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Imobiliare
Cas ă cu anexe, fântână,
grădină, drept 4.000 mp intravilan,
front stradal 140 m. Preţ 22.500 €
neg. Tel. 0049-162 965 2869,
teoerika@hotmail.com
Închiriez spaţiu comercial, bd.
Revoluţia din Decembrie nr. 4-5
(complex Hehnn). Tel. 0744617430, 0722-299987.
Vând apartament cu 2 camere
pe str. Ştefan cel Mare. Tel. 0770546592.
Închiriez apartament cu o
cameră. Tel. 0742-942748.
Cumpăr apartament cu o
cameră, zona Luncă sau Moroasa
(centru). Ofer 6000-7500 €. Tel.
0255-228010.
Vând urgent casă 2 camere,
garaj, curte, grădină + apartament 3
camere, bucătărie, baie la curte.
Preţ negociabil. Tel. 0723-896992.
Cumpăr casă 2-3 camere şi
grădină, doar în Buziaş. Tel. 0732603739.
Vând grădină de 1000 mp cu
cabană de locuit, seră de legume,
pomi fructiferi, viţă de vie, coteţe de
păsări, în Reşiţa (Govândari). Tel.
0732-603739.
Vând apartament 3 camere, 78
mp, decomandat, parter, Muncii.
Preţ 27.000 €. Tel. 0746-465330,
0770-428647.
Închiriez garsonieră mobilată.
Preţ 60 € lunar. Tel. 0728-968448.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, 2 balcoane, 2
debarale, 63 mp, centrală, boxă,
mobilat, etaj 4/9, Centru Reşiţa. Tel.
0747-096075, 0355-411785.
Vând apartament 3 camere la
casă sau fac schimb cu apartament
2 camere sau 1 cameră în
Govândari + diferenţă. 2 camere au
dimensiunea de 5,5/3,5 m, 1
cameră 4/3,5 m. Dependinţe, curte,
garaj, situat în str. Ştefan cel Mare,
zona Universalul Vechi. Preţ 28.999
€ neg. Tel. 0745-027024.
Vând apartament 2 camere, etaj
1, Govândari, îmbunătăţit, parţial
mobilat. Preţ 22.500 € neg. Tel.
0724-761770.
Vând casă 4 camere, utilităţi,
curte, garaj, în Reşiţa, str. Caraşului
nr. 9. Tel. 0747-059557.
Schimb/vând casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faianţă, uşă metalică, cu
garsonieră cu balcon. Preţ 18.000 €.
Tel. 0255-236325.
Vând 2856 mp grădină în Bocşa
2, limitrofă cu intravilanul, intabulată, pretabilă la orice fel de
construcţii, drum de acces, 1 €/mp
negociabil. Tel. 0743-738531.
Vând apartament 2 camere,
Govândari, apartament modificat,
confort 1 îmbunătăţit. Tel. 0743092858.

Preţ 1,5 lei

Vând teren la şosea Oraviţa Moldova Nouă, 100 m de vama
Naidăş. Tel. 0743-092858.
Apartament de vânzare, 3
camere, confort 1, decomandat,
îmbunătăţit, 93 mp, mobilat/nemobilat. Preţ neg. Tel. 0757-020095.
Vând casă cu etaj, 4 camere, 2
băi, bucătărie + demisol locuibil,
centrală cu gaz, curte cu acces auto,
termopane noi, izolat termic, în
Luncă, zona Îndesire, la 5 minute de
facultate. Preţ 76.000 €. Tel. 0745481773.
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
sau casă în jurul oraşului Timişoara
până la 30 km. Tel. 0731-306659,
0721-157588. (RR)
Vând în Reşiţa teren în zonă
rezidenţială, 2 €/mp. Tel. 0255210535. (RR)
Doresc să închiriez în Reşiţa, pe
termen lung, apartament 2 camere,
de preferat etaj 1 sau 2, exclus bloc
turn. Tel. 0255-227517. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolat, 22.000 €. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând în Reşiţa, în Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, 17.900 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Închiriez în Reşiţa, în spate la
Renk, lângă izvor, sălaş, are casă 2
camere, grajd pentru animale, pomi
fructiferi, suprafaţa terenului este
1.3 ha, preţ 100 € lunar. Tel. 0740085778. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 camere, decomandat, gresie, faianţă,
podele laminate, termopane, centrală, izolaţie interioară, uşile schimbate, renovat recent, 30.500 € neg.
Tel. 0756-198913, 0255-222550 (rr)
Vând la Iablaniţa casă cu 7 camere, 25.000 €. Tel. 0768-239621.
Închiriez spaţiu comercial în
Reşiţa, str. Făgăraşului bl. 23, la
parter, deschidere şi în faţă, 3 camere, izolat plus climă, ideal pentru
privatizare. Tel. 0726-380420. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Calea Caransebeşului lângă piaţa de la Intim,
apartament 2 camere, bucătărie,
baie, balcon, etaj 4, 41 mp, are pod,
acoperit cu plăci de azbociment,
15.900 € neg. Tel. 0355-805059. (rr)
Vând în Folea, Timiş, casă 3
camere, grădină, curte 1434 mp,
11.000 € neg. Tel. 0757-335421,
0785-807289. (RR)
(continuare în pagina 3)

ANUNTURI
,

Auto-Moto-Velo
Vând Opel Tigra Twin Top din
2005, decapotabilă cu hard top,
diesel, stare impecabilă, spoiler
făcut la comandă, culoare albastru
intens, consum extrem de mic. Taxa
de înmatriculare nerecuperată. Preţ
4000 €. Tel. 0729-960060.
Vând în Reşiţa motocicletă
Suzuki GS 500E, 46 CP, 23.000 km
rulaţi, acte la zi, de garaj, 1400 €
neg; 4 roţi complete de Ford, Vw
Polo, pe 13, 500 lei; roată completă
pentru Mercedes Vito, 200 lei;
portbagaje auto pentru biciclete, 70
lei/buc; jante tablă pe 13 ţoli, de
Nissan Primera, Opel Corsa, Citroen, 150 lei/set; plăcuţe de frână noi
marca Ferodo, pt. Mercedes Vito,
Opel Astra de 1.8 şi 2.0 l, BMW seria
5, Volkswagen Touareg an 2000,
120 lei/set. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând Dacia 1310 în stare foarte
bună, an 1989, verificarea expiră în
2015, 2000 € neg. Tel. 0729592444. (RR)
Vând Daewoo Nubira 2, an
2006, 1600 cmc, gri metalizat,
35.000 km parcurşi, al doilea
proprietar, 3500 € neg. Tel. 0723453336, 0744-885428. (RR)
Vând la Anina piese din
dezmembrare Seat Leon din 2002,
1.9 TDI; jante pe 18 plus cauciucuri
225x40x18. Tel. 0752-647900. (RR)
Vând la Caraşova prăşitoare pe
7 sau 5 rânduri după tractor; maşină
de întors fân; maşină semănat
cartofi; cositoare portabilă în tiranţi
cu lamă; tractor Massey Ferguson
de 42 CP cu încărcător frontal; plug
defect; cositoare care se adaptează
la tractor; plug cu 2 brazde; Peugeot
309 funcţional, eventual pentru
dezmembrat. Tel. 0255-232277,
0749-971068. (RR)
Vând la Caraşova jante aluminiu
195x65x15, puţin folosite, 120 €
neg; tractor Massey Ferguson cu
dublă tracţiune, stare bună, 4500 €
neg. Tel. 0755-641253. (RR)
Vând tractor Fiat 445 cu dublă
tracţiune, 5000 € neg; semănătoare
de cartofi pe 2 rânduri, automată,
2500 lei. Tel. 0746-642653. (RR)
Vând la Dezeşti 2 remorci, 3000
lei respectiv 2500 lei. Tel. 0728829946. (RR)
Vând în Reşiţa Vw Passat
break, an 2005, 1.9 TDI, schimbat
distribuţia, kit ambreiaj, stare
perfectă, înmatriculat, taxa auto
nerecuperată, 5990 €; bicicletă
damă, albă, cadru aluminiu, 21
viteze, schimbătoare Shimano,
suspensie pe faţă, stare impecabilă,
adusă din Germania, 100 €. Tel.
0728-813340. (RR)
Vând la Domaşnea căruţă pe
roţi de Dacia, 1000 lei; comote
pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722551615. (RR)
Vând la Zărne şti tractor
International 1246 CP, 13.000 €. Tel.
0761-894676. (RR)
Vând la Deta Ford Focus motor
1.8 diesel, înmatriculat în Timiş, acte
la zi, 2000 € neg. Tel. 0764-948832.
Vând la Banloc maşină
împrăştiat azot, 1500 lei neg;
maşină de urcat cereale, 1500 lei
neg. Tel. 0766-184318. (RR)

ISSN 1454-1734

PUBLICITATE
Cumpăr Aro. Tel. 0742-931237.
Vând la Făget remorcă agricolă
rm2; punte de faţă de tractor 650;
cabină tractor 650; 2 cauciucuri noi
de 900x20 radiale. Tel. 0733183727. (RR)
Vând la Sicheviţa cositoare
Carpatina în stare foarte bună, 3600
€ neg. Tel. 0730-529336, 0767943102. (RR)
Cumpăr la Sicheviţa cauciuc
pentru camionetă, 670x13 sau
700x12. Tel. 0760-122674. (RR)
Vând scuter, 400 € neg. Tel.
0786-601868. (RR)
Vând la Anina Oltcit pentru
programul Rabla. Tel. 0255-240038.
Vând la Cornea Audi A4, an
1996, motor 1.6, culoare neagră,
stare foarte bună, 1600 €. Tel. 0754610537. (RR)
Vând la Reşiţa Dacia Logan prin
dezmembrare pentru piese. Tel.
0721-147604. (RR)
Vând în Reşiţa scuter Honda
Vision, 49 cmc, 350 € neg. Tel. 0730552734. (RR)
Vând în Bocşa scutere înscrise
în ţară, Piaggio şi Suzuki, 300-450
€. Tel. 0743-795061. (RR)
Vând în Cornereva Dacia
Papuc, an 2002, motor pe injecţie,
benzinar şi GPL, stare bună de
funcţionare, taxe la zi. Tel. 0753626696. (RR)
Vând la Sacu scuter Honda Bali,
motor de 49, acte la zi, 350 €. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând Opel Vectra limuzină, an
2006, 1900 cmc diesel, 120 CP,
152.000 km reali, înmatriculat,
oglinzi electrice, jante aliaj, 6 airbag-uri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)
Vând în Timiş Dacia pentru
programul Rabla. Cumpăr remorcă
pe 4 roţi, pentru tractor mic. Tel.
0755-753027. (RR)
Vând la Anina piese din
dezmembrare Aro 10. Tel. 0731153301, 0255-240368. (RR)
Vând la Oraviţa met erbicidat
românesc pe 2 roţi, 1200 l, 800 €
neg; maşină de împrăştiat azot, tip
pâlnie, 900 lei neg; tractor Volvo, 45
CP, motor Perkins în 3 pistoane,
2600 € neg; jante şi cauciucuri,
pentru utilaje agricole. Tel. 0767791282, 0762-179725. (RR)
Vând în Reşiţa semiremorcă pt.
tractor cu o singură axă, 800 €;
Renault Laguna înmatriculat, 800 €;
Dacia Solenza, an 2004, maşină de
garaj, 1800 €. Tel. 0757-311013. (rr)
Vând la Caransebeş motocicletă Yamaha Virago, an 1994, 535
cmc, 54 CP, 2500 €; cârlig de Audi
A4. Tel. 0721-384696. (RR)
Vând la Borlovenii Vechi Dacia
1310 din noiembrie 1998, cu
multiple îmbunătăţiri, 2000 € neg.
Tel. 0761-218563. (RR)
Mercedes 200 diesel fab. 1981
pentru program Rabla, sau
dezmembrări. Preţ negociabil. Tel.
0744-627916.
Vând Dacia pentru Rabla. Tel.
0724-010193. Vând Matiz, a.f.
2004. Preţ 700 € şi maşină pentru
voucher. Tel. 0748-929527.
Cumpăr garaj în Reşiţa Micro 1
sau Micro 2, ofer preţul pieţei. Tel.
0740-520382.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!
Vând cauciucuri de vară foarte
bune, jante de aluminiu pe 13, 15 de
Opel şi Audi, 16 de BMW, 17 de
Pasat la preţuri accesibile. Tel.
0749-044785.
Vând bicicletă damă adusă din
Germania 250 lei. Tel. 0749044785.
Vând vw golf trei model sport an
fabr. 1992, benzinar. Tel. 0726701010.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la telefon
0318-110788.
Cumpăr bicicletă copii, stare
bună, ofer preţul pieţei. Tel. 0740520382.

