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La Palatul Cultural tradiţia este manipulată (II)
Vineri 3 aprilie a fost dezvelit bustul de bronz al dirijorului Ion
Românu, care a fost ridicat pe un soclu în faţa Palatului Cultural.
Deşi am argumentat şi dovedit că locul acestui bust nu este în faţa
Palatului Cultural, deoarece acesta ar fi trebuit amplasat în faţa Casei
de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa, totuşi înverşunarea iniţiatorului a
fost atât de mare, încât acest monument tot aici a fost ridicat.

dinainte stabilită. Aceasta trebuie apărată cu orice preţ, indiferent
dacă este justă sau nu, chiar şi cu poliţia, care şi ea, bineînţeles a
fost pusă în temă. Aşa se explică de ce au început poliţiştii să se
ascundă când am îndreptat aparatul de fotografiat şi spre ei. Statul
poliţienesc veghează pentru liniştea oricăror şefi.
De asemenea am mai remarcat în luările de cuvânt, sublinierile
repetate cu privire la activitatea profesionistă, de mare anvergură, a
muzicianului Ion Românu, fapt ce justifica pe deplin, în opinia
unora, amplasarea monumentului în faţa Palatului Cultural.
Îmi pare rău că nu s-a înţeles că tocmai asta era nemulţumirea
mea. A fost ridicat pe soclu, un profesionist, în faţa Palatului
Cultural, clădire ce a fost construită de vechii reşiţeni, conform
statutului, pentru sprijinirea activităţii Reuniunii de Cântări, Lectură
şi Muzică Reşiţa-Română, unde au activat doar amatori din rândul
vechilor reşiţeni. Această înlăturare a artiştilor amatori ai
comunităţii locale, care s-au dedicat activităţii de aici, nu mi se pare
onestă, mai ales că Ion Românu nu a activat nici în cadrul acestei
reuniuni, nici în clădirea Palatului Cultural. Pentru a veni în
întâmpinarea unor eventuale comentarii, pot să arăt că acum cei ce
coordonează activităţile de la Palatul Cultural, sunt tot nişte
amatori, dar care, ţinând seama de condiţiile actuale şi de
susţinerea (mai ales financiară) pe care o au, sunt mult sub nivelul
acelora care au activat, în trecut, cu dăruire la Palatul Cultural şi pe
La eveniment au participat puţine persoane: câteva din partea care vor să-i arunce, acum, în uitare.
(continuare în pagina 2)
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, câţiva membrii ai Asociaţiei
Culturale Reşiţa-Română, doamna Mioara Românu, fiica dirijorului
Ion Românu, muzicianul Sabin Păuţa, sculptorul timişorean Aurel
Gheorghe Ardeleanu, cel care a realizat bustul, Diodor Nicoară fost
dirijor al Corului Filarmonicii „Banatul” din Timişoara, un sobor de
preoţi în frunte cu protopopul Reşiţei, Petru Berbentia şi un grup de
jurnalişti.
Momentul festiv a fost
deschis de o slujb ă
religioasă ce a fost
urmată de discursurile
ţinute de Preşedintele
Consiliului Jude ţean,
d o m n u l S o r i n
Frunz ăverde, dirijorul
Diodor Nicoară, elev de
suflet al lui Ion Românu,
muzicianul Sabin Păuţa şi
doamna Mioara Românu.
Pe tot parcursul
festivităţii s-a simţit o
atmosferă apăsătoare ce
a avut repercusiuni atât
asupra slujbei cât şi
asupra discursurilor
ţinute, care după părerea
mea, nu s-au ridicat la
nivelul pretenţiilor avute. Cred că aceasta stare neplăcută a fost
indusă (o spun cu regret) şi ca urmare a opoziţiei mele, vehemente,
faţă de amplasa-rea monumentului în acest loc. Astfel am fost
nevoit să-mi manifest dezaprobarea şi cu această ocazie. După
discursul domnului preşedinte Sorin Frunzăverde (am ascultat cu
atenţie ce a spus) şi înainte să înceapă discursul domnului Diodor
Nicoară, am avut o intervenţie, sperând să mă fac auzit, în care am
arătat încă o dată că locul acestui bust nu este în faţa Palatului
Cultural, ci el ar fi trebuit amplasat în faţa Casei de Cultură a
Sindicatelor din Reşiţa, că este o ruşine ce se întâmplă la Palatul
Cultural şi că tradiţia este manipulată. Domnul Diodor Nicoară a
replicat că aspectul poate fi discutat, însă, cu altă ocazie, nu la
acest moment festiv, iar eu i-am răspuns că nu-mi convine nici mie
această situaţie.
Atunci eu întreb, cum trebuie să procedezi când ştii că adevărul
este ascuns şi manipulat prin discursuri, minciuni (chiar falsuri) şi
bani? Care ar fi ocazia potrivită pentru ca cineva să audă şi să verifice
adevărul, dacă până la acest moment nimeni nu s-a arătat interesat?
La sfârşitul ceremoniei m-am dus la doamna Mioara Românu şi
am asigurat-o de respectul pe care îl am faţă de muzicianul Ion
Românu şi activitatea corală. Dânsa m-a asigurat că înţelege,
cunoaşte (?) situaţia şi că nu este supărată.
A fost evident pentru mine încă de la început că li s-a „explicat”
celor neavizaţi că este cineva care poate să deranjeze ordinea
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Eva Elvira Comisarschi,
deschisă în perioada
7-24 aprilie 2014.
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Primăria Reşiţa ne informează

La Palatul Cultural tradiţia este manipulată (II)

Primăria Municipiului Reşiţa în colaborare cu Asociaţia Română pentru Reciclare
RoRec organizează sâmbătă, 12 aprilie 2014, o campanie de colectare, de la domiciliu, a
deşeurilor provenite de la echipamente electrice şi electronice (DEEE).
În categoria echipamentelor electrice şi electronice (DEEE) sunt incluse deşeurile
provenite de la:
l Aparate de uz casnic de mari dimensiuni: frigidere, congelatoare, maşini de spălat
rufe, uscătoare de haine, maşini de spălat vase, maşini de gătit, sobe electrice, plite
electrice, cuptoare cu microunde, aparate electrice de încălzit, radiatoare electrice, alte
aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor,
a scaunelor şi a fotoliilor, ventilatoare electrice, aparate de aer condiţionat;
l Echipamente de larg consum: aparate de radio, televizoare, camere video, aparate
video, amplificatoare audio;
l Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: aspiratoare, aparate de curăţat covoare, alte
aparate de curăţat, aparate de cusut, tricotat, fiare de călcat, aparate de prăjit pâine,
friteuze, maşini de măcinat cafea, filtre de cafea, cuţite electrice, aparate de tuns părul,
uscătoare de păr, periuţe de dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte aparate de
îngrijire corporală, ceasuri deşteptătoare, ceasuri de mână, cântare;
l Echipamente informatice şi de telecomunicaţii: unităţi centrale, minicalculatoare,
imprimante, calculatoare personale (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi
tastatură), calculatoare portabile (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură),
calculatoare mici portabile (calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil notebook), calculatoare electronice, imprimante, fotocopiatoare, maşini de scris electrice
şi electronice, calculatoare de buzunar şi de birou, faxuri, telexuri, telefoane, telefoane
fără fir, telefoane celulare, roboţi telefonici, baterii de orice dimensiuni;
l Unelte electrice şi electronice: maşini de găurit;
l Jucării: trenuri electrice sau maşini de cursă în miniatură, console portabile de jocuri
video, jocuri video.
Persoanele, care doresc să predea deşeuri provenite de la echipamente electrice şi
electronice, pot apela până sâmbătă inclusiv, între orele 09.00-15.00, următoarele
numere de telefon:
l RoRec - 0800-444 800 - număr apelabil gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau
mobilă, 0751-302 119;
l Primăria Municipiului Reşiţa - 0255/211 692 interior 173, 0255-210 258.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Gospodărie Urbană şi
Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa la numerele de telefon: 0255-211 692
interior 173, 0255-210 258 sau prin e-mail la adresa: mediu@primariaresita.ro.

Controlul la Palatul Cultural cu toate implicaţiile politice, economice financiare şi
de imagine se face prin înlăturarea oamenilor cinstiţi (care ştiu, au făcut şi vor să facă
ceva pentru menţinerea tradiţiei locale), prin susţinerea impostorilor (care au ajuns
prin fals să conducă Asociaţia Culturală Reşiţa-Română) şi prin crearea unor
evenimente (ca cel de faţă, care să le confere legitimitate).
S-a mers până acolo încât „trâmbiţaşul de la Palat”, Matei Mircioane,
manipulează tradiţia locală, nu doar prin minciună şi omisiune a adevărului istoric, ci
merge până la a falsifica informaţia.
Astfel, când preia informaţia, de pe site-ul Banaterra, în legătură cu activitatea
dirijorului Ion Românu în cadrul Reuniunii de Cântări şi Muzică din Reşiţa-Montană,
acesta o falsifică într-un articol publicat în ziarul on-line Argument, afirmând că
dirijorul Ion Românu a activat în cadrul Reuniunii de Cântări şi Muzică din ReşiţaRomână.
Toate astea pentru a justifica aşezarea monumentului în faţa clădirii Reuniunii din
Reşiţa-Română.
Redau pentru comparaţie cele două texte:

(continuare din pagina 1)

