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Imobiliare
Vând casă 4 camere, utilităţi,
curte, garaj, în Re şi ţa, pre'
negociabil. Tel. 0747-059557.
Închiriez apartament cu o
cameră. Tel. 0742-942748.
Vând casă 4 camere, cu toate
utilităţile, curte, garaj. tel. 0747059557.
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.
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
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.
Semenic, vând 1300 mp teren,
front la sosea, lângă pârtie, utilităţi,
15 €/mp. Opţional corelare investiţii
fonduri UE după 2014. Tel. 0770495824, 0742-773016.
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 la Oţelu Roşu casă 250
mp, are curte de 500 mp, grădină
pomi fructiferi 5000 mp. Tel. 0255530705. (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, 15.800 € neg. Tel.
0355-805059. (RR)

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 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 în Moldova Veche casă şi
teren de 500 mp, cu ieşire la
Dunăre, 6500 € neg. Tel. 0744247417. (RR)
Vând în Lugoj teren intravilan
500 mp, pe Dealul Viilor, str. Traian
Vuia 29, 7000 € neg. Tel. 0735945957. (RR)
Vând la Bocşa apartament 2
camere confort 1, situat în zona
spitalului, bloc de cărămidă cu 2
nivele, 22.000 € sau schimb cu o
casă, ofer diferenţa. Tel. 0747877713. (RR)
Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie şi bucătărie faianţate
plus gresie, mobilată, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, grădină mare cu
60 de pomi fructiferi pe rod în jur de
700 mp, 15.000 € neg sau schimb cu
garsonieră în Timişoara sau casă în
jurul oraşului Timişoara până la 30
km. Tel. 0731-306659, 0721157588. (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. 0723179948. (RR)

Preţ 1,5 lei
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Vând în Reşiţa teren în zonă
rezidenţială, 3 €/mp. Tel. 0255210535. (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, 9.500 € neg; garsonieră tip cămin cu îmbunătăţiri, 2
camere, 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, 9.500 € neg;
ambele fără datorii. Tel. 0749973588. (RR)
Vând la Oţelu Roşu, în Cartierul
Tineretului, garsonieră, 8000 €. Tel.
0727-305699. (RR)
Vând la Rusca Montană teren cu
fâneţe şi pomi fructiferi, 3200 mp,
1400 € neg. Tel. 0355-417988. (RR)
Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat şi utilat, parter, 50.000 €
neg. Tel. 0722-551615. (RR)
Vând în Folea, Timiş, casă 3
camere, grădină, curte 1434 mp,
11.000 € neg. Tel. 0757-335421,
0785-807289. (RR)
Vând garsonieră, preţ negociabil, merită văzută. Tel. 0726462362.
Schimb casă aproape de Reşiţa
cu apartament sau garsonieră în
Reşiţa. Tel. 0743-992792.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, zona Luncă (lângă Poliţie),
izolat termic, parchet, gresie,
faianţă, podele laminate, centrală
termică, uşi schimbate, bucătărie
mobilată. Tel. 0770-538111, 0745932492.
Vând urgent sau schimb
apartament 3 camere conf. 1
semidecomandat, îmbunătăţit, cu
garsonieră + diferenţă. Tel. 0355802548, 0749-486188.
Cumpăr apartament 2 camere în
Reşiţa, conf. 1, etaj 1, zona Micro 1,
2 sau 4. Tel. 0747-832171.
Schimb garsonieră Moroasa cu
apartament 2 camere în Moroasa
sau Luncă + dif. Tel. 0355-410594.
Vând apartament 2 camere, decomandat, 45 mp, micro 3, 19.000 €
negociabil. Tel. 0736-932337.
Vând apartament 2 camere +
garaj în Micro 2, etaj 2/4, centrală,
termopane, faianţă, izolaţie, podele,
garaj şi teren intabulat, 25.700 €
neg. Tel. 0740-520382.
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PUBLICITATE
Vând casă str. Oţelului nr. 14, 3
camere, bucătărie, baie, verandă,
pivniţă, zonă centrală. Preţ 35.000 €
neg. Tel. 0728-381728.
Proprietar vând apartament 2
camere, tip vagon, în Govândari,
etaj 2, termopane, uşă metal,
centrală, izolat termic, podele,
17.500 €. Tel. 0728-813340.
Vând apartament 2 camere cu 2
băi în Moroasa 1, aproape centru,
etaj 1, vedere bilaterală, 15.500 €
urgent. Tel. 0766-603190.
Vând apartament 1 cameră,
spaţios 40 mp, balcon, etaj 1, în
Mociur, 8500 €. Tel. 0766-603190.
Vând sau schimb casă Bocşa
Montană cu apartament în Reşiţa,
confort 1, casă 3 camere bucătărie
baie coridor debara terasa gresie
faianţă podele laminate centrală
termică gaz termopane renovată
anexe curte grădină pomi fructiferi
vie acces auto. Tel. 0771-449583.
Vând apartament 4 camere, etaj
2/4, confort 1, decomandat, 2 băi,
termopane, izolat termic şi centrală
termică, parţial mobilat, loc de
parcare, situat în Reşiţa, Micro 4.
Preţul pieţei. Tel. 0721-906062,
0770-454966.
Vând casă în Câlnic, la 50 m de
strada principală, izolată cu polistiren de 10 cm, încălzire pe lemne,
şemineu şi centrală proprie, apă,
canal, 2 pivniţe şi un garaj, mansarda poate fi locuită, este finalizată,
climă, alarmă şi camere de supraveghere. La parter este un magazin
mixt, se vinde complet utilat. Accept
schimb, doar cu diferenţă. Curent
220 şi 380. Etaje 3+M, 5 camere, 2
băi, pivniţă, terasă, balcon, suprafaţa utilă: 300 mp, anul construcţiei
2007. Tel. 0721-645575.
Vând casă în Secăşeni, centru.
Preţ 18.000 € neg. Tel. 0731191130.
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.
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.
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Primăria Reşiţa ne informează
Biblioteca Municipală Reşiţa deschide seria
cursurilor gratuite de iniţiere în domeniul IT începând
de joi, 15 mai 2014, ora 14:00, la sediul situat pe str.
George Enescu nr. 4.
Acestea se vor derula pe parcursul a 10 şedinţe
de câte o oră fiecare, câte 2 zile pe săptămână, şi se
adresează tuturor elevilor interesaţi.

În această perioadă, Serviciul Public „Direcţia
pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului
Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi
Deszăpezire” are programate o serie de lucrări:
l repararea locurilor de joacă din zonele - Calea
Timişoarei (str. Bârzăviţei), cartier Moroasa (str.
Căpitan Ioan Poptelecan), Lunca Pomostului
(străzile Cerna şi Pomostului), zona centrală (str.
Retezat), Microraion IV (str. Stănişoarei) şi Parcul
Tricolorului; până în prezent au fost realizate lucrări
la locurile de joacă din cartierele Marginea (Parcul
Pinnochio), Stavila (Parcul Bernard Andrei), Lend
(parc str. Primăverii), Lunca Pomostului (str.
Damaschin Bojincă), Driglovăţ;
l pregătirea pentru asfaltare (frezare şi decapare)
a parcării din zona Pieţei agroalimentare Reşiţa Sud;
l montarea de receptori pluviali pe străzile Gratz şi
Sportului, bulevardul Alexandru Ioan Cuza şi Calea
Timişoarei.

Debitoarea: SC Alevido Alex Gold SRL, cu sediul social în oraş
Oţelu Roşu, str. Crisan, nr. 24, jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la
registrul comerţului Caraş-Severin J11/157/2011, număr de înregistrare
fiscală 28208592, 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 10.06.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 23.06.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
09.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 26.06.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 30.06.2014, ora 11,15 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni. Lichidatorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
30.06.2014, ora 10,00 la sediul lichidatorului judiciar.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
1247/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
Debitoarea SC Lemn. Usc. Prodcom SRL, sediul social în sat Feneş, com. Armeniş, Mănăstirea Sf. Nectarie, Baraci 1,2,3,4, jud. CaraşSeverin, Cod de identificare fiscală 22798095, număr de ordine în Registrul Comerţului J11/1043/2007, prin administrator judiciar SCP MIRIANA
MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea
nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 publică următoarea:

Prin intermediul acestor cursuri, Biblioteca
Municipală Reşiţa îşi propune să vină în sprijinul
elevilor, oferindu-le ocazia de a-şi dezvolta abilităţile
şi de a acumula cunoştinţe în domeniul IT.
Toţi cei interesaţi se pot adresa Bibliotecii
Municipale Reşiţa de luni până vineri între orele
Lucrările de asfaltare la Piaţa agroalimentară
08:00-16:00.
Reşiţa Sud au fost întrerupte astăzi, 12 mai 2014, din
cauza vremii nefavorabile. Până în prezent, a fost
asfaltată o suprafaţă de 1600 de mp, au fost montate
Echipa din cadrul proiectului „Flood Prevention - borduri pe o lungime de 100 metri liniari şi rigole pe o
For Better Life Quality” (“Prevenirea inundaţiilor - lungime de 50 metri liniari.
Pentru o calitate mai bună a vieţii”), derulat în cadrul
Lucr ările vor fi reluate când condi ţiile
Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră meteorologice vor permite.
România - Republica Serbia, şi reprezentanţi ai
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”
au avut o întâlnire la sfârşitul săptămânii trecute.
Ca urmare a incidentelor petrecute în piaţa voAu fost abordate aspecte privind specificaţiile lantă şi în Piaţa de vechituri din municipiu sâmbătă,
proiectării sistemului de alarmare în situaţii de 10 mai 2014, conducerea SC Pieţe Reşiţa SRL şi a
urgenţă a municipiului Reşiţa şi a cartierelor aparţi- Poliţiei Locale au stabilit un plan de măsuri pentru
nătoare, care va fi conectat la sistemul naţional.
asigurarea liniştii şi ordinii publice în toate pieţele.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îm- Vor fi constituite echipe de patrulă şi de supravebunătăţirea calităţii vieţii în regiunea transfrontalieră ghere pe perioada de funcţionare a pieţelor, care vor
şi regiunea Dunării prin creşterea nivelului de completa monitorizarea video a acestor locaţii.
gestionare a situaţiilor de urgenţă şi de pregătire în
Pe această cale, rugăm cetăţenii, care observă
Reşiţa şi Kikinda, precum şi creşterea posibilităţilor posibile incidente în pieţele reşiţene, să apeleze
tehnice şi umane, angrenate în domeniul situaţiilor dispeceratul Poliţiei locale la numărul de telefon
de urgenţă.
0255-226 515.
Cabinet Primar