(continuare în pagina 7)
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Primăria Reşiţa ne informează
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa s-a întrunit, în
data de 28 aprilie 2014, în şedinţă extraordinară,
convocată de îndată.
Principalele proiecte de pe ordinea de zi, aprobate
de consilieri, se referă la:
l rectificarea bugetului local al municipiului Reşiţa pe
anul 2014;
l modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale
Serviciului Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local - Serviciul de
Iluminat Public şi Deszăpezire”;
l acordul de colaborare încheiat între Consiliul Local
al Municipiului Reşiţa şi Municipiul Reşiţa pe de o parte
şi SC Caravana lu’Axinte SRL pe de altă parte.
Proiectul privind rectificarea bugetului local vizează
alocarea sumelor, obţinute din încasările în urma evenimentului Superkombat World Grand Prix, către Centrul
Olimpic de Box şi pentru cazuri sociale. De asemenea,
au fost aprobate sumele necesare efectuării lucrărilor la
instalaţia electrică la Şcoala Generală nr. 7 şi a lucrărilor
de reparaţii la Liceul de Artă „Sabin Păuţa”. Totodată, au
fost suplimentate sumele alocate reactualizării studiilor
de fezabilitate pentru alimentarea cu apă a localităţilor
Doman, Cuptoare, Secu şi Moniom.
În urma aprobării proiectului privind modificarea
organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului
Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local - Serviciul de Iluminat Public
şi Deszăpezire”,” a fost suplimentată organigrama cu
20 de posturi - muncitori calificaţi şi muncitori, având în
vedere volumul mare de muncă raportat la numărul de

salariaţi din prezent. Un alt punct a vizat aprobarea
acordului de colaborare încheiat între Consiliul Local al
Municipiului Reşiţa şi Municipiul Reşiţa pe de o parte şi
SC Caravana lu’ Axinte SRL pe de altă parte privind
organizarea, în perioada 9-11 mai, a evenimentului din
cadrul turneului muzical „Caravana lu’Axinte”, în Parcul
Tricolorului, care va cuprinde spectacole folclorice, de
muzică uşoară şi momente umoristice.
Primarul Municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu, s-a
întâlnit miercuri, 23 aprilie 2014, cu o delegaţie a
Asociaţiei Comunale de Turism din Vrsac, Serbia. La
întâlnire au participat directori şi şefi de servicii din
cadrul Primăriei precum şi reprezentanţi ai agenţiilor de
turism din municipiu.
Cu această ocazie, au fost prezentate ofertele
turistice ale comunei Vrsac în vederea unor colaborări
viitoare, care să faciliteze atragerea turiştilor în cele
două localităţi înfrăţite-Vrsac şi Reşiţa.
În acest sens, în luna iunie se are în vedere
organizarea, în municipiul Reşiţa, a unei acţiuni pentru
promovarea principalelor obiective turistice, a unor
tradiţii şi obiceiuri ale comunei Vrsac. Totodată,
reprezentanţii Asociaţiei Comunale de Turism din Vrsac
şi-au exprimat disponibilitatea privind promovarea
municipiului Reşiţa în rândul comunităţii locale.
În acelaşi timp, reprezentanţii agenţiilor de turism
din Reşiţa şi-au manifestat preocuparea de a realiza
pachete turistice care să promoveze municipiul Reşiţa
şi împrejurimile.

Angaja]ii UCMR a}teapt@ Se reînfiin]eaz@ }colile profesionale
conversia datoriilor în ac]iuni Reprezentanta Inspectoratului Şcolar, Rodica Vesa, a
Salariaţii UCMR sunt nemulţumiţi de
turnura pe care a luat-o Legea Insolvenţei în
Parlamentul României, lege care ar fi permis
conversia datoriilor UCMR în acţiuni. Se ştie
că această lege trebuia să fie blocată de
opoziţie dar lucrurile nu au luat-o pe drumul
aşteptat.
„Ne miră faptul că nu a fost operată cea
mai importantă modificare (celebra literă K),
cea care ar fi permis conversia datoriilor în
acţiuni. Ştim că această lege trebuia să fie
blocată de opoziţie, dar nu contează ce se
întâmplă în economie, contează ca politicul
să-şi facă treaba şi din păcate nu şi-o face.
Ne rămâne acum în continuare UCMR-ul să
se axeze pe a aduna contracte pentru a
acoperii portofoliul de comenzi. La ora
actuală, se semnează contracte mai mici şi
încercăm, uşor-uşor, să încropim o sumă
care să acopere cât de cât necesităţile
salariale”, a declarat Jivomir Tovladiat, preşedintele filialei judeţene a CNSLR Frăţia.
În prezent mai bine de jumătate din
salariaţii UCM Reşiţa se află în şomaj tehnic,
cu 75% din salariu şi aşteaptă cu toţii, atât ei,
cât şi cei care muncesc, ca în cel mai scurt
timp, să aibă loc şi conversia datoriilor în
acţiuni.
„Cei responsabili şi-au dat seama că
UCM Reşiţa trebuie să intre în sistemul de
stat, cel puţin pentru o perioadă. Dar toate
aceste chestiuni juridice în România se
mişcă foarte greu”. În privinţa salariilor angajaţilor, nu am avut nici o negociere în ultimii
doi-trei ani, a mai spus liderul de sindicat.
Elena Franţ

Alte controale în spitalele
din jude]
Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate a primit ieri dimineaţă un ordin comun al
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi
al ministrului Sănătăţii cu referire la constituirea echipelor mixte de control formate din 2
reprezentanţi ai CASJ si un reprezentant al
Direcţiei de Sănătate Publică. Aceştia vor face controale la Spitalul Judeţean din Reşiţa
şi Spitalul din Caransebeş, privind respectarea criteriilor de internare pentru pacienţii
internaţi în regim de spitalizare continuă sau
de zi, pentru care au fost depuse acte de
decontare şi decontate servicii în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări,
verificarea modului de întocmire şi
completare a foilor de observaţie, întocmirea
şi eliberarea decontului de cheltuieli pe carel primesc pacienţii la externare, dar şi
întocmirea, respectarea şi raportarea listelor
de prioritate pentru cazurile programabile.
Acest control va dura o săptămână iar raportul întocmit la final de către preşedintele
Casei Judeţene de Sănătate va fi trimis la
nivelul Casei Naţionale care va face o
centralizare şi va analiza toate aspectele
respectivului raport.
Elena Franţ
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precizat într-o conferinţă de presă la care Primăria a invitat
factori de decizie pentru a dezbate problema calificării
profesionale, că lipsa de comunicare între administraţia
locală, firme şi inspectorat a dus la crearea unui obstacol în
promovarea existenţei învăţământului tehnic şi profesional
în şcolile reşiţene. Inspectorul general adjunct susţine că
şcolile din Reşiţa au o paletă întreagă de domenii şi calificări,
pe fiecare nivel, doar că acest fapt este prea puţin cunoscut
de către posibilii angajatori. Nu se poate vorbi la superlativ
despre existenţa şcolilor profesionale care din ordin
guvernamental au fost desfiinţate cu ceva timp în urmă,
acea şcoală profesională de 3 ani care era foarte bună prin
numărul foarte mare de ore de practică, dar în prezent
Ministerul Învăţământului prin politicile educaţionale a reuşit
să reintroducă şcoala profesională după clasa a VIII-a
începând cu anul şcolar 2014-2015. Mai există şi şcoala
profesională după clasa a X-a care va avea un nivel II de
calificare.
Deşi firmele şi agenţii economici caută forţă de muncă
calificată acum, şcolile nu sunt încă pregătite să scoată tineri
calificaţi pentru domeniile solicitate în prezent, deoarece
pentru fiecare nivel sau domeniu de activitate nou înfiinţat şi
care trebuie acreditat, şcoala trebuie să plătească 6 mii de
lei noi. "Eu ştiu că în această etapă există foarte puţini
oameni calificaţi, doar că din punctul meu de vedere este şi o
problemă de educaţie şi o problemă de sistem, părinţii în
general nu vor ca ai lor copii să devină muncitori” , a subliniat
Rodica Vesa, inspector ISJ. Aceasta a mai susţinut că doar
împreună, prin implicarea tuturor factorilor de decizie se
poate realiza o colaborarea şi împreună, înainte de a se
trimite către Ministerul Educaţiei planul de şcolarizare, să se
stabilească ce trebui făcut pentru ca învăţământul tehnic şi
profesional să poată avea rezultate prin încadrarea tinerilor
absolvenţi pe un post relativ sigur. Reprezentanta ISJ a făcut
apel către agenţii economici din oraş să ia legătura cu şcoala
pentru a afla de existenţa specializărilor tehnice şi profesionale care există în liceele reşiţene, deoarece aşa se poate
merge mai departe, iar instituţia pe care o reprezintă va face
tot ce se poate pentru ca părinţii să-şi trimită copii la şcoala
şi, cu predilecţie, va încuraja învăţământul profesional.
Elena Franţ

Campionat jude]ean de futsal
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Caraş-Severin anunţă
înfiinţarea unui campionat judeţean de futsal şi invită toţi
iubitorii acestei discipline sportive să se înscrie în această
competiţie, în perioada imediat următoare. Cu toţii practicăm
acest sport, extrem de popular în rândul cărăşenilor, dar la
nivel de hobby, în timpul liber.
AJF Caraş-Severin invită toţi fanii futsalului din judeţ să
se-nscrie la o competiţie organizată, aşa cum se doreşte a fi
campionatul judeţean de futsal.
La competiţie se pot înscrie echipe deja afiliate la AJFCS
sau orice altă echipă formată din iubitorii de futsal.
Campionatul se va disputa pe raza judeţului Caraş-Severin,
pe terenuri de fotbal redus, în aer liber sau sală de sport,
după posibilităţile logistice ale organizatorilor din zona
respectivă.
Campionatul judeţean va fi împărţit pe zone geografice,
formate, în general, jurul oraşelor judeţului: zona Reşiţa,
zona Caransebeş, zona Oţelu-Roşu, zona Bocşa, zona
Moldova Nouă, zona Anina - Oraviţa, zona Bozovici, zona
Băile Herculane.
Preşedinte Comisie AJF Caraş-Severin
relaţii cu mass-media, Florin ŞTIUBE

S.C. GOSTRANS S.A. ANINA societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective, prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
următoarelor bunuri:
III. Hală de tablă neagră - neintabulată, situată în Anina, str. Uzina,
nr. 12, jud. Caraş-Severin.
Preţ pornire la licitaţie
1.200 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa de participare
100 EURO
I. Mijloace de transport:
l Autospecializată basculantă Roman 8135 FK, an fabricatie 1980.
Preţ pornire licitaţie 1.100 EURO+TVA
l Ifron 204 D (încărcător frontal), preţ pornire licitaţie 800 EURO+TVA
l Autospecială CAB 2 usi + vidanjă Roman, an fabricatie 1991, preţ
pornire licitaţie 2.700 EURO+TVA
l Autoturism Dacia 1310, an fabricatie 1991, preţ pornire licitaţie 68
EURO+TVA
l Autoutilitară Roman 8135 F, an fabricatie 1992, preţ pornire licitaţie
1.000 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO/bun
Taxa participare
100 EURO/bun
II. Mijloace fixe (dulap metalic, fotoliu, teracota, strung, containere
gunoi, scaune etc.) - Bunuri evaluate la suma de 1.537 EURO +TVA
Pasul de licitaţie 5 EURO
Taxa participare 10 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de pornire la
licitaţie sub 100 EURO
Taxa de participare 50 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de pornire
la licitaţie peste 100 EURO
Preţurile de pornire la licitaţie pentru mijloacele de transport şi
mijloacele fixe au fost diminuate cu un procent de 50%
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune de 10% din
preţul de pornire la licitaţie în contul RO37 RZBR 0000 0600 1518 9151
deschis la Raiffeisen Bank Timişoara pe numele debitoarei.
Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi
înainte de data stabilită pentru licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 16.05.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul
Timiş. În caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea loc
săptămânal, vineri, la ora 10, la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.
Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabilă. Listele de preturi privind bunurile mobile (mijloace fixe) pot fi
consultate la sediul lichidatorului judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Informaţii suplimentare la sediul şi pe site-ul lichidatorului judiciar
www.relicons.ro, şi zilnic între orele 13-14 la număr de telefon 0256242823.
S.C. CARINA ROYAL SRL. societatea în insolventa, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare a următoarelor bunuri:
l IMOBILUL DENUMIT SPAŢIU COMERCIAL situat în loc.
Caransebeş, str. N. Bălcescu, nr. 12, ap. I. compus din:
1. Apartament nr. I compus din 4 camere, una bucătărie, una
cămară, un hol şi magazie în suprafaţă de 180,22 mp, şopronul nr. 1 cu
suprafaţă de 17,10 mp, WC-ul legat şopronul nr. 1, scările cu o suprafaţă
de 1,20 mp înscris în CF nr. 31755-C1-U1, Caransebeş (nr. CF vechi nr.
6298) nr. top 723/I Caransebeş
2. Apartament nr. II compus din 4 camere, una bucătărie, 2
coridoare, una cămară, una baie, intrare în pivniţă, pivniţa de sub
încăperile atribuite, atelierele, împreună cu 34% din părţile comune în
indiviziune forţată înscris în CF nr. 31755-C1-U2 Caransebeş, (CF vechi
nr. 6299), nr. top. 723/II
3. Depozit materiale de construcţii înscris în CF 31755-C1-U3
Caransebeş, (CF vechi 6300 Caransebeş) nr. top 723/III/IV.
Terenul de sub construcţii în suprafaţă de 1579 mp înscris în CF
31755 nu a fost dezmembrat. Imobilele descrise mai sus se vând ca un
întreg.
Preţ pornire la licitaţie
133.575 EURO
Pas de licitaţie
5.000 EURO
Taxa participare licitaţie
2.000 EURO
l IMOBIL DENUMIT SEDIU FIRMĂ - GRUP EXPLOATARE compus
din: Teren şi construcţii înscrise în CF 30147 Caransebeş (nr. CF 14823
Caransebeş) situat în Caransebeş str. Muntele Mic nr. 131A, după cum
urmează:
- teren în suprafaţă de 5560 mp nr. cad 1002/2-1172 top XXX/2
păşune în Valea Potocului, Birou sediu, grup exploatare - nr. cad C1 top
XXX/2, Garaj TOP nr. cad C2 top XXX/2, Staţie Peco nr. cad. 3 top XXX/2
Preţ pornire la licitaţie
310.275 EURO
Pas de licitaţie
5.000 EURO
Taxa participare licitaţie
2.000 EURO
Preţurile de pornire sunt diminuate cu un procent de 25% din
preţul de evaluare.
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună o
cauţiune reprezentând 20% din preţ, în contul S.C. CARINA ROYAL
S.R.L. nr. RO67 RZBR 0000 0600 1444 7531 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timişoara.
Cauţiunea şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de ziua
de licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 23.05.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul
Timiş.
În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora
10, la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii. Bunurile scoase la vânzare
pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon, 0256-242823.
Prin H.G. nr. 283/2014 s-a stabilit ziua de duminic!, 25 mai 2014, ca dat!pentru organizarea "i
desf!"urarea alegerilor locale par#iale pentru primarul comunei Obreja.
În urma tragerii la sor#i efectuat! de pre"edintele Tribunalului Cara"-Severin, în data de
28.04.2014, a fost desemnat pre"edinte al Biroului electoral de circumscrip#ie nr. 1 Obreja judec!torul
Maria Cotolan, iar loc#iitor, judec!torul Corina Titiana Aldea. Sediul Biroului electoral de circumscrip#ie
nr. 1 Obreja a fost stabilit în incinta Prim!riei comunei Obreja, nr. 164, tel./fax. 0255 534 567, e-mail
obrejaprimarie@gmail.com. Programul de func#ionare al BEC Obreja este zilnic între orele 11.00 17.00. În data de 5 mai programul va fi prelungit pân!la ora 24.00 pentru depunerea candidaturilor.