Trei genera]ii, o singur@ dorin]@: s@n@tatea p@mântului
Marţi, 08.04.2014, la iniţiativa şi în organizarea Asociaţiei LAURAS, entitate deja
cunoscută în comunitatea oraşului Anina ca un actor activ în viaţa socială, s-a desfăşurat
un proiect interesant, chiar inedit, având ca titulatură „Trei generaţii, o singură dorinţă:
sănătatea pământului”.
În esenţă, proiectul a reunit membri ai comunităţii locale cu vârste diferite - persoane
cu multă experienţă de viaţă din cadrul Căminului de Persoane Vârstnice, elevi ai Liceului
„Mathias Hammer” şi elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 1 din Cartierul Celnic. Aceştia, împreună, au desfăşurat o activitate de ecologizare a zonei turistice de lângă Cantonul Silvic
Crivina, în imediata vecinătate a drumului ce leagă Anina de Oraviţa. S-a „recoltat ” un
număr important de saci cu resturi pe care aşa-zişii turişti le-au lăsat în urma lor , toţi participanţii exprimându-şi amărăciunea că frumuseţile naturale cu totul deosebite sunt, an de
an, puse în umbră de gesturi incalificabile şi degradante pentru calitatea de cetăţean.
Activitatea a fost o deplină reuşită, îndeosebi prin participanţi - vârstnici, liceeni şi elevi
din ciclul gimnazial şi primar , care au format o adevărată echipă, au comunicat trecând
uşor peste bariera vârstei şi a experienţei de viaţă diferite, au muncit umăr lângă umăr,
într-o atmosferă de remarcabilă uniune sufletească. O remarcă deosebită o facem pentru
domnul profesor Marius Simion, care a participat cu multă sârguinţă la acţiune, fiind un
exemplu pentru elevii prezenţi.
În încheiere, toţi participanţii au beneficiat de o binemeritată gustare, asigurată de
Asociaţia LAURAS, pregătită de voluntari care au fost ajutaţi de bunicuţele de la Căminul
de Persoane Vârstnice.
Succesul acestui proiect a fost rodul unei excelente colaborări între Asociaţia
LAURAS şi alte organisme de drept public sau privat din comunitate:
l Căminul pentru Persoane Vârstnice, instituţie care a avut ca reprezentanţi un grup de
persoane de vârsta a treia, inimoşi şi deschişi spre iniţiativa propusă chiar de prietenul şi
confidentul lor, asistentul social Laura-Adriana Munteanu;
l Ocolul Silvic, reprezentat de gazda noastră bună şi primitoare, Domnul Victor Torcea,
cantonierul, şi de soţia sa, Anişoara, care a asigurat sacii de plastic, mănuşile de protecţie
şi transportul deşeurilor colectate;
l S.C. „Isteţii” S.R.L., o societate cu un profil deosebit, aceasta oferind servicii
educaţionale pentru copii şi tineret, reprezentată de prof. Gabriel Ruva, administrator;
l Liceul „Mathias Hammer”, care a înscris în cadrul proiectului un grup de elevi
coordonaţi de un cadru didactic de înaltă ţinută profesională, prof. Anca Preduş Ruva;
l Şcoala Gimnazială Nr. 1 Celnic, participantă în proiect cu două clase de elevi, clasa I
(înv. Vasile Munteanu) şi clasa a VII-a A (diriginte prof. Gabriel Ruva).
Mulţumim tuturor pentru această zi minunată!
Laura-Adriana Munteanu, Preşedinte Asociaţia LAURAS
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„Este printre ultimii reprezentanţi din marea pleiadă de dirijori de cor ai Banatului
secolului XX - filiera Ion Vidu, Atanasie Lipovan, Antoniu Sequens, Iosif Velceanu,
Sabin Drăgoi, Filaret Barbu, Vadim Şumski, Nicolae Ursu.
...În 1947 Ion Românu pune bazele Corului Combinatului Metalurgic din Reşiţa
(reînviind vechea tradiţie corală a Reuniunii Române de Cântări şi Muzică din Reşiţa
Montană. Cu acest cor obţine de cinci ori Premiul I pe ţară la concursurile pentru
amatori. Din 1955 se stabileşte la Timişoara, ca profesor la Liceul de Muzică”
http://www.banaterra.eu/romana/ion-romanu
„Ion Românu este considerat printre ultimii reprezentanţi din marea pleiadă de
dirijori de cor ai Banatului secolului XX, urmărind filiera Ion Vidu, Atanasie Lipovan,
Antoniu Sequens, Iosif Velceanu, Sabin Drăgoi, Filaret Barbu, Vadim Şumski,
Nicolae Ursu. Ion Românu şi-a desăvârşit studiile la Caransebeş, Cluj şi Timişoara,
iar, imediat după absolvirea Conservatorului, după al doilea război mondial, s-a
stabilit la Reşiţa, unde a reînviat tradiţia corală a Reuniunii Române de Cântări şi
Muzică din Reşiţa Română. A activat ca dirijor la Reşiţa până în anul 1955, după
care s-a stabilit la Timişoara.”
"Ion Românu a fost urcat pe soclu, în faţa Palatului Cultural din Reşiţa"
de: MATEI MIRCIOANE, Argument, 4 noiembrie 2013
Tot o „inexactitate” este inscripţia de pe placa montată pe soclu:
Ion Românu
„Întemeietorul corului
UZINELOR DIN REŞIŢA”
Este inexact, pentru că atunci când dirijorul Ion Românu a ajuns la conducerea
corului UZINELOR DIN REŞIŢA, acest cor avea deja o tradiţie de 75 de ani,
centenarul corului fiind sărbătorit în anul 1972, prin organizarea la Reşiţa, a unui
mare festival coral. Mai pot să spun că la începutul anilor '30 (din secolul trecut),
acest cor a fost condus şi de dirijorul Ion Iliasă.
În anul 1947 Ion Românu a preluat o tradiţie şi un cor (probabil cu activitatea
întreruptă la acea vreme), pe care l-a condus cu măiestrie şi profesionism spre glorie,
obţinând mai multe premii la nivel naţional.
Aşa se scrie istoria şi se manipulează tradiţia, după bunul plac şi interesele celor
de la putere şi din jurul lor.
O altă manipulare a tradiţiei locale este înfiinţarea Centrului Cultural Reşiţa
Română.
Din păcate cei ce controlează activităţile de la Palatul Cultural împreună cu cei ce
au ajuns prin fraudă la conducerea Asociaţiei Culturale Reşiţa Română, nu recunosc
asociaţia Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică Reşiţa-Română şi nu acceptă
stabilirea de drept sediului Reuniunii, în această clădire, unde îi este locul, deşi
clamează pe toate drumurile că sunt păstrătorii tradiţiilor locale. Mai mult, dau cu
piciorul la peste o sută de ani de tradiţie şi înfiinţează aşa numitul Centrul Cultural
(preşedinte, N. Vlădulescu şi vicepreşedinte, M. Mircioane) pentru a-şi putea pune în
practică, „planurile măreţe” personale, prin care să câştige bani, imagine, relaţii,
influenţă politică ş.a.
Acest „Centru Cultural” este băgat în faţă de fiecare dată, dar nimeni nu ştie care
este statutul acestei asociaţii.
Un alt exemplu de sfidare şi de manipulare a tradiţiei, este chiar organizarea
manifestării „Zilele Palatului Cultural”, toamna, pentru simplul motiv că atunci pot să
pună mâna pe nişte bani de la Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi de la alte autorităţi
şi instituţii. Este regretabil că Primăria Reşiţa este atrasă şi ea în această manevră şi
intră în Palatul Cultural pe uşa din dos, când poate să intre cu cinste pe uşa din faţă.
M-am opus acestui proiect (Zilele Palatului Cultural) sub această formă,
deoarece consider că trebuia respectată ziua de 29 iunie (Sf. Petru şi Pavel), dată în
care a fost inaugurat şi sfinţit Palatul Cultural, care a reprezentat încă de atunci
sărbătoarea reşiţenilor.
De asemenea, am convingerea că era necesar, mai întâi, reînceperea unei
activităţi culturale proprii de cor, teatru şi dans în cadrul Reuniunii de Cântări, Lectură
şi Muzică Reşiţa Română şi apoi pregătirea temeinică a unui festival coral (şi/sau
teatru dans) şi cu participare proprie. De fapt activitatea principală de la Palatul
Cultural se reduce la jonglarea cu închirierea sălii de spectacole între asociaţie,
teatru şi mai nou, acest centru aşa zis cultural.
Trebuie să mai spun cu regret că Primăria Reşiţa nu se implică, stă şi priveşte
nepăsătoare cum Consiliul Judeţean Caraş-Severin acţionează discreţionar într-o
problemă ce aparţine în primul rând Reşiţei. Orice acţiune ce face trimitere la trecutul
şi tradiţia locală trebuie să intereseze autorităţile locale. Nu trebuie uitat că pe stema
municipiului Reşiţa se găseşte alături de uzină, locomotivă, frunza de stejar şi o liră,
ce reprezintă tradiţia culturală a oraşului nostru. Aceeaşi atitudine de reţinere o are
Primăria Reşiţa şi faţă de Casa de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa. Acest edificiu,
din câte cunosc eu, nu aparţine nici Uzinelor şi nici Sindicatelor din Reşiţa, iar
Primăria Reşiţa ar putea să intervină în procesul de revendicare a Casei de Cultură a
Sindicatelor din Reşiţa (ce durează de foarte mulţi ani)
Este regretabil că Direcţia Judeţeană pentru Cultură Caraş-Severin care este
implicată în atâtea proiecte culturale şi cheltuieşte atâţia bani, nu s-a arătat
interesată în a susţine direct şi a face publică realitatea istorică şi tradiţia de la Palatul
Cultural deşi aceasta este folosită sub diferite forme, în mai multe proiecte (şi
transfrontaliere) aducătoare de beneficii (din păcate doar pentru unii).
Pentru a mă face mai bine înţeles, în numărul următor voi da mai multe explicaţii şi
voi prezenta fapte concrete în legătură cu conflictul de la Palatul Cultural.
Ioan Iliasă

Anunturi
,
Imobiliare
Vând garsonieră izolată interiorexterior, baie cu vană, laminate, uşi
interior şi geamuri termopan, uşă
metalică + magazie pe scări. Merită
văzută. 11.500 € neg. Tel. 0730112490.
Vând casă 2 camere, garaj,
curte, grădină, 18.000 € neg. +
apartament 3 camere, bucătărie,
baie, la casă curte comună. Tel.
0723-896992, 0723-863034.
Vând apartament 2 camere, 63
mp, 4/8, centru, dotări. Tel. 0355411785.
Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 € lunar. Tel. 0728-568448.
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
76.000 €. Tel. 0745-481773.
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă din cărămidă arsă cu 2
camere, baie, bucătărie, garaj, grădină cu pomi fructiferi şi vie, 25.000
€ neg. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând în Reşiţa, în Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, 18.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând casă în Timişoara, str.
Albinelor, nr. 86 A, cu 6 camere,
95.000 € neg. Tel. 0723-226821,
0356-173447. (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 în Reşiţa, pe Calea Caransebeşului, apartament 2 camere,
bucătărie, baie, balcon, etaj 4, 41
mp, are pod, acoperit cu plăci de
azbociment, 16.500 € neg. Tel.
0355-805059. (RR)
Vând în Bocşa Montană casă
formată din 2 clădiri, curte, anexe,
fântână, grădină mare de 1000 mp,
pomi fructiferi şi viţă de vie, 35.000 €
neg. Tel. 0761-646468. (RR)
Vând la Şemlacu Mare casă 3
camere, dependinţe, anexe, curte,
şopru pt. lemne, fântână, apă trasă
în casă, grădină cu pomi fructiferi
1400 mp, deţine şi spaţiu comercial,
cu sau fără lichidare gospodărie,
11.000 € neg. Tel. 0729-590117. (rr)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, etaj 3, 3 camere,
decomandat, 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 Oţelu Roşu garsonieră,
8000 €. Tel. 0727-305699. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Piaţa Sud,
apartament 3 camere decomandat,
80 mp, cu îmbunătăţiri, 35.000 €
neg. Tel. 0744-843884. (RR)

Anunturi
,

Vând în Reşiţa, pe G.A. Petculescu bl. 11, apartament 3 camere,
confort 1 decomandat cu multiple
îmbunătăţiri, 37.000 € neg. Tel.
0757-400900. (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 Soceni cas ă plus
grădină, suprafaţa totală 2000 mp,
21.000 € neg. Tel. 0255-521021. (rr)
Vând în Voiteg, Timiş, casă 3
camere, posibilitate de extindere,
25.000 €. Tel. 0751-250877. (RR)
Vând în Băile Herculane, pe str.
Trandafirilor, teren intravilan intabulat, 360 mp, 110 €/mp, neg; pădure
2300 mp. Tel. 0733-716647. (RR)
Vând la Clocotici casă, 720 mp
cu tot cu grădină, bonus 2 livezi,
30.000 €. Tel. 0255-234153, 0766204042. (RR)
Vând în Folea, Timiş, casă 3
camere, grădină, curte 1434 mp,
11.000 € neg. Tel. 0752-769368. (rr)
Vând casă în Bocşa Montană pe
strada Coşbuc, 2 camere, antreu,
cămară, bucătărie, anexe, curte şi
grădină mare, aproape de islaz
pentru doritorii de animale, 20.000 €
neg. Tel. 0741-901698. (RR)
Vând la Timişoara garsonieră în
Badea Cârţan, 22.500 € neg. Tel.
0722-129295. (RR)
Vând casă la Ezeriş, 18.000 €.
Tel. 0734-955233. (RR)
Vând urgent apartament 2
camere semidecomandate în
Moroasa 1. Preţ 17.000. Tel. 0766339296.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
terasă, gresie, faianţă, podele laminate, termopane, centrală termică,
anexe, curte, grădină, pomi fructiferi, acces auto. Tel. 0749-319691.
Vând urgent apartament cu 1
cameră, zona Victoria. Tel. 0753123977.
Proprietar, vând apartament 2
camere tip vagon, etaj 2/4, centrală,
izolaţie, termopane, faianţă, gresie,
podele, uşă metalică, 17.900 € neg.
Tel. 0740-520382.
Persoană fizică, vând apartament 2 camere, confort 2, Micro 2,
etaj 2/4, cu îmbunătăţiri, 17.990 €
neg. sau schimb cu 3 camere, ofer
diferenţă. Tel. 0728-813340.
Vând apartament 2 camere
Govândari. Tel. 0759-077067.
Închiriez apartament 2 camere
în Govândari, nemobilat. Tel. 0355803016, 0759-077067.
Închiriez apartament la casă cu
curte, mobilat, toate utilităţile. Tel.
0740-512979.
Vând teren zona triaj, 700 mp,
toate utilităţile. Tel. 0740-512979.
Vând sau schimb casă Bocşa
Montană, 3 camere, bucătărie,
coridor, debara, baie, terasă, gresie,
faianţă, podele laminate, termopane, centrală termică, gaz, anexe,
curte, grădină, pomi fructiferi, vie,
acces auto, sau schimb cu
apartament în Reşiţa, confort 1, etaj
1 sau 2. Tel. 0771-449583.

