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Imobiliare
Închiriez apartament cu 2
camere mobilat şi utilat complet.
Preţ 110 € lunar. Tel. 0728-568448.
Vând urgent casă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, hol,
cămară, anexe, fântână, grădină
mare cu pomi fructiferi, situată lângă
lac, aproape de staţia auto. Preţ
18.000 €. Tel. 0764-422757.
Vând 5.500 mp teren intravilan,
bun pentru construcţii şi apicultură,
în Boc şa, zona furnicular, în
aproprierea şoselei naţionale şi
utilităţi. Preţ neg. Tel. 0255-527935.
Vând casă recent renovată, în
sat Duleu, la 35 km de Reşiţa, 1234
mp cu grădină mare şi curte, apă
curentă de la fântână proprie, canalizare proprie, complet mobilată şi
utilată. Preţ 21.000 € neg. Tel. 0730583029, 0771-517394.
Vând casă 2 camere, curte,
garaj, magazie de lemne, grădină +
apartament 3 camere, bucătărie,
baie, apă, gaze, toate separat la
curte comună. Preţ foarte avantajos.Tel. 0723-896992, 0723-863034
Închiriez apartament 2 camere
zona Luncă, pe lângă Poliţie. Tel.
0355-408066.
Vând apartament centru, 2
camere, Reşiţa. Tel. 0355-411785,
0747-096075, 0771-669426.
Închiriez apartament 3 camere,
str. Făgăraşului bl. 23 parter, ideal
pentru birouri, preferabil pe termen
lung. Preţ 300 €/lună. Tel. 0726380420.

Schimb/vând casă în Dognecea
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faian ţ ă, u ş ă metalică,
grădină. Preţ 18.000 € sau schimb
cu garsonieră cu balcon. Tel. 0255236325.
Vând casă cu etaj, 4 camere, 2
băi, bucătărie + demisol locuibil,
centrală cu gaz, curte cu acces auto,
termopane noi, izolat termic, în
Luncă, zona Îndesire, la 5 minute de
facultate. Preţ 76.000 €. Tel. 0745481773.
Vând casă la Secăşeni, în
centru, cu 3 camere, curte mare,
grădină mare, pivniţă, anexă pentru
animale, 16.000 € neg. Tel. 0731191130. (RR)
Vând în Folea, Timiş, casă 3
camere, bucătărie, anexe, fântână
cu apă din izvor, grădină, curte 1434
mp, este construită din văiugă şi
cărămidă, 11.000 € neg. Tel. 0785807289. (RR)
Vând la Deze şti cas ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)
Vând casă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faianţă, anexe, grădină, curte 1000
mp, pomi fructiferi, 12.000 € neg sau
schimb cu garsonieră sau apartament 2 camere, ofer diferenţa. Tel.
0355-883833, 0766-411829. (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)

Preţ 1,5 lei
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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, moară de măcinat, circular, cazan ţuică, grădină
mare cu 50 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,
0721-157588. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 camere, decomandat, gresie, faianţă, podele laminate, termopane, centrală,
izolaţie interioară, uşile schimbate,
renovat recent, 30.500 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)
Vând la Bărbosu casă 2 camere,
bucătărie, cămară, 2 grădini cu pomi
fructiferi, 8000 € neg. Tel. 0744381141. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Bl. Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperiş, mobilat,
geamuri termopan, centrală termică, izolat interior şi exterior, 23.000 €
neg. Tel. 0726-818134. (RR)
Vând la Timişoara garsonieră în
Badea Cârţan, 22.000 € neg. Tel.
0722-129295. (RR)
Vând în Moldova Veche casă şi
teren de 500 mp, cu ieşire la Dunăre, 6000 € neg. Tel. 0744-247417.
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere, bucătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2 băi, 2
balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
25.000 € neg. Tel. 0769-212428,
0770-546592. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă 3 camere, bucătărie, bucătărie de vară, beci, anexe, 50.000
€ neg. Tel. 0765-637290. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă cu 3 camere, bucătărie,
baie, pivniţă, centrală, amenajată,
grădină, curte, 43.000 € neg. Tel.
0724-092631. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă compusă din 3 camere,
bucătărie, hol, 2 băi, garaj, centrală
plus o sursă alternativă de încălzire,
42.000 € neg. Tel. 0749-906588. (rr)

ISSN 1454-1734

civica

PUBLICITATE
Vând în Reşiţa, Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, 17.700 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând la Cara şova cas ă 4
camere, 2 coridoare, 1 salon
neterminat, curte mare, grădină,
60.000 €. Tel. 0753-771297. (RR)
Vând apartament de lux, central,
în vilă, 3 camere, complet renovat,
centrală proprie, pretabil prima
casă. Tel. 0731-771313.
Vând sau schimb casă Bocşa
Montană, 3 camere, bucătărie, baie,
coridor, debara, gresie, faianţă,
podele laminate, centrală termică,
termopane, terasă, anexe, curte,
grădină, pomi fructiferi, acces auto,
sau schimb cu apartament în Reşiţa
confort 1 etaj 1 sau 2. Tel. 0771449583.
Vând urgent apartament 2
camere decomandat, central ă,
termopane, zonă liniştita, în Micro 3.
Tel. 0770-360605.
Vând urgent apartament 3
camere decomandat, îmbunătăţit,
centrală, termopane, 2 băi, izolat pe
interior. Tel. 0770-360605.
Vând apartament 2 camere
confort 1 decomandat, zona
Universalul Vechi, etaj 1, două băi,
două balcoane, fără îmbunătăţiri,
merită văzut. Preţ 26.000 € neg. Tel.
0722-870707.
Vând apartament 3 camere,
izolaţie termică, centrală, ferestre
termopan, parchet, podele laminate, gresie, faianţă, uşi schimbate
şi bucătărie mobilată. Tel. 0770538111, 0745-932492.
Vând garsonieră zona Victoria,
32 mp, renovată. Preţ 9.900 €. Tel.
0720-739223.
Vând apartament Reşiţa, zonă
centrală, 3 camere, conf. 1. Preţ
negociabil direct. Tel. 0770-910044,
0355-408713.
Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, îmbunătăţit, parţial
mobilat. Preţ 22.500 € neg. sau
schimb cu casă. Tel. 0724-761770.
Vând garsonieră 2 camere,
cămin. Preţ 8.500 € neg. Tel. 0751381558.

Atitudinea cetăţenească.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Tabăra naţională de icoane pictate, măşti tradiţionale şi artă textilă
Ediţia a IV-a
Perioada de desfăşurare: 2 - 8 iulie 2014
Loc de desfăşurare: Centru de agrement Râul Alb, situat la 18 km de Reşiţa în judeţul
Caraş-Severin.
Organizatori: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin, Ministerul
Tineretului şi Sportului, Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii
Tradiţionale Caraş-Severin şi Centrul de Voluntariat Reşiţa
Coordonator proiect: Daniela Lupşan, consilier pentru tineret
Participanţi: 90 de tineri cu vârsta minimă de 14 ani, selectaţi la nivel naţional pe baza
formularului de candidatură. În acest an avem participanţi din Bucureşti, din judeţele:
Argeş, Sibiu, Galaţi, Timiş, Mehedinţi, Arad, Bihor, Vâlcea, Caraş-Severin, Dolj, Cluj şi
Hunedoara.
Trainerii la atelierele de: icoane pictate pe sticlă, icoane pictate pe lemn, măşti
veneţiene, artă textilă, departamentul de presă sunt: Ecaterina Tudor, Tomi Radcu, Elena
Hăbăşescu, Ramona Szucsik, Marius Tudor.
Descriere: Proiectul urmăreşte valorificarea tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor
populare, ca o alternativă de educaţie nonformală, formare, dezvoltare şi susţinere a
unor abilităţi şi deprinderi a tinerilor.
Prin această tabără venim în întâmpinarea celor care caută un spaţiu în care sa îşi
dea frâu imaginaţiei şi creativităţii şi să îşi dezvolte abilităţile în domeniul artei alternative.
Arta alternativă presupune utilizarea inovativă a unor materiale tradiţionale şi folosirea
materialelor neconvenţionale în procesul de creaţie artistică. Astfel pe perioada celor 6
zile de tabără tinerii doritori şi dispuşi să experimenteze vor beneficia de îndrumarea
echipei coordonatoare având la dispoziţie: sticlă, blaturi de lemn, pensule, culori,
materiale ceramice, materii prime din ghips, hârtie, fimo, textile, sfoară şi materiale
reciclabile, culori acrilice, accesorii decorative şi unelte pentru prelucrarea acestora.
(continuare în pagina 3)
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Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa în colaborare cu
Asociaţia Român ă pentru Reciclare RoRec
organizează sâmbătă, 5 iulie 2014, o campanie de
colectare, de la domiciliu, a deşeurilor provenite de
la echipamente electrice şi electronice (DEEE).
În categoria ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
ŞI ELECTRONICE (DEEE) sunt incluse deşeurile
provenite de la:
l Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:
frigidere, congelatoare, maşini de spălat rufe,
uscătoare de haine, maşini de spălat vase, maşini de
gătit, sobe electrice, plite electrice, cuptoare cu
microunde, aparate electrice de încălzit, radiatoare
electrice, alte aparate de uz casnic de mari
dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a
paturilor, a scaunelor şi a fotoliilor, ventilatoare
electrice, aparate de aer condiţionat;
l Echipamente de larg consum: aparate de radio,
televizoare, camere video, aparate video, amplificatoare audio;
l Aparate de uz casnic de mici dimensiuni: aspiratoare, aparate de curăţat covoare, alte aparate de
curăţat, aparate de cusut, tricotat, fiare de călcat,
aparate de prăjit pâine, friteuze, maşini de măcinat
cafea, filtre de cafea, cuţite electrice, aparate de tuns
părul, uscătoare de păr, periuţe de dinţi, aparate de
ras, aparate pentru masaj şi alte aparate de îngrijire
corporală, ceasuri deşteptătoare, ceasuri de mână,
cântare;

l Echipamente informatice şi de telecomunicaţii:
unităţi centrale, minicalculatoare, imprimante, calculatoare personale (inclusiv unitate centrală, mouse,
monitor şi tastatură), calculatoare portabile (inclusiv
unitate centrală, mouse, monitor şi tastatură),
calculatoare mici portabile (calculatoare foarte mici,
portabile cu ecran sensibil-notebook), calculatoare
electronice, imprimante, fotocopiatoare, maşini de
scris electrice şi electronice, calculatoare de
buzunar şi de birou, faxuri, telexuri, telefoane,
telefoane fără fir, telefoane celulare, roboţi telefonici,
baterii de orice dimensiuni;
l Unelte electrice şi electronice: maşini de găurit;
l Jucării: trenuri electrice sau maşini de cursă în
miniatură, console portabile de jocuri video, jocuri
video.
Persoanele, care doresc să predea deşeuri
provenite de la echipamente electrice şi electronice,
pot apela până sâmbătă inclusiv, între orele 09.0015.00, următoarele numere de telefon:
l RoRec 0800 444 800 - număr apelabil gratuit din
orice reţea de telefonie fixă sau mobilă, 0751 302119
l Primăria Municipiului Reşiţa - 0255/211 692
interior 173, 0255/210 258.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Reşiţa la numerele de telefon:
0255-211 692 interior 173, 0255-210 258 sau prin email la adresa: mediu@primariaresita.ro.