S.C. RISTOMAGIC S.R.L. societatea în insolvenţă, in insolvency,
en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continua vânzare prin licitaţie publica cu strigare
a următoarelor bunuri:
1. IMOBILE:
1. Teren în suprafaţă de 662 mp înscrisă în CF 30089 Oţelul Roşu, nr.
top 362
2. Grădină în suprafaţă de 535 mp înscris în CF 30694 Ohaba Bistra
nr. top 363/1
3. Construcţie tip P, casă amenajată în fabrică de produse congelate,
în suprafaţă construită de 597,59 mp.
Imobilele sunt situate în Oţelul Roşu str. A.I. Cuza nr. 15, judeţul
Caraş-Severin. Imobilele descrise mai sus se vinde ca un întreg, nu pe
bucăţi.
Preţ pornire licitaţie
82.740 EURO
Pas de licitaţie
500 EURO
Taxa participare licitaţie
500 EURO
Preţul de pornire la licitaţie pentru bunurile imobile a fost diminuat cu
un procent de 30% din valoarea stabilita prin evaluarea tehnica.
Participanţii la licitaţie pentru bunurile imobile sunt obligaţi să depună
o cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. RISTOMAGIC
S.R.L. nr. RO57 RZBR 0000 0600 1428 9989 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timişoara.
2. ECHIPAMENTE DE PRODUCŢIE: - vitrină frigorifică, frigider cu
trei incinte, pasteurizator lapte, maşină de întins aluat, maşină de
împachetat cu folie retractabilă Minipack, maşină aluat, cuptor patiserie,
oală pentru sosuri cu malaxor pe gaz, maşină fabricat ravioli, sunt scoase
la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la cel mai bun preţ oferit. Se
valorifică împreună cu imobilele întrucât fac parte integrantă din fabrică.
Pas de licitaţie
10 EURO
Taxa participare licitaţie
15 EURO/bun
Cauţiunea şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de ziua
de licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 16.05.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul
Timiş.
În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora
10, la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.
Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon, 0256-242823.
S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. cu sediul în Timisoara,
Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3 în calitate de lichidator al S.C. SILEX
S.R.L. societatea în lichidare, in insolvency, en procedure colective
continua vânzare prin licitaţie publică cu strigare a imobilul înscris în
CF 12613 Reşiţa Română cu destinaţia de birouri, situat în Reşiţa, str.
Petru Maior, nr. 2, judeţul Caraş-Severin.
1. spaţiu administrativ nr. 419 înscris în CF 12613 Reşiţa Română nr.
cad. R201/c/10/et.IV/180 în suprafaţă de 31,23 mp.
Preţ pornire licitaţie
6.008 EURO
2. spaţiu administrativ nr. 420 înscris în CF 12613 Reşiţa Română nr.
cad. R201/c/10/et.IV/181 în suprafaţă de 29,12 mp.
Preţ pornire licitaţie
5.602 EURO
3. spaţiu administrativ nr. 425 înscris în CF 12613 Reşiţa Română nr.
cad. R201/c/10/et.IV/206 în suprafaţă de 51,93 mp.
Preţ pornire licitaţie
9.990 EURO
Pasul de licitaţie/bun
2.000 EURO
Taxa participare/bun
1.000 EURO
Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu 25% din
preţul de evaluare.
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună o
cauţiune reprezentând 20% din preţ, în contul S.C. SILEX S.R.L. nr.
RO37 RZBR 0000 0600 1640 5046 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timişoara. Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o
zi înainte de ziua de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie se vor organiza începând cu data de 16.05.2014
ora 11, în caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea loc
săptămânal, vineri, la ora 12 în condiţiile prezentate mai sus. Şedinţele
de licitaţie vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara,
Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro, şi
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256-242823.

Anunturi
,
Imobiliare
Vând în Reşiţa, Govândari,
apartament 2 camere tip vagon,
complet renovat, cu centrală, izolat
termic, termopane, faianţă, gresie,
podele, etaj 2/4, loc de parcare,
17.500 €. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând casă în Gherteniş, din
cărămidă arsă, la şosea, zonă
neinundabilă, izvor de apă în curte,
1295 mp cu tot cu grădină, garaj,
20.000 € neg. Tel. 0720-871634. (rr)
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 în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere,
bucătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp,
30.000 € neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (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, 25.000 € neg; în spatele grădinii
un teren arabil de 7130 mp, 3 €/mp.
Tel. 0355-422897, 0771-218601 (rr)
Vând în Eftimie Murgu casă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
mare, instalaţie sanitară, fântână în
curte, grădină, 48.000 € neg. Tel.
0255-243390. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe Aleea
Albăstrelelor, garsonieră tip cămin,
2 camere, cu îmbunătăţiri, renovată,
centrală, termopane, uşă metalică,
uşi schimbate, faianţă şi gresie,
podele laminate, izolată exterior şi
interior, etaj 2, 9.200 € neg; garsonieră tip cămin cu îmbunătăţiri, pe
Aleea Constructorilor, parter, termopane, uşă metalică, uşi schimbate,
faianţă şi gresie, podele laminate,
izolată exterior şi interior, renovată,
mobilă de bucătărie şi o canapea, cu
grădină, 9.200 € neg; ambele fără
datorii. Tel. 0749-973588. (RR)
Vând în Sângeorge, com. Birda,
Timiş, casă veche în curs de renovare, 3 camere finisate, mai rămân
de făcut holul şi bucătăria, baie,
grădină mare, 3 surse de apă, curte
mare, 14.000 € sau schimb cu o garsonieră sau apartament, ofer diferenţă, în Reşiţa. Tel. 0735-881623.
Vând casă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faianţă, anexe, grădină, curte 1000
mp, pomi fructiferi, 14.000 € neg sau
schimb cu garsonieră sau apartament 2 camere, ofer diferenţa. Tel.
0355-883833, 0766-411829. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa 2,
apartament 4 camere, dependinţe
multiple, balcon tip lojă, geamuri
termopan, centrală termică,
duşumele din parchet de stejar, uşi
noi, interior proaspăt zugrăvit, 110
mp, bloc P+4 reabilitat termic,
45.000 €. Tel. 0723-179948. (RR)
Vând apart. 3 camere decomandat, Valea Domanului, scară interioară, 2 băi mari, bucătărie mare, 4
balcoane. Tel. 0749-247912.

Debitor SC Lipp’s Allerlei SRL, cu sediul în municipiul Caransebeş, Colonie Balta Sărată, nr. 1, Platforma
Industrială Optimobil-Intravilan staţie filtre, judeţ Caraş-Severin, înmatriculată la ORC Caraş-Severin sub nr.
J11/438/2009, CUI26022401, prin lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara,
Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publică următoarea:

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) şi alin (2) din Legea 85/2006, anunţăm toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, este
26.05.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este
06.06.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabloului preliminar este de 5 zile
de la data publicării tabelului în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 23.06.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 12.06.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et.
parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de 12.06.2014, ora 12,00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea / înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte
menţiuni. Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoacă Adunarea Generală a
Acţionarilor/asociaţilor debitorului pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
12.06.2014, ora 11,30 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea , nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 12.06.2014 se citează:
1. LIPP GUNTHER MARTIN, cetăţean german, domiciliat în Germania, Nurnberg, Loffelholzstrasse, nr. 6,
act de identitate tip Carte Identitate, emisă de Autorităţile Germane la data de 14.03.2011, data naşterii:
20.01.1971 în loc. Buziaş, jud. Timiş, România, în calitate de asociat unic şi administrator.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative, în 2 exemplare, va fi depusă la grefa
Tribunalului CARAŞ-SEVERIN la dosar nr. 360/115/2014, fiind timbrată corespunzător.

Anunturi
,

Vând în Caransebeş, zonă
centrală, casă 3 camere, bucătărie,
coridor, baie, curte şi grădină, se
poate şi în 2 rate, 38.000 € neg. Tel.
0766-363071. (RR)
Vând în Bocşa Montană casă
formată din 2 clădiri, curte, anexe,
fântână, grădină de 1000 mp, pomi
fructiferi şi viţă de vie, 35.000 € neg.
Tel. 0761-646468. (RR)
Vând la Rusca Montană teren
fâneţe, 3200 mp, 1400 € neg. Tel.
0355-417988. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă din cărămidă arsă cu 2
camere, baie, bucătărie, grădină cu
pomi fructiferi şi vie, 2 garaje,
25.000 € neg. Tel. 0737-274332. (rr)
Vând în Reşi ţa, pe valea
Ţerovei, garaj, 2500 €. Tel. 0737745054, 0720-549917. (RR)
Vând casă în Bocşa Montană pe
strada Coşbuc, construită în anii
1970, 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 sau închiriez în Reşiţa,
Moroasa, apartament 2 camere,
decomandat, 2 balcoane, etaj 1,
20.000 € vânzare, negociere pentru
închiriere. Tel. 0744-620986. (RR)
Vând în Moldova Veche casă şi
teren de 500 mp, cu ieşire la Dunăre, 6500 € neg. Tel. 0744-247417.
Vând sau schimb cu apartament
în Reşiţa confort 1 casă în Bocşa
Montană 3 camere, bucătărie baie
coridor debara terasa gresie faianţa
podele laminate centrala termica
gaz termopane anexe curte gradina
pomi fructiferi vita vie acces auto.
Tel. 0771-449583.
Vând apartament 3 camere
Valea Domanului, decomandat, 2
băi, bucătărie mare, boxa şi balcon.
Tel. 0742-003732.
Închiriez apartament 2 camere,
parter, nemobilat, Govândari. Tel.
0759-077067, 0355-803016.
Vând casă, Reşiţa, str. Minda nr.
23, compusă din: 2 camere, bucătărie, baie,2 holuri, geamuri termopan,
podele laminate, gresie, faianţă,
izolată interior şi exterior, grădină,
posibilitate garaj. Tel. 0737-224881.
Vând foarte urgent, la un preţ
deosebit de avantajos, un apartament cu 2 camere la etajul unu, în
localitatea Reşiţa, pe strada Calea
Caransebeşului nr. 1, bloc 1 scara 1
etajul 1 ap. 5, complet mobilat şi
utilat, la cheie, cu uşă la intrare
metalică, nouă, antiefrac ţie,
antizgomot, uşile din apartament
toate noi, geamuri termopane toate
noi, cu sită de protecţie şi rulouri, cu
centrală proprie pe gaz, cu maşină
de spălat, cu frigider şi congelator,
cu aragaz şi hotă, cu gresie şi
faianţă, pe holuri, în bucătărie şi în
baie, cu parchet în cele două
camere, cu beci la subsolul blocului,
prevăzut în contract, cu două vederi,
pre ţul apartamentului este de
27.550 €, uşor negociabil, informaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon, vă rog să veniţi să îl vedeţi,
nici nu ştiţi ce pierdeţi dacă nu îl
vedeţi, vă aştept. Tel. 0751-132460.
Apartament cu 3 camere, în
Reşiţa, semidecomandat, în bloc de
cărămidă, etajul 4/4 cu acoperiş din
ţiglă, izolat, posibilitate de mansardare, zugrăvit recent, centrală,
rulouri la geamuri, 1 baie, 1 debara,
uşă antiefracţie, loc de parcare,
grădină, loc de joacă pentru copii,
zona foarte liniştită, aproape de
Centru, piaţă, universitate, 70 mp,
preţ 25.500 €. Tel. 0726-994547.
Persoană fizică cumpăr apartament 3 camere confort 1. Tel.
0729-351291.
Vând teren intravilan în Reşiţa,
pe Calea Caransebeşului, km 1-2.
Tel. 0722-630097.
Vând 1342 mp teren intravilan,
cu izvor, zonă vile, deasupra de
lacul Gozna, localitatea Văliug, la
poalele muntelui Semenic. Preţ 16
€/mp. Tel. 0722-264918.
Vând apartament 2 camere, etaj
2 din 4, conf. 2, cu centrală, termopane, podele, faianţă, izolaţie, uşă
metalică, 17.900€.Tel.0740-520382
Persoană fizică vând apartament 3 camere, parter, Micro II,
zonă liniştită, preţ 28.000 €. Tel.
0727-865529.

