivă care priveşte datele personale
procesate pentru a preveni, investiga şi judeca infracţiuni sau pentru a
aplica pedepse penale (aplicarea legii).
Ce urmează?
Parlamentul European a votat prima lectură a propunerii legislative
pentru a consolida ceea ce a făcut până acum şi să transfere viitorului
Parlament. Astfel, deputaţii nou aleşi în mai pot decide dacă vor începe
de la zero procesul legislativ sau dacă vor continua munca depusă de
legislatură actuală. Propunerea de regulament a fost adoptată cu 621
voturi pentru la 10 şi 22 abţineri. Propunerea de directivă a fost
adoptată cu 371 de voturi pentru la 276 şi 30 de abţineri.
REF. : 20140307IPR38204

Protejarea neutralit@]ii
internetului
Deputaţii europeni votează pentru
protejarea neutralităţii internetului
Descărcarea lentă a conţinutului de pe
internet poate dăuna nervilor, dar şi
afacerilor utilizatorilor. Cauza poate fi
congestia reţelei în momente de utilizare
maximă sau decizia unei companii de
telecomunicaţii de a limita accesul la
anumite servicii sau aplicaţii, de exemplu
la cele ale companiilor cu care se află în
competiţie. Pe 18 martie, comisia pentru
industrie a aprobat interzicerea acestor
practici, care încalcă principiul neutralităţii
internetului.
Toate datele de pe internet trebuie
tratate în mod egal, indiferent de sursă
sau tip, a spus comisia pentru industrie de
la Parlamentul European, votând noi
reguli pentru sectorul telecomunicaţiilor.
Companiile vor putea oferi clienţilor lor
servicii specializate, de înaltă calitate,
precum televiziunea de înaltă definiţie,
video conferinţe şi telemedicin ă
interactivă. Pentru ca acestea să nu
afecteze internetul deschis şi serviciile
publice, comisia a ad ăugat câteva
garan ţii: serviciile specializate sunt
permise numai dacă nu încetinesc sau
interferează cu conexiunea internet a
altor utilizatori, iar clienţii nu pot fi obligaţi
să cumpere aceste servicii. O parte din
deputaţi au spus că aceste garanţii nu
sunt îndeajuns de puternice pentru a
preveni discriminarea.
Votul în plen este programat pentru 3
aprilie 2014.
REF. : 20140319STO39309

Premierul malaezian a declarat că aeronava
dispărută a companiei Malaysia Airlines MH370 s-a
prăbuşit în sudul Oceanului Indian. Aeronava de
pasageri a dispărut în 8 martie, după ce decolase din
Kuala Lumpur cu destinaţia Beijing, având 239 de
persoane la bord.
La Haga, Regatul Ţărilor de Jos, s-a desfăşurat
Summitul consacrat Securităţii Nucleare.
Reuniunea, la care au participat şefi de stat sau guvern
din 50 de state, a fost consacrată securităţii nucleare,
securizării stocurilor de materiale nucleare şi prevenirii unor
situaţii de criză, reducerii rezervelor de substanţe radioactive
periculoase şi a substanţelor chimice degajate, precum şi
reducerii numărului obiectivelor unde sunt depozitate aceste
substanţe, grăbirii procesului de reducere a stocurilor de
arme nucleare şi luării unor noi măsuri de securitate, dar şi
consolidării colaborării internaţionale în domeniul nuclear.
Delegaţia rusă la acest summit a fost condusă de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Reprezentaţii statelor
puternic industrializate G7 au examinat, în cadrul unei
reuniuni speciale în marja summitului, situaţia din Ucraina.
Turcia se pregăteşte pentru alegerile locale din 30
martie.
Sondajele sugerează că partidul AK de guvernământ al
prim-ministrului Tayyip Erdogan, este favorit să-şi menţină
poziţia dominantă pe harta electorală.
Partidele de opoziţie speră să exploateze nemulţumirea
publicului faţă de guvern după ce acesta a răspuns la o
anchetă ce viza posibile fraude ale cabinetului prin arestarea
a mii de poliţişti şi zeci de procurori. Pentru a nu fi "deranjat"
Erdogan a blocat accesul la Twitter, unde au fost postate
înregistrări audio care pretind a demonstra implicarea
miniştrilor în acte de corupţie.
Şi implicarea în Siria a devenit mai vizibilă, prin
doborârea unui avion militar care, afirmativ, ar fi intrat în
spaţiul Turciei, ţară care a sprijinit de la început schimbarea
de regim în statul vecin.
La 24 martie 2014 s-au împlinit 15 ani de la începerea
b o m b a r d a m e n t e l o r N ATO a s u p r a S e r b i e i ş i
Muntenegrului, când decizia privind atacurile aeriene a fost
luată fără o aprobare a Consiliului de Securitate ONU.
Fosta Yugoslavie a fost atacată, fiind considerată
vinovată de catastrofa umanitară din Kosovo-Metohija şi
după insuccesul negocierilor de la Rambouillet şi Paris
privind viitorul statut al provinciei. După ce Adunarea Serbiei
a adoptat decizia de a nu accepta prezenţa de trupe străine
pe teritoriul său, la 24 martie 1999 au început atacurile
aeriene asupra mai multor zone din Serbia şi Muntenegru.