Donaţie pentru Muzeul Banatului Montan

02 iulie 2014, este o zi importantă pentru Muzeul
Banatului Montan din Reşiţa, întrucât Inspectoratul de
Poliţie Judeţean Caraş-Severin, reprezentat prin domnul
c o m i s a r - ş e f Av r a m Vi o r e l , î m p u t e r n i c i t ş e f u l
inspectoratului, a donat către această instituţie culturală 61
de arme care au fost confiscate în cursul anului 2013 de la o
persoană privată din judeţ, aceasta deţinând ilegal armele.
Din colecţia donată fac parte piese rare care datează
din secolele al XVIII-lea, al XIX-lea şi al XX-lea, constând în
pistoale cu cremene, pistoale cu percuţie, revolvere, arme
de vânătoare, precum şi alte arme. Bunurile donate
muzeului vor face parte dintr-o colecţie care va fi expusă
pentru a putea fi admirată şi apreciată la justa ei valoare.

Povestea continu@ }i ^n acest an: Festivalul Drume]ii Montane
Festivalul Drumetii Montane se va desfasura in
perioada 01-03 august 2014 la Complexul Turistic
"Cheile Butii", din Masivul Retezat. Asociatia Drumetii
Montane & Jnepenii, organizatorii evenimentului au
ales pentru cea de-a treia editie a concursului un traseu
ce strabate tinutul legendelor, unde zmeii inaripati
rapeau domnite suave, iar flacaii viteji ii invingeau in
lupta dreapta, un taram in care haiducii se intalneau pe
marginea lacului Bucura si ascundeau comorile in
apele acestuia, un loc ce a fost candva insula
dinozaurilor pitici. Fiecare editie a Festivalului Drumetii
Montane a fost pentru organizatori o provocare, o
incercare rasplatita de numarul tot mai mare al
concurentilor sositi din toata tara, ce au plecat cu
zambetul pe buze si cu dorinta de a reveni.

In acest an vom scrie impreuna o fila in legendele
Retezatului, fiecare dintre noi fiind protagonistii
acesteia: organizatorii s-au erijat in Flacaii Viteji,
categoriile Open si Family au primit roluri de Haiduci,
Domnitele Suave vor fi fetele inscrise in categoria
dedicata, cei mai sportivi dintre noi, Elite si Veteranii vor
interpreta rolurile Zmeilor Inaripati, iar categoriile Copii
si Juniori vor deveni Dinozaurii Pitici.
Concurentii vor forma echipe de cate 3 persoane si
vor participa la activiati precum: un program de
inviorare, o drumetie montana, escalada, cunostinte
turistice, proba culturala si alte probe surpriza.
Dimineata de sambata va incepe cu un programul
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de inviorare ce-ti pune sangele in miscare si te ajuta sa
parcurgi drumetia in cel mai scurt timp!
In cadrul probei de RAID MONTAN echipele vor
strabate un traseu turistic, si vor urca la 2014 m pe
Varful Piatra Iorgovanului.
Proba de escalada va fi o proba de indemanare in
executarea nodurilor de baza in alpinism, iar orientarea
se va realiza pe o harta speciala, unde participantii vor
utiliza harta si busola. Cunostinte Turstice este o proba
in care echipele vor raspunde la 20 de intrebari grila, ce
se regasesc pe site-ul festivalului
festival.drumetiimontane.ro
Seara se va incheia cu un program cultural, ce va
cuprinde cantece, poezie si scenete umoristice.
Pentru a participa la activitatile din cadrul
Festivalului Drumetii Montane din acest an, cei sositi
trebuie sa aiba un echipament minim obligatoriu:
individual: incaltaminte cu talpa aderenta, lanterna,
fluier si pelerina de ploaie, iar cei pe echipa: aparat
foto/telefon cu camera, busola, trusa sanitara, bidon
pentru apa, rucsac si sursa de foc.
Probele se vor desfasura in conformitate cu regulamentul Competitiei Nationale de Turism Sportiv „STAFETA MUNTILOR". La festival poate participa orice persoana, indiferent daca doreste sa participe la activitati sau,
pur si simplu, sa petreaca un weekend in natura.
Activitatile organizate in cadrul acestui festival sunt
gratuite. Participand la activitati veti obtine puncte iar la
final cei mai meritosi dintre concurenti vor fi premiati cu
premii substantiale oferite de catre sustinatorii
festivalului: Ch-Center Hosting, Dwyn.ro , Lew.ro,
Doppelherz, VitalisGroup.ro, AuroMedia, Biroul de
Avocatura Cuculis si Asociatii, MobilaDalin, Touch
Antibacterial, Belkin International Inc, Craimont, IBU
Publishing, Piticlic, O & R Bacau, Mozartinno,
ListaFirme.ro, Elmo-Print, MagazinulArtistilor.ro, A-Z
Cursuri, Hotel Pestera, CEDES Cercetare Dezvoltare.
Parteneri Uniunea Nationala a Studentilor din
Romania, Music Channel Romania, Complexul Turistic
Cheile Butii, Parcul National Retezat, Regia Nationala a
Padurilor Romsilva.
Mai multe informatii despre festival puteti afla
accesand: www.festival.drumetiimontane.ro

Melancolie }i istorie. O farmacie cu
iz de secol XIX d@inuie la Oravi]a
Un oraş ca o carte de istorie, aşa ar trebui descris oraşul Oraviţa, o
mică urbe despre care în prezent nu se mai spune nimic şi în care
neajunsurile au luat pulsul de odinioară al oraşului. Cu toate acestea
cine are prilejul să cunoască acele locuri şi edificii umbrite de istorie va
înţelege cu adevărat că aici cândva viaţa economică, socială, culturală
avea se desfăşura după reguli bine stabilite.

Un astfel de loc ce stă mărturie vieţii şi activităţii de acum două
veacuri este prima farmacie montanistică din ţară, documentată ca
fiind activă din 1763. Pe atunci Oraviţa era centru administrativ-economic al Banatului Montanistic.Era o farmacie destinată muncitorilor
din zonă. Într-o clădire veche, la nr. 337, pe o stradă ce astăzi poartă
numele poetului Mihai Eminescu, azi monument istoric, funcţiona
„farmacia de mână” a şpiţerului Winter. Vechimea din 1763 a clădirii
farmaciei e menţionată într-un act de plăţi la o bancă locală, datând de
la finele veacului al XIX-lea, după cum precizează Ionel Bota, directorul
Centrului Cultural Teatrul Vechi Mihai Eminescu din Oraviţa.
În 1796 un act fundaţional atestă intrarea în activitate a farmaciei de
la Oraviţa, prima farmacie montanistică din Banat şi din spaţiul
românesc. Clădirea are cea mai veche reprezentare într-o gravură din
1838 realizată de pictorul Richard Peuchta, iar istoria şi evoluţiile
activităţilor farmaciei poate fi cunoscută prin chiar biografia
profesională a reprezentanţilor familiei Knoblauch, Karl Knoblauch
fiind primul farmacist al celebrei „dinastii” de farmacişti orăviţeni.
Pe atunci farmacia nu avea doar rolul de a comercializa medicamente, farmacistul oferind şi servicii medicale echivalente unui medic
generalist al zilelor noastre. Activitate era atât de intensă încât Serviciul
Sanitar Montanistic este mutat de la Timişoara la Oraviţa. De remarcat
este şi faptul că în anul 1838, în laboratorul farmaciei, Karl Knoblauch şi
prietenul său, medicul Gheorghe Roja, prepară vaccinul antivariolic
Un alt fapt care întăreşte importanţa activităţii farmaceutice
orăviţene din acele vremuri este şi acela că farmacistul colaborează cu
un anume Pavel Vasici şi analizează apele termominerale de la Ciclova
Montană şi sprijină astfel relansarea producţiei Fabricii de Bere.
Farmacia a activat până în 15 aprilie 1949, ultimul farmacist având
tot prenumele Augustin.
"Respectul localnicilor pentru tradiţiile acestei mari familii bănăţene
au făcut ca nimeni să nu se atingă de diversele reprezentări ale
blazonului, expuse în incinta farmaciei, ca şi de sigla oficială a
farmaciei, care datează din 16 februarie 1855 cu denominarea „La
Vulturul Negru” („Zum Schwarzen Adler/Fekete Sas”)", a precizat
istoricul Ionel Bota.
Astăzi, Farmacia Knoblauch e secţie a Muzeului de Istorie a Culturii
Oraviţa - Valea Caraşului, păstrând denumirea independentă de
Muzeul de Istorie a Farmaciei Montanistice Bănăţene.
Exponatele aflate în farmacie şi care determină orice vizitator ce-i
trece pragul să simtă izul unei epoci fermecatoare, sunt culese de la
colecţionarii din zonă şi au o însemnătate istorică incontestabilă.
Piesele rare sunt expuse la loc de cinste pe rafturile mobilierului
original, deasupra tronând ceasul care are aceeaşi vechime ca şi
farmacia. Farmacia orăviţeană a avut statutul unei instituţii utile pentru
tot ţinutul iar membrii familiei sunt foarte cunoscuţi, apreciaţi şi
solicitaţi. Nu ezitaţi să retrăiţi două secole de activitate farmaceutică la
Oraviţa vizitând expoziţia de istorie a farmaciei bănăţene. Dureros este
faptul că dacă nu se găseşte un pasionat de istorie care să preia toate
aceste valori şi să investească în acest Muzeu, aceste "comori" ale
trecutului vor dispărea fără urmă şi va fi ştersă şi ultima filă de istorie
farmaceutică din Banat şi din ţară.
Elena Franţ