Vând apartament 2 camere, 49
mp, conf. II, preţ 16.800 € neg. Tel.
0740-844081.
Vând urgent grădină pe Calea
Caransebeşului, 881 m la 4 €
metrul, sunt acte, tot ce vrei pentru o
grădină şi petrecut timp liber şi sănătate în natură. Tel. 0746-037272.
Vând apartament 2 camere,
utilat, renovat, centrală, podele,
termopane, faian ţ ă, etaj 2/4,
parcare 17.500 € sau schimb cu 3
camere. Tel. 0771-533291.
Schimb garsonieră Moroasa cu
apartament 2 camere Moroasa,
Luncă + dif. Tel. 0355-410594.
Vând casă Bocşa Montană 3
camere bucătărie baie coridor debara terasa gresie faianta termopane
centrala termica podele laminate
anexe curte gradina pomi fructiferi
vie acces auto. Tel. 07493119691.
Vând apartament 2 camere etaj
3 Govândari, Aleea Crizantemei,
21.000 €. Tel. 0256-472927.
Vând apartament nedecomandat, cu 2 camere, 42 mp situat în
Govândari, zona Intim. Ca îmbunătăţiri menţionez: izolaţie termică
interioară, centrală termică, termopane, balcon închis. Este situat la
etajul 2 şi se vinde semimobilat hol,
bucătărie şi una dintre camere. Preţ
18.000 €. Tel. 0721-126951.
Vând casă în Reşiţa compusă
din 6 camere, 2 băi, încălzire
centrală pe gaz, curte, garaj, anexe,
grădină, 540 mp. Tel. 0744-615904.
Vând teren Bratova 5000 mp pt.
construcţie casă. Tel. 0726-701010.
Persoană fizică cumpăr apartament 2 camere, conf. 1, etaj 1, în
Reşiţa, zonele Micro 1, 2, 4. Tel.
0747-832171.
Vând apartament 2 camere, etaj
1, Govândari, îmbunătăţit, parţial
mobilat. Preţ 22.500 € neg. Tel.
0724-761770.
Vând în zona Luncă, b-dul A.I.
Cuza, apart.2 camere, decomandat,
bl. 32 parter. Tel. 0720-311810.
Vând urgent apartament 3
camere, conf. 1, semidecomandat,
îmbunătăţit, sau schimb cu apartament 2 camere ori garsonieră + dif.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.
Vând garsonieră zona Victoria,
35 mp. Preţ 12.500 € neg. Tel. 0766464423.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, decomandat, cu toate
îmbunătăţirile, str. Făgăraşului,
zona Spitalul Judeţean. Preţ 25.500
€ neg. Tel. 0722-895420.
Vând apart. 3 camere, conf. 1,
Luncă (lângă Poliţie), izolat termic,
ferestre termopan, centrală termică,
parchet, gresie, podele laminate,
bucătărie mobilată la comandă. Tel.
0770-538111, 0745-932492.
Vând apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat în Moroasa 2, cu îmbunătăţiri, gresie, faianţă,
ferestre termopan, uşă metalică,
centrală termică. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0355-411615.
Închiriez apartament 2 camere,
Luncă, lângă Poliţie, mobilat şi utilat.
Tel. 0771-614597, 0721-247752.
Vând apartament 2 camere,
conf. 2, etaj 4 acoperit, zona Luncă.
Preţ 16.000€ neg. Tel. 0760-327540
Vând casă zona Muncitoresc, 5
camere, 2 băi, 2 bucătării, mansardă, garaj, toate utilităţile, singur în
curte. Preţ 50.000 neg. Tel. 0754827844.
Schimb casă la ţară, posibil şi
vânzare, cu apartament sau garsonieră în Reşiţa. Tel. 0743-992792.
Vând casă cu etaj, 4 cam., 2 băi,
bucătărie + demisol locuibil, centrală cu gaz, curte cu acces auto, termopane noi, izolat termic, în Luncă,
zona Îndesire, la 5 minute de facultate. Preţ 76.000€.Tel.0745-481773
Vând în zona Luncă, bloc din
cărămidă, bd. A.I. Cuza, apart. 2 camere decomandat, 59,70 mp, bl. 32
parter, preţ neg. Tel. 0720-311810.
Vând casă Dognecea, cablu tv,
telefon, centru. Preţ 10.000 € neg.
Tel. 0733-594473.
Vând casă cărămidă arsă, 2
camere, baie, bucătărie, 2 garaje,
grădină cu pomi şi vie. Preţ 23.000 €
neg. Tel. 0737-274332.
Vând casă 3 camere, baie,
bucătărie, hol, centrală termică,
grădină cu pomi şi vie. Preţ 37.000 €
neg. Tel. 0737-274332.
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Numărul total al pensionarilor era, la finele anului trecut, de 5.224.882
persoane, în timp ce efectivul salariaţilor se ridica la 4.328.000 persoane, înregistrându-se, astfel, 1,20 pensionari la un salariat, conform statisticilor publicate
de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Din
totalul pensionarilor, 89,64% erau pensionari de asigurări sociale de stat
(4.683.973 persoane) şi 10,36% pensionari agricultori (540.909 persoane).

Agenţia de rating Moody’s a
îmbunătăţit perspectiva rating-ului aferent
datoriei guvernamentale a României, de la
negativă la stabilă. Totodată, Moody’s a
confirmat rating-ul aferent datoriei
guvernamentale a României la Baa3.

Asigurarea dreptului pacien]ilor români privind asisten]a medical@ în UE
Ministerul Sănătăţii a creat cadrul pentru asigurarea
dreptului pacienţilor români privind asistenţa medicală în
Uniunea Europeană
România va transpune Directiva Europeană 24 din
2011 privind aplicarea drepturilor pacienţilor astfel încât
pacienţii români asiguraţi se vor putea trata în alte state
membre ale Uniunii Europene.
Executivul a aprobat Hotărârea pentru aprobarea
normelor metodologice privind asistenţa medical ă
transfrontalieră.
La sfârşitul lunii ianuarie, Comisia a declanşat o acţiune
de infringement de necomunicare, deci nu pentru
modalitatea de transpunere, alături de alte 12 state din
Uniune. După ce România a transmis răspunsul şi a
transpus Directiva, Comisia va fi notificată, iar acţiunea de
infringement cel mai probabil va fi clasată.
Potrivit Hotărârii aprobate de Executiv, persoanele
asigurate în sistemul de asigurări obligatorii de sănătate din
România, care se deplasează într-un alt stat membru UE,
pot beneficia de rambursarea contravalorii serviciilor
medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în
conformitate cu prevederile actului normativ aprobat.
“Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de
asigurări de sănătate judeţene vor putea face rambursarea
costurilor pentru asiguraţii care se tratează în state membre ale Uniunii Europene. Ministerul Sănătăţii va continua
să deruleze politici de investiţii şi dezvoltare, astfel încât
asiguraţii din România să beneficieze de aceleaşi condiţii
de tratament cu cele din Uniunea Europeană. De asemenea şi pacienţii din Uniunea Europeană se vor putea trata în
România”, a subliniat ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu.
În unele cazuri, pentru a beneficia de asistenţă
medicală transfrontalieră pacienţii români vor trebui să
obţină o autorizare prealabilă eliberată de casele judeţene.
Potrivit Hotărârii aprobate de Executiv, tipurile de asistenţă medicală pentru care se impune autorizarea prealabilă în vederea rambursării costurilor sunt: PET-CT (tomo-

grafie cu emisie de pozitroni) în regim ambulatoriu, servicii
medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare
continuă şi spitalizare mai mare de 24 de ore pentru
următoarele tipuri de tratament (implant sau înlocuire de
defibrilator cardiac, endoprotezare articulară tumorală,
implant segmentar de coloană, bypass coronarian cu/fără
investigaţii cardiace invazive şi naşterea), medicamente în
tratamentul ambulatoriu, pentru care este necesară
aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul CNAS.
Rambursarea contravalorii asistenţei medicale
transfrontaliere se efectuează de către casa de asigurări de
sănătate care a întocmit solicitarea de acordare de
prevedere bugetară, în lei, în termen de maximum 60 de
zile de la data alocării de prevedere bugetară.
Rambursarea se realizează la nivelul tarifelor şi
prestaţiilor din România şi nu trebuie să depăşească
contravaloarea în lei a asistenţei medicale transfrontaliere
achitate de solicitant.
De exemplu, în cazul în care o hernie de disc costă în
România 1.000 lei şi în statul membru X costă 1.500 lei, decontarea se face la valoarea de 1.000 lei, iar în cazul în care
o peritonită costă în România 700 lei şi în statul membru Y
costă 500 lei, decontarea se face la valoarea de 500 lei.
Nu se suportă costurile referitoare la: contravaloarea
serviciilor de cazare şi de călătorie suportate de persoanele
asigurate şi costuri suplimentare suportate de persoanele
cu handicap din cauza unuia sau a mai multor handicapuri
atunci când beneficiaz ă de asisten ţ ă medicală
transfrontalieră.
Pacienţii români vor putea beneficia de asistenţă cu
privire la asisten ţa medical ă transfrontalieră prin
intermediul unui Punct Naţional de Contact, ce va funcţiona
începând cu luna mai în subordinea CNAS.
Acesta va avea pagină proprie de internet, precum şi
numere de telefon, inclusiv gratuite (Tel-Verde), iar
informaţiile vor fi disponibile în limba română şi engleză.
Ministerul Sănătăţii, comunicat de presă - 24-04-2014

Întreprinz@tori debutan]i în afaceri

Finan]@ri în domeniul medical

Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Acest Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a fost
transformat in Proiect de Lege şi se va transmite către
Parlament. Proiectul de act normativ adoptat de Guvern
elimină condiţia de vârstă maximă pentru a permite
accesul întreprinzătorilor la facilităţile acordate prin
înlocuirea în textul legislativ a sintagmei „întreprinzători
tineri” cu sintagma „întreprinzători debutanţi în afaceri”.

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de
Management POS DRU, în parteneriat cu Ministerul
Sănătăţii, a publicat spre consultare documentele
necesare pentru lansarea unei cereri de proiecte în
vederea acordării de finanţări în domeniul medical.
Conform Ghidului supus consultării publice, urmează
să fie finanţate proiecte care vor fi implementate în cel puţin
două regiuni de dezvoltare ale României. Valoarea totală
eligibilă a proiectelor aprobate va fi de minimum 500.000
euro şi de maximum 5.000.000 euro (echivalentul în lei). O
altă condiţie este ca durata de implementare a proiectelor
trebuie să fie de cel puţin şase luni şi de cel mult 16 luni.

România şi Bulgaria, împreună cu cele
patru state membre ale Grupului Vişegrad
(V4+2) au decis să continue cooperarea în
domeniul planificării teritoriale, pentru a întări
coeziunea internă şi pentru a aprofunda
integrarea statelor V4+2 în Uniunea Europeană.

Propunerea legislativă privind reglementarea
activităţii de voluntariat în România a primit raport
final din partea Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor.
Proiectul, care urmează acum să fie inclus pe ordinea
de zi a plenului acestei Camere îşi propune să crească
şansele tinerilor în găsirea unui loc de muncă, prin
eliminarea criteriului experienţei anterioare, pe baza
unui certificat de voluntariat.
Actul normativ a fost deja adoptat de Senat, iar
Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.
În luna mai, Ministerul Fondurilor Europene
intenţionează să lanseze un pachet destinat
mediului privat, care să includă toate informaţiile
utile referitoare la contractarea de fonduri
europene, a declarat miercuri ministrul de resort.
"O altă idee care ar ajuta foarte mult accelerarea
absorbţiei şi ar creşte impactul fondurilor UE în
economie ar fi ca una dintre cele două bănci de stat să
îndeplinească rolul de bancă de dezvoltare şi, astfel, să
aibă o implicare mult mai activă în susţinerea economiei
româneşti şi în implementarea fondurilor europene", a
mai spus ministrul Fondurilor Europene.
Agricultorii români îşi vor putea promova, pe
bani europeni, produsele pe piaţa Uniunii Europene
şi în 24 de ţări terţe.Programele propuse de
organizaţiile profesionale şi interprofesionale vor fi
transmise Comisiei Europene pentru evaluare şi
selecţie până pe data de 15 iunie, potrivit informaţiilor de
pe site-ul Ministerului Agriculturii. Contribuţia Uniunii
Europene nu va depăşi 50% din valoarea programelor,
cea a beneficiarilor va fi de 20%, iar cea de la bugetul de
stat - 30%. Ministerul Agriculturii are prevăzută pentru
acest an suma de 500.000 de euro.