Peste 89 % din locuitorii regiunii Veneto din Italia au votat, într-un referendum neoficial, în
favoarea independenţei faţă de restul ţării.
Sondajul a chestionat, de asemenea, rezidenţii în legătură cu menţinerea monedei euro şi prezenţa în
UE şi NATO în cazul în care îşi declară independenţa. Mai mult de 55 % din alegători au spus că ar prefera
ca un Veneto independent să rămână parte din UE, iar peste 51 % au declarat că doresc să rămână în zona
euro. Peste 64.5 % au spus că doresc ca Veneto să facă parte din NATO.

Ucraina şi Uniunea Europeană au semnat, la Bruxelles, partea politică a Acordului de asociere l Ucraina şi Fondul Monetar Internaţional vor conveni, într-un viitor foarte
apropiat, un plan de finanţare pe termen scurt, a declarat directorul executiv al FMI, Christine Lagarde l Consiliul European va semna acordurile de asociere, inclusiv
secţiunile de liber schimb, cu Republica Moldova şi Georgia, nu mai târziu de luna iunie a acestui an, a declarat recent preşedintele Comisiei Europene, José Manuel
Barroso l Liderii din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii s-au întâlnit în 26 martie 2014, la Bruxelles pentru summitul UE-SUA l Ministrul rus de externe s-a
întâlnit, în marja summitului de la Haga, cu ministrul de externe din cabinetul interimar ucrainean. Nu au fost oferite detalii privind discuţiile dintre cei doi l Preşedintele
SUA şi preşedintele chinez au convenit să aprofundeze cooperarea pentru a construi un nou model de relaţii bilaterale, în timpul întâlnirii din marja summitului de
securitate nucleară din Ţările de Jos l Un tribunal egiptean a condamnat la moarte, în prima instanţă, 529 de simpatizanţi ai preşedintelui Mohamed Morsi, înlăturat de
armată în cursul verii trecute l Parlamentul din Kenya a adoptat un proiect de lege care să permită oamenilor să se căsătorească cu mai multe femei l

Arctic Harvester

Pe măsură ce gheţarii se topesc cu viteze record ca
urmare a schimbărilor climatice, unele firme au început să
adune apa dulce rezultată în urma topirii, o îmbuteliază în
sticle şi o expediază la mari distanţe pentru consum.
Pornind de la o întrebare simplă - De ce nu este folosită
apa gheţarilor, bogată în nutrienţi, pentru a ajuta la
dezvoltarea locală a industriei alimentare în Groenlanda? un grup de studenţii francezi la arhitectură au venit cu
ideea Arctic Harvester, o fermă hidroponică şi o mică
localitate plutitoare.
În timpul studiilor pentru alt proiect "am realizat că
aisbergurile conţin un ecosistem extrem de bogat,
reprezentând un fel de oază", spune Meriem Chabani,
care a lucrat la concept. "Am realizat că avem o resursă
masivă pe de o parte şi o lipsă masivă de produse locale pe
de altă parte".

Arctic Harvester, are forma circulară a unui sat tradiţional local, pluteşte pe apă şi adună apa rezultată în urma
topirii aisbergurilor într-un golf central. Apa dulce captată,
bogată în nutrienţi, este trimisă către serele hidroponice de
la bord, unde sunt cultivate fructe şi legume, pe care ferma
mobilă le poate livra în oraşe de-a lungul coastei.
Structura are un spaţiu unde 800 de oameni pot să
trăiască. "Ne-am dorit să explorăm limitele potenţialului pe
care o astfel de structură plutitoare le poate oferi, nu doar
pentru agricultură, dar şi pentru cercetare, producerea de
energie curată, găzduirea unei comunităţi cu toate nevoile
care le implică", spune Chabani, studentă la École
Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais. "O
fermă, chiar şi o fermă hidroponică, are nevoie de fermieri",
explică Chabani.
Spre deosebire de o platformă petrolieră, care
găzduieşte muncitorii în condiţii mai puţin plăcute, multe
luni departe de familiile lor, ferma plutitoare este destinată
pentru o întreagă comunitate. Panourile solare vor profita
de zilele lungi de vară pentru a oferi energie atât pentru
plante cât şi pentru oameni. Un sistem osmotic, care
generează putere dintr-un amestec de apă sărată şi apă
dulce, poate furniza restul energiei necesare.
Pe măsură ce aisbergurile se deplasează, structura
flotantă îi urmează. "Nava, ca un întreg, este proiectată să
se deplaseze purtată de curenţii oceanici care transportă
bucăţile de gheaţă, între Groenlanda şi coasta Labrador",
spune Chabani.
Deşi ideea a fost iniţial doar un exerciţiu, echipa a
început să lucreze cu Polarisk Analytics, o firmă de
consultanţă care lucrează în regiunile polare, pentru a-şi

dezvolta ideea, primul pas fiind construirea unui model la
scară mică.
În timp ce dispariţia gheţarilor poate provoca probleme
majore evidente pentru planetă, de la creşterea nivelului
mării la accelerarea schimbărilor climatice, poate că acest
design oferă o mică modalitate pentru a capta o valoare
care altfel ar fi pierdută. "În faţa problemei încălzirii globale,
ne-am decis să avem o abordare pragmatică", spune
Chabani. "Noi transformăm o mică parte a efectelor
negative într-o singură propunere pozitivă".
Anul trecut, conceptul a câştigat premiul întâi la
categoria "Inovare şi arhitectură pentru Mare" al
Concursului Internaţional de Arhitectură patronat de
Fundaţia Jacques Rougerie.
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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 apartament 2 camere
decomandat, 80 mp, etaj 3 din 4,
Reşiţa, calea Caransebeşului. Preţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0741039378.
Vând 5.000 mp teren în Crivaia,
la str. Principală, pe malul lacului
Gozna, deschidere la apă 130 ml,
front stradal 100 ml. Preţ 13 €/mp
negociabil. Tel. 0255-221529, 0741039378.
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 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 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 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.