FICE ROMÂNIA
Festivalul Naţional al Cărţii pentru Copii
În spiritul preocupării sale constante pentru
educaţie, prin lectură şi creativitate, FICE România
(Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative secţiunea România) a organizat Festivalul Naţional al
Cărţii pentru Copii. Evenimentul a avut loc în intervalul 1
martie - 11 aprilie 2014, la nivel naţional şi internaţional.
Festivalul s-a desfăşoară în contextul Zilei
Internaţionale a Cărţii pentru Copii şi Tineret, 2 aprilie
(ziua naşterii lui Hans Christian Andersen), constituind
astfel un cadru de anvergură al încurajării lecturii şi
creativităţii în rândul copiilor şi tinerilor, al promovării
cărţii în lumea acestora. Acţiunea se înscrie în proiectele educaţionale ale FICE România dedicate cărţii şi
lecturii, fiind dezvoltată în cadrul Festivalului Bucuria
Lecturii, eveniment naţional, care înregistrează, cu
acest prilej, a zecea ediţie.
Parteneri ai evenimentului au fost ca de fiecare
data: Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Inspectoratele Şcolare,
Biblioteca Naţională a României, Palatul Naţional al
Copiilor, Asociaţia Editurilor Pedagogice şi Culturale,
Uniunea Editorilor din România, Secţia Naţională IBBY,
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România, Tribuna Înv ă ţ ământului,
Radiodifuziunea Română - Departamentele Actualităţi

şi Cultural, posturile de radio Pro FM, Europa FM.
Festivalul Naţional al Cărţii pentru Copii este
structurat în două secţiuni:
Secţiunea I, Lectură şi Creaţie, cuprinde realizarea
următoarelor tipuri de lucrări:
1. Un eseu inspirat din universul lecturilor
2. Scrisoare către un personaj sau autor favorit
3. O poveste originală
4. Desene, picturi inspirate de lumea lecturilor
5. Reviste şcolare
6. Cărţi pentru copii şi tineri, scrise de copii, tineri
Secţiunea a II-a, Evenimente dedicate Cărţii,
Lecturii şi Creativităţii, cuprinde:
1. Concursuri pe diverse teme, inspirate de
universul lecturii
2. Carnavaluri cu personaje din lumea cărţilor
3. Întâlniri cu scriitori şi autori îndrăgiţi
4. Lecturi publice
5. Dezbateri pe tema lecturii şi a cărţii
6. Piese de teatru
7. Recitaluri de poezie
8. Poezia şi muzica - tărâmul magic al artelor
Creativitatea a fost factorul esenţial de departajare
a competitorilor. Ideile creative, obiectivate în
evenimente de succes, au fost premiate.

Notificare
În baza art. 61 alin (1) şi art. 62 alin. (1) din Legea 85/2006,
anunţăm toţi creditorii societăţii în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este 10.06.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 01.07.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor
este 17.07.2014.
Termenul de continuarea a procedurii este 03.07.2014.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş, în
data 07.07.2014, ora 12,00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului / propunerea de intrare a debitoarei în procedura simplificata
urmata de faliment; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea/înlocuirea administratorului judiciar/ stabilirea onorariului;
alte menţiuni.
Administratorul judiciar 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
07.07.2014 ora 11,30 la sediul administratorul judiciar din Timişoara,
Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul 03.07.2014 se citează:
- Groza Luca Calin Adalbert, cetăţean român, domiciliat Timişoara,
str. Silistra, nr. 25, bl. A72, sc. C, ap. 2, jud. Timiş data naşterii
16.09.1956, act de identitate tip CI seria TM, nr. 192131, emis de
Timişoara, la data de 03.04.2001, CNP 1560916110640, în calitate de
asociat unic administrator.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
457/115/2014 fiind timbrată corespunzător.
Debitoarea: SC Geolaz Trans SRL, cu sediul social în sat Băuţar,
com. Băuţar, nr. 17, jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la registrul
comerţului Caraş-Severin J11/72/2008, cod unic de înregistrare
23140887 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 10.06.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 23.06.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
09.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 11.09.2014.

Rezultatele la festivalul Bucuria lecturii 2014 pentru judetul Caraş-Severin se prezinta astfel:
Sectiunea
Nume si prenume elev
Clasa Scoala de provenienta
Premiu obtinut
Povesti originale
Simion Ariana
a V-a
Sc. Gimnaziala nr. 9 Resita
II
Butoi Draghici Alina
aVII-a Sc. Gimnaziala nr. 3 Otelu Rosu
I

Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 30.06.2014, ora 12:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni. Lichidatorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
30.06.2014, ora 11,30 la sediul lichidatorului judiciar.

Creatie literara - Reviste - Volume proză/poezie
Casa Corpului Didactic Reşiţa - volum de proza si poezie editia a 2-a, Antologie literară şcolară: Povestea mea,
premiul pentru literatură

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
1251/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
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Debitoarea: SC EK Izoflex Konstant SRL, cu sediul social în
municipiul Caransebeş, str. Ţarinei, bl. B7, sc. B, ap. 18, cam. 1, jud.
Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la registrul comerţului Caraş-Severin
J11/722/2006, cod unic de înregistrare 18983515 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 10.06.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 23.06.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
09.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 11.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 30.06.2014, ora 11:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni. Lichidatorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
30.06.2014, ora 10,30 la sediul lichidatorului judiciar.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
1249/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
Debitoarea: SC Flavius Trans Germania Confort SRL, cu sediul
social în loc. Oţelu Roşu, str. 22 Decembrie 1989, bl. G5, sc. 1, et. 3, ap.
7, jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la registrul comerţului CaraşSeverin J11/849/2008, cod unic de înregistrare 24635345 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 10.06.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 23.06.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
09.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 26.06.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 30.06.2014, ora 13,30 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului;
alte menţiuni. Lichidatorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
30.06.2014, ora 13,15 la sediul lichidatorului judiciar.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
1250/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
Debitoarea: SC Trio Arniceru SRL, cu sediul social în loc. Oţelu
Roşu, str. Pescarilor, nr. 36, jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la
registrul comerţului Caraş-Severin J11/436/2011, cod unic de
înregistrare 28994899, 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 10.06.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 23.06.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii cu privire la
creanţele şi drepturile de preferinţă trecute în tabelul preliminar de
creanţe este de 5 zile de la data publicării în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
09.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 11.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 30.06.2014, ora 13:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni. Lichidatorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoacă Adunarea Generala a Asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
30.06.2014, ora 12,45 la sediul lichidatorului judiciar.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin la dosar
1248/115/2014, fiind timbrată corespunzător.

{tia]i c@ a fost aprobat }i publicat Ghidul privind
principalele riscuri ^n domeniul achizi]iilor publice?
Cum era de asteptat, domeniul achizitiilor
publice a luat amploare si astfel a devenit o
preocupare atat a omului de rand cat si a celor mai
importanti oameni din Stat. Nu este un domeniu
usor de digerat si nici de inteles, insa cu putin
ajutor de specialitate si o documentatie cat mai
vasta, se pot preconiza succese laudabile.
Plecand de la principiul potrivit caruia
cercetarea ofera siguranta, s-a instituit nevoia de
a crea siguranta si in domeniul vast al achizitiilor
publice. Astfel, Oficialii Ministerului Fondurilor
Europene au finalizat un proiect prin care au creat
un ghid ce contine un set de riscuri si recomandari
in domeniul achizitiilor publice.
Este adevarat ca idea de a fi foarte precaut
reprezinta cel mai mare risc, insa atunci cand ne
referim la un astfel de domeniu si dorim sa-i
cunoastem tainele pentru un success garantat, nu
ne putem lasa pacaliti doar de dorinta victoriei
finale.
Ghidul creionat de Oficialii Ministerului vizeaza
in principal autoritatile si beneficiarii fondurilor
europene. Fonduri europene... Tuturor ne-a trecut
prin minte, macar o data, idea de a accesa fonduri
europene, insa idea s-a spulberat la fel de repede
precum a aparut. Inainte de a analiza avantajele
trebuie sa fim constienti ca intotdeauna exista si
un dezavantaj pe care trebuie sa-l luam in calcul.
Este imperios necesar sa analizam toate riscurile
pentru a ne garanta reusita.
Acest ghid are tocmai acesta menire, de a
insufla “actorilor” din domeniul achizitiilor publice
idea de siguranta.
La realizarea proiectului au mai participat si
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, Ministerul Mediului si Schimbarilor
Climatice, Ministerul Economiei, Ministerul
Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor
Varstnice şi Ministerul Transporturilor.
Ghidul prezinta un numar de 10 riscuri de care
trebuie sa tinem cont inainte de a ne gandi la
avantaje.
Ordinul de aprobare a ghidului este publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 481 din
data de 1 august 2013 .
Potrivit documentului, riscurile care pot
interveni in verificarea procedurilor de achizitii
publice finantate din instrumente structurale sunt:
1. Reducerea nejustificata a termenelor ca
urmare a publicarii unui anunt de intentie
Reducerea termenelor-limita de depunere a
ofertelor este operabila numai in situatia in care in
continutul anuntului de intentie sunt incluse toate
criteriile de calificare si selectie, precum si criteriul
de atribuire, regasite si la nivelul anuntului de
participare. Factorii de evaluare vor fi detaliati in
cuprinsul anuntului de intentie doar in masura in
care acestia se cunosc la momentul transmiterii
anuntului.
2. Alegerea unei proceduri accelerate de
atribuire a contractului
Accelerarea procedurilor de licitatie
restransa/negociere cu publicarea prealabila a
unui anunt de participare poate fi realizata doar
daca nu a fost generata de o actiune sau o
inactiune a autoritatii contractante si daca exista o
justificare a situatiei de urgenta.
3. Publicarea unor criterii de calificare si
selectie discriminatorii, insuficient de
detaliate sau incomplete
Criteriile de calificare si selectie avute in
vedere trebuie sa fie obiective, nediscriminatorii si
proportionale cu complexitatea si obiectul
contractului si sa reflecte posibilitatea concreta a
operatorului economic de a indeplini contractul.
Anuntul de participare si documentatia de
atribuire trebuie sa contina aceleasi criterii de
calificare si selectie.
4. Utilizarea criteriului de atribuire “oferta
cea mai avantajoasa din punct de vedere
economic” cu includerea unor factori de
evaluare nerelevanti si/sau necuantificabili
Factorii de evaluare trebuie sa reflecte
avantaje reale si evidente pe care autoritatea
contractanta le poate obtine. Factorii de evaluare
si metodologia de aplicare a acestora trebuie sa
permita o departajare adecvata a ofertelor si sa
evite pe cat posibil aprecierile subiective ale
comisiei de evaluare.
5. Excluderea automata a ofertantului cu
pretul cel mai scazut pentru a compensa/a
justifica eventualele probleme care pot aparea
in derularea ulterioara a contractului, fapt care