Victor Ciorbea a depus jurământul pentru funcţia de
Avocat al Poporului, în faţa preşedinţilor celor două
Camere ale Parlamentului. El preia conducerea
instituţie pentru un mandat de cinci ani.
Victor Ciorbea a fost validat la 15 aprilie de plenul
Parlamentului, fiind propus de PSD şi singurul candidat
pentru această funcţie. Anterior, el a fost senator liberal,
iar în anii '90 premier al României.
Avocatul Poporului este o instituţie independentă,
care are datoria să apere drepturile şi libertăţile
persoanelor fizice şi juridice în raport cu autorităţile,
soluţionează petiţii şi poate contesta direct la Curtea
Constituţională legi şi ordonanţe.

l CCR va discuta la 21 mai, cu doar patru zile înaintea alegerile pentru Parlamentul European, sesizarea guvernului cu privire la presupusa implicare a preşedintelui
Traian Băsescu în campania electorală l Curtea Constituţională a României (CCR) a decis că termenele de soluţionare de către autorităţile administrative prevăzute la
art. 34 din Legea 165/2013 nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor l Guvernul României a stabilit 1 ianuarie 2019
că data ţintă pentru aderarea României la zona euro, a anunţat ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, la reuniunea Consiliului ECOFIN care s-a desfăşurat la
Bruxelles l Banca Naţională a României prognozează o inflaţie de 3,3% pentru finalul acestui an şi pentru finalul lui 2015, a declarat Mugur Isărescu l Consiliul de
Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în 6 mai, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 3,5% pe an l Daniel Constantin a fost reales în funcţia de
preşedinte al Partidului Conservator (PC) l Partidul Naţional Liberal va depune în perioada 12-18 mai o moţiune de cenzură la adresa guvernului l Ministerul Tineretului
şi Sportului a lansat în dezbatere publică "Proiectul privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sporturilor nr.69/2000" l Proiectul LIFE Connect
Carpathians a reunit peste 20 de oficiali guvernamentali la Prima întâlnire a factorilor interesaţi la nivel naţional pentru ”Elaborarea Planurilor de Acţiune Regionale pentru
urs şi lup în zona coridorului ecologic Apuseni - Meridionali” l Comisia Europeană propune alocarea a 3,6 milioane EUR din Fondul de ajustare la globalizare pentru a
veni în ajutorul a 1 000 de lucrători concediaţi din industria siderurgică din România l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului
mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea
bunelor condiţii agricole şi de mediu în România (M.O. nr.
210 din 25.03.2014)
l Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 3/2014
privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale
Permanente în birourile electorale judeţene, birourile
electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul
electoral pentru secţiile de votare din străinătate,
constituite la alegerile pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2014 (M.O. nr. 210 din
25.03.2014)
l Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate
sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii
electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice (M.O. nr. 211
din 25.03.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3152/2014
privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele
a IX-a, a X-a şi a XI-a (M.O. nr. 213 din 25.03.2014)
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l Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor
umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre
în vederea transplantului (M.O. nr. 213 din 25.03.2014)
l Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva
aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al
României (M.O. nr. 213 din 25.03.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 298/203/2014 pentru
completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de
prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi
fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a
Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de
completare a formularului de prescripţie medicală
electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu (M.O. nr. 215 din
26.03.2014)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice nr. 424/2014 privind aprobarea
criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor
de servicii sociale (M.O. nr. 217 din 26.03.2014)
l Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (M.O. nr.
220 din 28.03.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 338/219/2014 pentru
prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de

Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind
prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru
anii 2013-2014 (M.O. nr. 222 din 28.03.2014)
l Monitorul Oficial - Rectificarea privind anexa nr. 2 la
Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, din
28.03.2014 (M.O. nr. 223 din 28.03.2014)
l Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea
unor fapte privind degradarea mediului (M.O. nr. 223 din
28.03.2014)
l Ministerul pentru Societatea Informaţională - Normele
metodologice privind elementele tehnice şi de securitate
ale sistemului de colectare online a declaraţiilor de
susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească din
13.03.2014 (M.O. nr. 227 din 31.03.2014)
l Ministerul pentru Societatea Informaţională - Normele
metodologice privind elementele tehnice şi de securitate
ale sistemului de colectare online a declaraţiilor de
susţinere a propunerilor de iniţiativă cetăţenească din
13.03.2014 (M.O. nr. 227 din 31.03.2014)

Preşedintele american Barack Obama s-a întâlnit, la
Casa Albă, Angela Merkel. Cei doi au admis că cele două
guverne nu au reuşit să ajungă la un acord privind acţiunile
NSA pe teritoriul german. Obama a propus un "cyberdialog" cu privire la această problemă, dar a declarat ca
SUA nu au avut un acord "no spy" cu nici o ţară.

Preşedintele Turciei a aprobat o lege ce
extinde competenţele serviciilor secrete.
Legea acordă serviciilor secrete mai mult
domeniu de aplicare pentru operaţiuni externe
şi ascultări, oferind în acelaşi timp agenţilor o
mai mare imunitate contra urmăririi penale.

Comisia electorală ungară a prezentat rezultatele definitive
ale alegerilor legislative din 6 aprilie. Astfel, Fidesz, împreună cu
aliatul său creştin-democrat, va dispune de 133 din cele 199 de
mandate ale parlamentului, Alianţa de stânga obţine 38 de
mandate, partidul Jobbik 23, iar partidul ecologist LMP - 5 mandate.
Prima reuniune a noului parlament s-a desfăşurat în 6 mai.

Comisia European@ eviden]iaz@ problemele cu care se
confrunt@ familiile interna]ionale }i lanseaz@ o
consultare privind ac]iuni suplimentare
Un raport publicat de Comisia Europeană scoate în evidenţă problemele legale cu
care continuă să se confrunte în întreaga
Europă cuplurile internaţionale (soţi de
cetăţenii diferite) atunci când încearcă să
soluţioneze litigiile transfrontaliere privind
căsătoria lor sau încredinţarea copiilor lor.
Mobilitatea crescândă a cetăţenilor în cadrul
Uniunii Europene a dus la creşterea
numărului de familii ai căror membri sunt de
cetăţenii diferite, locuiesc în ţări diferite din
UE sau locuiesc într-un stat membru al UE a
cărui cetăţenie este posibil ca unii dintre
aceştia să nu o deţină. Atunci când familiile
se separă, este nevoie de cooperare judiciară transfrontalieră pentru a le oferi copiilor un
mediu juridic sigur care să le permită să îşi
menţină relaţiile cu ambii părinţi sau tutori
chiar dacă unul dintre ei nu locuieşte în
acelaşi stat membru. Raportul subliniază că
trebuie depuse mai multe eforturi pentru a
ajuta familiile internaţionale să beneficieze
de claritate juridică în astfel de situaţii (de
exemplu să afle care este instanţa competentă). Prin urmare, Comisia Europeană
lansează o amplă consultare publică pentru
a identifica soluţii posibile, precum şi o
campanie de sensibilizare cu privire la
ajutorul existent şi la normele aplicabile în
cazul în care familiile internaţionale decid să
se separe. Toate persoanele interesate pot
trimite aici contribuţii în cadrul acestei
consultări. Consultarea se va desfăşura
până la 18 iulie.
Raportul publicat de Comisia Europeană
concluzionează că normele UE care sunt în
vigoare în prezent i-au ajutat într-o măsură
considerabilă pe cetăţeni în soluţionarea
litigiilor matrimoniale transfrontaliere şi a
chestiunilor de răspundere părintească.
Regulamentul din 2003 privind competenţa,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti în materie de divorţ şi de
separare şi a hotărârilor judecătoreşti în
materia răspunderii părinteşti pentru copii a
contribuit la prevenirea procedurilor judiciare paralele în mai multe ţări din UE, prin
identificarea ţării ale cărei instanţe au competenţe în materie de divorţ şi de răspundere
părintească (precum încredin ţarea şi
drepturile de vizită) - chiar şi pentru copiii

născuţi în afara căsătoriei. Acesta a creat,
de asemenea, un sistem de cooperare între
autorităţile centrale din statele membre în
materia răspunderii părinteşti şi a facilitat
asigurarea respectării dreptului de vizită
pentru părinţi şi executarea anumitor
hotărâri de înapoiere emise pentru a asigura
înapoierea rapidă a copiilor în cazurile de
răpire transfrontalieră a acestora de către
unul dintre părinţi.
Cu toate acestea, raportul arată, de asemenea, că există unele deficienţe importante în cadrul juridic în vigoare în prezent:
l în ceea ce priveşte normele care stabilesc statul membru al UE a cărei instanţă
este competentă în materie matrimonială şi
de răspundere părintească, absenţa unei
norme uniforme şi exhaustive privind
competenţa care să acopere toate situaţiile
conduce la insecuritate juridică şi la acces
inegal la justiţie pentru cetăţenii Uniunii;
l libera circulaţie a hotărârilor judecătoreşti în toate cazurile matrimoniale şi de răspundere părintească nu este încă pe deplin
garantată întrucât anumite categorii de hotărâri trebuie încă să facă obiectul unor proceduri îndelungate şi costisitoare înainte de a
putea fi recunoscute într-o altă ţară din UE;
l hotărârile judecătoreşti pronunţate în alte state membre se dovedesc deseori dificil
de executat, din cauza divergenţelor dintre
standardele procedurale ale statelor membre privind audierea copilului, de exemplu;
l cooperarea între autorităţile centrale ale
statelor membre poate fi îmbunătăţită, în
special în ceea ce priveşte colectarea şi
schimbul de informaţii privind situaţia
copilului în caz de răpire.
Pentru a examina soluţiile care ar putea fi
propuse, în următoarele 3 luni (de la 15 aprilie până la 18 iulie) va avea loc o consultare
publică privind aplicarea normelor actuale.
În acelaşi timp, în cadrul unei campanii de
sensibilizare la scară europeană, familiilor
internaţionale li se vor furniza informaţii
specifice privind răpirea transfrontalieră a
copilului de către un părinte şi privind
încredinţarea copilului şi drepturile de vizită,
pentru a le îmbunătăţi cunoştinţele despre
drepturile şi obligaţiile lor.
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Drepturi depline la pensie
pentru lucr@torii UE care se
mut@ în alt stat
Lucrătorii UE care se mută în alt stat
membru vor putea să îşi transfere toate
drepturile la pensie, datorită unei propuneri
legislative adoptate de PE. Aceasta urmează a
fi aprobată formal de Consiliul de Miniştri.
Drepturi de pensie depline
Legislaţia actuală UE prevede că lucrătorii
care se mută în alt stat membru nu îşi vor pierde
drepturile statutorii la pensie, adică cele oferite
de stat.
Nu există însă reguli similare la nivelul UE
pentru schemele suplimentare de pensii,
finanţate sau co-finanţate de angajatori, aşadar
oamenii care se mută între statele membre
riscă să îşi piardă drepturile achiziţionate în
decursul unei perioade, dacă aceasta nu este
considerată suficient de lungă de către statul în
care se mută.
Maximum trei ani pentru a fi eligibil
Conform noii legislaţii, perioada de subscriere, adică perioada de apartenenţă activă la o
schemă de pensii, necesară pentru ca o persoană să îşi păstreze drepturile la pensie suplimentară nu trebuie să fie mai lungă de trei ani.
Deputaţii au inclus o clauză care prevede că
lucrătorii transfrontalieri trebuie să beneficieze
de acelaşi nivel de protecţie conform noii
directive, pe care statele membre trebuie să o
pună în aplicare în răstimp de patru ani.
Ce urmează
Legislaţia trebuie să fie acum aprobată
formal de Consiliul de Miniştri.
Context
Propunerea legislativă a fost depusă de
Comisia Europeană în 2005 şi revizuită în
2007. Prima lectură a Parlamentului a avut loc
în 2007, apoi propunerea a fost blocată de
Consiliu timp de şase ani, din cauza
divergenţelor între schemele de pensii ale
statelor membre şi a necesităţii unui vot în
unanimitate. Intrarea în vigoare a Tratatului de
la Lisabona a însemnat că textul poate fi supus
la un vot prin majoritate calificată, ceea ce a
permis reluarea negocierilor şi încheierea unui
acord între Parlament şi statele membre,
aprobat de deputaţi.
REF. : 20140411IPR43444

Rusia nu va întreprinde, pentru
moment, contramăsuri în replică la
sancţiunile aplicate la adresa sa de
Occident, a declarat preşedintele
rus, Vladimir Putin.
"Guvernul rus a propus deja
unele măsuri de răspuns", a spus
Putin la o reuniune la nivel înalt a
Consiliului Economic Eurasia din
Minsk. "Consider că acestea nu sunt
necesare. Dar, în cazul în care ceva
de genul acesta continuă [noi
sancţiuni], atunci, desigur, va trebui
să luăm în considerare cine şi cum
operează în Federaţia Rusă, în
sectoarele-cheie ale economiei ruse,
inclusiv al energiei".
"Facem apel la reprezentanţii
sud-estului Ucrainei, susţinători ai
federalizării ţ ării, să amâne
referendumul din 11 mai pentru a
crea condiţiile necesare pentru un
dialog", a spus Preşedintele Putin
la o conferinţă de presă împreună
cu Preşedintele în exerciţiu al
OSCE, la Moscova, în 7 mai.
Anterior, cancelarul german
Angela Merkel a sugerat organizarea
unei "mese rotunde", o propunere pe
care Moscova o sprijină pe deplin, a
adăugat Putin.
Putin a mai declarat că Rusia şi-a
retras toate forţele de la frontiera cu
Ucraina şi a cerut guvernului
provizoriu de la Kiev să oprească
atacurile punitive asupra forţelor profederalizare din sud-estul Ucrainei.
Alegeri prezidenţiale anticipate
au fost programate pentru 25 mai în
Ucraina după ce preşedintele ales al
ţării, Viktor Ianukovici, a fost demis la
sfârşitul lunii februarie ca urmare a
mitingurilor din Kiev.
O parte a cetăţenilor din regiunile
de sud-est au refuzat să recunoască
legitimitatea guvernului interimar al
ţării şi au anunţat un referendum cu
privire la auto-determinare în regiunile Donetsk şi Luhansk, pentru 11
mai. În replică, autorităţile actuale de
la Kiev au lansat o operaţiune specială împotriva protestatarilor, soldată
cu ciocniri violente în oraşe din sudestul Ucrainei şi zeci de victime.