Modific@rile }i complet@rile la Legea Educa]iei nr. 1/2011
Principalele prevederi ale OUG nr. 49/2014 privind modificările şi completările la Legea Educaţiei
nr. 1/2011, care vizează stabilitatea sistemului de
învăţământ şi creşterea performanţei acestuia
În şedinţa de Guvern din data de 26 iunie a fost
adoptată OUG nr. 49/2014. Actul normativ a fost
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 486 din
data de 30 iunie.
Prin această Ordonanţă au fost corectate o serie
de erori şi de prevederi insuficient de bine
fundamentate din Legea Educaţiei Naţionale. Fără a
face niciun fel de rabat de la standardele de calitate
şi performanţă, acest act normativ este expresia
unei politici publice care vizează modernizarea şi
dezvoltarea graduală a sistemului de educaţie.
Prevederile Ordonanţei au fost solicitate în mod
repetat şi discutate cu reprezentanţii sindicatelor, ai
părinţilor, ai elevilor şi studenţilor, cu cadrele
didactice implicate. Ele vin în sprijinul profesorilor şi
al beneficiarilor sistemului de învăţământ.
Noile măsuri se vor aplica începând cu 1 septembrie 2014, asigurând predictibilitate sistemului.
Principalele măsuri ce vizează stabilitatea
sistemului de învăţământ şi creşterea performanţei
acestuia:
l Posibilitatea organizării celei de-a treia sesiuni a
examenului de Bacalaureat.
l Introducerea posibilităţii de a pregăti absolvenţii
de clasa a XII-a, care nu au promovat Bacalaureatul,
prin meditaţii instituţionalizate, care pot fi organizate
în licee sau instituţii de învăţământ superior. Pentru
prima dată li se acordă sprijin concret acestor elevi.
Plata profesorilor va putea fi asigurată fie din finanţarea de bază, fie din alte surse de finanţare, precum
programe pe fonduri structurale accesate de MEN.
l Posibilitatea prelungirii învăţământului profesional, peste limita de 3 ani, dacă agentul economic
organizator al programului consideră necesară
această măsură. O asemenea situaţie va fi
reglementată printr-un ordin de ministru referitor la
structura planului de învăţământ
l Parte a învăţământului terţiar, non-universitar,
învăţământul postliceal poate fi organizat în şcoli
postliceale/colegii postliceale, în cadrul liceelor cu
personalitate juridică sau în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior acreditate.
l Programul „A doua şansă", adresat persoanelor
care nu au frecventat şcoala sau care au abandonat
şcoala şi au depăşit limita de vârstă pentru
încadrarea în învăţământul obligatoriu, se extinde pe
toate nivelurile de învăţământ preuniversitar
obligatoriu, nu doar la nivel gimnazial, aşa cum în
mod greşit era specificat în LEN 1/2011.
l Elevii nu vor mai fi obligaţi să plătească pentru
eliberarea actelor de studii.
l Norma didactică pentru cadrele didactice cu o
vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul
didactic I şi cel din corpul profesorilor mentori, se
poate reduce cu 2 ore, săptămânal (de la 18 la 16
ore), fără diminuarea salariului.
l Anual, la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, se realizează evaluarea personalului didactic

de predare şi didactic auxiliar, în baza unei
metodologii stabilite de MEN.
l Titularizarea cadrelor didactice se face pe baza
unui concurs organizat de inspectoratele şcolare, cu
metodologie elaborată de MEN.
l Studenţii care intră în sistemul de învăţământ
superior românesc, în baza unor acorduri internaţionale, vor avea posibilitatea înmatriculării şi după 1
octombrie (se referă la cazuri excepţionale).
Universitatea îşi va putea, astfel, suplimenta locurile
cu până la 10% din capacitatea de şcolarizare.
Precizam că o astfel de procedură există în toate
universităţile din străinătate.
l S-a reglementat existenţa doctoratului cu
frecvenţă redusă. Această forma de învăţământ îi
are în vedere pe doctoranzii care, în acelaşi timp, au
un loc de muncă (în prezent, sunt mulţi doctoranzi în
această situaţie) şi nu pot participa la toate activităţile didactice aferente, aşa cum o fac aceia de la
locurile bugetate sau care beneficiază de burse. Precizăm că forma de învăţământ doctorat cu frecvenţă
redusă există şi în universităţi celebre din occident.
l Recunoaşterea masteratului didactic, în paralel
cu modulele I şi II de Psihopedagogie.
l În vederea creşterii performanţelor, instituţiile de
învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau prin
asociere, societăţi comerciale, fundaţii, asociaţii sau
unităţi de învăţământ preuniversitar, cu aprobarea
Senatului universităţilor şi în condiţiile legii.
l Clarificarea modului de funcţionare a Consiliului
de Administraţie la nivelul unităţilor de învăţământ,
astfel, preşedintele Consiliului de Administraţie va fi
directorul, iar la şedinţele acestui consiliu vor fi invitaţi
reprezentanţi ai sindicatelor. După caz, dacă tematica
o cere, vor fi prezenţi şi reprezentanţi ai elevilor.
l Deblocarea procesului decizional în Consiliul de
Administraţie: deciziile pot fi luate şi în prezenţa a
jumătate plus unu din membri, în acest caz fiind
necesar votul a două treimi din membrii Consiliului
de Administraţie. Precizăm că această completare a
legii a fost necesară ca urmare a faptului că în multe
unităţi de învăţământ nu se putea constitui Consiliul
de Administraţie, conform prevederilor iniţiale din
LEN 1/2011.
l Reglementarea numirii directorilor. Formula
prevăzută de Ordonanţă asigură un echilibru între
corpul profesoral, Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, autorităţile locale, reprezentanţii
părinţilor şi inspectoratul şcolar. Inspectoratul şcolar
are obligaţia să coordoneze procesul de ocupare a
posturilor de conducere, dar în comisie există numai
un reprezentant al inspectoratului. Ceilalţi membri
sunt desemnaţi de Consiliul profesoral, Consiliul de
Administraţie al şcolii şi autorităţile locale. Aceasta
formulă a fost discutată şi acceptată de toate părţile
implicate.
l În vederea accesării fondurilor europene, acolo
unde autorităţile locale solicită, cluburile şi palatele
copiilor pot trece, prin Hotărâre de Guvern, în
administrarea acestora, ceea ce presupune ca toate
cheltuielile de capital să revină autorităţilor locale.
Biroul de presă - MEN, 02.07.2014

Preciz@ri privind subiectele examenului de Limba }i literatura
român@ din cadrul Evalu@rii Na]ionale la clasa a VIII-a
Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că subiectele la proba de Limba şi literatura română din cadrul
Evaluării Naţionale, sesiunea iunie 2014, au fost realizate în concordanţă cu programa şcolară parcursă de
elevi şi cu prevederile metodologiei de examen. De asemenea, subiectele au avut un nivel de abordare
mediu, aşa cum a demonstrat-o procentul ridicat de elevi care au obţinut medii peste 5 (73,1%). În plus, pe
lângă pregătirea constantă de la clasă, susţinută de cadrele didactice, MEN a oferit elevilor modele de
subiecte similare cu acelea pe care le-au avut de rezolvat, încă de la sfârşitul lunii octombrie 2013, când au
fost publicate pe site-ul subiecte2014.edu.ro.
Prin simulările naţionale, la care au participat toţi elevii de clasa a VIII-a, MEN a avut ca obiectiv
familiarizarea acestora cu situaţia de examen.
Ca o menţiune specială, subliniem că în barem este precizat încă de la început: „Se punctează oricare
alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor." Cu alte cuvinte, baremul a permis corectorilor să
puncteze elevii pentru orice descriere corectă, în temă, a subiectelor tratate.
Biroul de presă - MEN

Tabăra naţională de icoane pictate,
măşti tradiţionale şi artă textilă

Universitatea de Vest din Timi}oara deschide
centru de înscriere }i admitere la Re}i]a
În baza strategiei sale de sprijinire a mediului preuniversitar şi a
acordului încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Universitatea de Vest
din Timişoara anunţă deschiderea a unui centru de înscriere şi admitere
pentru toate facultăţile sale, în REŞIŢA.
Măsura vine în sprijinul elevilor pentru a nu mai face deplasarea la
Timişoara, economisind astfel timp preţios şi resurse financiare.
Centrul de înscriere şi admitere din Reşiţa va prelua dosarele
candidaţilor în aceleaşi condiţii ca în Timişoara, aceştia fiind scutiţi de un
drum suplimentar.
“Face parte din strategia noastră a sprijini tinerii pe toate planurile.
Universitatea de Vest din Timişoara a demonstrat, în numeroase rânduri, o
implicare continuă şi consistentă în comunitate, venind cu soluţii la nevoile
acesteia. Îi invităm pe toţi cei care doresc o educaţie de nivel înalt, care să
răspundă cerinţelor internaţionale, să se înscrie la Universitatea de Vest,
să facă parte din Familia UVT”, spune rectorul Universităţii de Vest din
Timişoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea.
Astfel, cei interesaţi se pot înscrie, în perioada 15 - 17 iulie, la cur-surile
Universităţii de Vest din Timişoara şi la centrul din REŞIŢA situat în cadrul
Colegiul Naţional ”Traian Lalescu”, B-dul A.I. Cuza, Nr. 7.
Detalii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0256.592.124,
L-V, în intervalul orar 10.00-14.00, la adresa de email admitere@e-uvt.ro şi
pe pagina de Facebook, www.facebook.com/uvtromania
Debitoarea: S.C. Bella Doniza S.R.L., cu sediul social în oraş Oţelu
Roşu, str. Constructorilor, bl. J10, ap. 11, jud. Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la registrul comerţului Caraş-Severin J11/251/2012, număr
de înregistrare fiscală 30199399, 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 21.07.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 01.08.2014.
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
18.08.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 02.10.2014.
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 07.08.2014, 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 07.08.2014, ora
11:30 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
1601/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
Debitor S.C. Silrox Consulting 2008 S.R.L., cu sediul în sat
Bucova, com. Băuţar, nr. 67, judeţ Caraş-Severin, înmatriculată la ORC
Caraş-Severin sub nr. J11//582/2008, CUI24195805, 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 21.07.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 01.08.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 5 zile de la data publicării tabelului
în bpi.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
18.08.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 25.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din
Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
07.08.2014, ora 13,00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.
Lichidatorul în baza art. 20 lit. g din Legea 85/2006 convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
07.08.2014, ora 12,45 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea , nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

(continuare din pagina 3)

În cadrul acestor ateliere se vizează atât dezvoltarea creativităţii şi a abilităţilor inovative prin confecţionarea
unor obiecte decorative cât şi dezvoltarea unei atitudini responsabile privind folosirea resurselor.
Tabăra tematică de icoane pictate (pe sticlă şi lemn), măşti tradiţionale veneţiene şi artă textilă, se adresează
tinerilor care au interes de cunoaştere în tematica tradiţiilor, obiceiurilor şi meşteşugurilor, care au înclinaţii şi
abilităţi de îndemânare în domeniul artelor plastice, sau sunt interesaţi să-şi experimenteze cunoştinţele şi
deprinderile practice privind realizare de obiecte decorative. Organizatorii vor asigura în mod profesionist atât
servicii de educaţie nonformală în cadrul workshop-urilor cât şi animatori care se vor ocupa zilnic de participanţi.
Tinerii vor percepe astfel necesitatea educaţiei nonformale, complementare, dezvoltându-şi un comportament
responsabil, având oportunitatea de a-şi descoperi înclinaţiile, aptitudinile fie ele de îndemânare, creativitate sau
de comunicare/dezbatere, crescând totodată încrederea în capacităţile de exprimare, determinând o
reconsiderare a valorilor reale, printr-o educaţie pentru dezvoltare personală. Indiferent de calea trasată prin
acest proces educativ, tinerii participanţi la acest program îşi vor descoperi o vocaţie şi un set de valori la care se
vor putea întoarce în orice moment de impas, în timpul liber, ca hobby, sau de ce nu, ca o alternativă de petrecere a
timpului liber care, într-un moment sau altul, le va fi de folos.
Director executiv, Cătălin Hogea