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,40
3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
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3,20

USD
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EURO
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4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
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4,44
4,42
4,40
4,38
4,36
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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 2 dulapuri pentru haine,
aceleaşi dimensiuni. Vând maşină
de cusut marca Ileana 300 lei,
congelator 4 sertare marca Curtiss
preţ 400 lei, congelator 7 sertare
Arctic preţ 650 lei, frigider cu 4
sertare marca Arctic cumpărat nou
preţ 300 lei. Tel. 0745-481773.
Vând instant pe gaz, cu tiraj
natural. Tel. 0743-951137.
Vând frigider Arctic în stare
bună. Tel. 0743-951137.
Vând instant convector pe gaz
pentru bloc, preţ negociabil. Tel.
0743-951137.
Vând mobilă Tineret, 2 fotolii
negre piele, 2 fotolii scoică, un
tensiometru nou, un kimono karate.
Tel. 0721-155683.
Vând ieftin 2 uşi duble pentru
băi, balcoane, 3 geamuri mari duble
făcute la comandă, lăcuite, cu sticle,
clanţe (fără tocuri). Tel. 0721155683.
Vând în Reşiţa butelie cu 2
arzătoare pentru cort, 110 lei neg;
bicicletă pentru copii, 150 lei neg.
Tel. 0761-601959. (RR)
Vând la Bănia cântar bascula
romană de Balanţa Sibiu, de 500 kg,
1200 lei neg; centrală pe lemne
pentru încălzire, 23 KW, 1200 lei
neg; căzi de prune 1400 l, 1600 l,
2200 l, 100 lei/buc. Tel. 0255243667, 0764-889920. (RR)
Vând în Timiş grâu şi porumb
boabe. Tel. 0768-228976. (RR)
Vând în Timiş grâu şi porumb.
Tel. 0755-753026. (RR)
Vând la Reşiţa 2 fotolii şi o
măsuţă, 150 lei; cuier nou, 70 lei;
dulap 3 uşi cu oglindă la mijloc, 30
lei; covor, 50 lei; toaletă, 20 lei; masă
rotundă, 30 lei; credenţ cu 2 uşi de
sticlă, 20 lei; preţuri neg. Tel. 0731191130. (RR)
Cumpăr la Bocşa rezervor de
apă capacitate 1000 kg. Tel. 0255552918. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare brânză
proaspătă de vacă, 12 lei/kg. Tel.
0255-232849. (RR)
Vând la Borloveni iapă 4 ani,
1800 lei neg; ladă frigorifică Arctic la
300 l, clasa A+, 1200 lei. Tel. 0720315338, 0762-378703. (RR)
Vând la Teregova iapă neagră
de 6 ani, 3500 lei neg. Tel. 0735824125. (RR)
Vând la Oţelu Roşu ladă frigorifică cu 5 sertare, 500 lei; maşină de
spălat vase, 1000 lei; ţuică din vin la
30-32 grade, 10 lei/l; dună şi perini
din pene de gâscă, 100 lei; cort
mare pentru grădină cu masă şi
scaune, capacitate 6 persoane, 200
lei. Tel. 0355-401982. (RR)
Vând la Oţelu Roşu drogherie cu
autorizaţie firmă, stoc de marfă,
mobilier, calculator, program de
gestiune, 10.000 € neg. Tel. 0743287556. (RR)
Vând în Reşiţa plăpumi de
mătase. Tel. 0355-802030. (RR)
Vând în Caransebeş colţar de
sufragerie şi o măsuţă, 450 lei;
rochie de mireasă, 500 lei; cărucior
de copii, 250 lei; balansoar pentru
copii de 1 an, 90 lei; preţuri neg. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând pui de carne vaccinaţi,
5,50 lei/buc. Tel. 0759-031041. (RR)
Vând la Sacu junincă Holstein
gestantă, la prima fătare, 2500 lei;
cal de 8 ani, murg, 3500 lei. Tel.
0732-982025. (RR)