Vând urgent apartament 2
camere decomandate, etaj 4 din 4,
centrală termică, geamuri termopane, vis-a-vis de Carrefour din parcul
tricolorului din Govândari. Preţ
27.000 € neg. Tel. 0784-023465.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat parţial, bucătărie, baie,
dormitor, lângă Trandafirul, 150 €.
Tel. 0772-152899.
Vând apartament 2 camere,
zonă foarte bună, preţ negociabil.
Acceptăm şi varianta Prima casă.
Tel. 0720-301987.
Vând 2 case în Moniom. Tel.
0761-900597.
Vând casă în Moroasa, 3 camere, bucătărie, baie, curte, grădină,
posibilitate construc ţie, cas ă
renovată interior. Tel. 0748-929527.
Vând casă în Moroasa, str. Petru
Maior nr. 45.
Vând garsonieră îmbunătăţită,
Al. Tineretului bl. 5, et. 5. Preţ 11.000
€ neg. implant nou de ţevi, apă rece
şi caldă. Bloc cu lifturi noi. Tel. 0762056824, 0769-867785.
Vând în zona Luncă, bloc din
cărămidă, bd. A.I. Cuza, apartament
2 camere decomandat, 59,70 mp,
bl. 32 parter, preţ neg. Tel. 0720311810.
Schimb casă la ţară cu apartament sau garsonieră în Reşiţa. Tel.
0743-992792.
Vând 5500 mp teren intravilan,
bun pentru construcţii şi agricultură
în Bocşa, zona Funicular, lângă
şoseaua naţională. Preţ neg. Tel.
0255-527935.
Vând casă în zona Muncitoresc,
5 camere, 2 băi, 2 balcoane,
mansardă, garaj, toate utilităţile,
îmbunătăţiri, singur în curte. Preţ
50.000 € neg. Tel. 0754-827844.
Închiriez spaţiu comercial
amenajat la parter, bl. 23 str.
Făgăraşului, scară deschidere în
faţă, 3 camere, izolat + climă, ideal
birouri. Tel. 0726-380420.
Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, îmbunătăţit, parţial
mobilat. Preţ 22.500 € neg. Tel.
0724-761770.
Persoană fizică cumpăr apartament 2 camere, confort 1, etaj 1, în
Reşiţa, Micro 1, 2 sau 4. Tel. 0747832171.
Vând apartament 3 camere
decomandat, zona Luncă (lângă
Poliţie), bucătărie mobilată la comandă, ferestre termopan, centrală
termică, parchet, podele laminate,
gresie, faianţă, bloc izolat termic.
Tel. 0770-538111, 0745-932492.
Vând apartament 3 camere
decomandat, conf. 1, decomandat,
Govândari, etaj 3. Tel. 0756198913, 0255-222550.
Vând garsonieră în Reşiţa. Tel.
0748-406496.
Închiriez apartament 2 camere
Luncă, lângă Poliţie, mobilat şi utilat.
Liber din 3 Mai 2014. Tel. 0771614597, 0721-247752.
Vând cas ă în Moroasa, 3
camere, bucătărie, cămară, baie,
hol, pivniţă, garaj, grădinuţă. Preţ
39.000 € neg. Tel. 0728-981728.
Vând teren Valea Ţerovei, 4.000
mp, parcelat la 1000 mp lângă
abatorul lui Dorobanţu. Acces apă,
canal şi gaz. Tel. 0742-486232.
Vând în Reşiţa apartament 2
camere, balcon, etaj 3 din 4, 39 mp.
Tel. 0768-839650.

Ac]iuni pentru men]inerea ordinii }i lini}tii publice
Peste 40 de infracţiuni au fost constatate şi
aproximativ 1000 de sancţiuni contravenţionale în
valoare de peste 180000 de lei, au fost aplicate de către
poliţişti, în trei zile de acţiuni organizate pentru
prevenirea şi combaterea faptelor antisociale
premergător Sărbătorilor de Paşti.
În perioada 1-19 aprilie a.c., pe raza judeţului
Caraş-Severin poliţiştii desfăşoară acţiuni în sistem
integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine şi
siguranţă publică, în perioadă premergătoare Sfintelor
Sărbători ale Paştelui Ortodox şi Catolic, acţiuni
dispuse la nivel naţional de către şeful Poliţiei Române.
În perioada 4-6 aprilie, poliţiştii angrenaţi în acţiuni
au verificat peste 200 de agenţi economici şi au fost
controlate 1101 de mijloace de transport.
De asemenea au fost constatate peste 40 de
infracţiuni, din care două de evaziune fiscală, în cadrul
dosarelor întocmite fiind cercetate 22 de persoane,
bănuite de comiterea acestor fapte.
Din numărul total al contravenţiilor aplicate, 55 au

fost pentru nerespectarea Legii nr. 61/1991 privind
ordinea şi liniştea publică, 99 ca urmare a încălcării
Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva
unor activităţi comerciale ilicite.
În urma filtrelor organizate de poliţiştii rutieri au fost
aplicate peste 800 de sancţiuni contravenţionale
întrucât au fost încălcate normele O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice. Peste 500 de
amenzi au fost aplicate pentru nerespectarea regimului
legal de viteză. Au fost reţinute 20 de permise de
conducere şi retrase 8 certificate de înmatriculare.
Totodată, ca măsură complementară în cadrul
dosarelor penale întocmite şi a sancţiunilor
contravenţionale aplicate, au fost confiscate bunuri în
valoare totală de peste 15.000 lei, dintre care alcool şi
produse din alcool în valoare de 1020 lei şi alte produse
în valoare de 13991 lei. La acţiuni au participat zilnic
peste 200 de poliţişti suplimentar faţă de dispozitivul
curent, fiind angrenaţi poliţişti de investigarea fraudelor,
de la ordine publică, rutieră şi transporturi.

Anunţ
U.A.T. Gîrnic , cu sediul în localitatea Gîrnic, nr. 77, judeţul
Caraş-Severin, CUI 3227831, organizează în data de 14.04.2014
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea unui spaţiu
în suprafaţă de 78 mp situat în „Clădirea Primăriei” Padina Matei.
Data limită de depunere a dosarelor: 14.04.2014 ora 10.00
Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei şi
condiţiile de participare se pot obţine de la secretariatul U.A.T.
Gîrnic, tel. 0371-037007.

Anunţ publicitar
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă, pentru vânzarea terenurilor
înscrise în CF nr. 33447, Bocşa, nr. cad. 33447, nr. top. 1004/1/25/2 în
suprafaţă de 150 mp, situat în intravilanul oraşului Bocşa pe strada Unirii.
Licitaţia va avea loc în data de 07.05.2014 ora 10,00 la sediul
Primăriei Bocşa în sala de şedinţe.
Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 1.400 euro la cursul de referinta al
BNR în momentul vânzării, la care se adaugă TVA.
Pasul minim de desfăşurare al licitaţiei va fi de 5 % din preţul de
pornire.
Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura Primăriei
Bocşa până în data de 06.05.2014 inclusiv.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oraşului Bocşa, tel.
0355/566605 int. 109.
PRIMAR,
Cismăneanţu Gabriel Eugen

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BOCŞA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

anunţă:
În baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicat în 2007 cu modificarile şi completările ulterioare şi a Hotărârii
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile ulterioare, cât
şi adresa nr. 3924/26.08.2013 prin care a fost înştiinţată Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, Serviciul Public de Asistenţă Socială
Bocşa organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie
vacantă de:
INSPECTOR debutant, clasa I, în cadrul Serviciului Public de
Asistenţă Socială Bocşa, Compartimentul Asistenţă Socială.
Condiţii specifice:
l studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul Administratie Publică;
Concursul se organizează la sediul Serviciului Public de Asistenţă
Socială Bocşa, în data de 19.05.2014, ora10.00 - proba scrisă şi în data
de 21.05.2014, ora 10.00 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune de catre candidati din
data de 15.04.2014 pana in data de 06.05.2014.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
cu modificările ulterioare.
Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs,
conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia stabilită sunt afişate la
sediul Serviciului Public de Asistenta Sociala Bocşa.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de
Asistenţă Socială Bocşa şi la telefon 0355/566612.
ŞEF SERVICIU,
SORIN LIGHEZAN ION

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr.
60, telefon 0255/571133, fax 0255/572815 organizează licitaţie publică
deschisă cu strigare pentru:
l concesionarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 33572 Oraviţa,
nr. cadastral 33572 în suprafaţă de 23.249 mp, situat administrativ în
Oraviţa - Dealul Prisaca conform H.C.L. nr. 40/28.03.2014;
l concesionare teren extravilan înscris în C.F. nr. 33595 Oraviţa, nr.
cadastral 33595 în suprafaţă de 2.317 mp, situat în Oraviţa - Dealul Rapii
conform H.C.L. nr. 39/28.03.2014;
l concesionare teren intravilan înscris în C.F. nr. 33781 Oraviţa, nr.
cadastral 33781 în suprafaţă de 10.700 mp, situat în Oraviţa, str. Izlazului
conform H.C.L. nr. 38/28.03.2014 şi licitaţie publică deschisă pentru:
l concesionare teren intravilan înscris în C.F. nr. 33422 Oraviţa, nr.
cadastral 33422 în suprafaţă de 215 mp şi teren extravilan înscris în ac. f.
Anr. 33578 Oraviţa, nr. cadastral 33578 în suprafaţă de 1.091 mp, situate
în Oraviţa - str. Crinilor, F.N., conform H.C.L. nr. 41/28.03.2014;
l concesionare 29 ha păşune - blocurile fizice 614, 1080, 1081, 1566;
14 ha - blocurile fizice 372, 382 şi 9 ha - blocurile fizice 173, 795, 796,
315, situat în UAT Oraviţa conform H.C.L. nr. 47/28.03.2014;
l concesionare 8 loturi teren intravilan înscrise în CF nr. 33779 Oraviţa,
nr. cad. 33779, C.F. nr. 33475 Oraviţa, nr. cad. 33475, C.F. nr. 33474
Oraviţa, nr. cad. 33474, C.F. nr. 33473 Oraviţa, nr. cad. 33473, C.F. nr.
33472 Oraviţa, nr. cad. 33472, C.F. nr. 33471 Oraviţa, nr. cad. 33471,
C.F. nr. 33470 Oraviţa, nr. cad. 33470 şi C.F. nr. 33469 Oraviţa, nr. cad.
33469 în suprafaţă de 18 mp, situate în Oraviţa - str. Zona Gării, conform
H.C.L. 42/28.04.2014.
Documentaţia de atribuire pentru licitaţie se poate procura de la
biroul de urbanism - camera 7, zilnic între orele 9-15, începând cu data
de 14.04.2014.
Licitaţia va avea loc în data de 30.04.2014, ora 10, cu repetare în
fiecare miercuri până la adjudecare.
Ofertele se depun până în data de 29.04.2014, ora 16, la
secretariatul primăriei oraşului Oraviţa.
PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU
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Persoanele fizice interesate să achiziţioneze un autovehicul nou prin Programul de Stimulare a Înnoirii
Parcului Auto Naţional (Rabla) pot merge, începând din 8 aprilie, la dealerii auto şi, ulterior, să-şi caseze
maşinile mai vechi de opt ani la centrele REMAT, admise de Administraţia Fondului pentru Mediu. Pentru
ediţia din acest an a Programului "Rabla" vor fi alocate 20.000 de tichete valorice, din care 17.000 pentru
persoane fizice, iar restul pentru persoane juridice şi instituţii publice. În cazul acestora din urmă, ultimele
estimări arată că programul va începe după 20 aprilie.