Pentru termenul din 25.09.2014 se citează:
1. BOLDEA SEBASTIAN SILVIU, cetăţean român, domiciliat în sat
Băuţar, com. Băuţar, nr. 78, judeţul Caraş-Severin, act de identitate tip
CI, seria KS nr. 128277, emis de Oţelu Roşu la data de 31.07.2003, data
naşterii 04.07.1984 în loc. Caransebeş, jud. Caraş-Severin, CNP
1840704114546, în calitate de asociat şi administrator;
2. GHIORGHIONI DIANA ROXANA, cetăţean român, domiciliat în
loc. Oţelu Roşu, str. 22 Decembrie 1989, nr. 8, sc. 1, ap. 6, judeţul CaraşSeverin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 068956, emis de Oţelu Roşu
la data de 31.01.2002, data naşterii 03.04.1986 în loc. Caransebeş, jud.
Caraş-Severin, CNP 2860403114567, în calitate de asociat.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARAŞ-SEVERIN la
dosar 1323/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
PRISMA | 3 - 9 Iulie 2014 |

3

Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz,
a aprobat proiectul de act normativ care prevede că
orice persoană care cumpără o cartelă pre-plătită
trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului datele de
identificare din buletin sau pe cele din paşaport ori
din permisul de conducere.

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat
situaţia mediilor obţinute de absolvenţii clasei a VIIIa la Evaluarea Naţională 2014, după soluţionarea
contestaţiilor depuse. Conform datelor furnizate din
teritoriu, procentul mediilor peste 5 a crescut cu
0,34%, mai exact de la 70,78% la 71,12%.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a
decis menţinerea dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,5%
pe an şi reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile
pasivelor în valută ale instituţiilor de credit de la 18 la 16%. CA al
BNR a hotărât, de asemenea, menţinerea ratei rezervelor
minime obligatorii pentru pasivele în lei la nivelul de 12%.

Ministerul Finan]elor Publice, a postat pe site, spre consultare public@,
proiectul Legii noului Cod fiscal }i al noului Cod de procedur@ fiscal@
Rescrierea celor două proiecte face parte din procesul
complex de modernizare a legislaţiei fiscale, unul dintre
obiectivele incluse în Strategia fiscal–bugetară pentru perioada
2013-2015 şi în Programul Legislativ al Guvernului României
pentru perioada 2013- 2016.
Modernizarea legislaţiei fiscale, proces amplu care se
pregăteşte în cadrul mai multor grupuri de lucru coordonate de
Ministerul Finanţelor Publice, are în vedere următoarele rezultate:
l claritate şi accesibilitate în aplicarea prevederilor Codului
fiscal, prin restructurarea pe baze sistematice a normelor fiscale,
precum şi a celor privind procedura fiscală;
l transparenţă în prezentarea principiilor fiscale, în definirea
conceptelor, noţiunilor şi metodelor utilizate în construcţia şi
administrarea coerentă a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
sociale, reglementate de Codul fiscal, în scopul înţelegerii corecte
şi evitării interpretărilor în aplicarea normelor fiscale;
l îmbunătăţirea echilibrului între drepturile şi obligaţiile contribuabililor, pe de o parte, şi ale organelor fiscale, pe de altă parte;
l creşterea eficienţei activităţii de administrare a impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor sociale prevăzute de Codul fiscal;
l scăderea costurilor de administrare a impozitelor şi taxelor
prevăzute de Codul fiscal, precum şi a celor de conformare
suportate de contribuabili;
l asigurarea corelării între prevederile noului Cod fiscal şi
dispoziţiile noului Cod de procedură fiscală, precum şi a corelării
cu legislaţia conexă;
l simplificarea procedurilor de administrare a creanţelor fiscale.
Rescrierea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală
presupune, în principal, reformularea prevederilor actuale, în
scopul unei mai bune înţelegeri, eliminarea disfuncţionalităţilor si a
eventualelor interpretări neunitare, actualizarea şi reaşezarea
prevederilor articolelor, respectiv a titlurilor, pentru a răspunde atât
cerinţelor mediului de afaceri, cât şi cerinţelor organelor fiscale.
De asemenea, prin rescrierea Codului fiscal şi a Codului de
procedură fiscală se urmăreşte o abordare facilă a legislaţiei
fiscale de către contribuabili şi o administrare coerentă a
sistemului de impozite şi taxe prin care se constituie venituri ale
bugetului general consolidat.
„Prin proiectele pe care le propunem spre consultare publică,
creăm premisele asigurării predictibilităţii sistemului fiscal şi continuării consolidării fiscale sustenabile. Răspundem astfel unei mai
vechi aşteptări a mediului de afaceri, printr-o legislaţie fiscală mai

clară, mai bine structurată, care cuprinde explicaţiile necesare şi
corelează într-o formă integrată modificările fiscale operate în ultimii
10 ani”, a afirmat Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanţelor Publice
Noul proiect al Codului fiscal a fost elaborat în condiţiile în care,
de la data adoptării Codului fiscal în decembrie 2003, până în
prezent, legea a cunoscut numeroase modificări şi completări
determinate de evoluţiile economice şi sociale, contextul creat de
criza economico-financiară internaţională, aderarea României la
Uniunea Europeană etc.
Proiectul noului Cod fiscal pus în consultare publică este
rezultatul discuţiilor purtate în cadrul numeroaselor întâlniri ale
grupurilor de lucru şi, între modificările incluse, este preluată şi o
serie de prevederi adoptate de Guvern, fie prin Ordonanţe de
urgenţă, fie prin proiecte de lege transmise spre dezbatere
Parlamentului, urmând ca în funcţie de rezultatul dezbaterilor
parlamentare cu privire la adoptarea acestor acte normative,
proiectul să suporte modificările corespunzătoare.
În ceea ce priveşte proiectul noului Cod de procedură fiscală,
structura acestuia a fost, în cea mai mare parte, menţinută având
în vedere faptul că atât contribuabilii, cât şi organele fiscale din
cadrul ANAF şi autorităţile administrativ teritoriale, cunosc actuala
structură, iar acest fapt facilitează înţelegerea şi aplicarea noului
proiect. Structura noului Cod de procedură fiscală a fost
îmbunătăţită în sensul comasării unor titluri/capitole şi introducerii
altora. Menţionăm unul dintre elementele de noutate ale acestui
proiect - Titlul VI. Controlul fiscal, care include prevederi privind
regulile de control în scopul impozitării, structurate în şase
capitole, între care cinci destinate fiecărui tip de control/verificare,
în funcţie de obiectivele fiecăruia. Acest titlu include şi actualele
prevederi privind controlul antifraudă.
Proiectul Codului de procedură fiscală urmăreşte respectarea
principiului rezonabilităţii şi echităţii, ceea ce va conduce la
creşterea încrederii între fisc şi contribuabil. În plus, se
reglementează posibilitatea îndreptării erorilor materiale din
documentele de plată ale contribuabililor, eliminându-se astfel şi o
parte dintre barierele birocratice.
Proiectele Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală rămân
deschise dezbaterilor, urmând ca în următoarele luni să fie supuse
unei ample consultări publice cu reprezentanţii mediului de
afaceri, ai structurilor asociative, partenerilor sociali, ai tuturor
factorilor interesaţi.
Ministerul Finanţelor Publice

Ministrul român al Sănătă ţii şi
viceministrul chinez al Sănătăţii au semnat
primul acord de cooperare în domeniul
Sănătăţii şi al Ştiinţelor Medicale între
Ministerul Sănătăţii din România şi Comisia
Na ţional ă de Sănătate şi Planificare
Familială din Republica Populară Chineză.
Conform documentului, părţile vor întări
şi dezvolta cooperarea reciprocă pentru
asistenţa medicală primară, prevenirea şi
controlul bolilor transmisibile, medicină
tradiţională, ştiinţe medicale şi învăţământ
medical, sănătatea mamei şi copilului.
Banca Na ţional ă a României a
înregistrat, în 2013, o pierdere de 1,26
miliarde de lei, deşi cheltuielile operaţionale
s-au redus cu 23,3% comparativ cu anul
anterior, pe seama scăderii semnificative a
profitului ob ţinut din activitatea de
administrare a activelor şi pasivelor în
valută din cauza reducerii dobânzilor pe
plan mondial către niveluri apropiate de
zero, reiese din raportul anual al Băncii
Naţionale a României.
Ministerul S ănătă ţii finanţeaz ă, în
premieră, un program destinat profilaxiei
morţii subite cardiace de cauză aritmică.
Cele 7 unităţi sanitare în care se
derulează programul gratuit al MS sunt
Spitalul Clinic de Urgenţă Bucuresti,
Institutul de Urgen ţ ă pentru Boli
Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”
Bucureşti, Spitalul Universitar de Urgenţă
Bucureşti, Institutul Inimii de Urgenţă pentru
Boli Cardiovasculare „N. Stancioiu” Cluj
Napoca, Institutul de Boli Cardiovasculare
„Prof. Dr. G.I.M. Georgescu” Iaşi, Institutul
de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare şi
Transplant Tg-Mureş, Institutul de Boli
Cardiovasculare Timişoara.