denota ca proiectul a fost conceput si pregatit
insuficient sau prost
Autoritatea contractanta, inainte de a lua o
decizie de respingere a unei oferte ce prezinta un
pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce
urmeaza sa fie furnizat/prestat/executat, are
obligatia de a solicita clarificari, precum si de a
verifica raspunsurile care justifica respectivul pret.
6. Modificarea anuntului de participare prin
clarificari, si nu prin publicarea unei erate
Modificarile aduse informatiilor cuprinse in
anuntul de participare trebuie publicate pe baza
de erata, si nu de clarificari, deoarece pentru
asigurarea principiului transparentei este necesar
ca modificarile intervenite sa fie aduse la
cunostinta tuturor operatorilor economici.
Prelungirea termenului de depunere a
candidaturilor/ofertelor trebuie, de asemenea,
publicata prin erata in SEAP, intrucat este vorba
de modificarea unei informatii obligatorii a
anuntului initial.
Se atrage atentia asupra publicarii in mod
eronat a unei clarificari in loc de erata, motivat de
faptul ca modificarea criteriilor de calificare a vizat
relaxarea cerintelor impuse initial, precum si
asupra modificarii unor informatii din anuntul de
participare care au impact asupra modului de
elaborare a ofertelor, fara publicarea unei erate
care sa vizeze prelungirea termenului de
depunere a ofertelor, astfel incat sa existe un timp
suficient inclusiv pentru adaptarea ofertelor la
noile conditii.
7. Respingerea solicitarii de modificare a
datei-limita de depunere a ofertelor, la cererea
ofertantilor
Printre greselile frecvente ce trebuie evitate se
mentioneaza stabilirea termenului minim
prevazut de legislatia in domeniul achizitiilor
publice pentru elaborarea ofertelor, spre exemplu
de 24 de zile, din care o perioada semnificativa
este acoperita de sarbatori legale si, desi au
existat solicitari din partea operatorilor economici
de decalare a datei-limita de depunere a ofertelor
si a celei de deschidere, autoritatea contractanta
nu le-a dat curs.
8. Solicitarea de clarificari in timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor
in mod discriminatoriu (nerespectarea
principiului tratamentului egal)
Pentru a asigura respectarea principiului
tratamentului egal intre candidatii/ofertantii
participanti la procedura de atribuire, clarificarile
solicitate cu privire la acelasi aspect trebuie sa fie
formulate de aceeasi maniera si sa fie solicitate
tuturor candidatilor/ofertantilor ale caror oferte
necesita respectivele clarificari.
Totodata, perioadele de timp necesare
elaborarii raspunsului de catre candidati/ofertanti,
cu privire la acelasi aspect necesar a fi clarificat,
trebuie sa fie aceleasi.
9. Lipsa informatiilor obligatorii a fi
cuprinse la nivelul comunicarilor privind
rezultatul procedurii de atribuire, situatie care
duce la depunerea de contestatii
Comunicarea rezultatului procedurii de
atribuire trebuie sa cuprinda informatiile
prevazute de art. 207 alin. (2) din O.U.G. nr.
34/2006.
10. Neacordarea unui interval rezonabil de
timp pentru activitatea de evaluare a ofertelor/negocierea modificarilor contractuale
De asemenea, pe langa deficientele care pot
sa apara in verificarea procedurilor de achizitii
publice, pot exista neclaritati si in ceea ce priveste
modificarea substantiala a contractului de
achizitie publica. Documentul recent intrat in
vigoare aduce lamuriri si in acest sens.
Mai exact, potrivit actului normativ,
modificarea substantiala a dispozitiilor unui
contract de achizitie publica, in cursul perioadei
sale de valabilitate, este definita ca fiind o noua
atribuire si necesita derularea unei noi proceduri
de achizitie publica, in conformitate cu legislatia in
domeniul achizitiilor publice.
In plus, pentru ca o modificare sa fie
considerata substantiala, trebuie sa
indeplineasca una din conditii prevazute in actul
acelasi act normativ.
Concluzinonand, pentru a reusi in domeniul
achizitiilor publice nu va asumati riscuri pe care le
puteti preconiza si identifica in faza de verificare a
procedurilor de achizitie!
Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av. Coltuc Marius, 0745-150 894
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Măsura privind restructurarea creditelor populaţiei propusă de Ministerul Finanţelor
va fi un procedeu voluntar atât pentru client cât şi pentru bancă, nu este o schemă
obligatorie, iar legislaţia nu a fost definitivată, a precizat guvernatorul Băncii Naţionale a
României, Mugur Isărescu. Schema de restructurare a creditelor populaţiei ar putea
intra în vigoare de la 1 iulie, ministrul Finanţelor, Ioana Petrescu, lucrând la forma finală a
proiectului de ordonanţă.

A.N.R.P.
CEDO consideră că Legea nr. 165/2013 permite soluţionarea adecvată a
cererilor de restituire
Curtea Europeană a Drepturilor Omului apreciază că Legea nr.165/2013 este
funcţională şi respectă dreptul la proprietate, se arată într-un comunicat al
Ministerului Afacerilor Externe.
Redăm integral comunicatul MAE din 29.04.2014.
„Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO sau Curtea) a confirmat într-o
hotărâre pronunţată astăzi caracterul efectiv al prevederilor noii legislaţii în materia
restituirii proprietăţilor, legislaţie care oferă posibilitatea de soluţionare adecvată a
cererilor de reparaţie, pentru majoritatea situaţiilor incidente în cauzele aflate pe
rolul său (hotărârea Preda şi alţii împotriva României).
Analizând garanţiile oferite de noua legislaţie (dispoziţii de procedură clare şi
previzibile, însoţite de termene imperative şi de un control jurisdicţional efectiv),
CEDO a concluzionat că aceasta oferă în principiu un cadru efectiv şi accesibil, de
natură să garanteze respectarea dreptului de proprietate în materia restituirii
proprietăţilor într-o serie largă de situaţii.
Curtea a estimat că sistemul de eşalonare a despăgubirilor instituit de noua
lege se încadrează în marja largă de apreciere de care se bucură statele în
alegerea soluţiilor economice, mai ales atunci când acestea trebuie să păstreze
echilibrul bugetar între venituri şi cheltuieli.
Cât priveşte termenele instituite, chiar dacă a constatat că ele pot conduce la
finalizarea procesului de restituire peste un număr mare de ani, CEDO a considerat
că această situaţie excepţională este inerentă, având în vedere complexitatea
factuală şi juridică ce priveşte chestiunea restituirii bunurilor naţionalizate.
În consecinţă, CEDO a respins pentru neepuizarea căilor interne de atac o
serie de cauze-tip privind coexistenţa mai multor titluri de proprietate asupra
aceluiaşi teren; anularea unui titlu de proprietate în absenţa oricărei despăgubiri;
emiterea unei decizii definitive care confirmă dreptul la despăgubiri, dar nu
stabileşte cuantumul acestora; neplata despăgubirilor stabilite printr-o decizie
definitivă; nesoluţionarea unei cereri de restituire. Totodată, şi-a rezervat dreptul
de a analiza eventuale cereri viitoare similare, în funcţie de rezultatele obţinute în
cadrul aplicării noii legislaţii din materia restituirii proprietăţilor.
În ceea ce priveşte situaţia specifică în care coexistă mai multe titluri de
proprietate asupra aceleiaşi clădiri, Curtea a constatat că noua legislaţie nu a
introdus nicio dispoziţie de natură procedurală sau materială de natură să clarifice
această situaţie şi să furnizeze un remediu adecvat.
În concluzie, prin hotărârea Preda şi alţii împotriva României, CEDO a estimat
că noua legislaţie adoptată în materia restituirii proprietăţilor naţionalizate oferă, în
principiu, posibilitatea de soluţionare adecvată a cererilor de reparaţie”.
A.N.R.P. a publicat raportul activităţii pe luna aprilie
Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a publicat pe site-ul
propriu raportul de activitate pentru luna aprilie.
În această perioadă, Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor a
analizat 403 de dosare de Legea 10/2001 şi de fond funciar, fiind emise 37 titluri de
despăgubire, în cuantum de 31.951.110 lei, şi 106 decizii de compensare, în
cuantum de 41.175.785 puncte. Totodată, au fost emise 196 de decizii prin care sau invalidat propunerile autorităţilor învestite de lege pentru acordarea de măsuri
compensatorii.
Consilierii Autorităţii au răspuns la aproape 2.100 de petiţii, au primit în audienţă
peste 1.000 de persoane şi au oferit consiliere telefonică pentru alţi 1.000 de titulari
de dosare.
În acelaşi timp, instituţia a formulat peste 2.200 de acte procedurale (recursuri,
întâmpinări, contestaţii la executare).
Pentru mai multe informaţii, raportul de activitate pentru luna aprilie poate fi
A.N.R.P.
consultat pe pagina de internet a instituţiei.

Ministrul Sănătăţii a aprobat organizarea unei sesiuni extraordinare de
rezidenţiat pentru locurile şi posturile rămase libere la domeniul medicină în
urma concursului de rezidenţiat din 17 noiembrie 2013. Concursul se va
organiza în data de 29 iunie 2014 şi se va desfăşura numai în Centrul
Universitar Cluj Napoca. În această sesiune vor fi scoase la concurs un număr
de 432 locuri şi posturi.

Acte normative incluse pe
agenda }edin]ei Guvernului
României din 13 mai
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru
aprobarea Listei cuprinzând denumirile
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii,
cu sau fără contribuţie personală, pe bază de
prescripţie medicală, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate şi alte măsuri în domeniul
medicamentului.
Prin hotărârea adoptată de Guvern sunt introduse în Lista din titlu molecule cu indicaţii terapeutice aplicabile bolilor rare pentru care există
programe de sănătate stabilite. În acest mod, se
va realiza o îmbunătăţire a calităţii vieţii pacienţilor
şi o reducere a costurilor îngrijirilor de sănătate.

Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de
servicii medicale şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
Guvernul a adoptat această Hotărâre. Actul
normativ redefineşte pachetul minimal de servicii
medicale şi pachetul de servicii medicale de bază.

Hotărâre privind aprobarea elementelor
tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.- în vederea achiziţionării de autoturisme precum şi de punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti.
Printre măsurile preconizate de această
Hotărâre, menţionăm:
l ajustarea valorii despăgubirii faţă de nivelul
aprobat prin art. punct 2 din OUG nr. 156/2007 în
sensul majorării acesteia cu suma de 222.231,94
lei şi suplimentarea numărului de deponenţi cu
drept de despăgubire conform aceluiaşi act
normativ.
l acordarea de desp ăgubiri deponen ţilor
îndreptăţiţi, persoane fizice, care după 22
decembrie 1989 şi-au transferat depunerile
existente la fosta Cas ă de Economii şi
Consemnaţiuni CEC SA, în vederea achiziţionării
de autoturisme, la fosta Bancă Română pentru
Dezvoltare, actualmente BRD Groupe Societe
Generale SA, cu acelaşi scop, în limita unui plafon
de 100 milioane lei.

Curtea Constituţională a României a decis că sunt neconstituţionale dispoziţiile care prevăd că părţile sunt obligate să
participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, precum şi respingerea în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii a
cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă. Judecătorii au apreciat că participarea la şedinţa de informare privind avantajele
medierii trebuie să fie facultativă sau la recomandarea instanţei de judecată.