Sprijin financiar elevilor }i studen]ilor în
vederea achizi]ion@rii de computere
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) continuă şi în anul 2014 programul
social „Euro 200" pentru acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării
achiziţiei de computere. Beneficiarii programului sunt elevii şi studenţii din
învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care
provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 RON/membru de
familie, mai puţin elevii care au beneficiat deja de acest sprijin începând cu anul
2008. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un
calculator, fără a depăşi valoarea calculatorului achiziţionat.
Conform calendarului stabilit de MEN, depunerea cererilor pentru obţinerea
bonurilor valorice necesare achiziţionării unui calculator se face în perioada 1-21
aprilie 2014. Solicitările pot fi depuse în fiecare unitate de învăţământ
preuniversitar şi în fiecare universitate la comisiile organizate în acest scop.
Ulterior depunerii cererilor, în intervalul 19 aprilie - 9 mai, comisiile abilitate vor
evalua cererile înregistrate şi vor derula anchete sociale pentru verificarea datelor
furnizate de solicitanţi. Centralizarea cererilor la Comisia centrală din MEN, prin
intermediul portalului http://euro200.edu.ro, va avea loc în perioada 19 - 28 mai, şi
va fi urmată de prima afişare pe Internet a listei de cereri eligibile, aprobată prin
ordin de ministru (1 iunie). În data de 3 iunie, până la ora 18:00, lista va fi afişată şi
în fiecare unitate/instituţie de învăţământ.
Depunerea contestaţiilor se face în termen de 5 zile de la publicarea pe site-ul
dedicat a listei beneficiarilor, iar soluţionarea acestora este prevăzută între 8 şi 23
iunie. Afişarea rezultatelor contestaţiilor are ca termen data de 24 iunie, până la
ora 18:00. Eliberarea bonurilor valorice începe în 24 iunie şi se finalizează în 30
iulie, iar achiziţia propriu-zisă a computerelor se poate realiza în perioada 24 iunie
- 31 august. În anul 2013, 21.077 de beneficiari (21.019 elevi şi 58 de studenţi) au
achiziţionat computere prin intermediul acestui program.
Biroul de presă MEN - 04.04.2014

Salariul minim în România, deşi va creşte
semnificativ în acest an, rămâne în continuare foarte
scăzut în comparaţie cu nivelurile din alte state din
regiune, se arată într-un raport FMI, care avertizează
însă asupra efectelor negative ale unei majorări
substanţiale a acestuia

Educa]ia sportiv@
Cu privire la evenimentele de
neacceptat care au avut loc în ultima
perioadă la cluburile din ţară, Ministerul
Tineretului şi Sportului face apel şi
reaminteşte că sportul a avut
dintotdeauna o misiune foarte
importantă: aceea de a uni, de a dezvolta
spiritul de echipă, fairplay-ul, de a integra
şi de a spori coeziunea socială.
Prin urmare, apelul se adresează
tuturor cluburilor, federa ţiilor şi
asociaţiilor sportive care nu trebuie să
uite că scopul comun este educaţia
sportivă, iar acest lucru se poate face în
echipe bine sudate şi bazate pe relaţii de
prietenie şi colaborare.
Ministerul Tineretului şi Sportului este
atent la ce se întâmplă în toate
organismele sportive, de aceea a dispus
în anumite cazuri demararea unor
anchete pentru că agresiunea NU
POATE şi NU TREBUIE să devină o
practică la niciun nivel social.
Pentru ca succesul să ne reprezinte
este nevoie să lucrăm în spiritul unei
bune înţelegeri şi să ne distingem în
sport DOAR prin medaliile câştigate şi
recordurile doborâte!
MTS - 03.04.2014

Toţi deţinătorii de cartele telefonice preplătite
vor fi obligaţi să se înregistreze cu un act de identitate
în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a legii
adoptate de Guvern şi transmisă Parlamentului, a
anunţat ministrul Justiţiei.
"În calitate de membru al CSAT, vreau să vă spun
că am adoptat în Guvern proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice. În
ultima şedinţă a CSAT s-a luat decizia de a promova
urgent un act normativ pentru prevenirea şi contracararea riscurilor la adresa securităţii naţionale. Ce
prevede, în esenţă, acest act normativ: este vorba
despre obligaţia deţinătorilor de cartele prepay de a
le înregistra, de a depune un act de identitate. Şi, de
asemenea, obligaţii pentru operatorii de telefonie
mobilă", a declarat ministrul Justiţiei.
Agenţia de Pl ă ţi şi Interven ţie pentru
Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari
că pot depune, până la 30 aprilie 2014, inclusiv,
cererile pentru ajutorul de stat prin rambursarea
diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în
agricultură, aferente primului trimestru din 2014.
Ajutorul de stat se acordă sub formă de
rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi
acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/ 1000 litri)
pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor
mecanizate în agricultură.

Situa]ia cadrelor didactice titularizabile

Apel pentru continuitate

Guvernul României a aprobat modificările la Legea Educaţiei Naţionale prin care
cadrele didactice titularizabile în ultimii 6 ani pot ocupa un post/catedră pe perioadă
nedeterminată. Guvernul României a aprobat, miercuri, 9 aprilie, în şedinţa de guvern,
OUG care modifică art. 253 al Legii nr. 1/2011, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale
nr. 106/2014, publicată în MO nr.238/03.04.2014.
În textul aprobat de Guvern, Ministerul Educaţiei Naţionale a adus clarificări în ceea ce
priveşte situaţia cadrelor didactice titularizabile, astfel că, pe de o parte, se precizează că
nu există două procedee de titularizare diferite, iar pe de cealaltă parte, textul defineşte
conceptul de „viabilitate a postului”. Articolul precizează că toate cadrele didactice,
promovate cu minimum 7 la concursurile de titularizare din învăţământul preuniversitar în
ultimii 6 ani şi care sunt angajate deja pe baza contractului individual de muncă pe
perioadă determinată, pot fi repartizate pe perioadă nedeterminată în unităţile de
învăţământ unde predau. Decizia se ia în urma şedinţei publice a inspectoratului şcolar
judeţean şi numai dacă postul didactic/catedra sunt vacante şi au viabilitate. Conceptul
de „viabilitate a unui post/unei catedre" presupune existenţa postului/catedrei pe durata
unui nivel de învăţământ. Existenţa şi necesitatea lor se stabileşte de consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ, în funcţie de planurile-cadru în vigoare şi de alte
variabile specifice judeţului/municipiului din care face parte unitatea de învăţământ.
În acest moment, de modificările operate în art. 253 urmează să beneficieze 3.242 de
cadre didactice, promovate cu minimum 7 la concursurile de titularizare din anii anteriori
MEN, 09.04.2014
(ultimii 6 ani).

În cadrul discuţiilor celei de-a XVII-a sesiuni a Comisiei Guvernamentale RomânoGermane pentru Minoritatea Germană din România care a avut loc recent la Berlin, a fost
evidenţiată importanţa aderării României la spaţiul Schengen. Deputatul FDGR Ovidiu
Ganţ a adresat şi cu această ocazie Republicii Federale Germania un apel să continue să
susţină consecvent şi ferm aderarea cât mai curând posibil a României la spaţiul
Schengen, acest aspect fiind inclus şi în Protocolul Comisiei Guvernamentale.
În cadrul sesiunii a fost actualizat stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în
Protocolul încheiat cu ocazia precedentei sesiuni a Comisiei Mixte (Sibiu, 4 martie 2013)
şi a fost agreată iniţierea unor noi proiecte din domeniul învăţământului în limba
minorităţilor, al conservării patrimoniului artistic şi cultural, al asistenţei sociale pentru
persoanele vârstnice ş.a.
Lucrările Comisiei au fost conduse de George Ciamba, secretar de stat în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe şi Hartmut Koschyk, împuternicit al guvernului federal
german pentru problemele imigranţilor de origine germană şi minorităţi naţionale în
cadrul Ministerului Federal de Interne, membru al Parlamentului federal. Delegaţia FDGR
a fost condusă de deputatul Ovidiu Ganţ.
Cei doi co-preşedinţi au salutat faptul că minoritatea germană din România, respectiv
saşii şi şvabii emigraţi în Germania constituie veritabile punţi de legătură între cele două
state. Cei doi oficiali au evidenţiat rolul deosebit de important care revine reprezentantului
minorităţii germane în Parlamentul României, Ovidiu Ganţ, respectiv au salutat alegerea
în Bundestag-ul german a preşedintelui Asociaţiei Saşilor Transilvăneni, Bernd Fabritius.

l Parlamentul României a votat memorandumul prin care statul român redevine proprietarul Uzinei Constructoare de Maşini din Reşiţa, după o privatizare
eşuată l Comisia pentru revizuirea Constituţiei va relua discuţiile după 30 aprilie, termen până la care grupurile parlamentare pot depune amendamente pe
fondul observaţiilor făcute de Curtea Constituţională şi Comisia de la Veneţia l Senatul, prima cameră sesizată, a adoptat tacit un proiect de lege privind
creşterea vârstei de pensionare pentru femei de la 63 la 65 de ani l Peste 12% dintre consumatorii casnici de energie electrică plătesc tarife sociale, respectiv
1,067 milioane de utilizatori, potrivit raportului pentru anul 2013 l România şi Armenia vor colabora pe segmentul schimburilor comerciale agricole l România a
primit de la Uniunea Europeană fonduri de aproximativ 23 de miliarde euro şi a contribuit la bugetul comunitar cu circa 9,7 miliarde de euro l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Economiei nr. 473/2014 privind
aprobarea procedurilor de implementare a Programului de
dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare
a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi
facilitarea accesului la finanţare - START, a Programului
naţional multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul
întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional
multianual pentru susţinerea me şteşugurilor şi
artizanatului şi a Programului naţional multianual de
înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de
afaceri (M.O. nr. 138 din 25.02.2014)
l Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea
dopajului în sport (M.O. nr. 147 din 27.02.2014)
l Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ANAF nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a
cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată
formulate de către persoane impozabile neînregistrate în
scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii
(M.O. nr. 149 din 28.02.2014)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
273/2014 privind aprobarea formularului-tip de cerere
unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014 (M.O. nr. 149
din 28.02.2014)
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l O.u.G. nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru
facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale (M.O. nr.
150 din 28.02.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 209/2014 privind
modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare
a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii
2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.
422/2013 (M.O. nr. 152 din 03.03.2014)
l Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea
persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de
Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziţionării de autoturisme (M.O. nr. 156 din 04.03.2014)
l Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului (M.O. nr. 159 din 05.03.2014)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice nr. 190/76/2014 privind
modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din
România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată
prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale
şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
1.832/856/2011 (M.O. nr. 160 din 05.03.2014)
l Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului ilicit de droguri (M.O. nr. 163 din
06.03.2014)
l Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
(M.O. nr. 167 din 07.03.2014)

l Ordinul Ministerului Dezvolt ării Regionale şi
Administraţiei Publice nr. 18/251/2014 pentru modificarea
şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi
locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprimministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr.
163/540/23/2009 (M.O. nr. 171 din 10.03.2014)
l Guvernul României - Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale din
19.02.2014 (M.O. nr. 172 din 11.03.2014)
l Comitetul de Iniţiativă Legislativă - Iniţiativele
legislative ale cetăţenilor potrivit Legii nr. 189/1999 Expunere de motive privind iniţiativa legislativă a
cetăţenilor pentru promovarea proiectului de lege privind
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul
muncii din 11.03.2014 (M.O. nr. 173 din 11.03.2014)
l H.G. nr. 136/2014 pentru stabilirea regimului juridic al
unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite
prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în
administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor
necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
(M.O. nr. 175 din 11.03.2014)

Banca Centrală Europeană menţine
neschimbată dobânda de politică monetară
la 0.25%, chiar dacă în martie rata anuală a
inflaţiei în zona euro a ajuns la cel mai redus
nivel din ultimii peste patru ani, 0.5% mult
sub ţinta de 2% avută în vedere de BCE.