M@suri pentru eficientizarea }i derularea rapid@ a procedurilor de achizi]ie public@
Pentru a proteja autorităţile contractante de
contestaţiile abuzive, Guvernul României a introdus
obligativitatea constituirii de garanţii de bună conduită în
cazul contestării procedurilor de achiziţii publice. Astfel,
operatorii economici care contestă procedurile de achiziţie
publică vor constitui garanţii de bună conduită pe întreaga
perioada cuprinsă între data depunerii contestaţiei, cererii
sau plângerii şi soluţionarea definitivă a acesteia, inclusiv
în cazul în care aceasta vizează conţinutul documentaţiei
de atribuire. Până în prezent se reţineau sume doar dacă
era atacat rezultatul procedurii de achiziţie publică. În
cazul respingerii contestaţiei depuse, garanţia de bună
conduită este reţinută. Aceste prevederi sunt reglementate
de Ordonanţa de urgenţă adoptată în şedinţa de Guvern

din data de 28 iunie a.c., prin care este modificată OUG
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii.
Conform noului act normativ, nivelul garanţiei de bună
conduită este reglementat ca procent din valoarea
estimată a procedurii contestate, în funcţie de obiectul
contractului, în limita unor plafoane maxime.
Garanţia de bună conduită trebuie să aibă o perioadă
de valabilitate de cel puţin 90 de zile, să fie irevocabilă şi să
prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii
contractante, în situaţia în care contestaţia, cererea sau
plângerea va fi respinsă. În cazul în care expiră perioada
de valabilitate a garanţiei de bună conduită până în

momentul emiterii deciziei/hotărârii, contestatorul este
obligat să o prelungească. În caz contrar, contestaţia,
cererea sau plângerea va fi respinsă. Garanţia de bună
conduită poate fi constituită prin virament bancar sau
printr-un instrument de garantare emis de o instituţie
bancară sau de către o societate de asigurări.
Alte prevederi stipulate în noul act normativ:
l Operatorii economici care depun contestaţii sunt
obligaţi să justifice interesul legitim de efectuare a acestui
demers;
l Reducerea timpului de soluţionare a contestaţiilor prin
micşorarea perioadei în care contestatorii pot completa
documentele depuse de la cinci la trei zile.
Ministerul Fondurilor Europene

l Primul tur al alegerilor prezidenţiale va avea loc pe 2 noiembrie iar cel de-al doilea tur pe 16 noiembrie, potrivit unei Hotărâri de Guvern l Klaus Iohannis a fost
ales, la Congresul liberalilor, preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Majoritatea delegaţilor au votat şi pentru aderarea PNL la Partidul Popular European l
Populaţia României a scăzut în ultimul an cu 0,4 procente, la 19,9 milioane de persoane l Ministrul Finanţelor Publice şi reprezentanţii Sanitas România au
semnat un Proiect de Acord de colaborare, în scopul soluţionării unora dintre disfuncţionalităţile semnalate de liderii sindicali din domeniul sănătăţii l Rentierii
agricoli au primit prima tranşă din renta viageră aferentă anului 2013 l Pacienţii care suferă de forme rare ale unor boli precum cancerul, epilepsia, bolile
endocrine, leucemia şi boli neurologice degenerative vor beneficia de tratament cu molecule noi, informează ministrul Sănătăţii l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 64/2014
privind aprobarea Regulamentului onorurilor şi
ceremoniilor militare în Ministerul Afacerilor Interne (M.O.
nr. 330 din 07.05.2014)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 65/2014
pentru stabilirea Procedurii de căutare şi de furnizare a
datelor privind înmatricularea vehiculelor, precum şi a
elementelor acestor date (M.O. nr. 334 din 07.05.2014)
l Ministerul Afacerilor Interne - Procedura de căutare şi
de furnizare a datelor privind înmatricularea vehiculelor,
precum şi elementele acestor date din 05.05.2014 (M.O.
nr. 334 din 07.05.2014)
l Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile
geografice (M.O. nr. 337 din 08.05.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 425/62/2014 privind
modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al
ministrului internelor şi reformei administrative nr.
168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare
a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile
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publice de ambulanţă (M.O. nr. 338 din 08.05.2014)
l Ministerul Sănătăţii - Metodologia de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de
ambulanţă din 17.04.2014 (M.O. nr. 338 din 08.05.2014)
l Legea poliţiei locale nr. 155/2010 (M.O. nr. 339 din
08.05.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3240/2014
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind
formarea continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 (M.O. nr.
340 din 08.05.2014)
l H.G. nr. 361/2014 privind modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
(M.O. nr. 343 din 09.05.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3382/2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţă-

mânt, specializările şi calificările profesionale din cadrul
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în
perioada 21 octombrie-6 decembrie 2013, începând cu
anul şcolar 2014-2015 (M.O. nr. 345 din 12.05.2014)
l H.G. nr. 366/2014 pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX
"Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de
sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
900/2012 (M.O. nr. 346 din 12.05.2014)
l Legea nr. 14(r2)/2003 - Legea partidelor politice nr.
14/2003 (M.O. nr. 347 din 12.05.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3385/2014
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în
perioada 14 octombrie-8 noiembrie 2013, începând cu
anul şcolar 2014-2015 (M.O. nr. 347 din 12.05.2014)

Parlamentul bulgar va fi dizolvat la 6
august, iar data alegerilor legislative
anticipate a fost stabilită pentru 5
octombrie, a anunţat preşedintele Rosen
Plevneliev, după mai bine de patru ore de
consultări cu liderii partidelor politice.

Conflictul armat din estul Ucrainei a obligat
110.000 de localnici să fugă în Rusia, alţi
54.000 devenind refugiaţi în interiorul graniţelor
Ucrainei, a anunţat Înaltul Comisariat al ONU
pentru Refugiaţi (UNHCR). Departamentul de
Stat neagă veridicitatea cifrelor.

Referendumul ce a avut loc în
Lituania privind vânzările de teren
agricol către cetăţeni străini din UE
a fost declarat nul deoarece
prezenţa la vot nu a atins pragul de
50%, după cum prevede legea.

Parlamentul European }i-a început noul mandat
cu }apte grupuri politice
Regulile Parlamentului spun că grupurile politice trebuie să
fie formate din cel puţin 25 de deputaţi provenind din cel puţin
şapte state membre.
Grupurile politice joacă în rol important în fixarea ordinii de zi
a Parlamentului, în alegerea preşedintelui acestuia, a
vicepreşedinţilor, a preşedinţilor comisiilor şi a raportorilor şi în
alocarea timpului de vorbire în dezbateri. Grupurile se bucură şi
de alte tipuri de susţinere.
Fiecărui grup i se oferă un secretariat pentru a se putea
ocupa de propria organizare internă. Membrii grupului politic
numesc un preşedinte sau mai mulţi, care îi reprezintă în
Conferinţa Preşedinţilor.
Vă prezentăm grupurile politice ale mandatului 2014-2019,
în ordinea numărului de membri la 24 iunie 2014.
Grupul Partidului Popular European (Cre ştin
Democrat) (PPE) - 221
Preşedinte: Manfred Weber (Germania)
Este la al treilea mandat la Parlamentul European. În ultimul
mandat, a fost membru al comisiei pentru afaceri
constituţionale.
Grupul Alianţei Progresiste a Sociali ştilor şi
Democraţilor din Parlamentul European (S&D) - 191
Preşedinte: Martin Schulz (Germania)
A fost preşedinte al Parlamentului European din 2012 până
în 2014 şi este eurodeputat de 20 de ani.
Conservatorii şi Reformiştii Europeni (CRE) - 70
Preşedinte: Syed Kamall (Regatul Unit) a fost ales
preşedinte al grupului său. A devenit deputat european în 2005.
În mandatul trecut, a fost membru al comisiei pentru afaceri
economice.
Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
(ALDE) - 67
Preşedinte: Membrii grupului l-au ales pe Guy Verhofstadt
(Belgia) preşedinte. Fostul premier belgian a prezidat grupul şi
în mandatul trecut.
Stânga Unit ă Europeană/Stânga Verde Nordică
(GUE/NGL) - 52
Preşedinte: Gabriele Zimmer (Germania). Este la al treilea
mandat în Parlamentul European. Este preşedinta grupului din
2012.
Verzi/Alianţa Liberă Europeană (Verzi/ALE) - 50
Preşedinţi: Philippe Lamberts (Belgia) şi Rebecca Harms
(Germania) au fost ales co-preşedinţi. Lamberts îl înlocuieşte
pe Daniel Cohn-Bendit (Franţa). Harms a fost co-preşedintă şi
în mandatul trecut.
Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei Directe (EFDD)
- 48
Preşedinţi: Nigel Farage (Regatul Unit) şi David Borrelli
(Italia)

Nigel Farage este membru al Parlamentului European din
1999. A mai fost lider al grupului. David Borrelli a fost ales
pentru prima dată în Parlamentul European şi a fost consilier în
oraşul Treviso.
Marţi, 1 iulie, deputaţii l-au reales pe Martin Schulz în funcţia
de Preşedinte al Parlamentului European, pentru un nou
mandat de doi ani şi jumătate. Deputatul german în vârstă de
58 de ani va conduce Parlamentul până în ianuarie 2017. El a
câştigat cu 409 voturi din 612 valabil exprimate în primul tur.
Martin Schulz este primul Preşedinte din istoria
Parlamentului European care a fost reales pentru un al doilea
mandat de doi ani şi jumătate.
În scurtul discurs susţinut în Parlamentul European din
Strasbourg, imediat după vot, Martin Schulz a spus: ”Este o
onoare extraordinară să fiu primul Preşedinte reales al
Parlamentului European. Îmi voi lua rolul în serios, pentru că
noi suntem în centrul democraţiei europene, având sarcina de
a adopta legislaţia şi de a urmări implementarea ei. Majoritatea
deputaţilor din această Cameră au ajuns la concluzia că
Preşedinte al Comisiei Europene trebuie să devină candidatul
aflat pe primul loc în alegerile europene şi astfel un cuvânt
german - Spitzenkandidat - a intrat şi în alte limbi europene.”
Anterior, 26-27 iunie, Consiliul European a adoptat decizia
de a-l propune Parlamentului European pe Jean-Claude
Juncker în calitate de preşedinte al Comisiei Europene, după
un vot formal cu majoritate calificată.
Tot marţi, au fost aleşi cei 14 vicepreşedinţi ai Parlamentului
European, între care Adina Ioana Valean (PPE, RO) şi Corina
Creţu (S&D, RO).
Vicepreşedinţii îl pot înlocui pe Preşedinte în exercitarea
sarcinilor sale, atunci când este necesar, inclusiv la prezidarea
şedinţelor plenare. Ei sunt membrii ai Biroului Parlamentului
European. Biroul este organismul care stabileşte regulile Parlamentului, elaborând propunerea de buget şi decizând asupra
chestiunilor administrative, organizaţionale şi de personal.

Anunţarea rezultatelor preliminare la
cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Afganistan a fost amânată,
pentru o renumărare a voturilor, a anunţat
Comisia Electorală Independentă, în plină
polemică privind suspiciunile de fraudă.