MAE oferă cetăţenilor două noi
servicii consulare: infochioşcurile cu
informaţii de călătorie şi aplicaţia MAE
pentru telefon mobil - Călătoreşte în
siguranţă, potrivit unui comunicat de
presă al instituţiei.
Infochioşcurile MAE şi aplicaţia pentru
telefoane mobile oferă informaţii despre
ţările în care utilizatorul doreşte să
călătorească: alerte şi condi ţii de
călătorie - condiţii de intrare şi regim de
şedere, recomandări despre siguranţă şi
criminalitate, traficul auto, sistemul
medical, reglementări vamale, regimul
animalelor de companie etc. Totodată,
acestea pun la dispoziţie într-un format
uşor de accesat datele de contact ale
misiunilor diplomatice româneşti:
ambasade, consulate generale, etc.
De asemenea, cetăţenii români pot
afla ce pot face şi ce nu pot face
funcţionarii consulari pentru ei, unde se
poate solicita asistenţă consulară şi
beneficiază de recomandări pentru cazuri
mai puţin plăcute când aceştia sunt
victime ale furtului de acte în străinătate
sau ale unor accidente.
Infochioşcul are înglobată o secţiune
unde se regăseşte Ghidul alegătorului
român care votează în străinătate pentru
alegerile europarlamentare din 25 mai
2014.
Aplicaţia pentru telefoane mobile oferă, în plus, posibilitatea de a te înregistra
în evidenţa ambasadelor şi consulatelor
României, mai ales în statele care
prezintă riscuri de călătorie, astfel încât în
caz de pericol cetăţenii români să poată fi
contactaţi de funcţionarii consulari.
Aplicaţia MAE pentru telefon mobil Călătoreşte în siguranţă este gratuită şi
disponibilă doar pentru iOS şi Android.

Subvenţiile acordate partidelor
politice în luna mai 2014, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 334/2006 şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 749/2007, cu
modificările şi completările ulterioare:
Partidul Social Democrat, 219.736,86 lei;
Partidul Naţional Liberal 152.700,84 lei;
Partidul Conservator 21.357,59 lei;
Uniunea Naţională pentru Progresul
României, 10.047,52 lei,
Partidul Democrat Liberal, 106.755,20 lei
Forţa Civică, 3.701,18 lei;
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
Democrat, 1.850,59 lei;
Partidul Poporului - Dan Diaconescu,
92.335,22 lei;
Total 608.485,00 lei
Sursa AEP

l Preţurile de consum au crescut cu 0,27% în aprilie 2014 faţă de luna anterioară, în timp ce, comparativ cu aprilie 2013, acestea au crescut cu 1,21%, potrivit INS l
Liberalii au depus o moţiune de cenzură împotriva Guvernului la Parlament l Liderii parlamentelor din 12 ţări din sud-estul Europei s-au aflat, recent, la Bucureşti
pentru Sesiunea inaugurală a Adunării parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est l Un număr de 875.192 de cereri de plată au fost depuse, în
perioada 3 martie - 12 mai 2014, în cadrul campaniei de primire a cererilor de plată pe suprafaţă, ceea ce corespunde unei suprafeţe de aproximativ şase milioane de
hectare l Termenul de declarare a impozitului pe construcţii datorat pentru anul 2014 este 26 mai, zi în care va fi plătită şi prima rată în contul acestui impozit, urmând ca
a doua rată să fie scadentă în 25 septembrie 2014 l Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Attila Korodi, a participat în zilele de 7 şi 8 mai, la Visegrad, la cea de-a
20-a reuniune a miniştrilor de resort din formatul extins al Grupului de la Visegrád, incluzând Statele Membre ale Grupului (Polonia, Ungaria, Cehia şi Slovacia), alături
de România, Bulgaria şi Croaţia l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Economiei nr. 545/2014 privind
modificarea Procedurii de implementare a Programului
naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi
artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi
turism nr. 473/2014 (M.O. nr. 230 din 01.04.2014)
l Legea nr. 255(r3)/1998 privind protecţia noilor soiuri de
plante (M.O. nr. 230 din 01.04.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 359/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii
nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de
decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în
cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei
de calcul al acestora (M.O. nr. 231 din 01.04.2014)
l Ministerul Sănătăţii - Anexa la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 359/2014 pentru modificarea şi completarea
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Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor
naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al
acestora din 01.04.2014 (M.O. nr. 231bis din 01.04.2014)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare
obţinute conform reţetelor consacrate româneşti (M.O. nr.
234 din 02.04.2014)
l Legea zootehniei nr. 72/2002 (M.O.nr.235/02.04.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 146/2014
privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externă
periodică a domeniilor de studii universitare de master
acreditate (M.O. nr. 236 din 02.04.2014)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Procedura specifică de
evaluare externă periodică a domeniilor de studii

universitare de master acreditate din 25.03.2014 (M.O. nr.
236 din 02.04.2014)
l Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/2014 privind
interpretarea noţiunii "partid politic care are membri în
Parlamentul European" (M.O. nr. 236 din 02.04.2014)
l Ordinul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate nr.
220/2014 pentru completarea Ordinului preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013
privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor
spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a
Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care
se solicită revalidarea (M.O. nr. 239 din 03.04.2014)
l Legea nr. 266(r2)/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea
seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi
înregistrarea soiurilor de plante (M.O. nr. 239/03.04.2014)

China şi Rusia vor efectua exerciţii
navale comune în Marea Chinei de Est, la
începutul săptămânii viitoare. Exerciţiile
coincid cu sosirea preşedintelui rus în China,
pe 20 mai, unde se întâlneşte cu omologul
său şi va participa la un summit regional.

Situaţia din regiune şi aspectele cooperării
bilaterale în cadrul Planului Individual de Acţiuni
al Parteneriatului Republica Moldova-NATO
au fost subiectele discutate în 12 mai de Primministrul Iurie Leancă şi Adjunctul Secretarului
General NATO, Alexander Vershbow.

Preşedinţia kosovară a convocat pentru 8 iunie alegeri legislative
anticipate în teritoriu. Anterior, premierul a cerut convocarea acestui scrutin,
după ce nu a putut fi aprobată în parlament crearea unei armate a Kosovo.
Opoziţia deputaţilor minorităţii sârbe a fost decisivă. Constituţia Kosovo
cere ca o astfel de lege să fie aprobată de cel puţin două treimi dintre cei 120
de deputaţi, dar şi de cel puţin două treimi dintre deputaţii minorităţilor.

Condiţiile de lucru în UE
Conform unui nou sondaj, satisfacţia lucrătorilor
este în scădere şi există mari discrepanţe în această
privinţă. Ceva mai mult de jumătate (53 %) dintre
lucrătorii europeni percep condiţiile de muncă din
ţara lor ca fiind bune, însă majoritatea (57 %) cred
totuşi că acestea s-au deteriorat în ultimii 5 ani, după
cum reiese dintr-un sondaj Eurobarometru care
analizează modul în care a fost afectată de criză
calitatea muncii. Cu toate că majoritatea
persoanelor încadrate în muncă sunt mulţumite de
propriile condiţii de lucru (în medie 77 % la nivelul
UE), există mari discrepanţe între statele membre,
procentul celor care se declară mulţumiţi variind de
la 94 % în Danemarca la 38 % în Grecia. În general,
majoritatea lucrătorilor sunt foarte mulţumiţi de
programul lor de lucru (80 %), precum şi de modul în
care le sunt protejate sănătatea şi siguranţa la locul
de muncă (85 %).
Eurobarometrul, realizat în cele 28 de state
membre, indică următoarele:
l peste 80 % dintre respondenţii din Danemarca,
Luxemburg, Finlanda şi Ţările de Jos consideră că,
în ţara lor, condiţiile de lucru sunt bune. La nivel
individual, Danemarca se situează, din nou, pe
primul loc, 94 % dintre lucrători declarându-se
satisfăcuţi de condiţiile oferite la locul lor de muncă.
Austria şi Belgia se situează pe locul al doilea în
clasament; în aceste ţări, 9 din 10 lucrători sunt
mulţumiţi de condiţiile de muncă. Urmează apoi la
mică distanţă Finlanda (89 %), Regatul Unit şi
Estonia (ambele cu 88 %);
l la polul opus, Grecia prezintă cea mai mică rată
de satisfacţie la nivel naţional (16 %) şi este singura
ţară în care mai puţin de jumătate dintre participanţii
la sondaj se declară mulţumiţi de condiţiile lor de
muncă actuale (38 %);
l într-o mai mică măsură, nivelurile de satisfacţie
sunt mai reduse la nivel naţional în ţări precum
Croaţia (18 %), Spania (20 %), Italia (25 %), Bulgaria
(31 %), Slovenia, Portugalia şi România (32 %), dar
şi în Slovacia (36 %) sau Polonia (38 %).
Aceste discrepanţe pot fi determinate de o
multitudine de factori. Printre aceştia se numără
contextul socio-economic influenţat de criză, dar şi
anumite elemente de natură structurală, care ţin de
dialogul social, de politicile sociale şi de legislaţia
muncii şi care pot fi mai puternice sau mai slabe în
funcţie de situaţia din fiecare ţară a UE.
Pornind de la alte concluzii principale ale
sondajului, rezultă că se pot aduce îmbunătăţiri

în special în următoarele domenii:
O serie de constatări tind să confirme creşterea
intensităţii muncii. Stresul este perceput ca fiind cel
mai important risc la locul de muncă (pentru 53 %
dintre lucrătorii care au participat la sondaj). De
asemenea, nemulţumirea în ceea ce priveşte
volumul de muncă, ritmul de lucru şi programul
prelungit (peste 13 ore zilnic) este mai răspândită
decât alte aspecte, cum ar fi lipsa interesului faţă de
sarcinile de lucru sau perioadele inadecvate de
odihnă săptămânală sau anuală;
În ceea ce priveşte organizarea muncii, legat de
echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată, 40
% dintre respondenţi declară că nu li se oferă
posibilitatea de a utiliza regimuri de lucru flexibile;
În domeniul sănătăţii şi al siguranţei la locul de
muncă, mai puţin de unul din trei lucrători au declarat
că la locul lor de muncă se aplică măsuri de
combatere a riscurilor care pot să apară (provocate,
de exemplu, de nanotehnologii sau biotehnologie)
sau măsuri în beneficiul lucrătorilor în vârstă sau
bolnavi cronic. Alături de stres, ergonomia deficitară
este percepută ca fiind unul dintre cele mai
importante riscuri la locul de muncă; 28 % dintre
respondenţi declară că mişcările repetitive şi poziţiile
obositoare sau supărătoare reprezintă un risc major
la adresa sănătăţii şi siguranţei la locurile lor de
muncă, iar 24 % consideră ca fiind riscante ridicarea,
căratul sau deplasarea zilnică a greutăţilor.
Context
Acest sondaj a fost realizat în cele 28 de state
membre, între 3 şi 5 aprilie 2014. La studiu au
participat 26 571 de respondenţi din diferite grupuri
sociale şi demografice, care au fost intervievaţi prin
telefon (fix şi mobil), în limba lor maternă.
În cadrul acestui Eurobarometru, prin condiţii de
muncă se înţeleg următoarele: programul de lucru,
organizarea muncii, sănătatea şi siguranţa la locul
de muncă, reprezentarea salariaţilor şi relaţia cu
angajatorul.
Strategia Europa 2020 stabileşte obiective
ambiţioase pentru impulsionarea ocupării forţei de
muncă şi reducerea sărăciei. La rândul lor,
Semestrul european, Pachetul privind ocuparea
forţei de muncă şi Pachetul privind investiţiile sociale
contribuie la abordarea provocărilor de natură
socială şi legate de ocuparea forţei de muncă, aflate
într-o continuă dinamică, într-o manieră sistematică
şi din perspectiva interesului paneuropean.
Comisia Europeană - IP/14/467 24/04/2014

Lituania, una dintre cele patru naţiuni ale Uniunii Europene care
depind în totalitate de Rusia pentru gaz natural, va fi capabilă să înceapă
importul de combustibil prin intermediul unui terminal de regazeificare
plutitor de la Marea Baltică, în ianuarie viitor, a declarat ministrul Energiei
din Lituania într-un interviu în Katowice, Polonia.
De asemenea, compania lituaniană de distribuţie a gazelor naturale
Lietuvos Dujos, care deţine o cotă de piaţă de 40% în statul baltic, a
anunţat că a obţinut de la grupul rus Gazprom o "reducere semnificativă"
de preţ pentru gazele naturale livrate Lituaniei.
Firma rusă deţine o participaţie de 37.1% în Lietuvos Dujos, în timp
ce EON Germania are 38.9% şi guvernul 17.7%.
Burisma Holdings, cel mai mare producător privat de gaze din
Ucraina, şi-a extins consiliul de administraţie prin aducerea domnului R
Hunter Biden [fiul lui Joe Biden] ca nou director, se arată într-un
comunicat al Burisma. Hunter Biden va fi responsabil de unitatea juridică
a Holdingului şi va oferi sprijin pentru companie între organizaţiile
internaţionale. Nu este prima dată când munca publică a lui Joe Biden se
încrucişează cu locul de muncă privat al fiului său. Când era senator, Joe
Biden a dezvoltat o "relaţie confortabilă" cu MBNA, o companie de
carduri de credit cu sediul în statul său natal Delaware, şi MBNA l-a
angajat pe Hunter Biden.