l 9 Mai, Ziua Europei l Serviciul rus pentru Migraţie a anunţat stabilirea unei frontiere de stat între Crimeea şi Ucraina l Fondul Monetar Internaţional a aprobat un
pachet pentru doi ani de 17.1 miliarde dolari, împrumut pentru Ucraina l Preşedintele SUA a vizitat Asia pentru a consolida relaţiile cu Japonia, Coreea de Sud, Malaezia şi
Filipine l Preşedintele Sudanului de Sud şi comandantul rebelilor s-au angajat să poarte discuţii directe pentru a rezolva conflictul de patru luni, care a ucis mii de oameni l
Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas şi şeful Hamas, Khaled Meshaal, s-au întâlnit pentru prima dată de când facţiunile lor rivale au semnat un acord de reconciliere şi
unitate l Coreea de Nord şi China şi-au simplificat procedurile de trecere a frontierei pentru turiştii chinezi care călătoresc în Nord l Papa Ioan al XXIII-lea şi Papa Ioan
Paul al II-lea au fost canonizaţi l Un raport al Băncii Mondiale plasează India înaintea Japoniei şi după SUA şi China, în termeni de paritate a puterii de cumpărare l Statele
Unite vor livra 10 elicoptere Apache Egiptului, relaxând sancţiunile introduse împotriva ţării anul trecut după înlăturarea preşedintelui Mohamed Morsi l

Wave Energy Converter

Cele mai multe sisteme de producere a energiei din maree
folosesc apă captată la maree înaltă, care apoi este folosită
pentru a acţiona turbine în timp ce apa este eliberată la reflux.
Acest procedeu funcţionează destul de bine, dar un nou
sistem care a fost testat de oamenii de ştiinţă de la UC
Berkeley promite să genereze mai multă putere cu o instalaţie
mai mică şi mai simplă.
În căutarea unei alte surse de energie regenerabilă, care
poate oferi, potenţial, constant energie fără emisii de carbon,
un grup de cercetători de la Universitatea din California
lucrează la extragerea energiei din valurile oceanului utilizând
un "covor" hidraulic plasat pe fundul mării. La urma urmei,
soarele apune, viteza vânturilor variază, dar, în anumite zone,
valurile sunt aproape o constantă. Pornind de la această
premiză, energia oceanelor ar putea fi o opţiune fezabilă
pentru zonele din apropierea coastei.

Reza Alam, un profesor asistent la UC Berkely şi un expert
în mecanica undelor, lucrează la un "covor" val-energie care
utilizează o foaie subţire de cauciuc pe fundul mării, aşezată
pe partea de sus a unui sistem de servomotoare hidraulice,
care sunt acţionate cu ajutorul mişcării covorului sub efectul
valurilor. Presiunea hidraulică rezultată este adusă la ţărm
pentru conversia în energie utilizabilă, cea ce permite
recoltarea puterii oceanului cu impact vizual şi fizic minim atât
pentru viaţa marină cât şi pentru bărcile de la suprafaţă.
"Există o mare cantitate de energie neexploatată în
oceane, şi, odată cu creşterea cererii la nivel mondial de
resurse, nevoia de a găsi alternative mai curate la
combustibilii fosili este critică. Noi vedem, de asemenea, o
creştere mai mare a populaţiei de-a lungul oraşe de coastă,
astfel încât acest sistem în curs de dezvoltare ar produce
energie electrică într-un mod neutru din punct de vedere al
carbonului acolo unde este nevoie", spune Alam.
Reza Alam a venit cu ideea de a crea un covor pe fundul
mării de la comportamentul zonelor marine noroioase din
lumea reală, care sunt cunoscute pentru absorbţia energie
undelor de suprafaţă. Pescari folosesc în mod regulat astfel
de locaţii în condiţii de siguranţă pentru a scăpa de valurile
puternice din timpul furtunilor.
Primele experimente au arătat că acest tip de covor a fost
în măsură să absoarbă mai mult de 90 la sută din energia
valurilor.
Alam a estimat că un metru pătrat al instalaţiei pe fundul
mării ar putea genera suficientă electricitate pentru a alimenta
două gospodării din SUA. El a adăugat că energia valurilor de
pe o distanţă de 10 de metri pe coasta din California sau
aproximativ 100 de metri pătraţi de covor pe fundul mării, ar

putea genera aceeaşi cantitate de energie ca un parc de
panouri solare de dimensiunea unui teren de aproximativ
6.400 de metri pătraţi.
In mod ideal, sistemul va fi amplasat în ape de coastă puţin
adânci, la aproximativ 18 metri adâncime. Topografia de pe
fundul marii nu trebuie să fie plată, dar ar putea fi evitate
zonele cu recife. Alam a subliniat că, în căutarea de locuri
corespunzătoare, se va opta pentru zonele în care nu ar avea
un impact negativ asupra vieţii marine.
Cercetătorii au în vedere numărul tot mai mare de "zone
moarte" - regiunile cu puţin oxigen în ocean şi viaţa marină
redusă - care pot fi candidaţi buni pentru testele pilot ale
sistemului lor.
Marcus Lehmann, un cercetător din echipa lui Alam, a
subliniat că o cerere potenţială pentru sistemul lor ar putea fi
de a reduce costul ridicat de purificare a apei de mare în apă
potabilă. Metodele prezente de transformare a apei de mare
în apă proaspătă implică distilare, care necesită căldură, şi
desalinizare prin osmoză inversă, în care apa este pompată
prin filtre. Ambele metode folosesc o cantitate substanţială de
energie, realitate care, până acum, a împiedicat adoptarea lor
la scară mare.
Echipa de inginerie de la UC Berkeley a folosind
crowdfunding pentru a dezvolta noul Wave Energy Converter,
cu o campanie pe Experiment.com (anterior Microryza).
Testele vor începe în 2016 la Northwest National Marine
Renewable Energy Center in Newport, Oregon, USA.
O analiză a organizaţiei non-profit Carbon Trust de la
Londra relevă că energia valurilor ar putea oferi mai mult de
2.000 terawatt oră de electricitate pe an sau aproximativ 10 la
sută din necesarul de electricitate la nivel mondial.
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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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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Pierdut carnet student,
Universitatea Eftimie Murgu
Reşiţa, asistenţă socială, pe
numele Radu Adina.
Vând maşină de copiat chei,
marca Zimmerman. Preţ 300 € neg.
Tel. 0743-779631.
Vând ieftin mobilă tineret: dulap,
4 vitrine, 2 fotolii piele neagră, 2
fotolii scoică bej cu modele bordo.
Tel. 0721-155683.
Vând un tensiometru nou, 2 uşi
duble (balcoane, băi), 3 geamuri
mari făcute la comandă, cu sticlă,
clanţe lăcuite (fără tocuri). Tel. 0721155683.
Vând covor persan 2,5/3,5 m
130 lei, carpetă persană pentru
canapea 50 lei, neg. Tel. 0255221036 (după orele 17).
Vând masă sticlă cu picioare de
inox, 60/160 cm, 6 scaune model
deosebit, spătar înalt, picioare şi
bra ţ inox, îmbr ăcate în piele
ecologică maro. Preţ 1350 lei neg.
Tel. 0255-221036 (după orele 17).
Vând tablouri goblen cu ramă natură, vază flori. Preţ neg. Tel.
0255-221036 (după orele 17).
Samsung Galaxy next turbo,
Android, liber reţea, limba română,
210 lei; Samsung jet, 5 megapixeli,
liber reţea, 210 lei; Samsung 8300,
liber reţea, 8 megapixeli, 210 lei;
Nokia 6300, 110 lei; Nokia 6234, 110
lei; Nokia, 40 lei. Tel. 0721-798604.
Vând jocuri originale Play Station, portabil PSP, Play Station 2, preţ
20 lei/bucata; Play Station 2, manete, jocuri, preţ 160 lei; Play Station
portabil PSP, card jocuri, 210 lei sau
schimb. Tel. 0721-414951.
Vând Nokia 6300, preţ 110 lei;
Nokia 6234 muzică se aude la el,
preţ 110 lei; Samsung jet digital 5
megapixeli, preţ 210 lei; Nokia 3500,
preţ 85 lei; Iphone cu 2 cartele, preţ
160 lei sau schimb. Tel. 0721798604.
Cumpăr dulap (şifonier) 2-3 uşi,
cu mărimea max. 190 cm. Tel. 0744577460.
Cumpăr plită electrică din sticlă,
pentru aragaz Juno, cu dimensiunile
505x570 mm. Tel. 0744-577460.
Vând gunoi de vacă, putred, 5
lei/sac de 20 kg, în Câlnic. Tel. 0747133278.
Vând bicicletă fitness profesională, 100 €. Tel. 0754-827844.
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pt. căldură, omologate, cu tiraj natural, pt.case, stare
foarte bună, garanţie la montaj, începând de la 400 lei/buc; convectoare pe gaz şi GPL Lampart LB80 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, 200 bucăţi; tablou
de colecţie foarte vechi, pictură pe
sticlă, estimat la 300-350 ani vechime, semnătură originală verificată;
Prestigio MultiPad Android nouă, în
garanţie, 8 GB, GPS, 3 G, conectivitate Bluetooth, Wi-Fi, cartelă de
telefon şi telefon, card memorie 8
GB, toate dotările, 8 inch, husă, în
cutie, culoare albă, 800 lei; subwoofer 100 W, 10 ieşiri, sursă 220 V, tv,
dvd, senzori, microfoane, boxe
încorporate, profesional, aproape
nou, 150 lei. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.
Când cal muran roib, de 3 ani,
600-700 kg, înălţime 1,72 m, preţ
negociabil. Tel. 0255-261119, 0786766216.
Vând la Apadia o junincă de 2
ani şi 4 luni, gestantă, 3500 lei. Tel.
0721-147604. (RR)
Vând în Reşiţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bună, 300
lei; imprimantă şi scaner, 120 lei; pereche ghete sport Reebok de damă,
mărimea 39, noi, 150 lei; motor trifazic de 2.2 kw, 1800 rotaţii/minut,
250 lei. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Jena vacă 8 ani,
gestantă în 9 luni, 3500 lei neg;
junincă 2 ani, gestantă în 8 luni,
4500 lei neg sau schimb pe oi sau
miei. Tel. 0737-165548. (RR)
Vând la Anina imprimantă
Canon, sigilată, în cutie. Tel. 0752647900. (RR)
Vând la Reşiţa canapea cu 2
fotolii, 1000 lei.Tel. 0740-028878 (rr)
Vând în Reşiţa veioză pt. birou,
10 lei; veioză pt.noptieră la dormitor,
10 lei; pereche de cizme piele culoare neagră, mărimea 38, damă, 40
lei; suport inox pt. 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
pt. chiuvetă, în cutie, 70 lei; serviciu
din porţelan pt. condimente, 12 piese; aparate defecte pt. piese: radio
casetofon, aspirator, prăjitor pâine;
încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc;
cuier hol, 250 lei; aspirator, 400 lei;
saltea gonflabilă, 300 lei; 2 măsuţe,
100 lei/buc; măsuţă din sticlă, 250
lei; cuier baie plus oglindă; fotoliu
pat, 350 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; combină muzicală, 800 lei; aragaz cu
hotă, 450 lei; dulap baie cu oglindă,
300 lei; dulap pt. hol şi pentru pantofi, 300 lei; pături mari şi mici, 200
lei/buc; perinuţe mici, mari; birou şi
scaun, 250 lei; dulap cu oglindă şi 2
uşi, 350 lei; vitrină cu corpuri, 500
lei; vază cu flori; scară aluminiu, 200
lei; masă cu 2 scaune; mobilă sufragerie, 1600 lei; dormitor simplu,
1300 lei; dormitor complet, 1800 lei;
preţuri neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)
Vând la Cara şova moar ă
industrială pentru măcinat cereale
pe curent trifazic. Tel. 0255-232277,
0749-971068. (RR)
Vând în Caransebeş colţar de
sufragerie, 350 lei; măsuţă, 100 lei;
rochie de mireasă, 450 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 în Timişoara televizor
Samsung în stare foarte bună, de 56 ani, diagonala 56, 100 lei. Tel.
0729-316291, 0356-105209. (RR)
Vând la Iablaniţa o pereche de
cai, 3000 lei/buc. Tel. 0768-239621.
Vând bazin de plastic 1000 l cu
grilaj metalic, 300 lei; cadă de prune
capacitate mare, aproximativ 3000 l,
1000 € neg. Tel. 0746-642653. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de copiat
chei, 300 € neg. Tel. 0743-779631.
Vând la Borloveni 2 maşini de
dat la fier vechi şi 3.5 tone fier brut, 1
leu/kg. Tel. 0762-378703. (RR)