Rebelii care luptă în Irak sub sigla ISIL
(Statul Islamic din Irak şi Levant) au anunţat în 29
iunie, crearea unui califat care se extinde din
provincia Irakiană Diyala până în Aleppo, Siria.
Prin "califat" se referă la sistemul de reguli
care s-a încheiat în urmă cu aproape 100 de ani,
după căderea Imperiului Otoman.
"Cuvintele 'Irak' şi 'Levant' au fost eliminate din
numele statului islamic în actele şi documentele
oficiale", a declarat purtătorul de cuvânt al ISIL,
descriind califatului ca "visul din toate inimile
musulmanilor" şi "speranţa tuturor jihadiştilor".
Termenul califat provine de la cuvântul arab
care înseamnă succesiune, iar califul este titlul
celor care îşi asumă rolul de urmaş al lui
Muhammad ca lider spiritual şi politic al
musulmanilor. Primii patru lideri ai comunităţii
care i-au urmat lui Muhammad în secolul al 7-lea
sunt consideraţi cea mai pură expresie a
califatului - Abu Bakr, Omar, Othman şi Ali.
Aleşi de "Shura" - sau consultare între
musulmani - au condus comunitatea în extinderea
sa de la Peninsula Arabică până în Africa de Nord
şi Orientul Mijlociu.
Dar succesiunea a purtat în ea şi seminţele
discordiei. Profetul nu a avut copii. Şiiţi cred că Ali
ar fi trebuit să-i succeadă direct lui Muhammad şi
conducerea să fi rămas în linia familiei sale.
Războaiele care au rezultat din disputele privind
urmaşii Profetului au dus în cele din urmă la
moartea lui Ali în 661 şi au definitivat ruptura
Suniţi-Şiiţi, care este din nou prezentă într-un mod
violent în părţi din Orientul Mijlociu.
Sunniţii şi kurzii au părăsit prima şedinţă a
noului parlament din Irak pentru că Şiiţii nu au
reuşit să numească un prim-ministru pentru a-l
înlocui pe Nouri al-Maliki.
Într-un interviu pentru France 24, Masrour
Barzani, director de informaţii şi securitate în
Kurdistanul irakian, a declarat că cetăţeni
europeni - inclusiv cetăţeni francezi - luptă alături
de ISIS în Irak.
Selahattin Demirtas , copre şedinte al
principalei forţe politice kurde din Turcia (HDP,
Partidul Democratic Popular), a anunţat că el va fi
candidatul kurzilor la alegerile prezidenţiale din
luna august, scrutin la care premierul Recep
Tayyip Erdogan este considerat favorit.

l La Bruxelles s-au semnat acordurile de asociere şi liber schimb între Uniunea Europeană şi Georgia, Republica Moldova, Ucraina l A început luna
Ramadanului, unul dintre cei cinci stâlpi ai Islamului l Preşedintele chinez, Xi Jinping, efectuează o vizită la Seul, Coreea de Sud, în 3-4 iulie l Coreea de Nord a
lansat două rachete balistice cu rază scurtă de acţiune (500 km) în Marea de Est, a patra oară în acest an l Pe 1 iulie, Italia a preluat de la Grecia preşedinţia
Consiliului UE, unde sunt reprezentate guvernele în procedura de luare de decizii UE l Amendamentul la legea pensiilor, care va permite pensionarea la 63 de
ani pentru cei care au cotizat 45 de ani la sistemul de asigurări obligatorii a intrat în vigoare în Germania l Preşedintele american, Barack Obama, a cerut
Congresului să aprobe un buget de 500 de milioane de dolari pentru a antrena şi echipa "opoziţia moderată" armată din Siria, a anunţat Casa Albă l

UQ4 2013, un nou asteroid vizibil pe cerul nocturn
Printre obiectele care se deplasează în sistemul nostru
solar, există cel puţin 50 care au primit numele de asteroizi
Centauri, o clasă de planetoizi de gheaţă care parcurg o
orbită în jurul Soarelui cuprinsă între cele ale lui Jupiter şi
Neptun.
Aceste obiecte sunt uneori necunoscute chiar şi pentru
profesionişti pentru că unele dintre ele urmează orbite
cometare. De fapt, multe dintre ele, fără semne prealabile,
încep să aibă o coadă formată din materiale proprii, la fel ca
şi cometele. Primul corp din această nouă clasă numită
Centauri, care a fost descoperit în 1977, se numeşte 95
P/Chiron. Deşi a fost iniţial numit asteroid şi clasificat ca o
planetă minoră, ulterior a început să prezinte un
comportament tipic unei comete. Astăzi este clasificat în
ambele feluri, atât asteroid cât şi cometă.
Centaurii nu descriu orbite stabile şi pot fi, în cele din
urmă, expulzaţi din sistemul solar, ca urmare a interacţiunii
gravitaţionale cu planetele gazoase. Ultimul corp de acest tip
este UQ4 2013, descoperit în toamna anului trecut de
observatorul Catalina Sky Survey. La început a părut a fi un
asteroid întunecat, cu o lungime de aproximativ 15 kilometri.
La data de 7 mai 2014, astronomii au observat o atmosferă
neclară care înconjoară nucleul obiectului. Două luni mai
târziu, odată cu dezvoltarea unei cozi de praf, obiectul a fost
clasificat incontestabil ca un asteroid centaur. În 10 iulie ar
trebui să devină un obiect de magnitudine 7, potenţial vizibil
în emisfera nordică chiar şi cu ajutorul unui binoclu.
Fiind un corp descoperit recent, estimarea orbitei suferă

corecţii, pe măsură ce noi date sunt culese. De aceea, unii
astronomi includ UQ4 2013 în familia damocloide, o clasă de
obiecte complementară cu cea a centaurilor, cu axa semimajoră mai mare decât cea a planetei Jupiter. Un corp a cărui
orbită în jurul Soarelui se află, de obicei, între orbitele lui
Jupiter şi Neptun este considerat în familia Centauri; când se
extinde spre interior aproape la fel de mult ca Marte vorbim
de familia Damocloide; statistic mai rar, avem şi corpuri a
căror orbită se extinde în exterior, dincolo de Neptun.
Damocloidele reprezintă o colecţie neobişnuită de asteroizi
cu orbite eliptice extreme şi, uneori, foarte înclinate, care
seamănă cu cele ale cometelor cu perioadă scurtă. Datorită
acestei similitudini, se crede că ar putea fi rămăşiţele
întunecate ale vechilor comete. Primul corp atribuit acestui
grup a fost descoperit în 1991, 5335 Damocles.
Este important de reţinut c ă nici acest nou
asteroid/cometă nu se apropie destul de aproape de Pământ
(la aproximativ 50 milioane kilometri) pentru a reprezenta o
ameninţare pe termen scurt pentru planeta noastră. Următoarea lui trecere se va produce peste aproximativ 500 ani.
Din zona noastră, UQ4 2013 va fi vizibil pe cer în luna iulie
şi august. În 10 iulie, punctul de maxim al strălucirii lui
raportat la Pământ (optimiştii speră să fie depăşită
magnitudinea 10), va apare în jurul orei 23:00, 6 ore şi 34
minute înainte de răsăritul Soarelui, va atinge altitudinea
maximă deasupra orizontului estic, în direcţia Constelaţiei
Lacerta, apoi va scădea treptat în luminozitate până la ivirea
zorilor şi la aproximativ 04:00 nu va mai putea fi observat.
PRISMA | 3 - 9 Iulie 2014 |

5

Anunturi
,

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând tv color Vestel cu diagonala de 51 cm cu telecomandă şi
aparat foto Smena 8M. Tel. 0725744996, 0355-807491.
Vând bijuterii aur: inel bărbaţi,
lanţ, ceas, verighetă şi obiecte
argint. Tel. 0726-211340, 0772215308.
Vând scule electrice: flex,
maşină găurit, rindea, circular de
mână, firiz electric etc. şi alte scule
fixe. Tel. 0726-211340, 0772215308.
Vând dvd, combină muzicală,
radiouri, tv lcd de maşină şi casă,
aparate foto, obiectiv foto, fripteuze,
aparat pâine, radiatoare şi alte
electrocasnice. Tel. 0726-211340,
0772-215308.
Vând canapea garnitură hol
deosebită, scaune pliante, cameră
tineret, servantă tv etc. Tel. 0726211340, 0772-215308.
Vând 2 fotolii piele neagră, 2
fotolii scoică, 2 uşi duble (baie,
balcon), 3 geamuri mari duble
făcute la comandă, lăcuite, cu sticle,
clanţe, fără tocuri, foarte ieftin. Tel.
0721-155683.
Vând în Reşiţa bicicletă fitness
producţie germană, stare foarte
bună, folosită puţin, computer de
bord, afişaj electronic, 450 lei; 2
cratiţe inox groase cu capac, de 10
şi 20 l, 800 lei. Tel. 0355-414141,
0740-343942. (RR)
Vând în Lăpuşnicel secţie de
paleţi utilată cu tot ce este nevoie.
Tel. 0762-706824. (RR)
Vând în Re şi ţa stâlpi de
marmură, 100 buc, 10 € neg/buc; 2
tv Sanyo, noi, diagonala 60, 450 lei
neg; picamăr mare, 150 € neg. Tel.
0733-308625, 0721-829389. (RR)
Vând la Vârciorova org ă
Yamaha, 150 € neg; moară de
măcinat pe 2 palete, 150 € neg. Tel.
0725-088890. (RR)
Vând în Gătaia lemne de foc de
salcâm, un peridoc 850 lei; lemne
tăiate şi crăpate; 2 butelii galbene,
100 lei/buc; un pat extensibil, 300
lei; 2 fotolii, 50 lei/buc; 2 mese, 100
lei/buc; mască de chiuvetă, albă, 50
lei; mobilă suspendată de bucătărie,
culoare alb cu portocaliu, 350 lei;
mobilă bucătărie stil vechi, 200 lei; 3
scaune tapiţate, 75 lei; congelator 5
sertare, 250 lei; aragaz cu 3 ochiuri,
200 lei; cuptor electric, 200 lei; masă
dormitor, 200 lei; masă pentru tăiat
porcul, 100 lei; 2 fotolii plus măsuţă,
300 lei; cărucior de butelie, 50 lei;
vailing şi cratiţă 20 l, 35 lei/buc;
paltoane de blană 46-48, 200 lei;
îmbrăcăminte nr. 48, pantofi şi
sandale nr. 37; preţuri neg. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)