Vând la Oraviţa puieţi de prun;
fier beton, 2,50 lei/kg. Tel. 0726839207. (RR)
Vând la Târnova vacă cu viţel de
5 săptămâni, garantez 16 l de lapte,
4300 lei neg. Tel. 0767-890867 (RR)
Vând la Bocşa mobilă tineret
culoare portocalie, 800 lei neg;
colţar mai mic, 600 lei neg; asigur
transport şi montaj. Tel. 0747478023. (RR)
Vând în Bocşa televizor Loewe
cu diagonala 60 cm, carcas ă
neagră, 400 lei; frigider, 300 lei;
congelator Arctic cu 5 sertare, 500
lei; congelator cu 5 sertare, 400 lei;
antenă parabolică. Tel. 0720382827, 0761-348045. (RR)
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru căldură,
omologate, cu tiraj natural, pentru
case, stare foarte bună, garanţie la
montaj, începând de la 400 lei/buc;
convectoare pe gaz şi GPL Lampart
LB80 pt. căldură, omologate, cu tiraj
forţat, pentru bloc, stare foarte bună,
diferite modele, garanţie la montaj,
începând de la 400 lei/buc; aparat
auditiv Oticon, nou, nefolosit, fabricat în Danemarca; colecţie de timbre ştampilate; tablou de colecţie
foarte vechi, pictură pe sticlă,
estimat la 300-350 ani vechime,
semnătură originală verificată; 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 Reşiţa televizor Grundig
diagonala 84, carcasa neagră, 80
lei. Tel. 0744-759866. (RR)
Vând la Jena miei pentru sacrificat; 3 căţei ciobăneşti, 50 lei/buc; 50
de oi şi 27 miei, 5000 €. Tel. 0732411971. (RR)
Vând la Jena 13 oi. Tel. 0256338907. (RR)
Vând în Reşiţa calculator P4,
200 lei; tv color sport, diagonala 37,
încorporat cu video, 100 lei; bicicletă
de copii până în 5 ani, culoare roz,
150 lei; bormaşină Bosch de 650 W,
nouă, adusă din Italia, 200 lei;
bormaşină la 750 W, nouă, 200 lei;
şurubelniţe şi imbusuri, 10 lei/buc.
Tel. 0765-577197. (RR)
Vând în Reşiţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bună, 300
lei ambele; imprimantă şi scaner,
150 lei; pereche ghete sport Reebok
de damă, mărimea 39, noi, 150 lei;
motor trifazic de 2.2 KW, 1800 rotaţii
/minut, 250 lei. Tel. 0745-134127 (rr)
Vând în Dognecea drujbă profesională Husqvarna, aproape nouă,
2500 lei. Tel. 0255-236381. (RR)
Vând la Cornea o pereche de
cai, cal 3 ani şi iapă 7.5 ani gestantă
luna 9-a, 3000 lei neg. Tel. 0737405999. (RR)
Vând la Reşiţa purcei de 10
săptămâni, 300 lei/buc. Tel. 0722801561. (RR)
Vând în Reşiţa raft metalic,
dimensiuni reglabile, 50 lei. Tel.
0728-813340. (RR)
Vând handsfree Nokia bh-208,
încărcător, preţ 50 lei. Tel. 0721410752.
Vând în Cărbunari mânz de 1
an, semi-muran, culoare roşu murg,
2500 lei; vacă de 9 ani, gestantă de
7 luni, 2800 lei. Tel. 0740-145324.
Vând la Lugoj moară cu ciocane
pe şasiu metalic cu un motor
monofazic de 3 KW, 1500 lei. Tel.
0721-724332. (RR)
Vând la Jena iapă de 9 ani, 5500
lei. Tel. 0734-497124. (RR)

Vând în Reşiţa calculator compus din unitate centrală, monitor,
tastatură, mouse, 350 lei. Tel. 0723627956. (RR)
Vând moară de măcinat
porumb, motor 7.5 KW la 380 V,
adusă din Austria, 500 €. Tel. 0762310754. (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 110-150 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 aparat Torser. Tel. 0770599801.
Vând Protect Zeolit. Tel. 0770599801.
Vând o lada frigorifica de 320l,
un uscător de haine, maşină de
spălat vase. Aduse din Germania.
Tel. 0749-044785.
Vând tabletă 8 inchi stare foarte
bună, bonus husă tip carte şi card de
4 GB. Preţ 200 lei. Tel. 0721410752.
Vând grilaj metalic pentru raft
înalt de 2,40 m lăţimea este
reglabilă, 50 lei. Tel. 0740-520382.
Vând păuni maturi şi pui, crescuţi în libertate. Tel. 0722-630097.
Am o centrală pe lemne de 38
kw adusă din Germania, marca
Wiessmann, 300 € de vânzare în
Reşiţa. Tel. 073468675.
Vând pick-up marca Alegno + o
boxă în stare foarte bună. Tel. 0737575779, 0725-744644.
Vând monitor color de 16 inchi
Samsung, stare foarte bună. Tel.
0770-515588.
Vând două uşi cu sticlă, uşi cu
clanţă, în stare foarte bună. Preţ 50
lei. Tel. 0737-575779, 0725-744644
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 pt. televizoare,
calculatoare satelit şi lămpi de radio.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.
Vând fier de călcat cu aburi
Tefal, încărcătoare telefoane Nokia,
dubluradiocasetofon Osaka, casete
audio şi casetă video TDK 180 min.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.
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 biciclete copii 3-4-5 ani, tv
color, 2 peruci damă (păr lung
natural). Tel. 0355-802548, 0749486188.
Vând strung (făcut), maşină de
găurit fixă, aparat de sudură (făcut),
rastel armă. Preţuri neg. Tel. 0748929527.
Vând vin de casă, 6 lei/litru. Tel.
0752-476745.
Vând un cojoc tip Orăştie de
femei, cărţi vechi, oale de pământ,
roţi de lemn. Tel. 0255-232955,
0355-882631.
Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.
Vând cuptor cu microunde
nefolosit Whirlpool, în garanţie. Tel.
0743-364546.
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.