Ucraina
După luni de proteste împotriva regimului instalat la Kiev, în regiunea
Lugansk şi în regiunea Doneţk, estul Ucrainei, a fost organizat, în 11 mai,
referendumul pentru auto-determinare.
Consultarea, desfăşurată după mai multe zile în care armata
ucraineană a desfăşurat intense "operaţiuni antiteroriste" în zonă,
soldate cu peste 100 de morţi, potrivit Kievului, este considerată ilegală
şi nulă de către UE şi SUA.
Ca răspuns la presupusa implicare a Rusiei în aceste evenimente,
UE a adoptat un nou set de sancţiuni împotriva unor persoane din Rusia
şi a două entităţi din Crimeea.
Preşedintele în exerciţiu al Organizaţiei pentru Securitate şi
Cooperare în Europa, ministrul elveţian de externe Didier Burkhalter, a
remarcat faptul că Rusia nu a recunoscut oficial rezultatele
referendumului organizat în estul Ucrainei, limitându-se să declare că
Moscova "respectă" expresia voinţei populaţiei din regiune.
"Pe parcursul ultimelor săptămâni a fost multă violenţă şi puţin
dialog", a declarat Secretarul General al Naţiunilor Unite, Ban Ki-moon,
reporterilor de la sediul ONU. "Fac apel la toţi cei care au încercat să
submineze unitatea Ucrainei, integritatea teritorială şi stabilitatea să
înceteze imediat astfel de acţiuni".
"Autorităţile de la Kiev trebuie, de asemenea, să continue să răspundă la astfel de acte cu reţinere maximă, în cadrul legilor din Ucraina şi
în acord cu principiile internaţionale ale drepturilor omului", a adăugat el.
În Ucraina se vor desfăşura alegerile prezidenţiale speciale la data
de 25 mai.
Potrivit unui studiu realizat de grupul sociologic "Rating" înaintea
tragediei de la Odessa şi intervenţiei armate din est, jumătate (51%) din
toată populaţia declara că va lua sigur parte la alegerile prezidenţiale din
Ucraina şi 27% probabil va lua parte. Comparativ cu anchetele
precedente, prezenţa la vot în Donbas a scăzut la 22%, cei hotărâţi să
voteze, şi 20%, cei care mai mult ca sigur nu vor vota.

l SUA alocă 11.4 milioane de dolari pentru organizarea alegerilor prezidenţiale din Ucraina l Noul parlament al Ungariei l-a reales pe Viktor Orban, liderul partidului
Fidesz, câştigătorul alegerilor, în funcţia de premier l Republica Cehă nu doreşte să găzduiască trupe NATO pe teritoriul ei, în ciuda situaţiei din Ucraina, a declarat
ministrul ceh al apărării, Martin Stropnicky l Premierul chinez a efectuat prima vizită în Africa după numirea sa în funcţie anul trecut l Elveţienii vor vota în data de 18 mai
introducerea unui salariu minim de 22 de franci (18 euro) pe oră l Generalul-maior Kristin Lund, din Norvegia, a devenit prima femeie care va servi drept comandant al
unei misiuni de menţinere a păcii a Naţiunilor Unite l Congresul Naţional African (ANC) a câştigat alegerile din Africa de Sud, a cincea oară consecutiv, cu o majoritate
semnificativă deşi mai redusă decât în legislatura trecută l Turcia trebuie să plătească despăgubiri record, 90 de milioane de euro cu titlu de despăgubiri Ciprului pentru
intervenţia armată turcă din 1974, potrivit unei hotărâri CEDO l Organizaţia Naţiunilor Unite a acuzat atât guvernul, cât şi rebelii din Sudanul de Sud de abuzuri ale
drepturilor omului şi a sugerat că ei au comis crime împotriva umanităţii l

NASA a lansat serviciul de imagini
live ale Pământului de pe ISS

NASA transmite acum imagini live ale
Pământului din spaţiu, surprinse de patru
camere video comerciale de înaltă definiţie,
care au fost instalate în exteriorul Staţiei
Spaţiale Internaţionale (ISS), pe facilitatea
externă Columbus, în luna aprilie. Proiectul, cunoscut sub numele de experimentul

High Definition Earth Viewing (HDEV), are
scopul de a testa efectul mediului spaţial
asupra calităţii imaginilor, ajutând inginerii
să decidă ce tipuri de aparate sunt cele mai
bune pentru utilizare în misiuni viitoare.
Unele dintre componentele camerelor
au fost concepute de studenţi, în cadrul

programului "High Schools United with
NASA to Create Hardware" (HUNCH), şi
echipe de studenţi operează experimentul.
Camerele de luat vederi, realizate de
patru companii diferite, Hitachi, Panasonic,
Sony şi Toshiba, sunt închise într-o carcasă
specifică pentru temperatură şi sunt
expuse la radiaţiile intense din spaţiu.
ISS orbitează planeta noastră o dată la
fiecare 90 de minute şi experimentează un
răsărit sau un apus de soare la fiecare 45
de minute. Atunci când staţia este în
întuneric, imaginile pot fi negre.
HDEV operează o cameră la un
moment dat şi este proiectat astfel încât,
atunci când sistemul este pornit iniţial, după
un minut necesar să se încălzească,
camerele sunt intră în funcţie una câte una
într-un ciclu care se repetă.
Camera de perspectivă pe linia
vectorului de velocitate al staţiei este
alimentată prima, urmată de cea îndreptată
pe direcţia forţei de gravitaţie în locaţia
respectivă, apoi fiecare din cele două
camere situate la pupa, astfel încât HDEV
"urmăreşte" o locaţie de pe Pământ când
ISS se află deasupra.
Acest ciclu automat nu are nevoie de
imputuri de la operatori aflaţi la sol, astfel
încât camerele pot fi operaţionale în orice

moment în care alimentarea şi resursele
ISS sunt disponibile.
Singura comandă necesară este "activarea alimentării", comanda iniţială, care
se efectuează de către Centrul de Control
al ESA pentru modulul exterior Columbus.
Experimentul HDEV a ajuns pe
laboratorul orbital la bordul capsulei
Dragon SpaceX, în a treia sa misiune de
transport marfă, la 18 aprilie. (SpaceX
deţine un contract de 1.6 miliarde dolari cu
NASA pentru a face 12 zboruri de de acest
tip). Astronauţii au instalat camerele de luat
vederi pe staţia spaţială, HDEV intrând în
teste operaţionale la data de 30 aprilie.
Acesta nu este singurul proiect de
imagistică a Pământului de la bord ISS.
Compania UrtheCast Vancouver are
două camere HD pe laboratorul orbital.
Una dintre ele, cunoscută sub numele de
Theia, produce imagini cu o rezoluţie de 5
metri, în timp ce a doua efectuează
înregistrări video care pot rezolva detaliile
mici, la 1 metru rezoluţie. Aceste două
camere, care costă împreună 17 milioane
dolari, au fost instalate în ianuarie.
UrtheCast a lansat primele imagini captate
de Theia luna trecută şi intenţionează să
înceapă transmisii aproape live de pe orbită
în curând.
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Magister Afaceri Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

S.C.

S.R.L.

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

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere
decomandat, 80 mp, etaj 3 din 4,
Reşiţa, calea Caransebeşului. Preţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0741039378.
Vând 5.000 mp teren în Crivaia,
la str. Principală, pe malul lacului
Gozna, deschidere la apă 130 ml,
front stradal 100 ml. Preţ 13 €/mp
negociabil. Tel. 0255-221529, 0741039378.
Vând casă 170 mp, parter plus
etaj, situată în Reşiţa, ultracentral, 4
camere, 3 băi, 2 bucătării, anexe,
garaj, construită din cărămidă arsă.
Preţ 70.000 €. Tel. 0255-221529,
0741-039378.
Vând spaţiu comercial situat în
Reşiţa, pe bulevardul Republicii, în
suprafaţă de 80 mp, front stradal 15
ml. Preţ 34.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0741-039378.
Vând teren 4500 mp situat în
staţiunea Crivaia, la strada principală, pe malul lacului de acumulare,
front stradal 100 ml. Terenul este
lângă Aquaris. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.
Vând teren 2200 mp situat pe
Calea Caransebeşului la stradă,
front stradal 33 ml, cu utilităţi apă şi
curent. Preţ 5 €/mp. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând vilă, 270 mp, nouă, teren
de 10.000 mp, hală 300 mp,
heleşteu peşte suprafaţă de 800
mp, sau schimb cu apartament 2
camere plus diferenţa. Preţ 85.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând teren 10.000 mp şi hală
2000 mp, situate în Reşiţa pe Bd.
Ti m i ş o a r e i . P r e ţ 8 0 0 . 0 0 0 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând spaţiu comercial, situat în
Reşiţa pe b-dul Republicii, 140 mp.
Preţ 44.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Vând vilă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu băi proprii. Preţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere
situat în Reşiţa, Lunca Pomostului
et. 3/4 cu multiple îmbunătăţiri, 105
mp. Preţ 36.500 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principală. Preţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând casă de vacanţă situată în
Moceriş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construcţie cărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată şi utilată complet, apă curentă şi menajeră încălzită prin energie solară. Preţ 35.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonată, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală producţie, 850 mp spaţii administrative,
service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostului, cu îmbunătăţiri
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Reşiţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Vară. Preţ 40.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

ÎNCHIRIERI
Închiriez depozit, 1000 mp, situat
în Reşiţa, Bd. Timişoarei, preţ 15.000
€/lună. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Închiriez 4 000 mp spaţiu de
producţie şi 2000 mp spaţiu de
depozitare. Preţ 3 €/mp negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat şi utilat complet, decomandat, Reşiţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lună.Tel. 0741-039378,0745-114932
Închiriez apartament 4 camere,
110 mp, situat în Reşiţa, str.
Făgăraşului (zona centrală) utilat şi
mobilat complet. Preţ 300 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat complet, situat în
Reşiţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378.
Închiriez hală 600 mp complet
utilată şi racordată la utilităţi, curte
betonată 1000 mp, spaţii administrative 200 mp cu mobilier, pentru
birouri. Preţ 700 € lunar. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0741-039378.
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