Vând în Reşiţa circular de tăiat
scândură, 250 lei; 2 fotolii şi o
măsuţă, 110 lei; dulap 3 uşi cu
oglindă la mijloc, 30 lei; dulăpior mic,
10 lei; toaletă, 10 lei; masă rotundă,
40 lei; cuier nou, 60 lei; preţuri neg.
Tel. 0731-191130. (RR)
Vând la Sacu iapă 9 ani, 2500 lei
neg; armăsar de 7 ani, 2000 lei neg.
Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Târnova viţea de 3 luni şi
2 săptămâni, roşie cu botul alb,
1300 lei. Tel. 0768-847887. (RR)
Vând la Jena vacă de 6 ani cu
viţel de 14 zile, 4500 lei neg. Tel.
0737-165548. (RR)
Vând la Anina maşină de cusut
marca Pfaff, 200 €; 2 saltele Relaxa
pentru dormitor, aproape noi,
mărimea 190x87x16 cm, 1200 lei; 2
tv color, Sony şi Winston, 700 lei
ambele; piese din mobilă de tineret;
costum popular pentru femei talia
42-44, 200 €; candelabre cu 2-8-12
becuri; garnitură pluşată, bej cu
maro, 250 lei; goblen Cina cea de
Taină, 250 lei. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)
Vând în Târnova vacă 9 ani
pentru tăiere. Tel. 0355-883833,
0766-411829. (RR)
Vând la Sacu porc 130 kg. Tel.
0729-296283. (RR)
Vând în Reşiţa saltea 1.60x2.00,
100 lei; 2 vitrine, masă plus 6
scaune, comodă tv, 400 lei. Tel.
0355-801254. (RR)
Vând la Cara şova moar ă
industrială pentru măcinat cereale
pe curent trifazic, motor 7.5 KW. Tel.
0255-232277, 0749-971068. (RR)
Vând în Lăţunaşi porc 150 kg, 8
lei/kg; 20 gâşte, 30 lei/buc. Tel.
0734-609970. (RR)
Vând în Cărbunari mânz de 1 an
şi 4 luni, semi-muran, culoare roşu
rig, 2500 lei neg; armăsar de 3 ani,
700 kg, culoare roşie, muran, 4600
lei neg. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând la Secu viţel de 10
săptămâni, 1200 lei neg. Tel. 0760840474. (RR)
Vând în Re şi ţa 3 jaluzele
verticale 3.00, 1.72, 1.24 m;
canapea în stare foarte bună, foarte
puţin folosită, 530 lei; covor persan
rotund, 50 lei; tablou pictat în
Germania, 1980, 80 lei; serviciu din
porţelan pentru condimente, 12
piese; baterie nouă pentru chiuvetă,
în cutie, 70 lei; suport inox pentru
perie şi hârtie igienică, 30 lei;
încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc;
aparate defecte pentru piese: radio
casetofon, aspirator, prăjitor pâine;
veioză pentru birou, 10 lei; veioză
pentru dormitor, 10 lei; oglindă
rotundă, 25 lei; haine şi încălţăminte
din piele; preţuri neg. Tel. 0355415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)

Anunturi
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Vând solar brozat Hapro Luxura
X5 puţin folosit. Preţ 9500 lei neg.
Tel. 0720-539959.
Vând la Gherteniş porc 140 kg,
7.50 lei/kg. Tel. 0745-027095. (RR)
Vând la Re şi ţa porumbei
jucători, moţaţi, cu dublu moţ, 15
lei/buc. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând în Re şi ţa acordeon
Crucianelli, 120 başi, 8 registre, 700
€. Tel. 0746-323212. (RR)
Vând piscină de curte pentru
copii, 2.00x1.50x0.50 m, 100 lei. Tel.
0723-473647. (RR)
Vând cuptor cu microunde nou,
200 lei; Home cinema, 350 lei. Tel.
0722-820910. (RR)
Vând la Ohaba-Mâtnic vacă 7
ani cu viţea de 3 luni, 4000 lei. Tel.
0763-038542. (RR)
Vând în Caransebeş aragaz cu
4 ochiuri şi cuptor, 350 lei. Tel. 0756040911. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie culoare neagră, 800 lei; maşină
de cusut Singer, manuală, în stare
perfectă de funcţionare, 250 lei;
maşină de spălat automată, 500 lei;
tv plasmă, diagonala117 cm, în
garanţie, 350 €; ceas pendulă foarte
vechi, 100 €; saltele în perfectă stare, diferite mărimi, 100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând la Şopotu Vechi porc rasa
Marele Alb de 165 kg, 8 lei/kg. Tel.
0255-243110, 0766-917295. (RR)
Vând în Reşiţa dulap de haine
cu 2 uşi, format din 2 corpuri, 300 lei
neg; servantă tv plus dulap de haine
mai mic, 250 lei neg; servantă
pentru tv, 150 lei; 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; cântar cu
talere şi greutăţi, de 10 kg, 150 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)
Vând în Caransebeş presă
Dadant de făcut faguri de ceară;
storcător de faguri pentru miere pe 3
rame; pre ţuri neg. Tel. 0755940848. (RR)
Vând la Jamu Mare catâr de 5
ani, 1800 lei neg sau la schimb cu o
iapă. Tel. 0724-158059. (RR)
Cumpăr la Caraşova maşină de
spălat. Tel. 0750-764327. (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; discuri de tăiere
beton, sigilate, 200 lei/buc. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând în Bocşa calculator Acer
P4, cu monitor. Tel. 0743-795061.
Vând în Reşiţa covor persan,
100 lei; covor persan, 500 lei;
carpete, 20 lei/buc; candelabru, 100
lei; oglindă pentru hol, 30 lei; mască
pentru vană, nouă, 100 lei; rochie de
mireasă, 400 lei; costum negru
pentru bărbaţi, 200 lei; bibliotecă
plus 75 de cărţi, 180 lei; plapumă 2
persoane, din lână, 180 lei; tv
Schneider, 250 lei; tablouri pictate şi
înrămate, 100 lei/buc; masă tv, 200
lei; preţuri neg. Tel. 0751-847843.
Vând bidon de plastic 1000 l cu
grilaj metalic şi robinet de golire, 300
lei. Tel. 0746-642653. (RR)
Cumpăr la Sicheviţa invertor
pentru aparat de sudură. Tel. 0730529337, 0767-943102. (RR)
Vând la Reşiţa porci 140-150 kg,
9 lei/kg. Tel. 0724-093929. (RR)
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Vând în Bocşa 20 de familii de
albine, 40 lei rama; faguri de miere,
20 lei/kg. Tel. 0755-042152. (RR)
Vând maşină de copiat chei
marca Zimmerman. Preţ 300 € neg.
Tel. 0743-779631.
Vând răcitoare de lapte modele
noi produse după anul 2000, mărci
renumite: Alfa-Laval, Westfalia. Cu
garanţie, cu capacitatea rezervorului între 400 - 600 l, agregatul de
răcire funcţionabil la curent de 220 V
monofazic, termostat digital, cu
revizia făcută şi în perfectă stare de
funcţionare. Pentru capacitate mai
mare de 600 l doar pe comandă.
Maşinării de încredere în perfectă
stare de funcţionare, fără probleme
ascunse. Tel. 0747-700044.
Monumente funerare peste 450
de modele la comandă, din granit
sau marmură. Materialul este de
cea mai bună calitate. Alte detalii pe
monumentefunerare.marmoro.info
Tel. 0732-932630.
Şemineuri din marmură sau
granit model simplu, oferim o tabletă
performantă pentru intermediar sau
client, sau cu sculptura inclusă, preţ
separat, executat la comandă, alte
detalii pe semineuri.marmoro.info
Tel. 0732-932630.
Travertin lungimi libere sau travertin tăiat la dimensiuni standard,
şpalturi calitate la pre ţ foarte
avantajos, alte detalii http://travertin
.marmoro.info Tel. 0732-932630.
Baluştrii şi stâlpişori din marmură 60 bucăţi mate sau lustruiţi, se
utilizează la balcoane, trepte, terase
măsuţe din marmură. Dimensiuni
balustru: înăl ţime 50-90 cm,
grosime 7-10 cm, la alegere. Detalii
pe balustrii.marmoro.info Tel. 0732932630.
Vând urgent un monitor Samsung color de 16 inchi; un pick-up
marca Alegro; boxe; telecomandă tv
color. Tel. 0725-744644, 0741-633
690, 0737-575779, 0770-515588.
Vând două perechi de role
pentru copii, jaloane, mărimea 3738 + o cască de protecţie şi genunchiere; încărcătoare celulare Nokia;
lămpi de radio; un aparat de măsurat glicemia, cu teste de rezervă.
Tel. 0725-744644, 0741-633690,
0737-575779, 0770-515588.
Vând urgent două uşi cu sticlă;
aparat foto digital Ranger; radioceas electronic; palete de mixare;
încărcător de celular Motorola;
casete video TDK de 180 minute.
Tel. 0725-744644, 0741-633690,
0737-575779, 0770-515588.
Vând tv color Beko cu diagonala
51 cm, cu telecomandă şi fier de
călcat Mureş cu suport. Tel. 0725744644, 0741-633690, 0737575779, 0770-515588.
Vând plantă Kiwi Jenny
„Actinidia deliciosa” (soi autofertil)
50-60 cm înălţime. Preţ 42 lei/buc.
Tel. 0742-573160.
Vând smochini de munte (Ficus
carica) produşi şi aclimatizaţi local.
Rezistă la maturitate până la -25
grade Celsius. Preţ 29 lei/buc. Tel.
0742-573160.
Vând măslini la 40-50 cm în
ghiveci de 1 L. Fac flori şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Preţ 55 lei. Tel.
0742-573160.
Vând curmal chinezesc soiul
Lang 80-90 cm. Preţ 89 lei/buc (+ 19
lei taxe poştale). Tel 0742-573160.
Vând pomi de Rodiu fructifer
(punica granatum), 30-35 cm
înălţime. Preţ 30 lei/buc. Tel. 0742573160.
Vând în Timiş iezi în jur de 20 kg,
8 lei/kg viu. Tel. 0742-127772.

Auto-Moto-Velo
Vând Seat Cordoba 2009 roşu,
1,4 benzină, 42.000 km reali,
cumpărat România, unic utilizator,
dotări, echipat complet vară/iarnă.
Tel. 0752-355493.
Vând Mercedes E200 înscris şi
taxa de mediu plătită şi recuperabilă, benzină, limuzină, stare bună.
Tel. 0726-211340, 0772-215308.
Vând la Mehadia Opel Corsa,
motor 1.4 benzină, 4 uşi, an 1994,
numere roşii, se mai pot scoate o
singură dată, 500 € neg. Tel. 0255523128. (RR)
Vând în Reşiţa Vw Sharan, an
1997, cu număr de Franţa, 1300 €
neg; camion Iveco cu număr de
Portugalia, 1500 € neg. Tel. 0733308625, 0721-829389. (RR)
Vând la Sacu motocultor de 6
CP, aproape nou, 400 € neg. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând la Vârciorova Dacia 1310,
250 € neg; baterie de Dacia, 65 Ah,
100 lei neg; 2 electromotoare mici
pentru Dacia 1310, 100 lei neg;
telescoape spate de Dacia, 100 lei
neg; planetare Dacia 1310, 150 lei
neg; braţ Dacia faţă, 2 bucăţi, 100
lei; cauciucuri cu jante pentru Dacia,
100 lei neg; bicicletă damă, 150 lei
neg. Tel. 0725-088890. (RR)
Vând în Lăpuşnicel TAF 657
românesc, 10.000 € neg; tractor
1010, 6500 € neg; Opel Frontera
înscris din 1995, 2800 € neg; Dacia
Papuc, 5 locuri, înscrisă, 700 € neg.
Tel. 0762-706824. (RR)
Vând la Cara şova maşin ă
semănat cartofi, mecanică, pe două
rânduri, cu posibilitate de adaptare
cu sape prăşit şi îngropat; prăşitoare
pentru porumb şi sfeclă; tractor
Massey Ferguson de 42 CP, motor
Perkins, cu încărcător frontal;
Peugeot 309 funcţional, eventual
pentru dezmembrat, 350 €. Tel.
0255-232277, 0749-971068. (RR)
Vând la Oraviţa Opel Ascona,
motor 1.6 injecţie, benzinar, acte la
zi, 550 € neg; met erbicidat
românesc pe 2 roţi, 1200 l, 800 €
neg; maşină de împrăştiat azot, tip
pâlnie, 900 lei neg; tractor Volvo, 45
CP, motor Perkins în 3 pistoane,
2600 € neg; 2 cauciucuri cu jante
12.4x24, 250 € neg; cauciucuri
balonate 480x65 R28, 360x70 R24,
300 lei/buc neg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)
Vând la Mehadia Peugeot 309
diesel, an 1992, neînscris, adus din
Austria, 600 € neg. Tel. 0721698600. (RR)
Vând la Bocşa maşină de
împrăştiat azot, 100 €; Volkswagen
Polo alb pe benzină, an 2000, motor
de 1.4, acte la zi, 2200 € neg; 2 ace
pentru presă de balotat pe aţă
românească, 200 lei neg; maşină
electrică pentru despoiat porumb,
700 lei neg. Tel. 0744-381141. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
BMW de 650 cmc, culoare gri, an
1997, 2000 €. Tel. 0746-323212. (rr)
Vând Dacia an 2003, injecţie,
900 €. Tel. 0355-415095. (RR)
Vând la Reşiţa Ford Mondeo, an
2002, cutie automată de viteze,
argintiu metalizat, recent adus din
Germania, euro 4, toate dotările,
1700 € neg; dezmembrez Renault
Twingo, an 2000, preţuri foarte
avantajoase; jante aluminiu 14, 15,
16 ţoli, 150 lei/set; jante tablă pe 13
şi 14, 50 lei/buc; cauciucuri de iarnă
şi vară, diferite dimensiuni, 50
lei/buc; biciclete de femei şi bărbaţi,
250 lei/buc. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