Anunturi
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Auto-Moto-Velo
Cumpăr tractor 445 românesc,
cu semiremorcă pe o axă, sau
separat, preţul în funcţie de starea
utilajului. Tel. 0727-268027.
Vând Vw Golf 3, 1994, 1.8 l, acte
la zi, stare perfect ă, vopsea
originală, interior şi exterior foarte
îngrijit, fără rugină. Preţ 1.350 €
negociabil. Tel. 0743-738531.
Vând la Bănia Dacia Papuc, an
2004, motor 1.9, motorină, stare
bună de funcţionare, acte la zi, 1900
€; Dacia Nova, an 1996, benzină,
1557 cmc, 1000 €. Tel. 0255243667, 0764-889920. (RR)
Vând la Bocşa prăşitoare pe 4
rânduri pentru tractor Fiat 445, 400 €
neg; maşină de împrăştiat azotat,
100 € neg; punte pentru Fiat 445
legumicol, 350 € neg; maşină
electrică de spart porumbul, 900 lei
neg. Tel. 0744-381141. (RR)
Vând la Plugova motocositoare
cu motor de Carpatina, modificată la
cutie, 2000 lei neg; căruţă din fier,
1500 lei neg. Tel. 0768-510819 (RR)
Vând la Zorlenţu Mare motocositoare Carpatina, 3000 lei. Tel.
0255-232849. (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. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând la Oţelu Roşu prăşitoare
electrică nouă, 1000 lei. Tel. 0355401982. (RR)
Vând la Bocşa tractor U650,
3500 € neg; remorcă RM2 în stare
de funcţionare, 1200 € neg; bloc
motor de U650, 1000 lei. Tel. 0748837386. (RR)
Vând la Vârciorova 2 electromotoare mici pentru Dacia 1310; 2
telescoape aproape noi, de spate,
pentru Dacia; baterie 65 Ah, 100 lei
neg; orgă Yamaha, 250 € neg;
moară de măcinat pe 2 paleţi, 150 €
neg; Dacia 1310 pt. dezmembrări,
250 € neg. Tel. 0735-038603. (RR)
Vând la Oţelu Roşu MercedesBenz Clasa A, an 1999, motor 1.4
benzin ă, înmatriculat, vi şiniu,
culoare originală, full option, unic
proprietar, înmatriculat recent, taxa
nerecuperată, acte la zi; 160.000 km
carte service, 2.600 € 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 150400 €. Tel. 0754-577166. (RR)
Vând Opel Vectra limuzină, an
2006, 1.9 cmc diesel, 120 CP,
152.000 km reali, înmatriculat,
oglinzi electrice, jante aliaj, 6
airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (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 Re şi ţa cauciucuri
second hand, de vară, 195x65x15,
stare impecabilă, 100 lei/buc; set
capace pe 15 pentru Vw, 80 lei/set;
bicicletă mountain bike neagră,
sidefată, 300 lei neg. Tel. 0744759866. (RR)

Anunturi
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Vând la Anina piese din
dezmembrare Aro 10. Tel. 0731153301, 0255-240368. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă Suzuki GS 500E, 23.000 km rulaţi, acte
la zi, 1500 € neg; roată completă pt.
Mercedes Vito, 200 lei; portbagaje
auto pentru biciclete, 70 lei/buc;
jante tablă pe 13 ţoli, de Nisan
Primera, Opel Corsa, Citroën, 50
lei/buc; plăcuţe de frână noi marca
Ferodo, pentru Mercedes Vito, Opel
Astra de 1.8 şi 2.0 l, BMW seria 5,
Volkswagen Touareg an 2000, 120
lei/set. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând în Reşiţa Vw Passat
break, an 2005, 1.9 TDI, schimbat
distribuţia, kit ambreiaj, stare perfectă, 6300 €; bicicletă damă, albă,
cadru aluminiu, 21 viteze, schimbătoare Shimano, suspensie pe faţă,
stare impecabilă, adusă din Germania, 100 €. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând în Cărbunari motocicletă
Honda 150 cmc, an 2009, 400 €. Tel.
0740-145324. (RR)
Vând la Caransebeş Suzuki
Samurai 4x4, an 1991, motor de 1.3,
neînmatriculat, 1250 €; microbuz
Mercedes Sprinter 313 TDI de
persoane, an 2001, 16+1 locuri,
3950 € neg; Aro 10, 4x4, motor de
1.4, înmatriculat, 1000 € neg. Tel.
0721-252861. (RR)
Vând la Măureni Audi cu 2 uşi,
motor 1.7, benzinar, consum 6.57%, an 1997, neînmatriculat, un
rând de numere roşii, roţi de rezervă
de vară, 1500 € neg; Daewoo Lanos
cu 4 uşi, an 1998, înmatriculat în
România, primul proprietar, taxa
nerecuperată, motor 1.4 benzinar,
consum 5%, roţi de rezervă de vară,
1300 € neg; Seat, motor 1.6
benzinar, 1300 € neg. Tel. 0726890348. (RR)
Vând Renault Laguna Combi,
an 2001, înmatriculat în iunie 2013,
128.000 km, motor benzină 1.8, 120
CP, culoare gri metalizat, toate
dotările, unic proprietar, 3800 €. Tel.
0744-724198. (RR)
Vând Daewoo Nubira 2, an
2006, 1600 cmc, gri metalizat,
35.000 km parcurşi, al doilea
proprietar, 3500 € neg. Tel. 0723453336, 0744-885428. (RR)
Vând la Lugoj punte de Dacia,
cu roţi, pentru remorcă, 150 lei. Tel.
0721-724332. (RR)
Vând bicicletă damă, cadru
aluminiu, schimbătoare Shimano,
albă, suspensie pe faţă, 21 viteze,