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei s-a
aflat la Moscova, pentru discuţii cu preşedintele
rus Vladimir Putin cu privire la cooperarea
bilaterală şi evoluţiile din Orientul Mijlociu, în
special criza din Siria, după vizitele la Vatican şi
Austria, efectuate la începutul săptămânii.

Secretarul american al Apărării a făcut turul singurului portavion al
Chinei, devenind primul vizitator străin care a ajuns la bordul navei. Vasul
numit Liaoning, a fost o navă de război sovietică, cumpărată şi
modernizată de chinezi pe durata a 10 ani. Spre deosebire de
portavioanele americane, Liaoning nu este cu propulsie nucleară şi nu
are un sistem catapultă pentru a lansa avioane, ci doar o rampă înclinată.

Eforturile de integrare
a romilor încep s@ dea roade
Potrivit unui raport UE publicat recent, după trei
ani de eforturi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai
ale romilor, încep să se vadă rezultate, dar mai
rămân încă multe de făcut.
Din 2011, de când liderii UE s-au angajat să ia
măsuri, a crescut numărul de copii romi care au evoluat cu ajutorul educaţiei, au fost create programe
pentru a-i ajuta pe cetăţenii de etnie romă să îşi
găsească locuri de muncă şi s-au depus eforturi
pentru reducerea diferenţelor dintre comunităţi.
Inegalităţile sociale
Romii se confruntă cu inegalităţi sociale
semnificative, în comparaţie cu restul populaţiei
europene. Numărul celor care termină clasele
primare este în scădere, rata şomajului creşte, iar
speranţa de viaţă este cu aproape 10 ani sub media
înregistrată la nivel european.
Proiectele de integrare iniţiate în ţările UE
începând din 2011 s-au axat pe 4 domenii: educaţie,
ocuparea forţei de muncă, sănătate şi locuinţe.
Iată câteva din progresele menţionate în raport:
l proporţia copiilor romi care frecventează
învăţământul preşcolar în Finlanda a crescut de la
2% la 60%
l în Irlanda au fost introduse „cadre didactice
nomade” care se deplasează cu comunităţile
nomade
l în Germania a fost creat un „grup operativ” care
încurajează acceptarea romilor ca vecini
l Slovacia a introdus măsuri temporare de
discriminare pozitivă în favoarea romilor.

Mai rămân, totuşi, unele obstacole:
l s-au înregistrat progrese limitate, la nivel
european, în ceea ce priveşte rata de participare a
romilor pe piaţa muncii
l accesul la asigurări sociale de sănătate de bază
rămâne o problemă în unele ţări
l romii mai facă încă obiectul discriminărilor.
Summitul consacrat romilor
Raportul a fost prezentat într-un moment în care
politicieni şi lideri ai organizaţiilor şi ai grupurilor de
interese din toată Europa s-au reunit la Bruxelles cu
ocazia celui de-al treilea summit consacrat romilor,
pentru a discuta despre progresele înregistrate şi
cele mai eficiente proiecte şi despre măsurile care
trebuie luate în continuare.
Rapoartele anuale ale ţărilor UE vor contribui la
coordonarea şi evaluarea eforturilor, urmând să fie
puse la dispoziţie mai multe fonduri. 20% din Fondul
social european, dedicat creării unor oportunităţi de
angajare mai echitabile pentru cetăţenii UE, va fi
utilizat pentru proiectele de incluziune socială, cu 5%
mai mult decât în prezent.
Populaţia
În Europa trăiesc între 10 şi 12 milioane de romi.
În multe ţări, aceştia reprezintă un procent important
şi în creştere din populaţia de vârstă şcolară şi din
forţa de muncă viitoare. Susţinerea lor prin educaţie
şi prin integrarea pe piaţa forţei de muncă este
esenţială pentru a le permite să contribuie în mod
egal la economie şi societate.
Comisia Europeană, 04/04/2014

Statele Unite ar trebui să-şi schimbe strategia în procesul de pace
din Orientul Mijlociu pentru a permite mai multe discuţii directe între Israel
şi palestinieni, a declarat negociatorul-şef al Israelului, Tzipi Livni.
"În ultimele luni au fost mai multe negocieri între noi şi Statele Unite şi
mai puţin cu palestinienii", a declarat Livni pentru un canal de televiziune.
"Implicare americană - da, dar în calitate de facilitatori de negocieri
bilaterale".
India face istorie cu cele mai mari alegeri din lume
Cele mai mari alegeri legislative din istorie au început luni, 7 aprilie, la
poalele munţilor Himalaya din nord-estul Indiei.
În jur de 815 milioane de alegători, aproximativ populaţiile din SUA şi
Uniunea Europeană combinate, sunt eligibili pentru a vota în nouă runde
de vot în următoarele cinci săptămâni pentru a alege 543 de deputaţi.
Rezultatele vor fi cunoscute în 16 mai.
În Afghanistan s-a desfăşurat primul tur al alegerilor
prezidenţiale, în urma cărora va fi desemnat succesorul actualului
preşedinte Hamid Karzai. Viitorul preşedinte va trebui să decidă rapid
dacă îşi doreşte ca pe teritoriul ţării să rămână unităţi americane care să
sprijine forţele de securitate afgane după retragerea militarilor NATO, la
sfârşitul acestui an.

Partidul de guvernământ din Ungaria, Fidesz, şi-a păstrat
majoritatea de două treimi în parlament după alegerile
legislative de duminică, 6 aprilie.
Nonconformistul Viktor Orban va avea astfel al doilea mandat consecutiv de premier. În ceea ce priveşte cota de voturi la nivel naţional pe
liste de partid, Jobbik, prezentat ca naţionalist, de extremă dreapta, a
câştigat cu 4 procente mai mult decât la alegerile precedente.
Alegerile au marcat un nou minim pentru stânga, care a pierdut
guvernarea în 2010, iar verzii, potrivit rezultatelor neoficiale, au intrat
în parlament atingând la limită cele 5 procente necesare.
Participarea a fost de peste 61%.

Donatori individuali pentru candida]i, partidele politice }i comitetele de ac]iune politic@
Curtea Supremă de Justiţie din SUA a anulat, într-un
vot 5-4, limitele impuse de legile federale privind
contribuţiile pe care cei mai mari donatori individuali le pot
face pentru candidaţi, partidele politice şi comitetele de
acţiune politică într-un sezon electoral.
Contributorii nu vor mai fi limitaţi la o sumă totală de
123.200 dolari într-un ciclu electoral de doi ani. Cu toate
acestea, decizia lasă intactă limita curentă de 5.200 dolari,
sumă pe care o persoană o poate da unui singur candidat
în timpul unui ciclu electoral. Mai simplu, un donator liberal
sau conservator poate da suma de bani pe care o doreşte
candidaţilor la alegeri federale din întreaga ţară, atâta timp
cât nici un candidat nu primeşte mai mult de 5.200 dolari.

Hotărârea va permite donatorilor bogaţi să arunce mai
mulţi bani în campanii politice, la fel cum o hotărâre
judecătorească din 2010, cunoscută sub numele Citizens
United, a deschis o uşă pentru corporaţii de a cheltui bani
pe publicitate politică.
"Am tras concluzia că limitele privind contribuţiile nu
promovează doar interesul guvernamental pe care acest
tribunal îl acceptă ca legitim" printr-o hotărâre din 1976, a
declarat Chief Justice John Roberts, care a scris opinia
majorităţii conservatoare a instanţei. "Ei violează fără
justificare în dreptul unui cetăţean de a-şi exercita cele mai
fundamentale activităţi din Primul Amendament [dreptul la
libera exprimare]".

"Sunt îngrijorat de faptul că această hotărâre ar putea
reprezenta cea mai recentă etapă într-un efort al majorităţi
Curţii de a demonta în întregime structura de lungă durată
a legii finanţării campaniilor, adoptate pentru a limita
influenţa nejustificată a intereselor speciale privind politica
americană", a declarat senatorul republican John McCain
de Arizona, un susţinător vechi al reformei finanţării
campanie electorale.
Congresul a adoptat aceste limite în urma abuzurilor
din epoca Watergate pentru a descuraja încercările
contribuabililor mari să cumpere voturi, prin donaţiile lor şi
pentru a restabili încrederea publicului în sistemul de
finanţare a campaniilor.

l Cabinetul german a adoptat un proiect de lege pentru a introduce salariul minim de 8.50 euro pe oră (50% din salariile medii din întreaga economie) l FAO nu prevede
nicio criză alimentară, nici în următorul an şi nici în următorii 20 de ani, ci, dimpotrivă, anticipează că producţia va creşte mai rapid l Preşedintele Partidului Progresist
Sârb a anunţat că noul guvern al Serbiei trebuie să fie format cel târziu până pe 25 aprilie l Deputaţii ruşi au votat, în primă lectură, o lege împotriva "reabilitării
nazismului" l Nigeria a depăşit Africa de Sud, devenind cea mai mare economie de pe continent cu un produsul intern brut de peste 500 miliarde dolari în 2013 l Primministrul din Mali şi întregul său guvern au demisionat după mai puţin de şase luni, fără a oferi o explicaţie oficială l SUA admite finanţarea unui serviciu asemănător
Twitter în Cuba, dar neagă că a fost proiectat pentru a împinge oamenii spre disidenţă politică l Partidul Liberal din Quebec, favorabil păstrării regiunii în Canada, a
câştigat alegerile legislative din provincie l

Sentinel-1A a ajuns pe orbită
Un satelit revoluţionar, care va schimba
modul în care vedem lumea, a fost lansat din
Guyana Franceză, la 3 aprilie, şi plasat cu
succes pe orbită.
Denumit Sentinel-1A, este primul dintr-o
pereche de sateliţi, al doilea - denumit
Sentinel-1B - programat pentru lansare în
2015, într-un proiect amplu de monitorizare la
nivel mondial dezvoltat de Agenţia Spaţială
Europeană.
Lansat cu o racheta Soyuz, va orbita
Pământul la o altitudine între 250 şi 400 km.
Folosind imagistica radar, va începe, în
curând, opera ţiile de cartografiere a
suprafeţei Pământului.
Ţări din Europa au cheltuit 7.5 miliarde
euro pentru acest proiect, care se va derula
până la sfârşitul deceniului. Sensibilitatea
echipamentelor pe care le poartă va permite
să detecteze schimbările climatului, în special
cele cauzate de interferenţa umană.
Acest proiect va reprezenta componenta
de pe orbită a programului Copernicus, noua
denumire a programului Comisiei Europene
de observare a Pământului, cunoscut anterior
sub numele GMES (Global Monitoring for
Environment and Security, Monitorizare
globală pentru mediu şi securitate), al cărui
scop este de a răspunde provocărilor de mediu şi sociale asociate cu variabilitatea climei.
Reţeaua globală Copernicus a sistemelor
de colectare a datelor, de la sateliţi până jos,
pe Pământ, va colecta TB de date privind
mediul. Acest lucru are implicaţii uriaşe pentru
monitorizarea schimb ărilor climatice,
planificarea resurselor, în răspunsul la