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 maşină de copiat chei,
marca Zimmerman. Preţ 300 € neg.
Tel. 0743-779631.
Vând dulap cu 3 uşi, 250 lei;
dulap cu 2 uşi, 200 lei; dulap cu
vitrină de sufragerie, 200 lei; cuier
de perete cu oglindă, 50 lei; maşină
de cusut multifuncţională, 200 lei;
cântar de bucătărie de 10 kg, 30 lei;
produsele în stare foarte bună. Tel.
0759-017705. (RR)
Vând în Reşiţa butelie cu 2
arzătoare pentru cort, 110 lei neg;
sandale şi pantofi din piele, în stare
foarte bună, mărimea 35, 25 lei neg.
Tel. 0761-601959. (RR)
Vând în Reşiţa bicicletă medicală de Fitness, 150 lei; biciclete de
femei şi bărbaţi mountain bike, 250
lei/buc; maşină electrică de cusut cu
dulap încorporat, în perfectă stare,
100 €; birou metalic, 100 lei; scaun
de birou, 100 lei; mobilă sufragerie
culoare neagră, 800 lei; maşină de
cusut Singer, manuală, în stare
perfectă de funcţionare, 250 lei;
pătuţ pentru copii tip leagăn, cu tot
cu saltea, 150 lei; măsuţă de
sufragerie cu placă de marmură,
400 lei; saltele în perfectă stare,
diferite mărimi, 100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Timiş 10 capre, 300
lei/buc; iezi, 8 lei/kg neg; 2 ţapi de 50
kg, 200 lei/buc. Tel. 0742-127772.
Vând la Reşiţa porci 130-150 kg,
9 lei/kg. Tel. 0724-093929. (RR)
Vând în Reşiţa încălţăminte de
primăvară şi toamnă din piele, 50-80
lei; veioză pentru birou, 10 lei;
veioză pentru noptieră la dormitor,
10 lei; pereche de cizme piele
culoare neagră, mărimea 38, damă,
40 lei; suport inox pentru perie şi
hârtie igienică, 30 lei; covor persan
rotund, 40 lei; tablou pictat în
Germania, 1980, 80 lei; canapea în
stare foarte bună, cumpărată din
magazin, aproape nouă, 500 lei;
baterie nouă din inox pentru
chiuvetă, în cutie, 70 lei; serviciu din
porţelan pentru condimente, 12
piese; aparate defecte pentru piese:
radio casetofon, aspirator, prăjitor
pâine; încărcătoare telefon, 5-10
lei/buc; dormitor simplu, 1300 lei;
dormitor complet, 1800 lei; aragaz
alb cu hotă, 450 lei; colţar pentru hol,
600 lei; 3 dulapuri, unul cu oglinzi;
mobilă sufragerie din lemn masiv,
1600 lei; 2 fotolii negre; cuier pentru
hol; birou cu scaun, 200 lei; combină
frigorifică, 800 lei; maşină de spălat
750 lei; cuier de baie şi pantofi, 200
lei; aspirator pentru spălare şi
curăţare, 400 lei; combină muzicală,
dublu casetă, cd, mp3, 600 lei; 2
măsuţe, 150 lei/buc; fotoliu pat, 350
lei; aspirator, 400 lei; saltea
gonflabilă, 300 lei; mobilă bucătărie
6 corpuri, 600 lei; 3 mochete pentru
dormitor, 150 lei. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)
Vând în Cărbunari mânz de 1
an, semi-muran, culoare roşu rig,
2500 lei neg; armăsar de 3 ani, culoare roşie, muran, 5500 lei neg. Tel.
0755-594401, 0740-145324. (RR)

Vând la Jena vacă 6 ani,
gestantă în 8 luni, 4500 lei neg;
junincă 2 ani, gestantă în 8 luni,
4500 lei neg. Cumpăr mieluţe de
prăsilă, ofer 9 lei/kg. Tel. 0737165548. (RR)
Vând la Jena vacă 2 ani, a doua
fătare, cu viţea de 1 lună, 3500 lei
neg. Tel. 0726-927583. (RR)
Livrez lapte de capră, 3 lei/l.
Cumpăr ieduţe de prăsilă. Tel. 0784808529. (RR)
Vând la Oţelu Roşu centrală
pentru încălzire, cu gaz, lemne sau
cox. Tel. 0255-530705. (RR)
Vând la Borlovenii Noi mânză
culoare brează cu stea în frunte,
gestantă 3 luni, murană. Tel. 0761319363. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă pentru
cameră de zi compusă din mai multe
corpuri, în stare foarte bună, 800 lei.
Tel. 0765-856273. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare junincă
gestantă, 3000 lei neg. Tel. 0769178392. (RR)
Vând la Caransebeş 2 biciclete
bărbaţi, 110 lei/buc; menghină de
150, 60 lei; bormaşină la 12 V, cu
încărcător, 110 lei; tarozi metric 10 20 cu pasul de 1.5; 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, ridică 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;
aragaz pentru ieşit la iarbă; lampă
de benzină. Tel. 0768-776073,
0720-663621. (RR)
Vând la Şopotu Vechi porc
marele alb, 160 kg, 10 lei/kg neg.
Tel. 0255-243110, 0766-917295 (rr)
Vând sau schimb pe oi, în Timiş,
vacă alb cu roşu, 25 l lapte pe zi, la a
2-a fătare, cu viţel de 1 lună; iapă
roşie de 7 ani, 600 kg. Tel. 0742544119. (RR)
Vând la Văliug 3 viţei, 2 masculi
şi o femelă, Bălţata românească,
1500 lei/buc neg. Tel. 0729-066326.
Vând în Bocşa 20 de familii de
albine; 2 tablouri pentru decorări
interioare, 10 respectiv 50 €. Tel.
0755-042152. (RR)
Vând costum popular feminin
bănăţean, 300 €. Tel. 0255-232955.
Vând 10 familii de albine, cu
rame, 250 lei familia. Tel. 0761673648. (RR)
Vând în Bocşa masă de circular
mare, cu motor trifazic de 4 kw, cu
pânză, 200 €; motor electric 11 kw,
3000 rotaţii, 1000 lei; cazan de făcut
ţuică, 130 l, din inox alimentar cu răcitor de cupru, are toate ustensilele,
1000 €. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând la Lugoj grâu. Tel. 0755753027. (RR)
Vând la Bocşa baloţi de lucernă
de anul trecut; baloţi paie şi fân; şrot
de floarea soarelui; măcinătură
pentru pui, 1.20 lei/kg; sorg şi ovăz;
porci 90-140 kg, 9 lei/kg; porci 70100 kg, 10 lei/kg; 2 scroafe
gestante, una 130 kg, fată în 2
săptămâni, 1500 lei, respectiv una
în 7 săptămâni, 100 kg, 1300 lei;
scroafă vietnameză, 90 kg, 12 lei/kg
sau 200 €; vier Marele Alb 150 kg,
1800 lei neg. Cumpăr 2 viţei alb cu
roşu până într-o lună, înţărcaţi, ofer
800 lei/buc; 5-7 ieduţe. Tel. 0740770047. (RR)

Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.
Vând mobilă living compusă din
2 servante, măsuţă cu 2 fotolii, 600
lei neg. Tel. 0722-273263. (RR)
Vând în Timiş iapă murană 3 ani,
2000 € neg. Tel. 0726-000754. (RR)
Vând în Caransebeş colţar de
sufragerie cu măsuţă, 250 lei; rochie
de mireasă, 450 lei; cărucior de
copii, cu 3 roţi, 250 lei; preţuri neg.
Tel. 0756-040911. (RR)
Vând la Sacu o pereche de cai,
4500 lei neg. Tel. 0732-982025 (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; aragaz electric la 220 V, 100
lei. Tel. 0745-134127. (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; 3 scaune tapiţate, 100 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, 200 lei; îmbrăcăminte nr. 48,
pantofi nr. 37; preţuri neg. Tel. 0747832171. (RR)
Vând în Reşiţa dulap de haine
cu 2 uşi, format din 2 corpuri, 300 lei;
servantă de tv; dulap de haine mai
mic; set de coarne de cerb prinse pe
o placă de lemn; cântar cu greutăţi
cu talere, model vechi. Tel. 0751187503. (RR)
Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru căldură,
omologate, cu tiraj natural şi tiraj
forţat, 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, 3G, 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 în Timiş grâu. Tel. 0768228976. (RR)
Vând în Reşiţa dulap cu 2 uşi,
250 lei; colţar, 450 lei; trotinetă, 50
lei; canapea de 1 persoană, 150 lei;
menghină nouă de 120 mm, 500 lei;
menghină nouă de 120 mm, 200 lei;
televizoare color, 200-250 lei;
biciclete, 300 lei; polizor nou cu 2
pietre, 100 lei; circular pentru
tâmplărie, 550 lei; pat pliant pentru
plajă, 100 lei; şezlong mare pentru
plajă, 100 lei; 2 şezlonguri mici,
ambele 100 lei; preţuri neg. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând la Brebu boiler 300 l; 2
boilere 80 l; vană dreptunghiulară;
chiuvetă cu picior; maşină de tuns
iarba pe benzină. Tel. 0735-935263.
Ofer gratuit în Jebel, cărucior cu
rotile şi o pereche de cârje pentru
persoane cu probleme locomotorii.
Tel. 0744-685763, 0726-132704 (rr)
Vând la Oraviţa laptop în stare
bună, 400 lei neg; maşină de tuns
părul, în cutie, 70 lei neg; Nokia
E61i, 200 lei neg; placă memorie
laptop 1 GB RAM, 60 lei neg. Tel.
0735-743438, 0786-844776. (RR)
Vând set canapele, dulap cu
vitrină, aparat de sudură. Tel. 0748929527.
Vând costum popular fete, cojoc
de piele model Orăştie, căruţă cu
roţi de lemn, oale de pământ vechi,
diferite lucruri vechi. Tel. 0255232955, 0355-882631.
Cumpăr două familii albine şi
ustensile aferente pentru stupărit.
Tel. 0736-058285.
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Vând pick-up marca Alegno + o
boxă în stare foarte bună. Tel. 0737575779, 0725-744644.
Vând monitor color de 16 inchi
Samsung, stare foarte bună. Tel.
0770-515588.
Vând două uşi cu sticlă, uşi cu
clanţă, în stare foarte bună. Preţ 50
lei. Tel. 0737-575779, 0725744644.
Vând 2 boxe stereo de 16 waţi, 4
ohmi, ambele în stare foarte bună.
Tel. 0741-633690, 0737-575779,
0355-807491.
Vând storcător de fructe electric
Elta, radio cu ceas Kosmodisk, fier
de călcat Mureş cu suport. Vând mai
multe telecomenzi pentru televizoare, calculatoare de satelit şi lămpi de
radio. Tel. 0737-575779, 0741633690.
Vând fier de călcat cu aburi
Tefal, încărcătoare telefoane Nokia,
dubluradiocasetofon Osaka, casete
audio şi casetă video TDK de 180
min. Tel. 0737-575779, 0741633690.
Vând 2 perechi de role pentru
copii, jaloane şi cască de protecţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.
Vând aparat de măsurat glicemia, în stare foarte bună. Vând tv
color Philips cu diagonala de 71 cm,
cu telecomandă. Vând tv color Beko
stereo, diagonala 51 cm, cu telecomandă. Tel. 0737-575779, 0741633690.
Vând computer Intel Celleron,
complet (unitate centrală, monitor,
tastatură, cameră web, microfon)
preţ negociabil. Tel. 0744-627916.
Vând circular electric pentru
scândură, preţ 300 lei. Vând obiecte
vechi, toate la 250 lei. Tel. 0731191130.
Ofertă - vând colţar partea
stângă cu pluş mozaic nuanţe gri, se
deschide pentru 2 persoane. Preţ
550 lei. Tel. 0729-057557.
Vând urgent maşină de uscat
rufe, tv color, biciclete copii 1,5-7
ani. Tel. 0355-802548, 0748486188.