Anunturi
,

Anunturi
,

Domn 43 ani, 175/85 doresc
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €. cunoştinţă cu o doamnă suplă,
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744- harnică, cu locuinţă în Reşiţa,
392317.
maxim 45 ani. Posed stare
Electrician profesionist montez materială bună. Tel. 0727-268027.
sau schimb tablouri electrice, doze,
Intelectual, 1,80/75 kg caut
prize, întrerupătoare, aplici, lustre doamne sau domnişoare pentru
etc. Tel. 0728-813340.
plăceri deosebite la mine sau la ele.
Instalator-montez centrale Tel. 0727-824218.
termice, chiuvete, wc-uri, cabine
B ărbat 52 ani, 1,75, fără
duş, apometre, baterii apă, robinete, obligaţii, doresc cunoştinţă doamnă
instalaţii pe cupru şi henco etc. Tel. maxim 50 ani. Tel. 0725-348218.
0740-520382.
Bărbat 70 ani, caut doamnă 60Caut de îngrijit bătrâni în 65 ani să locuiască la mine,
Femeie divorţată, 45 ani, 2 copii Caraşova. Tel. 0255-232315.
nefumătoare. Poate să fie şi
mari la casa lor, doresc să iau în
credincioasă, şi de la ţară. Tel. 0355întreţinere o femeie în vârstă,
420190, 0756-334605.
eventual să plătesc chirie. Tel. 0726Bărbat 55 ani, doresc să cunosc
Pensionar 64 ani, stau la casă, doamnă până în 60 ani din oraş sau
537772.
Asigurăm ospătar, bucătar, doresc o femeie de la comune, de la de la ţară. Tel. 0743-992792.
ajutor de bucătar. Tel. 0731-361322. sate. Tel. 0722-622737.
Îngrijesc copii ce merg la
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut de lucru orice în gospodării, sunt un om gospodar, trăiesc în
casă şi mă pricep, de la grădinărit,
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
animale, zugrăvit, zidării, de orice
va
organiza
în data de 28 martie 2014, Bursa generală a locurilor de
fel, instalaţii sanitare, faianţă, gresie, curent, gaz, sunaţi cu încredere, muncă.
Această măsură activă de combatere a şomajului care va fi mereu în
dacă munca este de natură, că nu
atenţia Agenţiei, este destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă.
necesită decât unul singur îmi place
Prin organizarea burselor locurilor de muncă, AJOFM Caraş-Severin
să lucrez singur şi dacă este nevoie urmăreşte atât realizarea unei întâlniri directe, într-un cadru organizat, a
am şi ajutor. Tel. 0734-686752.
agenţilor economici cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă,
Primesc fată în gazdă, în Reşiţa. cât şi creşterea şanselor de ocupare a şomerilor şi satisfacerea rapidă a
Tel. 0355-802030. (RR)
cererii şi ofertei de forţă de muncă.
Ofer spre închiriere, din Oţelu
Bursa generală a locurilor de muncă reprezintă o oportunitate pentru
Roşu, limuzină albă pentru nunţi, toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi de a cunoaşte mai bine piaţa
botezuri, de la 75 €/h, în preţ muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc
benzina, şofer, ornamente. Tel. de muncă conform pregătirii lor profesionale, sau, în ultimă instanţă, să se
0754-577166. (RR)
(re)orienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare
Transport marfă intern şi inter- pe termen mediu şi lung.
naţional. Tel. 0745-274929.
În acest an, Bursa generală a locurilor de muncă va fi organizată,
Persoană serioasă îngrijesc începând cu ora 9, la Reşiţa, la Universitatea Eftimie Murgu (Piaţa Traian
persoane în vârstă fără dizabilităţi la Vuia nr. 1-4), la Caransebeş, la Liceul Tehnologic Dacia (str. Libertăţii nr.
domiciliul lor. Rog seriozitate. Tel. 21) şi la Moldova Nouă, la sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (str. Soseaua Dunării nr. 1).
0753-349185.
Până în prezent, în urma contactării unui număr de 124 agenţi
Jurist cu experienţă în domeniul
ONG-urilor asigur consultan ţ ă, economici din judeţ, 28 de firme au confirmat participarea la bursă (10 la
redactare acte şi efectuarea tuturor Reşiţa, 13 la Caransebeş şi 5 la Moldova Nouă), oferind persoanelor aflate
demersurilor necesare pentru în căutarea unui loc de muncă un număr de 126 locuri vacante: 67 la
înfiinţare de Asociaţii şi Fundaţii, şi Reşiţa, 44 la Caransebeş şi 15 la Moldova Nouă.
Pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite până în prezent 7
pentru modificarea actelor constitulocuri
vacante, majoritatea de inginer: inginer electrotehnic, inginer
tive ale acestora (schimbare sediu
sau patrimoniu, cooptare şi retrage- topograf, inginer sudor, inginer proces, inginer de cercetare construcţii
maşini, sef echipa si planificator proces, iar pentru persoanele fără studii
re asociaţi etc.). Tel. 0723-846071.
superioare sunt oferite locuri de muncă în domenii variate, cele mai multe
Execut construcţii, mansardări,
fiind în domeniul construcţiilor şi comerţului.
acoperise, zidării de piatră, rigips,
Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi pot depune oferşemineuri. Tel. 0740-558761.
tele de locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17
Execut lucrări de construcţii (tel 0255-212380) sau la sediile Agenţiilor locale şi Punctelor de lucru din
interioare, zugrăveli, izolaţii, zidarii, Anina (tel 0255-241317), Băile Herculane (tel 0255-560484), Bocşa (tel 02
betoane, instalaţii, pe cont propriu, 55-555900), Bozovici (tel 0255-242600), Caransebeş (tel 0255-516323),
şi foarte, ieftin, preţi de criză. Tel. Moldova Nouă (tel 0255-541069), Oraviţa (tel 0255-571598) şi Oţelu Roşu
0734-686752.
(tel 0255-533046). Participarea agenţilor economici la bursă este gratuită.
cric, stare impecabilă, 420 lei. Tel.
0728-813340.
Vând cauciucuri de vară, jante
de aluminiu pe 13 de Ford, 14 de
Opel, 15 de Audi, 16 de BMW, 17 de
Passat, în stare foarte bună. Tel.
0749-044785
Vând maşină program rabla. Tel.
0748-929527.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Matrimoniale