dezastre, politica de mediu şi multe altele.
Familia de sateliţi Sentinel va oferi
oamenilor de ştiinţă datele de care au nevoie
pentru a determina starea actuală a planetei
noastre. Aceasta va permite, de asemenea,
oamenilor de ştiinţă să ajusteze permanent
previziunile privind viitorul Pământului.
Mobilizarea în programul ESA - UE
porneşte de la premiza potrivit căreia
structura climatului nostru va fi deteriorată
ireversibil, dacă omenirea nu se opreşte din
acţiunile care afectează mediul, împărtăşită
de o relativă majoritate a comunităţii ştiinţifice.
Sentinel-1A va fi capabil să observe Pământ atât ziua cât şi noaptea, în orice condiţii
meteorologice, o premieră pentru sateliţii de
supraveghere şi observare. Acest lucru
înseamnă că, în caz de dezastre, inclusiv
inundaţii şi cutremure, satelitul ar putea oferi
sprijin şi ajutor pentru cei de pe teren.
El poate vedea printre nori şi mapa
Pământul, astfel încât, în caz de inundaţii, de
exemplu, poate genera hărţi ale zonelor care
sunt afectate, datorită şi capacităţii, destul de
precisă, de a face diferenţa dintre apă şi nonapă.
Studiile climatice şi ajutorul în caz de
dezastre nu sunt singurele utilizările ale
satelitului.
Datorită nivelului său excepţional de
precizie, poate furniza informaţii cu privire la
detalii minuscule de pe suprafaţa Pământului.
De pe orbita sa este capabil să detecteze
schimbări de pe Pământ până la doar câţiva
milimetri. Acest lucru înseamnă că ar putea
prezice, teoretic, atunci când o clădire se va

prăbuşi.
El poate urmări căile de transport maritim
din lume, monitoriza deversări de ţiţei sau
riscurile asociate mi şc ărilor suprafe ţei
uscatului şi activităţile vulcanice.
Toată flota de sateliţii Sentinel va fi lansată
în următorii cinci ani, împreună vor furniza
date care ar putea fi utilizate timp de 20 până
la 30 de ani. Sentinel-1A este proiectat să
dureze şapte ani.
Familia Sentinel a ESA
Sentinel-1 este pe orbită polară, într-o
misiune de imagistică radar pentru servicii
terestre şi oceanice, indiferent de vreme, zi şi
noapte.

Sentinel-2 este o misiune pentru imagini
de înaltă rezoluţie, care va furniza imagini ale
vegetaţie, solului şi apei.
Sentinel-3 este o misiune multi-instrument
pentru a măsura topografia suprafeţei marine,
temperatura de la suprafaţa solului şi a mării,
culoarea oceanelor şi terenului solid.
Sentinel-4 va fi destinat monitorizării
atmosferice.
Sentinel-5 va monitoriza atmosfera de pe
orbită polară.
Sentinel-6 va purta un altimetru radar
pentru a măsura înălţimea globală a suprafeţei marine, în primul rând pentru oceanografie
operaţională şi pentru studii climatice.
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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.
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Diverse

Vând scule electrice: flex,
borma şin ă, rindea, ferăstrău
perpendicular şi alte scule. Tel.
0726-211340.
Vând laptop Apple, tv auto,
combine muzicale, frigider 60 l, fripteuze, radiatoare, telefoane mobile,
cd-uri etc. Tel. 0726-211340.
Vând ieftin canapea, set hol,
mese, scaune, mobilă de tineret etc.
Tel. 0726-211340.
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 Glimboca mobilă de
sufragerie din lemn masiv, 800 lei;
fotoliu extensibil din piele, 400 lei
neg; canapea, 600 lei; colţar, 350
lei. Tel. 0355-417177, 0741939645. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă dormitor,
stil vechi, 420 lei; oglindă rotundă,
masă extensibilă, servantă, dulap
cu 2 uşi şi pat de la mobilă Drobeta,
550 lei. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând în Cărbunari mânz de 1
an, semi-muran, culoare roşu murg,
2500 lei. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând la Jena, 10 miele de anul
trecut, 3500 lei. Tel. 0737-165548.
Vând la Mehadia 10 familii de
albine, 400 lei lada. Tel. 0255523259. (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;
porci 120-170 kg, 9 lei/kg cu posibilitate de sacrificare la faţa locului şi
transport în Bocşa; porci 60-90 kg,
10 lei/kg; 2 scrofiţe gestante petrean
şi marele alb, în 1 lună respectiv 6
săptămâni, 90-100 kg, 900 lei/buc;
scroafă vietnameză, 220 € neg; vier
Marele Alb 110-120 kg, 1500 lei neg.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Sacu junincă Holstein
2.5 ani, gestantă luna 6-a, 2700 lei;
cal 9 ani, 3500 lei neg; iapă 8 ani,
2700 lei neg. Tel. 0732-982025 (RR)
Vând la Reşiţa container plastic
1000 l, cu grilaj metalic şi robinet de
golire, 320 lei. Tel. 0770-853684. (rr)
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pt. căldură, omologate, cu tiraj natural, pt case, stare
f.bună, garanţie la montaj, începând
de la 400 lei/buc; convectoare pe
gaz şi GPL Lampart LB80 pt. căldură, omologate, cu tiraj forţat, pt. 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; tabletă Android nouă, în
garanţie, 8 GB, GPS, 3 G, cartelă de
telefon şi telefon în ea, card
memorie 8 GB, toate dotările, 9 inch,
husă, în cutie, 200 €; subwoofer 100
W, 10 ieşiri, sursă 220 V, tv, dvd,
senzori, microfoane, boxe încorporate, profesional, aproape nou, 150
lei; tv GoldStar, 51 cm, 70 lei. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând în Timiş grâu şi porumb,
0.70 lei. Tel. 0768-228976. (RR)

Vând în Gătaia un pat extensibil,
500 lei; mobilă suspendată de
bucătărie, culoare alb cu portocaliu,
500 lei; mobilă bucătărie stil vechi,
250 lei; masă plus scaune; congelator 5 sertare, 500 lei neg; masă
pentru tăiat porcul; cărucior de
butelie; îmbrăcăminte nr. 48, pantofi
nr. 37. Tel. 0747-832171. (RR)
Vând în Caransebeş colţar de
sufragerie şi o măsuţă, 400 lei;
rochie de mireasă, 500 lei; cărucior
de copii, cu 3 roţi, 250 lei; radio
casetofon, 50 lei; balansoar pentru
copii de 1 an, 90 lei; preţuri neg. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând la Vârciorova org ă
Yamaha, 250 € neg; moară de
măcinat pe 2 palete, 150 € neg. Tel.
0735-038603. (RR)
Vând în Reşiţa masă extensibilă
de sufragerie, dimensiuni 1.40x0.80
m, 300 lei. Tel. 0355-805351. (RR)
Vând la Şopotu Nou ţuică, 300 l,
32 grade, 12 lei/l. Tel. 0732-393614.
Vând vacă plus viţel, 3500 lei
neg. Tel. 0753-041625. (RR)
Vând la Secăşeni viţel de 3 luni,
1500 lei neg. Tel. 0727-903495. (rr)
Vând la Ţerova porc 120-130 kg,
10 lei/kg neg. Tel. 0730-917818. (rr)
Vând în Glimboca centrală pe
lemne 25 kW; moară cioclodar
pentru fermă de animale, macină
porumb cu tot cu ştiulete, motor 7
KW, are cuţite laterale şi ciocane
deasupra; motor trifazic. Tel. 0729026268. (RR)
Vând la Şipet vacă Holstein de 4
ani, anul acesta a fătat prima dată,
17 l lapte, 4500 lei; viţea 2 1/2 luni,
1000 lei. Tel. 0740-879015. (RR)
Vând în Cornuţel Banat iapă,
3500 lei. Tel. 0734-375155. (RR)
Vând la Vălişoara cărămidă;
moară din Germania pe piatră şi
motor trifazic; moară cu cuţite;
remorcă, 500 € neg. Tel. 0733716647. (RR)
Vând vi ţea 6 luni, B ăl ţat ă
Românească, 1900 lei neg. Tel.
0744-759866. (RR)
Vând în Reşiţa cuier hol, 300 lei;
aspirator, 400 lei; saltea, 300 lei; 2
măsuţe, 100 lei/buc; măsuţă din
sticlă, 250 lei; cuier baie plus
oglindă; fotoliu pat, 400 lei; mobilă
bucătărie 6 corpuri, 600 lei; masă
mare plus 4 scaune, 600 lei; 2
dulapuri, 550 lei; colţar tapiţat, 600
lei; 2 fotolii negre, 400 lei/buc;
calculator, 800 lei; combin ă
muzicală, 800 lei; aragaz cu hotă,
450 lei; dulap baie cu oglindă, 300
lei; dulap pentru hol şi pentru
pantofi, 300 lei; pături mari şi mici,
200 lei/buc; perinuţe mici, mari;
birou şi scaun, 200 lei; dulap cu
oglindă şi 2 uşi, 350 lei; vitrină cu
corpuri, 500 lei; scară aluminiu;
masă cu 2 scaune; gresie; mobilă
sufragerie; 2 dormitoare; veioză
pentru birou, 10 lei; veioză pentru
noptieră la dormitor, 10 lei; pereche
de cizme piele culoare neagră,
mărimea 38, damă, 40 lei; suport
inox pentru perie şi hârtie igienică,
30 lei; covor persan rotund, 40 lei;
tablou pictat în Germania, 1980, 80
lei; canapea în stare foarte bună,
cumpărată din magazin, aproape
nouă, 500 lei; baterie nouă din inox
pentru chiuvetă, în cutie, 80 lei;
serviciu din porţelan pt. condimente,
12 piese; aparate defecte pentru
piese: radio casetofon, aspirator,
prăjitor pâine; încărcătoare telefon,
5-10 lei/buc; preţuri neg. Tel. 0355415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)