Auto-Moto-Velo
Vând la Reşiţa Ford Mondeo, an
2002, argintiu metalizat, recent
adus din Germania, euro 4, toate
dotările, 1700 € neg; dezmembrez
Renault Twingo, an 2001, preţuri
foarte avantajoase; jante aluminiu
14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set; jante tablă
pe 13 şi 14, 50 lei/buc; cauciucuri de
iarnă şi vară, diferite dimensiuni, 50
lei/buc. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând la Oţelu Roşu, Audi A4
Combi, adus din Germania, înscris,
stare foarte bună, toate dotările,
6500 € neg; Dacia Logan 1.4 cmc,
benzină, stare foarte bună, unic
proprietar, 2500 € neg. Tel. 0255530705. (RR)
Cumpăr urgent Dacia 1310 în
stare bună de funcţionare, înscrisă.
Tel. 0762-378703. (RR)
Vând Dacia 1310 în stare foarte
bună, an 1989, verificarea expiră în
2015, 2000 € neg. Tel. 0729592444. (RR)
Vând la Lugoj Mercedes-Benz
Clasa A, adus din Germania, nerulat
în ţară, motor 1.4 benzină, taxa este
de 380 €, 1000 €; Renault Scenic,
an 2000, 700 €. Tel. 0720-893505.
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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 Opel Vectra, an 2006,
1900 cmc diesel, 120 CP, înmatriculat, oglinzi electrice, jante aliaj, 6
airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)
Vând la Caransebeş Suzuki
Samurai, an 1994, motor de 1.3, neînmatriculat, 1250 € neg; microbuz
Mercedes Sprinter 313 TDI de
persoane, an 2000, 16+1 locuri,
înmatriculat, acte la zi, 3600 € neg;
Aro 10, 4x4, motor de 1.4, înmatriculat, acte la zi, 4000 lei neg. Tel.
0721-252861. (RR)
Vând culegător Gloria, stare bună, 2000 €. Tel. 0755-317829. (RR)
Vând în Lugoj Ford Fiesta, an
2004, 2200 € neg. Tel. 0735945957. (RR)
Vând la Bocşa cuplă automată
nouă pentru tractor U650, 200 lei.
Tel. 0747-877713. (RR)
Cumpăr la Lugoj remorcă pentru
tractor, preferabil auto. Tel. 0755753027. (RR)
Vând în Reşiţa semiremorcă
pentru tractor cu o singură axă,
basculabilă, 800 €; Renault Laguna
înmatriculat, 800 €; Dacia Solenza,
an 2004, 70.000 km parcurşi, maşină de garaj, 1800 €; tractor U650,
2200 €. Tel. 0757-311013. (RR)
Cumpăr în Reşiţa Dacia 1310
break, fabricată după anul 2000, în
stare foarte bună. Tel. 0766675612. (RR)
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 de
rezervă completă pentru Mercedes
Vito, 200 lei; portbagaje auto pentru
biciclete, 70 lei/buc; jante tablă pe
13 ţoli, de Nissan Primera, Opel
Corsa, Citroën, 200 lei/set; plăcuţe
de frână noi marca Ferodo, pentru
Mercedes Vito, Opel Astra de 1.8 şi
2.0 l, BMW seria 5, Volkswagen
Touareg an 2000, 150 lei/set. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând în Reşiţa 4 jante tablă de
Ford Focus, pe 15 în 4 găuri; 4
cauciucuri 195x65x15 M+S. Tel.
0751-187503. (RR)
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Vând la Sacu maşină Toyota
RAV4, an 1998, 2500 € neg. Tel.
0722-998496, 0355-882279. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Astra G, an
2000, motor 1200 cmc, model sport,
2 uşi şi haion, servo total, ABS, ESP,
4 air-bag-uri, climă nou schimbată,
distribu ţie pe lanţ schimbat ă,
încălzire scaune, consum foarte
mic, înmatriculat în România, acte la
zi, proprietar, stare foarte bună,
2100 €; catalizator pentru Opel
Astra sau Vw, 200 lei; ventilatoare
pentru radiator apă pentru Opel şi
Polo, 150 lei/buc; butuci roţi spate
cu rulmenţi, fără ABS, pentru Opel
Kadett sau Astra model 1992-94.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Timiş Dacia pentru
programul Rabla. Cumpăr remorcă
pentru tractor. Tel. 0768-228976 (rr)
Vând la Domaşnea căruţă pe
roţi de Dacia, 1000 lei; comote
pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722551615. (RR)
Vând Matiz a.f. 2004, preţ neg.
Tel. 0748-929527.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la telefon
0318-110788.
Vând Renault Laguna 1,8 l
benzin ă + GPL, negru, stare
excepţională, înscris, acte la zi. Preţ
1.000 € + remorcă 750 kg nouă,
înscrisă, preţ 500 €. Tel. 07625471230 0255-531172.
Vând cauciucuri de vară, iarnă,
jante de aluminiu şi de tablă. Tel.
0749-044785.
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 pompe electrice alimentare benzină şi diesel, injectoare,
capete distribuitoare. Tel. 0744852658.
Vând Dacia 1310 în stare foarte
bună, an 1989, verificarea expiră în
2015, 2000 € neg. Tel. 0729-592444

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,ap. 3 funcţionează o
firmă pentru dispozitive medicale, decontate prin Casa de
Asigurări de Sănătate CS - proteze, orzteze, corset, ghete
ortopedice, saci de colosomie, cărucioare. Program în fiecare
marţi între orele 14.15 - 17.00.
Persoană de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei,
tel. 0751-486304 la orice oră.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
39 lei ............. 6 luni
54 lei ............. 9 luni
78 lei ............. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Un abonament costă:

Abonamentele se pot face la factorii poştali din judeţ.

Anunturi
,
Oferte-Cereri
de Serviciu

Angajăm personal cu experienţă
în domeniul execuţiei mobilierului
din lemn masiv, tâmplari, vopsitori,
finisor, maşinişti. La nevoie se poate
asigura şi cazare. Tel. 0722-288036
Caut loc de muncă în Reşiţa,
preferabil Govândari, îngrijesc copii.
Tel. 0355-415185, 0786-483218,
0747-468797. (RR)
Îngrijesc, în Reşiţa, copii sau
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.
Ofer pentru studenţi cu cunoştinţe în internet marketing şi reţele
socializare, instruire şi colaborare
promovare website turism nisa
www.visitfactories.com, recompense. Tel. 0742-773016.
Tund câini/tuns, spălat, coafat,
tăiat, unghii, în Reşiţa. Tel. 0786112763.
Transport marfă: mobilă, materiale de construcţii, lemne, moloz,
colete etc. Tel. 0745-274929.
Instalator profesionist montezcentrale termice, chiuvete, wc-uri,
cabine duş, robinete, căzi baie,
coloane apă rece şi caldă, apometre
etc. Tel. 0740-520382.
Electrician schimb tablouri
electrice, siguranţe automate, prize,
doze, lustre, aplici, întrerupătoare,
neoane, reparaţii electrice. Tel.
0728-813340.
Execut case din lemn cu perete
chertat de 45 mm podea şi asterita
de 25 mm, asigur tâmplăria şi
montajul, preţ 90 €/mp. Tel. 0744210215.
Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Persoană fizică transport nisip,
şort, balastru, moloz, lemne, la cele
mai mici preţuri. Camionetă 3,5 tone. Tel. 0742-68173, 0763-160879.
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 tâmplar PFL pentru
amenajare casă. Tel. 0744-577460.
Transport la domiciliu gunoi de
grajd putred, 8 lei sacul. Tel. 0743092858.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
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.

Matrimoniale
Pensionar, intelectual, văduv,
60/180/85, caut sufletul pereche
sau măcar compatibil. Tel. 0749366970.
Bărbat 52 ani, fără obligaţii,
1,75, doresc cunoştinţă doamnă
maxim 50 ani, pentru prietenie,
eventual căsătorie. Tel. 0725348218.
Bărbat 55 ani doresc să cunosc
doamnă până în 60 ani din oraş sau
de la ţară, pentru o relaţie serioasă.
Tel. 0743-992792.
Bărbat foarte tandru caut
amantă prezentabilă până la 45 de
ani. Tel. 0725331245.

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: casier: 1; lucrător comercial: 1; primitor-distribuitor
materiale şi scule: 1; şef serviciu comerţ cu ridicata şi cu amănuntul: 1;
vânzător: 1;
ANINA: vânzător: 1;
BOCŞA: îngrijitor animale: 3; lucrător comercial: 2; muncitor
necalificat în industria confecţiilor: 1;
BĂILE HERCULANE: agent de securitate: 1; bucătar: 11;
cameristă hotel: 1; director de hotel: 1; fochist la cazane de apă caldă şi
cazane de abur de joasă presiune: 1; îngrijitor clădiri: 1; muncitor în
activitatea de gospodărire a şpanului: 1; operator la roboti industriali: 1;
ospătar (chelner): 11; recepţioner de hotel: 4; salvamar: 1;
CARANSEBEŞ: dulgher (exclusiv restaurator): 1; electrician de
întreţinere şi reparaţii: 1; fierar betonist: 1; lucrător bucătărie (spălător
vase mari): 1; manipulant mărfuri: 2; maşinist la maşini mobile pentru
transporturi interioare: 1; muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide şi semisolide: 5; oficiant poştă telegrame: 1; operator la maşiniunelte semiautomate şi automate: 1; sudor: 1;