Bursa general@ a locurilor de munc@,
28 martie 2014

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.

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.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 26.03.2014
REŞIŢA: administrator cont: 1; electrician exploatare reţele electrice:
1; lucrător gestionar: 1; zidar pietrar: 1;
BOCŞA: îngrijitor animale: 1; lucrător comercial: 1; muncitor necalificat
la asamblarea, montarea pieselor: 1; muncitor necalificat la spargerea şi
tăierea materialelor de construcţii: 1;
BĂILE HERCULANE: administrator: 1; asistent medical fizioterapie:
1; băieş: 1; bucătar: 3; camerista hotel: 1; confecţioner îmbrăcare volane în
piele: 1; contabil: 1; femeie de serviciu: 1; inginer geodez: 1; îngrijitor spaţii
hoteliere: 1; lucrător comercial: 2; muncitor necalificat la întreţinerea de
drumuri, şosele, poduri, baraje: 1; operator spălător textile: 1; ospătar
(chelner): 3;
CARANSEBEŞ: ambalator manual: 1; operator la maşini-unelte
semiautomate şi automate: 1; şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 2;
MOLDOVA NOUĂ: agent de securitate: 1; confecţioner cablaje auto:
1; confecţioner îmbrăcare volane în piele: 1; faianţar: 1; lucrător comercial:
3; montator subansamble: 1; muncitor necalificat în industria confecţiilor: 1;
şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
ORAVIŢA: confecţioner îmbrăcare volane în piele: 1; producător
audiovideo: 1;
BOZOVICI: îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară: 1;
ospătar (chelner): 2;
TOTAL JUDEŢ: 78

(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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Lili Gherle, mama, femeia, omul pentru care ”a ajuta” este esenţa vieţii
şi chiar pentru judeţ.
Ultima campanie este dedicată unei fetiţe de 3 ani,
din Caransebeş, care suferă de numeroase boli şi
pentru care Lili Gherle a decis să se implice în altă
campanie umanitară, din multe altele în care se implică,
pentru că spune chiar ea, doreşte să pună o cărămidă
pe treapta faptelor bune. Deşi oamenii văd doar partea
frumoasă a unei campanii, dar nu cunosc dedesubturile
fiecărei iniţiative în parte, nu cunosc uşile închise şi
bariere de care se loveşte dar spune ea „important este
că se poate”. Ce îi dă forţa să meargă mai departe şi să
continue lupta pentru acele suflete pe care nu le-a
cunoscut până în momentul în care au pornit împreună
într-o campanie? „De câte ori mă uit la fetiţa mea ceva
nu mă lasă să uit că oamenii trebuie ajutaţi, să simtă că
sunt iubiţi, trebuie să vadă un strop de bunătate”, spune
Lili şi consideră că adevărata calitate umană a fiecăruia
iese la iveală atunci când întinde o mână spre cel aflat în
suferinţă. Atunci când a aflat de cazul de la Caransebeş,
a considerat că atât timp cât acel copil are o scânteie de
viaţă, ea Lili Gherle, „mama”, trebuie să lupte pentru a-l
ajuta şi nimeni nu poate spune cu certitudine dacă va
trăi sau nu, pentru că în aceeaşi situaţie s-a aflat şi ea.
Toţi medicii în mâna cărora ajunsese la un moment dat
fiica ei, i-au spus că nu are şanse de supravieţuire şi
totuşi fetiţa este sănătoasă alături de mama ei.