Vând în Reşiţa set baie, oglindă
şi chiuvetă, 70 lei; pereche blugi
damă nouă, mărime 56, albastru
închis, 50 lei. Tel. 0728-813340. (rr)
Vând la Clopodia 3 porci, 8-10
lei/kg; 100 l ţuică, 15 lei/l. Tel. 0760388820. (RR)
Vând cazan de fiert ţuică, 100 l.
Tel. 0256-333748. (RR)
Vând la Zorlenţ oi, 180/buc; 50
capre, 500 lei/buc; iapă. Tel. 0761894676. (RR)
Vând la Bocşa baloţi de lucernă
coasa 2-a şi a 3-a, 15 lei/balot neg;
baloţi paie şi fân; măcinătură pentru
pui, 1.20 lei/kg; sorg şi ovăz; porci
90-140 kg, 9 lei/kg; porci 70-100 kg,
10 lei/kg; 2 scroafe gestante, una
130 kg, fată în 2 săptămâni, 1500
lei, respectiv una în 7 săptămâni,
100 kg, 1000 lei; scroafă vietnameză, 90 kg, 12 lei/kg sau 200 €;
vier Marele Alb 130-140 kg, 2000 lei
neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Sacu iapă 10 ani, cal 8
ani, 4300 lei neg; cal 9 ani, acte la zi,
vaccinat, 2300 lei neg. Tel. 0732982025. (RR)
Vând la Anina mânz semi
muran, 1 an, 2500 lei neg; armăsar
muran, 3 ani, 6500 lei. Tel. 0755594401. (RR)
Vând la Reşiţa porci 130-150 kg.
Tel. 0724-093929. (RR)
Vând la Bocşa vacă culoare
roşie, la a 2-a fătare, gestantă în
luna 9-a, 22 l lapte la prima fătare,
5000 lei neg; junincă gestantă luna
6-a, 4000 lei neg; iapă pentru
reformă, 700 lei neg. Tel. 0744764704. (RR)
Vând în Reşiţa calculator compus din unitate centrală, monitor,
tastatură, mouse, 300 lei neg. Tel.
0723-627956. (RR)
Vând la Caransebeş 2 vaci
gestante, 3500 lei bucata; junincă
gestantă, 3500 lei; junincă, 3000 lei.
Tel. 0748-210278. (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 la Văliug 3 viţei, 1500
lei/buc neg. Tel. 0729-066326. (RR)
Vând la Caransebeş 2 biciclete
bărbaţi, 110 lei/buc; menghină de
150, 60 lei; bormaşină la 12 V, cu
încărcători, 110 lei; tarozi metric 10 20 cu pasul de 1 1/2; burghie diferite
mărimi; boiler electronic cu încălzire
rapidă; chei fixe diferite mărimi;
bomfaier; cric cu prelungitor lung şi
scurt pentru chei tubulare; chei de
reglat tacheţi; duroflex mic Bosch;
scripete cu funie de ridicat până la
250 kg; triunghiuri reflectorizante de
maşină; claxoane maşină la 12 V;
cleşte de prins tablă cu nituri de la
1.5 la 5 mm; tv alb negru şi color în
stare bună; dună pentru 2 persoane; saltea de burete de 1 persoană.
Tel. 0768-776073, 0720-663621 (rr)
Vând în Gătaia un pat extensibil,
400 lei; mobilă suspendată de
bucătărie, culoare alb cu portocaliu,
400 lei; mobilă bucătărie stil vechi,
250 lei; masă plus 3 scaune tapiţate,
300 lei; congelator 5 sertare, 400 lei;
aragaz, 200 lei; cuptor electric, 200
lei; masă dormitor, 200 lei; masă
pentru tăiat porcul, 150 lei; cărucior
de butelie, 60 lei; paltoane de blană
46-48, 300 lei; îmbrăcăminte nr. 48,
pantofi nr. 37; preţuri neg. Tel. 0747832171. (RR)
Vând la Reşiţa 2 fotolii şi o
măsuţă, 150 lei; cuier nou, 80 lei;
dulap 3 uşi cu oglindă la mijloc, 50
lei; dulăpior mic, 20 lei; covor, 50 lei;
toaletă, 20 lei; masă rotundă, 50 lei;
credenţ cu 2 uşi de sticlă, 20 lei;
preţuri neg. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând în Reşiţa frigider congelator Arctic cu 5 sertare, 350 lei neg;
teracotă triunghiulară pe 7 rânduri,
400 lei neg; teracotă dreptunghiulară pe 7 rânduri, 400 lei neg. Cumpăr aragaz cu 4 ochiuri, aprindere
electrică, pe gaz. Tel. 0730-552734.

Anunturi
,
Vând în Bocşa 20 de stupi pe 12
plus 12 rame, 40 lei rama. Tel. 0755042152. (RR)
Vând la Bocşa telefoane
celulare decodate, 50 lei - 150 €. Tel.
0743-795061. (RR)
Vând în Reşi ţa dormitor
complet. Tel. 0743-795061. (RR)
Vând sau schimb pe oi, în Timiş,
vacă alb cu roşu, la a 2-a fătare, cu
viţel de 1 lună; iapă roşie de 7 ani,
600 kg, 3500 lei. Cumpăr în Timiş 20
oi. Tel. 0742-544119. (RR)
Vând la Banloc strung SM400,
2000 €; snec pentru cereale, 1500
€. Tel. 0766-184318. (RR)
Vând în Ianova, Timiş, 4 capre,
400 lei/buc. Tel. 0769-096602. (RR)
Vând în Cărbunari mânz de 1
an, semi-muran, culoare roşu rig,
2500 lei neg. Tel. 0740-145324 (RR)
Vând în Sălbăgelu Nou vacă şi
junincă gata de a făta, 4300 respectiv 3500 lei. Tel. 0765-078696. (RR)
Vând în Sălbăgelu Nou iapă 9
ani, 6000 lei. Tel. 0734-497124 (RR)
Vând în Timiş 5 iezi mici, 400 lei;
10 capre, o ieduţă de anul trecut, 8
ieduţe de anul acesta, 9 lei/kg; 2 ţapi
de 50 kg, 200 lei/buc. Tel. 0742127772. (RR)
Vând la Oraviţa laptop în stare
bună, 400 lei neg; maşină de tuns,
în cutie, 70 lei neg; Nokia E61i, 200
lei neg; placă 1 GB RAM, 60 lei neg.
Tel. 0735-743438, 0786-844776 (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 iapă 2 ani, 2000 € neg. Tel.
0726-000754. (RR)
Vând la Şoşdea 2 geamuri în 3
canate de lemn, mari, 1500x1750,
cu rulouri, 500 lei. Tel. 0746-105860.
Vând în Reşiţa calculator P4 cu
monitor lcd, 400 lei; PlayStation 2,
50 lei; maşină de polizat maşini, 250
lei; tv color diagonala 51, gri
metalizat, 150 lei; combină muzicală
Sony cu 3 cd-uri, gri metalizat, 200
lei. Tel. 0765-577197. (RR)
Vând în Vaicani, Timiş, iapă 10
ani şi mânză semi murană de 1 an,
2000 € sau schimb cu tractor, ofer
diferenţa. Tel. 0767-164180. (RR)
Vând la Caransebeş aparat de
sudură, un transformator făcut artizanal, merge cu electrozi Supertit,
Inox. Tel. 0721-384696. (RR)
Cumpăr la Deta 10-15 oi. Tel.
0748-522051. (RR)
Vând în Reşiţa covor persan, 80
lei; covor persan, 500 lei; carpete,
20 lei/buc; candelabru, 100 lei;
oglindă pentru hol, 30 lei; mască
pentru vană, nouă, 100 lei; rochie de
mireasă, 400 lei; costum negru
pentru bărbaţi, 180 lei; bibliotecă
plus 75 de cărţi, 200 lei; plapumă 2
persoane, din lână, 200 lei; tablouri
pictate şi înrămate, 100 lei/buc;
măsuţă mică, 100 lei; preţuri neg.
Tel. 0751-847843. (RR)
Vând moară de măcinat
porumb, motor 7.5 kw la 380 V,
adusă din Austria, 500 €. Tel. 0762310754. (RR)
Vând PC complet (unitate centrală, monitor, tastatură, microfon,
cameră web) preţ negociabil. Tel.
0744-627916.
Vând iapă tânără şi frumoasă, 5
ani, în sat Potoc, la preţul de 3200
lei. Tel. 0733-156508.

Anunturi
,

Vând păuni maturi, femele /
masculi şi puiandri de un an. Tel.
0722-630097.
Monumente funerare marmură
de la 799 lei, asigur transport şi
montaj, calitate garantată. Detalii pe
romarmura.com. Tel. 0766-860854.
Şemineuri executate la comandă sau după modelul cerut de dvs.,
se asigură montaj, detalii pe
romarmura.com. Tel. 0766-860854.
Placaj travertin lungimi libere de
la 79 lei/metru pătrat, calitate deosebită, asigurăm transport şi montaj la
preţ foarte avantajos, alte detalii pe
romarmura.com. Tel. 0766-860854.
Vând Reşiţa mobilă sufragerie 4
m, dulap umeraşe pentru haine,
colţar mare. Tel. 0732-393595.
Vând grilaj raft metalic reglabil,
înalt de 2,30 m, se poate ajusta
înălţimea, 60 lei. Tel. 0728-813340.
Vând blugi damă noi cu etichetă
mărime 56, albastru închis, 50 lei,
preţ de magazin 20 €. Tel. 0740520382.
Vând pălincă de Maramureş.
Are în jur de 52-54 grade şi vechime
de peste 2 ani. Tel. 0744-103872.
Vând cerceluşi şi aloe vera. Tel.
0770-389533.
Vând ladă frigorifică de 320 l cu
160 €, maşină de spălat haine cu
120 €. Tel. 0749-044785.
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie 4 m 1200 lei, dulap pentru umeraşe şi un raft haine 400 lei, colţar
mare 600 lei. Tel. 0726-325283,
0771-206561.
Vând 20-25 stupi dadant cu
albine plus magazie. Tel. 0755042152.
Vând masă din lemn de 6
persoane 200 lei, dulap cu 2 uşi pt.
umeraşe 250 lei. Tel. 0749-044785.
Vând ţuică de prune naturală
100%, distilată cu cazan de inox
alimentar, 8 lei/l, 35 grade tăria. Tel.
0255-261119, 0786-766216.
Vând congelator (ladă) 260 litri,
nou. Preţ 850 lei neg. Tel. 0355411615.
Vând tv color, 2 peruci păr
natural lung damă, bicicletă copii
1,5-6 ani şi o maşină de uscat rufe.
Preţuri acceptabile. Tel. 0355802548, 0749-486188.
Vând polizor electric, aparat
pop-corn, congelator cu 5 sertare,
un frigider, flex, aragaz cu 2 ochiuri
reşou şi butelie gaz, grătar pe roţi,
mini circular. Tel. 0728-033979.

Anunturi
,

Cumpărăm pene vechi şi noi.
Tel. 0757-680834.
Vând tv Sony stereo mare. Tel.
0733-594473.
Vând 2 locuri de veci la cimitirul
de lângă Universalul Vechi. Tel.
0733-594473.
Vând mobilă dormitor, 450 lei.
Tel. 0737-274332.
Vând canapea fixă, 2 fotolii,
dulap şi vitrină. Tel. 0748-929527.
Vând monitor extraplat Philips,
diagonala 54 cm. Preţ 250 lei. Tel.
0731-153200, 0355-418178.
Cumpăr cal sau iapă cu vârstă
peste 10 ani, bună de lucru,
garantat la orice probă, sănătoşi.
Tel. 0255-261119, 0786-766216.

Auto-Moto-Velo
Cumpăr Dacia papuc cu 2 locuri,
acoperită. Tel. 0732-603739.
Vând Golf 3, 1994, stare f. bună,
acte la zi, fără accidente, multe
utilităţi, anvelope iarnă-vară, 1300 €
negociabil. Tel. 0743-738531.
Vând Golf 3 combi, turbodiesel,
a.f. 1995, numere roşii, preţ 600 €.
Tel. 0754-827844.
Vând motor Ford Escort
turbodiesel, a.f. 1998. Preţ 250 €.
Tel. 0768-568278.
Vând în Reşiţa Opel Astra G, an
2000, motor 1200 cmc, model sport,
2 uşi şi haion, servo total, ABS, ESP,
4 airbaguri, climă nou schimbată,
distribuţie pe lanţ schimbată, încălzire scaune, consum f. mic, înmatriculat în România, acte la zi, proprietar, stare f. bună, 2100 €; catalizator
pentru Opel Astra sau Vw, 200 lei;
ventilatoare pt. radiator apă pentru
Opel şi Polo, 150 lei/buc; butuci roţi
spate cu rulmenţi, fără ABS, pentru
Opel Kadett sau Astra model 199294. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând pompe electrice alimentare benzină şi diesel, injectoare,
capete distribuitoare. Tel. 0744852658.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.
Caut tâmplar PFL pentru
amenajare casă. Tel. 0744-577460.
Transport la domiciliu gunoi de
grajd putred, 8 lei sacul. Tel. 0743092858.

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.

Anunturi
,
Matrimoniale

Caut bărbat sau femeie fără
casă pentru ajutor în gospodărie, la
sat în Caraş-Severin. Ofer cazare,
masă şi salariu negociabil. Tel.
0255-261119, 0786-766216.
Caut loc de muncă în Govândari, îngrijesc copii. Tel. 0355-415
185, 0786-483218, 0747-468797.
Îngrijesc copii ce merg la
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut de lucru în orice domeniu,
sunt un om priceput, sunt zidarzugrav de meserie, dar accept orice
altceva, sunaţi-mă cu încredere,
mulţumesc. Tel. 0734-686752.
Caut îngrijitoare în regim permanent pentru persoană cu handicap
locomotor. Ofer salariu 700 lei,
masă, cazare şi carte de muncă dacă este nevoie. Tel. 0740-619914.
Executăm amenajări interioare
la cheie gresie faianţa podele
laminate rigips glet zugrăveli etc.
Tel. 0743-426849, 0734-591973.
Masaj de relaxare doamnelor şi
domnişoarelor singure sau
neglijate. Tel. 0752-537095.
Instalator profesionist execut
instalaţii pe cupru şi henco, coloane
apă rece şi caldă, centrale termice,
cabine duş, chiuvete, cazi baie, etc.
Tel. 0740-520382.
Electrician, schimb şi montez tablouri electrice, siguranţe automate,
lustre, doze, prize, întrerupătoare,
aplici, neoane, cabluri noi de curent
etc. Tel. 0728-813340.
Meseriaşi executăm zugrăveli,
tencuieli, zidarii, faianţă, gresie,
podele laminate, tapet, lambriuri,
rigips, reparaţii, izolaţii cu polistiren,
tavan fals. Tel. 0728-813340.
Execut construcţii, zidării de
piatră, şemineuri, mansardări,
rigips, echipă serioasă şi cu
experienţă în domeniu. Preţuri
convenabile. Tel. 0740-558761.
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.