Vând la Anina maşină de cusut
marca Pfaff, 200 €; piese din mobilă
de tineret; costum popular pentru
femei mărimea 44-46, 200 €; goblen
Cina cea de Taină 50x40, 300 lei;
candelabre; garnitură pluşată, bej
cu maro; televizor Sony, 300 lei;
preţuri neg. Tel. 0255-240038. (RR)
Vând în Timişoara televizor
Samsung în stare foarte bună, de
5-6 ani, diagonala 56, 100 lei. Tel.
0729-316291. (RR)
Vând la Borlovenii Noi tabletă,
sim încorporat, în cutie, în garanţie,
350 lei; telefon cu 3 cartele, bonus 2
cartele, în garanţie, are şi cameră
foto, 100 lei; tv led, diagonala 48, în
garanţie, cu tuner digital şi analog,
300 lei; tv mic, Grundig, 100 lei. Tel.
0762-378703. (RR)
Vând la Dognecea porci, 9 lei/kg
viu. Tel. 0756-697900. (RR)
Vând la Sacu iapă murană, 12
ani, 3000 lei neg. Tel. 0721-503331.
Vând în Reşiţa congelator Arctic
cu 5 sertare, 400 lei neg; teracotă
triunghiulară pe şase rânduri, 550 lei
neg; teracotă culoare maro pe 7
rânduri, 450 lei neg; menghină de
covăcie cu picior, 150 lei fix; tv Sharp
color, aproape nou, 300 lei. Tel.
0730-552734. (RR)
Cumpăr aragaz cu 4 ochiuri,
aprindere electrică, pe gaz. Tel.
0730-552734. (RR)
Vând la Cornereva o vacă cu
viţea de 2 săptămâni, 3500 lei neg.
Tel. 0744-198560, 0744-885263 (rr)
Vând în Reşiţa calculator all-inone cu touchscreen de 20 inch,
1300 lei. Tel. 0731-682264. (RR)
Vând în Re şi ţa biciclet ă
medicală de Fitness, 150 lei; birou
metalic, 110 lei; scaun de birou, 100
lei; mobilă sufragerie culoare
neagră, 800 lei; maşină de cusut
Singer, manuală, în stare perfectă
de funcţionare, 300 lei; pătuţ pentru
copii tip leagăn, cu tot cu saltea, 100
lei. Tel. 0752-030888. (RR)
Vând la Re şi ţa ciob ănesc
mioritic de 6 luni, carnet de sănătate
cu toate vaccinurile la zi, 600 lei neg.
Tel. 0722-129295. (RR)
Vând cuptor cu microunde
Samnsung cu grill, electronic, model
Samsung ce2774, stare foarte buna
preţ 160 lei. Tel. 0721-410752.
Vând o ladă frigorifică de 320 l
Siemens. Preţ 150 €. Tel. 0749044785.
Vând o maşină de spălat vase
funcţionabilă, albă, preţul 80 €. Tel.
0749-044785.
Vând stepper pentru sport,
cumpărat de la tv cu 50 €. Tel. 0749044785.
Vând urgent un corn cerb mare
cca 1 m foarte frumos 300 lei. Tel.
0728-813340.
Vând maşină de găurit fixă,
aparat sudură, rastel arme. Tel.
0748-929527.
Vând cal Muran, roib 3 ani, 600700 kg, înălţime 1,72 m. Preţ neg.
Tel. 0255-261119, 0786-766216.
Vând Play Station 3 la cutie, 12
GB, manete jocuri, preţ 720 lei. Play
Station portabil PSP card 2 GB,
jocuri, preţ 160 lei. Play Station 2,
jocuri card, preţ 170 lei. Schimb cu
telefon, jocuri originale PS2, PS3,
PSP. Tel. 0721-414951.
Vând Nokia 6300, preţ 110 lei;
Nokia 6234, muzica se aude tare,
preţ 110 lei; Samsung jet digital 5
MP, preţ 210 lei; Nokia 3500, preţ 85
lei; Iphone 2 cartele, 160 lei. Tel.
0721-798604.
Vând chiuvetă fontă de baie,
maşină de spălat neautomată, 3
apometre, haine fete slăbuţe şi
încălţăminte, 2 uşi de apartament
bloc interior. Tel. 0770-479559.
Vând două perechi de role
pentru copii, jaloane, mărimea 3738 + o cască de protecţie şi
genunchiere; încărcătoare celulare
Nokia; lămpi de radio; un aparat de
măsurat glicemia, cu teste de
rezervă. Tel. 0725-744644, 0741633690, 0737-575779, 0770515588.
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Auto-Moto-Velo
Vând la Jamu Mare Audi A6, an
2001, diesel, înmatriculat, toate dotările, 2600 € neg. Tel. 0764-948832
Vând în Reşiţa presă pe aţă de
balotat fân, 1500 € neg. Tel. 0770853684. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Astra G, an
2000, motor 1200 cmc, model sport,
2 uşi, servo total, ABS, ESP, 4
airbaguri, climă nou schimbată,
încălzire scaune, consum foarte
mic, înmatriculat în România, acte la
zi, proprietar, stare foarte bună,
2300 €; ventilatoare pentru radiator
apă pentru Opel şi Polo, 150 lei/buc;
butuci roţi spate fără ABS pentru
Opel Astra model 1992-94. Tel.
0729-824413. (RR)
Vând în Timi ş despoitoare
porumb; Dacia pt. programul Rabla,
300 €. Tel. 0768-228976. (RR)
Vând la Anina piese din
dezmembrare SEAT Leon din 2003,
1.9 TDI. Tel. 0752-647900. (RR)
Vând la Bocşa punte pentru Fiat
445 legumicol, 350 € neg; despoitoare de porumb electrică, 800 lei
neg. Tel. 0744-381141. (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 Opel Vectra limuzină, an
2006, 1900 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 la Vârciorova 2 telescoape
spate Dacia, 150 lei neg; baterie de
Dacia, 65 Ah, 100 lei neg; Dacia
1310, 250 € neg. Tel. 0735-038603.
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 cilindru cu diametrul 75
pentru tractor 445, 250 lei. Tel.
0786-936210. (RR)
Vând în Glimboca semănătoare
mecanică. Tel. 0729-026268. (RR)
Vând la Mehadia Peugeot 309
diesel, an 1992, neînscris, adus din
Austria, 600 € neg. Tel. 0721698600. (RR)
Vând tractoare second hand,
semănători, greble de fân, cositoare
cu discuri mici, mijlocii sau mari,
instalaţii de erbicidat şi diverse alte
utilaje agricole, provenienţă Austria.
Tel. 0730-804745. (RR)
Vând la Bocşa tractor International, 53 CP, înscris în circulaţie.
Tel. 0742-992363. (RR)
Vând la Re şi ţa cauciucuri
second hand, de vară, 195x65x15,
stare impecabilă, preţul pieţei; set
capace pe 15 pentru Vw, 80 lei/set;
bicicletă mountain bike neagră, cu
rudă, sidefată, stare foarte bună,
300 lei neg. Tel. 0744-759866. (RR)
Vând la Borlovenii Noi căruţă pe
cauciucuri, cu ladă, roţi de rezervă,
făcută recent, 1000 lei. Tel. 0762378703. (RR)
Vând la Petnic trailer pentru
tractor 445, 3000 lei. Tel. 0763739716. (RR)
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Vând la Anina Oltcit pentru
programul Rabla. Tel. 0255-240038.
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzină, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP
valabilă până în 2015, asigurare,
puţin circulată în România, schimbat tot la direcţie şi sistemul de
frânare, merge şi arată impecabil,
taxa plătită şi nerecuperată, 1100 €
neg. Tel. 0752-344323. (RR)
Vând în Reşiţa 4 jante tablă plus
cauciucuri pentru Volkswagen Golf,
pe 13 ţoli, 200 lei; scuter Honda
Vision, înscris, acte la zi, 300 € neg.
Tel. 0730-552734. (RR)
Vând la Reşiţa Ford Mondeo, an
2002, argintiu metalizat, recent
adus din Germania, euro 4, toate
dotările, 1700 € neg; dezmembrez
Renault Twingo, an 2001, preţuri
foarte avantajoase; jante aluminiu
14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set; jante tablă
pe 13 şi 14, 50 lei/buc; cauciucuri de
iarnă şi vară, diferite dimensiuni, 50100 lei/buc. Tel. 0752-030888. (RR)
Vând la Ezeriş plug pentru
tractor 650, cu 3 brazde, 1200 lei
neg. Tel. 0720-656532. (RR)
Cumpăr U445 românesc, ofer
2500 €. Stare de funcţionare,
urgent. Tel. 0765-219749.
Cumpăr bicicleta pentru copii cu
vârsta cuprinsa între 5, 6 -8 ani, să
fie în stare acceptabilă. Tel. 0740520382.
Vând bicicletă damă, adusă din
Germania, albă, 21 viteze, cadru
aluminiu, schimbătoare Shimano,
cric, stare impecabilă. 399 lei. Tel.
0728-813340.
Vând Vw Passat 1,9 tdi, break,
an 2005, înmatriculat, schimbat
distribuţie, kit ambreiaj, abs, esp,
climatronic, centralizat, cotiere,
6400 € neg. Tel. 0740-520382.
Vând jante de aluminiu pe 13,
14, 15, 16, 17 şi cauciucuri de vară,
la preţuri avantajoase. Tel. 0749044785.
Vând autoutilitară Mercedes
Sprinter, 7 locuri cu prelată, an
2000, înscrisă, stare foarte bună.
Preţ 5600 €, neg. Tel. 0749-044785.
Vând Matiz. Tel. 0748-929527.
Vând motoretă moped Activ
(First Bike), motor 4 timpi, euro 3,
49,5 cmc, cutie viteză semiautomată, a.f. 2008, 2.000 km parcurşi,
nu necesit ă înmatriculare, set
accesorii gratuit (cască şi alarmă).
Preţ 250 € neg. Tel. 0255-527935.

Anunturi
Anunturi
,
,
Oferte-Cereri
Matrimoniale
În PRISMA

de Serviciu

Caut loc de muncă în Govândari, îngrijesc copii sau bătrâni. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Caut bărbat pentru ajutor în
gospodărie la sat. Ofer cazare,
masă şi salariu. Tel. 0255-261119,
0786-766216.
Montez mobilă de orice tip,
bucătărie, sufragerie, dormitor. Preţ
negociabil. Tel. 0758-520890.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Electrician profesionist, schimb
tablouri electrice cu siguranţe automate, doze, prize, întrerupătoare
corpuri iluminat, reţele electrice, la
preţuri mici. Tel. 0728-813340.
Instalator, execut instalaţii
sanitare, instalaţii pe cupru şi henco,
montez centrale termice, obiecte
sanitare, cabine dus, robinete,
apometre, baterii apă etc. Tel. 0740520382.
Executăm lucrări interioare de la
A la Z: gresie, faianţă, laminate,
rigips, izolaţii polistiren etc. Tel.
0743-426849, 0721-409773.
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.
Ofer spre închiriere, din Oţelu
Roşu, limuzină albă pt. nunţi, botezuri, de la 75 €/h, în preţ benzina,
şofer, ornamente. Tel. 0754-577166
Transport marfă intern şi internaţional. Tel. 0745-274929.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Vrei să îţi cumperi o maşină şi ai
nevoie de părerea unui specialist?
Sunaţi cu încredere, mă deplasez
oriunde este nevoie. Tel. 0741631795. Ţin evidenţă contabilă
pentru firme. Tel. 0757-029877.
Transport marfă intern şi internaţional. Tel. 0745-274929.

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”
39 lei ............. 6 luni
54 lei ............. 9 luni
78 lei ............. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Un abonament costă:

Abonamentele se pot face la factorii poştali din judeţ.
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Domn singur 58/173/70 caut
doamnă în jur de 53 ani, singură,
brunetă, simpatică, pentru căsătorie, să stea la mine. Tel. 0734089374.
Bărbat singur, serios, familist
convins doresc cunoştinţă cu o
doamnă mondenă, între 30 şi 40 ani
pentru relaţie serioasă. Tel. 0751399122.
Bărbat 55 ani, nefumător,
nealcoolic, doresc să cunosc femei
până în 60 ani din oraş sau de la
ţară. Rog seriozitate. Tel. 0743992792.
Doamnă 66 ani doresc să
cunosc domn la 68-70 ani. Tel.
0741-310814.

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

S.C. INTACOM S.R.L. societatea în lichidare, in insolvency, en
procedure colective conform legii 85/2006 prin lichidator S.C.P
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L scoate la vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare:
l Teren în suprafaţă de 2960 mp şi construcţii înscrise în CF 30223
Răcăjdia, - evaluat la 17.960 EURO
l Teren în suprafaţă de 6900 mp înscris în CF 30048 Răcăjdia evaluat la 830 EURO
Imobilele descrise mai sus se vinde ca un întreg, nu pe bucăţi.
Preţul de pornire la licitaţie 18.790 EURO
Pasul de licitaţie
500 EURO
Taxa participare la licitaţie
500 EURO
Participanţi la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. INTACOM S.R.L. nr. RO43
RZBR 0000 0600 1662 5322 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timişoara. Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi
înainte de ziua de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
18.04.2014, ora 12 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea (fosta Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia
va avea loc săptămânal, vineri, la ora 11 în aceleaşi condiţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 09.04.2014
REŞIŢA: asfaltator: 1; barman: 1; bobinator aparataj electric: 1;
confecţioner articole din piele şi înlocuitori: 2; croitor-confecţioner
îmbrăcăminte, după comandă: 1; frizer: 1; gestionar depozit: 1; inginer
electromecanic: 1; inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare
la cald: 1; inginer producţie: 1; inspector asigurări: 1; lăcătuş construcţii
metalice şi navale: 1; logistician gestiune flux: 1; lucrător comercial: 2;
manichiurist: 1; manipulant mărfuri: 1; maseur: 1; mecanic auto: 1;
montator electromecanic: 1; muncitor necalificat în industria
confecţiilor: 2; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor:
1; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci
mozaic, faianţă, gresie, parc: 1; ospătar (chelner): 2; şef formaţie în
industria de maşini şi echipamente: 1; şofer de autoturisme şi
camionete: 1; stivuitorist: 2; sudor manual cu arc electric: 1; tâmplar
universal: 1; tehnician mentenanţă electromecanică - automatică
echipamente industriale: 1; topograf: 1; vânzător: 2;
BOCŞA: asistent farmacist: 1; încărcător-descărcător: 1; măcelar:
1; manipulant mărfuri: 1; şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
vânzător: 1;
BĂILE HERCULANE: ajutor ospătar: 1; asistent personal al
persoanei cu handicap grav: 1; bucătar: 1; bucătar-şef: 2; cameristă
hotel: 3; fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă
presiune: 1; funcţionar administrativ: 1; manipulant mărfuri: 2; paznic:
1; recepţioner de hotel: 3; registrator medical: 1; şef de sală restaurant:
1; şef restaurant: 1; spălătoreasa lenjerie: 1;
CARANSEBEŞ: administrator de reţea de calculatoare: 1;
magaziner: 1;
ORAVIŢA: producător audiovideo: 1;
OŢELU ROŞU: magaziner: 1; tehnician economist: 1;
BOZOVICI: agent reclamă publicitară: 1;
TOTAL JUDEŢ: 69

(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:
,

A prilie
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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Family Style Fashion Week strânge
fonduri pentru copii cu autism!