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

ORAVIŢA: gaterist la tăiat buşteni: 1; vânzător: 1;
TOTAL JUDEŢ: 63

(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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Gabriela Bunda - femeia care a reuşit
să transforme o meserie în artă
Atunci când pasiunea pentru ceea ce faci nu
contabilizează timp pierdut, bani, oboseală,
dezamăgiri, această pasiunea se transformă în artă.
Despre arta frumosului a învăţat Gabriela Bunda prin
propriile strădanii în cei 11 ani de când este specialist
în coafat. Deşi n-a profesat de la început în acest
domeniu, spune că de mică a cochetat cu asta, iar
sora i-a fost modelul pe care şi-a exersat imaginaţia
până când a decis să urmeze un curs de coafor la
AJOFM. Se pare că acel curs de calificare i-a
deschis drumul spre ceea ce avea să devină, o
profesionistă în acest domeniu. Singurul ei regret
este că nu a investit în ea însăşi decât în ultimii 11 ani
de activitate în domeniul esteticii, ani fructuoşi care
au însemnat specializări în ţară şi în afară, totul din
proprii ei investiţii materiale.
Părul este folosit pentru a semnaliza identitatea
socială, culturală si etică, modelându-se după
tendinţele modei si folosit chiar pentru a determina
statutul social in ţările mai puţin dezvoltate, dar Gabi
Bunda a făcut din coafatul părului o artă care încântă
şi defineşte, care aduce mulţumire şi recunoaştere
pentru rezultatul muncii sale.
Arta coafării pe care a perfecţionat-o în toţi aceşti
ani a însemnat de fapt multă muncă, chiar şi în weekend-uri, renunţare la concedii, participări la cursuri şi
seminarii în ţară şi străinătate. A absolvit apoi studiile
la UCECOM Spiru Haret din Cluj-Napoca şi alte
specializări, pentru că spunea Gabi, consideră
important să se ridice la nivelul aşteptărilor clientelor
sale iar investiţia pe care o face în ea însăşi o
defineşte pe ea ca şi profesionist şi îi satisface
dorinţa de a cunoaşte cât mai multe tehnici de tuns,
coafat, vopsit şi chiar în consiliere, pentru că de cele
mai multe ori îşi consiliază clientele în alegerea
tipului de coafură şi a culorii părului.
Mulţumirea pe care o are este că multe din
clientele ei au încredere deplină în ea şi îi lasă mână
liberă în tot ceea ce ţine de estetica părului lor, pentru
că un adevărat profesionist ştie să adapteze coafura
sau vopsitul părului personalităţii clientei şi Gabi
chiar excelează în asta. "Meseria de coafor cere
profesionalism ceea ce înseamnă nu numai să tunzi
bine, ci să ştii să-ti asculţi clienta, să-ti sfătuieşti
clientele despre coafura care li se potriveşte cel mai
bine sau ce culoare de păr le avantajează iar
comunicarea este un mare atu".
Între timp a devenit trainer pentru două mari
branduri de vopsea de păr şi a ajuns acolo de unde a
plecat, la AJOFM dar de data asta ca şi specialist
care-i îndrumă pe alţii în deprinderea acestei
profesii. "Foşti ucenici care au învăţat de la mine se
descurcă foarte bine, dar rămâne la latitudinea lor
dacă apreciază sau nu ceea ce am făcut eu pentru
ei, le-am asigurat o meserie", precizează Gabi
Bunda.
A participat la numeroase cursuri de
perfecţionare organizate de către brand-ul pentru

care este trainer pentru zona de Vest, cursuri
organizate la Timişoara, Arad, Craiova, Oradea,
Târgu Jiu, Slatina Olt şi chiar Chişinău.
În străinătate a participat la congrese de coafură
în Turcia, unde vin specialişti în coafat din toată
lumea şi la seminarii în Croaţia unde se desfăşoară
show-uri deosebite realizate de coafori profesionişti
din toate ţările.
Gabi Bunda a urmat chiar şi cursurile celui mai
bun hair stylist pe tunsoare de la noi din ţară, Cătălin
Lungu, profesor al Academiei Vidal Sasson din
Londra, Anglia.
În urma unui concurs de culoare şi tunsoare a
apărut într-o cunoscută revistă de specialitate de la
noi din ţară. De altfel în fiecare an brand-ul pe care-l
reprezintă, ca şi trainer, organizează concurs de
culoare şi tunsoare la care ea a primit de-a lungul
timpului numeroase premii.
Ultima mare realizarea, dar şi un vis al ei devenit
realitate, a fost participarea la un curs de excepţie
organizat de cel mai bun coafor în aranjarea părului
lung, hair stylist Patrik Cameron, la Londra, care în
urma unui work shop a felicitat coafura realizată de
Gabi, ceea ce a fost pentru ea o bucurie imensă. De
altfel, îşi doreşte ca pe viitor să participe la cât mai
multe cursuri de specializare în afara ţării.
Şi pentru că vrea să dăruiască şi altora din
bucuria ei de a crea frumos, în fiecare an, de Ziua
Femeii, organizează un show cu prezentare de
coafuri profi sau avangarde, cu o temă bine aleasă şi
cu detalii puse la punct în ceea ce priveşte ţinuta şi
machiajul modelelor care-i prezintă coafurile. Acest
gen de show este singular în judeţul nostru şi are o
semnificaţie profundă pentru stilista Gabi Bunda,
show-ul fiind realizat în memoria mamei sale.
Curajul şi dorinţa de a se perfecţiona au
determinat-o să răspundă oricărei provocări şi ori de
câte ori o clientă o întreba dacă ştie să realizeze o
anumită coafură sau să aplice o anumită tehnică era
prima care răspundea provocării chiar dacă nu mai
făcuse niciodată ceea ce clienta îi cerea, iar
rezultatele erau pe măsura aşteptărilor şi chiar mai
mult. Talentul înnăscut a determinat-o să se
aventureze în realizarea celor mai extravagante
tipuri de coafuri sau culori de păr şi realizările sale să
uimească şi pe cei mai cunoscuţi coafori din ţară şi
din afară.
Fire activă, mereu preocupată de a deprinde ce e
nou în domeniu, se lansează în proiecte şi provocări
şi nu uită să-şi urmeze visul. Ultimul vis pe care şi-l
va materializa curând este deschiderea propriului
salon de coafură, un salon elegant realizat într-un
design unic în stil baroc şi puternice influenţe gotice,
vis în care, spune ea, a investit foarte mulţi bani,
imaginaţie şi energie, dar care merită pentru că e
lumea ei, o lume în care îşi doreşte să exceleze cu
profesionalism şi dăruire.
Elena Franţ

Invitaţie
În perioada 15 aprilie - 14 septembrie 2014 GEC Nera
implementează proiectul Cascada Bigăr, promotor pentru creşterea
gradului de acceptare al Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa la
nivelul comunităţilor locale finanţat de către Fundaţia pentru
Parteneriat şi MOL România prin programul Spaţii Verzi ANP.
În cadrul implementării proiectului se va sărbători în data de 22 mai
a.c, începând cu ora 11.00, la Sala Cazino a Teatrului Vechi „Mihai
Eminescu” din Oraviţa, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A BIODIVERSITĂŢII
cu următoarea agendă:
l Prezentare generală a Parcului Naţional Cheile Nerei Beuşniţa din
partea Administraţiei Parcului.
l Simpozion destinat prezentării şi discuţiilor interactive privind
valoarea şi importanţa biodiversităţii Parcului. Prezintă reprezentanţi ai
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Regele Mihai I al României din Timişoara care în prezent întocmeşte
planul de management al Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa.
l Prezentare din partea Grupului Ecologic de Colaborare Nera a
conceptului de mini potecă tematică care urmează a fi implementat în
zona rezervaţiei naturale Izvorul Bigăr.
În cazul în care există persoane interesate şi disponibile să
participe sunt invitate la această acţiune a Grupului Ecologic de
Colaborare Nera.
dr. ing. Cornel Popovici Sturza - preşedinte, director executiv

S@pt@mâna aceasta România se
recreeaz@ prin voluntariat!
Săptămâna Na ţional ă a Voluntariatului (SNV) edi ţia a
treisprezecea a debutat luni, 12 mai 2014, sub coordonarea naţională a
Pro Vobis - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat. Peste 360
de activităţi cu, pentru şi despre voluntari vor fi organizate timp de 7 zile
în 105 localităţi din 38 de judeţe şi capitală, de către 135 de parteneri
locali - ONGuri, instituţii de învăţământ, autorităţi publice şi grupuri
informale. SNV se încheie duminică, 18 mai, cu activităţi recreative şi
de premiere a voluntarilor la nivel local.
Organizatia Salvati Copiii Resita este inscrisa in calendarul SNV cu
trei activitati: ”Voluntariatul, o resursa de succes” pentru promovarea
voluntariatului in randul tinerilor (13 mai 2014), „Sanatate prin miscare”
pentru promovarea miscarii in comunitate (14 mai, Centrul Civic, ora
15.30), „Voluntar scolar in imagini” - organizarea unei expozitii de
fotografie care prezinta activitatile de voluntariat, promovare in randul
copiilor si a parintilor. (Scoala Nr 2 Resita, 15 mai, ora 12). Va invitam
pe pagina noastra de facebook Salvati Copiii Resita - sectiunea fotografii/albume- unde veti gasi imagini de la actiunile desfasurate. Pentru
mai multe detalii ne puteti contacta la e_mail vladut_elisaveta@
yahoo.com sau telefon 0722504775 (Vladut Elisaveta).
Vă invităm pe www.voluntariat.ro/snv - secţiunea Calendar - unde
găsiţi detalii despre SNV şi informaţii despre evenimentele organizate
de partenerii locali, pe care vă încurajăm să îi contactaţi.

Deschide-]i inima, înva]@ s@ iube}ti
Deoarece numarul persoanelor infectate cu virusul Hiv
a crescut in Judetul Caras-Severin , Asociatia Familiilor
Anti-Hiv "Inocenta si Speranta" din Resita finantat de
Federatia UNOPA- Bucuresti in colaborare cu voluntarii
asociatiei elevi la Liceul Mircea Eliade din Resita deruleaza
campania de informare "Deschide-ti inima, Invata sa
iubesti". Campania de informare se deruleaza in Municipiul
Resita din data de 15.05.2014 pana in 30.04.2015. Se vor inparti
pliante cu sloganul "Infectia cu Hiv/Sida" persoanelor aflate pe strada,
in parcuri, in magazine si in scoli.
Presedinte Asociatie, Agape Petrica

Joi/15 Mai

Vineri/16 Mai

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+14ºC
+6ºC

Oraviţa +8ºC
+3ºC

pe următoarele

+10ºC
+4ºC

11 zile
Luni, 19 Mai

8

+13ºC
+4ºC

Reşiţa

+18ºC
+9ºC

Sâmb@t@/17 Mai
Timişoara

Caransebeş

+19ºC
+6ºC

Reşiţa

+18ºC
+9ºC

Oraviţa +13ºC
+5ºC

Miercuri, 21 Mai

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+17ºC
+7ºC

+20ºC
+11ºC

+17ºC
+5ºC

Joi, 22 Mai

Vineri, 23 Mai

Caransebeş
Reşiţa

+20ºC
+6ºC

Oraviţa +16ºC
+7ºC

Oraviţa +14ºC
+5ºC

+16ºC
+5ºC

Marţi, 20 Mai

Duminic@/18 Mai

+19ºC
+6ºC

Sâmbătă, 24 Mai

Duminică, 25 Mai

Reşiţa

+18ºC/+9ºC

+22ºC/+13ºC

+23ºC/+13ºC

+21ºC/+13ºC

+23ºC/+14ºC

+24ºC/+15ºC

+21ºC/+13ºC

Timişoara

+23ºC/+12ºC

+27ºC/+13ºC

+29ºC/+14ºC

+28ºC/+14ºC

+29ºC/+14ºC

+29ºC/+15ºC

+24ºC/+12ºC
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