Lili Gherle, mama a doi copii care şi-a stabilit ca
esenţă a vieţii să lupte pentru salvarea altor copii,
implicată în campaniile de donare de sânge sub titlu "Un
strop de sânge pentru un copil", a învăţat de la viaţă că
tot ceea ce nu "te omoară te întăreşte" şi nu dă înapoi.
Povestea ei, ca mai toate poveştile în care
implicarea este deplină, a început în momentul în care
fiica ei de doar 4 ani a ajuns pe patul spitalului
diagnosticată cu o ciupercă creată medicamentos, o
boală rară, la nivel mondial existând doar 4 cazuri
diagnosticate la copii. A fost începutul coşmarului în
momentul în care nimeni nu i-a dat fetiţei şanse de
supravieţuire în nici unul din cele 9 spitale prin care a
ajuns , din care 2 private. Dar Lili Gherle a decis să lupte
şi să spere în şansele de supravieţuire ale fetiţei sale.

care sunt implicaţi copiii. Eu am văzut foarte multe
cazuri cu copii, eu însămi am fost în situaţie similară”,
spune femeia care înţelege cât de important poate fii
ajutorul celor din jur atunci când viaţa te subjugă.
Mamă a doi copii, are puterea de a spune că “nu e
uşor dar dacă vrei poţi, eu cred că doar cine nu vrea nu
poate şi cred că dacă ai un zid în faţă şi trebuie să treci
prin zidul acela, trebuie să găseşti variantă: ori dai cu
capul în el până îl spargi şi treci, ori îl ocoleşti, ori îl sari,
dar trebuie să găseşti soluţie, imposibil să nu existe!”,
spune aceasta cu mare convingere.
Când îşi priveşte zilnic fetiţa, găseşte putere,
găseşte tăria de a merge înainte. Bate la toate uşile şi
speră să I se deschidă pentru că nu vrea în “ruptul
capului” să renunţe şi deşi doar unii omeni se nasc cu
dorinţa de a ajuta, ceilalţi pot fi educaţi şi stimulaţi să
facă asta.
Elena Franţ

“Când un om face o faptă bună pentru tine, de
datoria ta este să faci, la rândul tău, minim trei fapte
bune şi astfel se creează un lanţ de lumină şi speranţă”,
consideră Lili Gherle, “eu cred în asta, chiar cred şi mai
cred că nimic în viaţă nu este întâmplător”.
Cu toţii vrem să clădim o lume mai bună pentru copii
noştri, subliniază această mămică, şi pentru a clădi o
lume mai bună trebuie să învăţăm să ajutăm fără să
aşteptăm ceva în schimb. “Vreau să cred că există
foarte mulţi oameni care vor să ajute, mai ales cazuri în

Recunoştinţa ei pentru supravieţuirea propriului
copil se citeşte zilnic în ochii ei de mamă. Toate acele
traume, nevoia de sânge de care s-a lovit în spital,
traumele dar şi reuşitele intervenţiilor au determinat-o
să se implice în campanii fără precedent pentru Reşiţa

"Respectul, precauţia şi bunul simţ cei mai buni tovarăşi de drum!"
Asociaţia Guerrilla Motors România împreună cu Casa de
Cultură Studenţească Reşiţa, Primăria Municipiului Reşiţa şi
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, va organiza în
data de 29 Martie 2014, cu ocazia deschiderii sezonului, o
campanie rutieră prin care se doreşte promovarea respectului între
participanţii în trafic, fie ei pe două sau patru roţi!
În cadrul acestei campanii va avea loc o paradă moto pe
principalele artere ale Reşiţei şi se vor împărţi pliante celor aflaţi în
trafic privind promovarea unei bune conduite rutiere.
Motto-ul acestei campanii este: "Respectul, precauţia şi bunul
simţ cei mai buni tovarăşi de drum!"
PROGRAM:
12.00 - Adunarea la Clubhouse Guerrilla Motors (situat vis-a-vis
de A.J.O.F.M. "Forţele de Muncă");
14.15 - Paradă prin Reşiţa;
15.00 - Întoarcerea la Clubhouse unde servim un gulaş la
ceaun.
Informaţii suplimentare: 0726-22 73 75

Joi/27 Martie

Vineri/28 Martie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+17ºC
+6ºC

Oraviţa +13ºC
+6ºC

pe următoarele

+16ºC
+7ºC

11 zile
Luni, 31 Martie
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+16ºC
+8ºC

Reşiţa

+17ºC
+5ºC

Sâmb@t@/29 Martie
Timişoara

Caransebeş

+15ºC
+6ºC

Reşiţa

+18ºC
+4ºC

Oraviţa +10ºC
+5ºC

Miercuri, 2 Aprilie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+18ºC
+3ºC

Vineri, 4 Aprilie

Reşiţa

+18ºC
+4ºC

Oraviţa +13ºC
+4ºC

+17ºC
+5ºC

Joi, 3 Aprilie

Caransebeş

+17ºC
+1ºC

Oraviţa +14ºC
+3ºC

+13ºC
+6ºC

Marţi, 1 Aprilie

Duminic@/30 Martie

+16ºC
+4ºC

Sâmbătă, 5 Aprilie

Duminică, 6 Aprilie

Reşiţa

+16ºC/+5ºC

+14ºC/+1ºC

+11ºC/+4ºC

+14ºC/+6ºC

+17ºC/+11ºC

+18ºC/+9ºC

+9ºC/+4ºC

Timişoara

+19ºC/+4ºC

+17ºC/-2ºC

+14ºC/+3ºC

+17ºC/+5ºC

+19ºC/+9ºC

+19ºC/+9ºC

+10ºC/+1ºC
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