Copii campioni naţionali şi internaţionali

În data de 11 aprilie, începând cu orele 17:00, Jazzissimo va fi
locul unde generozitatea şi stilul îşi dau întâlnire.
Evenimentul caritabil Family Style Fashion Week este organizat
de Loja Pasionaţilor de Mărgele - comunitate a bijutierilor handmade
din România cu peste 1700 de membri. Loja Pasionaţilor de Mărgele
are o activitate care variază de la concursuri tematice, ateliere şi
tabere de creaţie, portaluri informaţionale de specialitate, pana la
acţiuni caritabile, în cadrul filialei Modă, Stil, Tendinţe.
www.facebook.com/groups/lojapasionatilordemargele/
Noile tendinţe mondiale pentru întreaga familie se îndreaptă
către promovarea look-ului compact ce aduce un aspect unitar,
studiat şi de bun gust a ţinutelor membrilor familiei atunci când
aceştia se prezintă împreună.
Family Style Fashion Week Timişoara aduce în premieră
prezentări de modă cu concepte vestimentare de familie, realizate de
designeri din Vestul ţării. Acestea vor fi aplicate pe situaţii precum “O
seară la Operă”, “Căsătoria”, “La vânătoare în 1990”, “Portul popular”, “Familie de motociclişti”, iar manechinele vor avea rol de mămici,
tătici şi copii. Membrii juriului vor alege cele mai bune concepte,
premiind atât designerii, cât şi manechinele pentru atitudine.
Seara se va încheia cu Festivitatea de Premiere, invitaţi
surpriză, printre care se remarcă şi trupa timişoareană Phaser, care
ne va încânta cu un concert caritabil, iar fondurile generate de acest
eveniment vor fi oferiteAsociaţiei SOSAutism.

Există copii şi tineri pentru care performanţa a devenit o ţintă
pe care vor să o atingă şi chiar să se autodepăşească. Puţini
cunosc sacrificiul pe care cei ce practică înotul ca sport de
performanţă, îl fac pentru a ajunge acolo sus, pe podium, în
primele locuri. Două ore de antrenament zilnic, 6 zile pe
săptămână, pentru cei din categoria copii, iar cei mari până la 9
antrenamente pe săptămână
La Clubul Sportiv Şcolar Reşiţa există copii care se mândresc cu performanţe şi rezultate de excepţie, la nivel naţional şi
internaţional şi antrenori care cred în capacitatea lor de învingători. Munca este asiduă, pe parcursul săptămânii, pe lângă
antrenamente copii având şi 2-3 norme de control ce îi ajută să-şi
verifice rezultatele şi nivelul de antrenament la care se află,
pentru că e nevoie de forţă şi perseverenţă pentru a obţine
rezultatele pe care orice sportiv de performanţă şi le doreşte.
În 7 aprilie s-au întors de la Campionatul Naţional de seniori
şi juniori I, copii de la Clubul Sportiv Reşiţa, unde aceştia au
obţinut două medalii la 50 metri liber şi 100 metri liber, prin Paul
Petrescu, locul II şi un loc III la proba de 4X200 m liber-băieţi.
La ultimul concurs pentru categoria copii, care a avut loc la
Oradea, "Memorial Herman Schir", copiii de la CSS Reşiţa au
luat locuri pe podium. Baciună Roberta la 50 de metri fluture şi 50
de metri spate şi Popescu Denis tot locul III, la 50 de metri delfin
şi 50 de metri spate.
Roberta este în prezent cea mai bună înotătoare a Clubului la
categoria copii, ea deţinând până în prezent 35 de medalii
obţinute în decursul a 2 ani de când practică înotul de
performanţă. Dintre acestea 19 medalii reprezintă locul I, iar
restul locul II şi doar câteva medalii sunt de locul III. Mama
Robertei povesteşte că după fiecare antrenament Roberta are
nevoie de câteva ore de odihnă pentru că munceşte atât de mult
la bazin, încât vine acasă extenuată. Lecţiile le face abia seara,

pentru că timpul nu-i permite şi, cu toate acestea, Roberta are
rezultate foarte bune şi la şcoală nu doar la concursurile de înot.
Antrenoarea Robertei Baciună este Nadia Câmpan care se
poate mândrii cu lotul de copii pe care îi antrenează.
Există trei concursuri naţionale pe an, la care participă cei
mai buni sportivi. Pe perioada pregătirii pentru concursurile
naţionale, sportivii participă şi la concursuri zonale unde copiii îşi
pot testa capacitatea şi forţa pentru concursurile naţionale,
foarte importante pentru ei.
La Concursul Naţional Poliatlon, tot la categoria copii, care a
avut loc la Piteşti, Roberta a urcat iarăşi pe podium, cu locul II la
50 m bras, iar locul III a fost ocupat de fete la proba 4X100 metri
mixt, o probă destul de dificilă, după cum precizează chiar
antrenoarea Nadia Câmpan.
Tot luna trecută, în perioada 15-16 martie a avut loc
Concursul Internaţional Pamina, în Germania, un concurs foarte
greu, la care au participat peste 800 de sportive din peste 27 de
ţări, inclusiv America şi Egipt, ţări favorite în concurs. Şi aici
înotătorii reşiţeni au urcat pe podium prin Roberta Baciună, locul
III la 100 m bras şi Denis Popescu, locul II la 100 m spate,
categoria copii şi locul III, Borca Lorena la juniori II.
La acelaşi gen de concurs , anul trecut în Grecia, Roberta a
obţinut la 2 probe diferite două medalii de locul I.
Toate aceste performanţe înseamnă sacrificarea timpului
liber, a tot ceea ce face un copil obişnuit, de vârsta lor, înseamnă
bani investiţi în costume de înot de calitate, bani pentru deplasări
la concursuri, deşi antrenorii fac uneori eforturi să obţină
sponsorizări şi să reducă din cheltuiala părinţilor.
Copiii se pregătesc acum pentru concursul din Grecia unde
vor participa 7 dintre cei mai buni înotători ai CSS Reşiţa şi speră
să urce din nou pe podium.
Elena Franţ

Programul galei Superkombat World Grand Prix Reşiţa
Opt meciuri pe reguli K-1 şi alte două confruntări de MMA sunt
programate să se desfăşoare în cadrul galei Superkombat World
Grand Prix Reşiţa, care va avea loc în această sâmbătă, la Reşiţa,
şi unde, printre alţii, vor lupta vedetele Local Kombat, Cătălin
Moroşanu şi Raul Cătinaş.
În total, luptători din 9 ţări se vor duela în evenimentul organizat
în parteneriat cu Primăria Reşiţa şi televizat în peste 80 de ţări de pe
5 continente. În turneul piramidal la categoria semigrea, românul
Ciprian Şchiopu îl va întâlni pe polonezul Dawid Kasperski, iar în al
doilea meci, marocanul Nour-Edinne Echiguer va lupta pentru un
loc în finala serii cu surinamezul Errol Koning.
“Va fi o premieră să organizăm un turneu la altă categorie decât
cea grea, învingătorul urmând să devină challenger obligatoriu
pentru titlul mondial. Nu este singura noutate pentru Reşiţa. Pe
lângă revenirile în ring ale lui Moroşanu, Cătinaş şi Sebastian
Ciobanu, îi vom avea, datorită parteneriatului cu FR Kempo, şi pe
cei mai buni luptători de MMA din România, Zsolt Balla şi Aurel
Pirtea, care vor avea meciuri internaţionale”, a declarat promotorul
Eduard Irimia, care la finalul săptămânii trecute a fost în Marea
Britanie pentru selecţiile Superkombat dedicate Regatului Unit.
De asemenea, în deschiderea galei va avea loc un meci între
veterani dedicat unei campanii anti-violenţă, bănăţeanul Florin Ilie,
arestat săptămâna trecută de poliţiştii timişoreni după ce a fost
confundat cu un infractor, urmând să-l întâlnească pe Dan Mocanu,
câştigător al show-ului Bodyguardul - Forţe Speciale, în prezent
agent de circulaţie în judeţul Dâmboviţa.
Biletele, care costă între 50 şi 100 de lei, pot fi achiziţionate de la
Sala Polivalentă din Reşiţa şi Bazinul Olimpic, dar şi din reţeaua
eventim.ro, magazinele Germanos, Orange şi Vodafone din toată
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Timişoara

Timişoara
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+15ºC
+5ºC
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Oraviţa +10ºC
+2ºC
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+14ºC
+4ºC

11 zile
Luni, 14 Aprilie
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+13ºC
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+13ºC
+2ºC
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Timişoara
Caransebeş

+11ºC
+1ºC

Reşiţa

+17ºC
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Oraviţa +7ºC
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Miercuri, 16 Aprilie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+16ºC
+1ºC

Oraviţa +12ºC
+2 º C

+13ºC
+1ºC

Marţi, 15 Aprilie

ţara. Toate încasările vor fi donate cazurilor sociale din Reşiţa, dar şi
Centrului Olimpic de Box.
Gala Superkombat World Grand Prix, programată să înceapă
de la ora 20:00, va fi transmisă în România, în direct pe Sport.ro, iar
imediat după miezul nopţii, în reluare, pe Pro TV. La nivel global,
gala va putea fi urmărită în direct în 83 de ţări prin intermediul
Eurosport.
Program Superkombat World Grand Prix Reşiţa:
Under card:
1. Entertainment fight - Categoria semigrea (-85 kg)
Dan Mocanu (România) vs Florin Ilie (România)
2. Super-fight - categoria supermijlocie (-75 kg) - reguli MMA
Christos Tsoulfas (Grecia) vs Aurel “Minerul” Pirtea (România)
3. Super-fight - Categoria grea (-95 kg) - reguli MMA
Christos Pappas (Grecia) vs Zsolt Balla (România)
Main-card
1. Turneu categoria semigrea (-85 kg) - Meci de rezervă
Ibrahim El Bouni (Maroc) vs Uros Bogojevic (Serbia)
2. Turneu categoria semigrea (-85 kg) - Semifinala 1
Dawid Kasperski (Polonia) vs Ciprian Şchiopu (România)
3. Turneu categoria semigrea (-85 kg) - Semifinala 2
Nour-Edinne Echiguer (Maroc) vs Errol Konning (Surinam)
4. Super-fight - Categoria grea (+96 kg)
Enver Slijvar (Slovenia) vs Sebastian Ciobanu (România)
5. Super-fight - Categoria grea (+96 kg)
Mohamed Abdel Karim (Egipt) vs Cătălin Moroşanu (România)
6. Super-fight - Categoria grea (+96 kg)
Brice Guidon (Franţa) vs Raul Cătinaş (România)
7. Turneu categoria semigrea (-85 kg) - Finala
Câştigător semifinală 1 vs Câştigător semifinală 2

Caransebeş

+17ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +13ºC
+3ºC
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