Pensionar 68 ani, doresc o
femeie pentru căsătorie, să aibă 64
ani. Stau la casă în stare bună. Tel.
0762-355648.
Bărbat serios, doresc să cunosc
o femeie drăguţă, fără copii, până în
30 ani, pentru căsătorie. Rog
seriozitate. Tel. 0725-436050.
Pensionar 70 ani, locuiesc în
Reşiţa la bloc, caut o doamnă care
să locuiască la mine, 55-60 ani,
nefumătoare, poate să fie şi de la
ţar ă. Tel. 0355-420190, 0756334605.
Caut prietenia unei doamne 3747 ani cu n gând curat dea ne
bucura de viaţă. Eu 49 1,63/73, o
oblig. cărunt, sincer serios şi
copilăros, Reşiţa. Tel. 0770-495533.
Doresc să cunosc o doamnă
sinceră până în 42 ani care doreşte
s ă- şi refac ă via ţa. Tel. 0740946042.
Reşiţean singur 40 ani caut o
doamnă care doreşte o relaţie
sincer ă bazată pe respect şi
încredere. Tel. 0770-390963.
B ărbat foarte tandru caut
amantă până la 45 de ani. Tel. 0725331245
Bărbat singur, 43 ani doresc
cunoştinţă cu o doamnă selectă. Tel.
0751-399122.
Tânăr 36 ani, doresc să cunosc
o doamnă pentru o relaţie lejeră. Tel.
0725-835135.
Pensionar, singur, doresc să
cunosc o doamnă de la oraş sau de
la ţară, 62-65 ani, pentru o relaţie
serioasă. Tel. 0753-100182.
Bărbat singur, Reşiţa, 43 ani,
generos financiar, doresc să cunosc
o doamnă, maxim 35 ani, pentru
relaţie serioasă. Tel. 0734-874542.
Bărbat 55 ani, nefumător,
nealcoolic, doresc să cunosc o
femeie până în 60 ani din oraş sau
de la ţară. Rog seriozitate. Tel.
0743-992792.
Bărbat 52 ani, fără obligaţii,
1,75, doresc cunoştinţă doamnă
maxim 50 ani, pentru o relaţie de
prietenie, eventual căsătorie. Tel.
0725-348218.
Pasională şi senzuală, aştept
telefon la 0724-458621.

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 07.05.2014
REŞIŢA: femeie de serviciu: 1; operator la maşini-unelte cu
comandă numerică: 1;

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:

BĂILE HERCULANE: asistent farmacist: 1; asistent medical
generalist: 1; barman: 10; cameristă hotel: 2; director de hotel: 1;
fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune: 2;
îngrijitor clădiri: 1; muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului: 2;
ospătar (chelner): 10; paznic: 2; recepţioner de hotel: 1; salvamar: 1;
spălătoreasă lenjerie: 1

Abonamentele se pot face la factorii poştali din judeţ.

ORAVIŢA: cameristă hotel: 1; tăietor manual lemn de foc: 2

Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

OŢELU ROŞU: ambalator manual: 1
TOTAL JUDEŢ: 41

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Mai
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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Biblioteca iese din anonimat }i se reinventeaz@
Biblioteca Municipală Reşiţa tinde spre
reorientarea misiunii clasice a unei biblioteci şi se
implică din ce în ce mai mult în viaţa comunităţii prin
iniţierea unor proiecte care se pare că au răsunet.
Printre proiectele şi campaniile derulate de
această instituţie culturală se numără „Sexul vs
Barza”, proiect iniţiat de Adriana Radu, o tânără
feministă din Bucureşti şi implementat în CaraşSeverin de bibliotecara Dominique Zară. Scopul
proiectului a fost să se vorbească deschis elevilor şi
să încurajeze o atitudine tolerantă despre corp, sex
şi relaţii. S-au organizat o serie de sesiuni de
informare susţinute de Dragoş Luca, directorul DSP.
Au participat 130 de elevi ai liceelor reşiţene, care au
fost captivaţi şi interesaţi de informaţiile utile
referitoare la viaţa sexuală a adolescentului, oferite
de dr. Dragoş Luca.
Una din campaniile de amploare ce au animat
instituţia culturală în decursul acestui an a fost
Campania Internaţională „UNITED împotriva
rasismului” al cărei scop a fost promovarea
toleranţei şi a diversităţii precum şi prevenirea
discriminării. S-au organizat două evenimente:
proiecţia filmului “12 ani de sclavie”, câştigător al
premiului Oscar, pentru beneficiarii Centrului de
Servicii de Asistenţă Socială pentru Persoane
Vârstnice şi prezentarea biografiei celui mai
înverşunat luptător împotriva rasismului, Nelson
Mandela, elevilor din Reşiţa.
O campanie de impact a fost SMYLE („Social
Media & Youth - Learning for Employment”), ce a
avut ca scop creşterea gradului de conştientizare
privind importanţa competenţelor digitale în rândul
tinerilor de 13-30 de ani din România. În cadrul acestei campanii Biblioteca Municipală a fost partener
local, organizând două seminarii sub denumirea „IT
contra Şomaj”, în cadrul cărora s-au prezentat informaţii, studii de caz, statistici şi s-au dezbătut principalele aspecte ale şomajului tinerilor la nivel local.
Biblioteca s-a implicat şi pe plan social derulând
o campanie prin care s-au donat peste 200 de jucării
de către reşiţeni pentru copii mai puţin norocoşi ai
municipiului. Această activitate se doreşte a fi una
permanentă.
"Knockout violenţei" este ultimul mare proiect în
care s-a implicat instituţia, prin care doreşte "eradicarea" violenţei şi susţine creşterea randamentului
şcolar, prevenirea apariţiei unor probleme de ordin
afectiv, îmbunătăţirea relaţiei copil-părinte. Proiectul
se adresează copiilor şi adolescenţilor, între 10 şi 18
ani, pentru că violenţa îndreptată asupra copilului, fie
că provine din familie, din şcoală sau din mediul

social în care trăieşte, are ca rezultat tot violenţă.
Astfel că acest proiect îşi propune sensibilizarea
comunităţii şi autorităţilor asupra problemei apariţiei
unui nou grup de risc - copiii din familii dezintegrate şi
în care apare violenţa asupra minorilor.
Pentru că Biblioteca Municipală din Reşiţa beneficiază de un spaţiu nefolosit instituţia se orienteze
către înfiinţarea unui centru de sprijin pentru copiii şi
adolescenţii victime ale violenţei în familie şi şcoli. În
cadrul centrului copiii proveniţi din astfel de medii vor
beneficia de condiţii bune de educaţie şi petrecere a
timpului liber, ajutaţi să reziste riscurile
vulnerabilităţii vârstei li tentaţiilor de orice natură.
Informarea şi consilierea victimelor violenţei va
constitui un serviciu permanent oferit de Biblioteca
Municipală Reşiţa, susţinut de Primăria municipiului.
Spaţiul necesar este pus la dispoziţie de Primăria
Mun. Reşiţa care va suporta şi costul utilităţilor.
Surse autorizate precizează că unul din cinci
copii prezintă la un moment dat în viaţă o problemă
de sănătate emoţională şi/sau comportamentală.
Deşi în România, legislaţia interzice folosirea
pedepselor fizice asupra copilului, în fiecare an,
peste 11,600 de cazuri de copii victime ale unor
diferite forme de violenţă sunt înregistrate la nivelul
autorităţilor de protecţia copilului (conform
ANPFDC) şi în doar 3% dintre cazuri se iniţiază
procedurile penale împotriva autorilor acestor fapte.
Biblioteca şi-a propus să-şi extindă serviciile deja
existente pentru a ajuta comunitatea în descoperirea
cât mai rapidă a cazurilor supuse violenţei şi rezolvarea acestei probleme. Şi, pentru că a fi bibliotecar
înseamnă a avea cunoştinţe din diverse domenii, 1
Martie a fost prilej de creaţie quilling în bibliotecă, iar
mărţişoarele confecţionate au fost oferite doamnelor
de la Centrul de Servicii de Asistenţă Socială pentru
Persoanele Vârstnice din Reşiţa.
Un alt obiectiv, pe termen lung al Bibliotecii
Municipale, este realizat în cadrul campaniei
„Construim o bibliotecă pentru comunitatea ta”, prin
care reşiţenii sunt îndemnaţi să contribuie la
dezvoltarea fondului de carte prin donaţii din
biblioteca personală. Achiziţiile viitoare de
documente vor fi făcute în baza cerinţelor publicului,
prin aplicarea unor chestionare.
Prin toate aceste activităţi bibliotecarii ies din
umbra statutului de personaj anost care pune la
dispoziţii servicii, şi arată lumii că universul în care-şi
desfăşoară activitatea nu este desprins din filele
cărţilor pe care le împrumută zi de zi, ci este unul
real, integrat în realitate şi trăit printre oameni.
Elena Frant

Miercuri, 14 mai, la Timişoara începe primul modul al festivalului
organizat de Teatrul Naţional cu sprijinul Ministerului Culturii şi al
Primăriei Municipiului Timişoara, în parteneriat cu Institutul Cultural
Român şi UNITER: FDR (Festivalul Dramaturgiei Româneşti) - o
platformă a spectacolului de teatru pe text românesc. Aceasta se va
desfăşura până duminică, 18 mai. A doua etapă, FEST (Festivalul
European al Spectacolului Timişoara), destinată în principal
spectacolelor contemporane europene, va avea loc în perioada 10 - 17
iunie, cu evenimente teatrale în aer liber, performance-uri (one man
show, teatru-dans etc.) şi concerte.
Că FEST-FDR2014, această mare sărbătoare a artelor spectacolului, este dedicată total spectatorului, o dovedeşte faptul că biletele la
spectacole, puse în vânzare la cele două Agenţii de bilete ale Teatrului
Naţional (Agenţia „Mărăşeşti”, str. Mărăşeşti nr. 2 şi Agenţia „Sala 2”,
Parcul Civic) şi online (www.tntimisoara.com), se epuizează rapid.
După ce, în 2012, FEST-FDR devenea primul festival de teatru din
România membru al European Festivals Association, această ediţie a
FEST-FDR pune în prim plan felul în care Teatrul Naţional înţelege să
sprijine Timişoara în efortul său da a obţine titlul de Capitală Europeană
a Culturii. Relevanţa acestui demers în plan local, naţional şi
internaţional determină partenerii FEST-FDR 2014 să răspundă
punctual atât dimensiunii europene, cât şi dimensiunii „oraşul şi
cetăţenii”, care fundamentează proiectul. Astfel, în plan local, Primăria
şi Consiliul Local al Municipiului susţin financiar secţiunea FEST /
OUTDOOR, care, în scopul de a coborî teatrul în cetate astfel încât să-l
facem parte din viaţa cotidiană a trecătorului întâmplător, oferă o serie
de spectacole de stradă, ale unora dintre cele mai spectaculoase
companii de gen din Spania, Polonia şi Brazilia. De asemenea, în plan
naţional, Ministerul Culturii se susţine secţiunea dedicată spectacolului
de teatru pe text românesc, FDR ce, în această ediţie, reuneşte 15
titluri şi pe cei mai interesanţi creatori contemporani de gen, în timp ce
Institutul Cultural Român şi UNITER se implică în dimensiunea
reprezentativităţii internaţionale a culturii româneşti, reprezentate în
secţiunea FEST a FEST-FDR2014.
Programul detaliat şi mai multe informaţii despre conţinutul FESTFDR2014 pe http://ro.tntimisoara.com/programul-fest-fdr2014

Joi/8 Mai

Vineri/9 Mai

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+18ºC
+9ºC

Oraviţa +15ºC
+8ºC

pe următoarele

+17ºC
+7ºC

11 zile
Luni, 12 Mai
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+19ºC
+6ºC

Reşiţa

+24ºC
+12ºC

Sâmb@t@/10 Mai
Timişoara

Caransebeş

+23ºC
+9ºC

Reşiţa

+24ºC
+10ºC

Oraviţa +18ºC
+10ºC

Miercuri, 14 Aprilie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+24ºC
+7ºC

Vineri, 16 Mai

Reşiţa

+25ºC
+12ºC

Oraviţa +21ºC
+12ºC

+22ºC
+9ºC

Joi, 15 Mai

Caransebeş

+26ºC
+13ºC

Oraviţa +19ºC
+9ºC

+21ºC
+11ºC

Marţi, 13 Mai

Duminic@/11 Mai

+24ºC
+13ºC

Sâmbătă, 17 Mai

Duminică, 18 Mai

Reşiţa

+16ºC/+7ºC

+19ºC/+12ºC

+17ºC/+15ºC

+18ºC/+13ºC

+19ºC/+12ºC

+16ºC/+11ºC

+17ºC/+10ºC

Timişoara

+18ºC/+7ºC

+23ºC/+12ºC

+22ºC/+15ºC

+24ºC/+14ºC

+24ºC/+11ºC

+20ºC/+11ºC

+20ºC/+11ºC
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