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

Anunturi
,
Vând Opel Tigra Twin Top din
2007, decapotabilă cu hard top,
diesel, stare impecabilă, spoiler
făcut la comandă, culoare albastru
intens, consum extrem de mic. Taxa
de înmatriculare nerecuperată. Preţ
3.500 €. Tel. 0729-960060.
Vând în Reşiţa 4 jante tablă în
patru găuri pentru Ford Focus,
Mondeo, 195x65x15, 250 lei neg; 4
cauciucuri 195x65x15 M+S, 250 lei
neg; 4 cauciucuri de vară 155x65x
14, 250 lei neg; Opel Agila, an 2004,
climă, 86.000 km, 1000 cmc, taxă
nerecuperată, 2150 € neg; Ford
Focus turbo-diesel, 1800 cmc, an
2003, climă, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 3600 € neg. Tel.
0751-187503. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
Suzuki GS 500E, 46 CP, 23.000 km
rulaţi, unic proprietar, acte la zi, de
garaj, 1300 € neg; motocicleta
Honda CM400T chopper, 43.000
km, neînmatriculată, 1000 €; 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, 50 lei/buc; jante tablă
pentru Mercedes A180, 50 lei/buc;
plăcuţe de frână de faţă 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; cauciucuri moto, 50 lei/buc;
cască moto nouă Probiker, 200 lei.
Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Gherteniş Dacia pentru
programul Rabla. Tel. 0745-027095.
Vând cositoare rotativă cu 2
talere marca Fella, lungime 185 cm,
stare perfectă, 650 € sau schimb cu
viţei sau porci. Tel. 0735-524733.
Vând la Reşiţa bare direcţie,
spoilere, roţi şi alte piese de Dacia,
preţuri neg. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând în Bocşa 2 scutere de 49 şi
125 CP, înscrise în ţară, 200-400 €;
biciclete, 100-200 lei. Tel. 0743795061. (RR)
Vând la Lupac 4 ro ţi de
Mercedes şi calculatorul de bord;
roţi pentru remorcă, 1600 lei neg.
Tel. 0764-654307. (RR)
Vând la Anina remorcă de
adunat fân, 1300 € neg. Tel. 0764447864. (RR)
Vând în Reşiţa tractor Fiat 445
cu dublă tracţiune, românesc, 5100
€ neg. Tel. 0746-642653. (RR)
Cumpăr auto DAF neînmatriculat, pentru piese de schimb, ofer
300 lei. Tel. 0746-642653. (RR)
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Vând la Sicheviţa 2 cositori
Carpatina în stare foarte bună, 3000
lei neg; cositoare după tractor, cu
lamă, 1300 lei neg. Tel. 0730529337, 0767-943102. (RR)
Vând la Oţelu Roşu roţi cu tablă
sau spiţe de X5, Tuareg, Golf 3, Golf
4, 100-300 €. Tel. 0754-577166. (rr)
Vând triciclu pentru adulţi, nou,
1700 lei. Tel. 0756-155088. (RR)
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 Opel Astra 1995, 1,6
benzină, 196.500 km, acte la zi în
Germania. Tel. 0747-130405.
Vând Fiat Stillo a.f. 2011, maşină
de garaj, 105.000 km, preţ 2.700 €
neg. Tel. 0745-974507.
Vând motoretă Activ (First Bike)
cu c.i., motor 4 timpi, euro 3, 49,5
cmc, cutie viteză semiautomată, a.f.
2008, 2.170 km parcur şi. Nu
necesită înmatriculare. Preţ 225 €
neg. Set accesorii gratuite: cască şi
alarmă. Tel. 0255-527935.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Angajăm vopsitor în industria
prelucrării lemnului. Cv-urile se pot
trimite pe office@rintal.ro Tel. 0255210952.
Silvanus angajează tâmplar în
prelucrarea şi rindeluirea lemnului.
Pentru info şi cv: 0255-210952,
office@rintal.ro
Caut îngrijitoare permanentă
pentru persoană cu handicap
locomotor. Ofer salariu 700 lei,
masă, cazare şi carte de muncă
dacă este cazul. Tel. 0724-185451.

Anunturi
,

Caut femeie pentru îngrijit
bătrâni, în localitatea Reşiţa zona
central. Tel. 0756-163165.
Îngrijesc în Reşiţa bolnavi care
nu se pot deplasa, care sunt la pat.
Tel. 0355-809228. (RR)
Îngrijesc, în Reşiţa, copii sau
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut loc de muncă în Reşiţa în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0355-415185, 0786483218, 0747-468797. (RR)
Ofer spre închiriere, din Oţelu
Roşu, limuzină albă pentru nunţi,
botezuri. Tel. 0754-577166. (RR)
Caut bătrân sau copil spre
îngrijire. Tel. 0721-202985.
Caut loc de muncă part-time
precum şi bătrână spre îngrijire. Tel.
0355-410057, 0733-072796.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Transport persoane în Austria.
Tel. 0741-095663.

Matrimoniale
Reşiţean, 40 ani doresc cunoştinţă cu o doamnă pentru prietenie.
Tel. 0761-818974. Doamnă 67 ani,
doresc să cunosc domn până în 70
ani. Tel. 0741-310814.
Bărbat 43 ani doresc să cunosc
o doamnă pentru căsătorie. Tel.
0720-372179.
Domn 50 ani doresc să cunosc o
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0734819324.
Tânăr 38 ani, prezentabil,
antialcool, antifumător, şaten, ochii
verzi, doresc să cunosc o doamnă
pentru prietenie (căsătorie), poate
avea şi obligaţii. Tel. 0733-235980.
Tânăr 37 ani, doresc să cunosc
doamnă pentru o relaţie lejeră. Tel.
0720-380446.

Anunţ angajare
MAGISTER SPRL, societate de insolvenţă comercială anunţă
scoaterea la concurs a unui post de contabil sau expert contabil pentru
angajare sau colaborare.
Responsabilitatile contabilului sau expertului contabil sunt de a
întocmi situaţia financiară la societăţile aflate în insolvenţă, întocmirea
evidenţei contabile, depunerea situaţiilor contabile, întocmirea
rapoartelor cu privire la cauzele şi împrejurările care au condus la starea
de insolvenţă.
Cererea de înscriere la concurs se depune alături de un CV la sediul
societăţii din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter sau prin e-mail la adresa
office@magistergroup.ro ori prin intermediul faxului la nr. de fax: 0255213468.

Săptămânalul local, independent “PRISMA” oferă societăţilor
comerciale şi instituţiilor publice, spaţiu publicitar pentru anunţuri,
convocări, licitaţii ş.a., la tarife convenabile.
Prisma este singurul ziar din judeţ în care publicitatea şi
anunţurile se regăsesc şi pe pagina de internet a ziarului. Pentru
mai multe apariţii se poate crea la cerere link către website-ul
socităţii, instituţiei dvs.

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

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

Anunturi
,

Stimulente financiare acordate angajatorilor
pentru încadrarea în munc@
a elevilor }i studen]ilor
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin aminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent
financiar lunar, în valoare de 50% din indicatorul social de referinţă în
vigoare, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare
elev şi student încadrat în muncă. Angajarea poate fi pe perioada
vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă
de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru
fiecare elev şi student căruia i s-a încheiat contract individual de
muncă. Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus
angajatorii care încadrează în muncă categoria de persoane
menţionată în baza:
a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală
sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu
normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
b) unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii
de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.
În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de
muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de
ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.
Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat,
angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea
forţei de muncă în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi
studenţilor.
Nu beneficiază de stimulentul financiar:
a) angajatorii care încadrează în muncă anterior datei de începere
a vacanţei stabilite potrivit legii;
b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi,
de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile
lucrătoare în cursul anului calendaristic.
Angajatorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare
la sediul AJOFM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17
(tel. 0255-212380) sau la sediile Agenţiilor locale şi Punctelor de lucru
ale acesteia din judeţ.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 02.07.2014
REŞIŢA: instructor de aerobic-fitness: 1; agent de turism touroperator: 2; agent de vânzări: 1; consilier/expert/inspector/referent/
economist în economie generală: 1; electrician de întreţinere şi
reparaţii: 1; gestionar depozit: 1; lăcătuş mecanic: 1; maşinist la
maşini pentru terasamente (ifronist): 1; mediator: 1; strungar
universal: 1; zidar rosar-tencuitor: 5;
ANINA: maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist): 1;
BĂILE HERCULANE: bucătar: 4; cameristă hotel: 6; lucrător
bucătărie (spălător vase mari): 4; ospătar (chelner): 2;
ORAVIŢA: lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii
universale: 1; lucrător comercial: 1; tehnician instalaţii în
construcţii: 1; tehnician mecanic: 1;
BOZOVICI: montator subansamble : 1;
TOTAL JUDEŢ: 37

(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:
,

Iulie
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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Campionatul Mondial de Fotbal - Brazilia 2014
Grupa A

Grupa B

Brazilia
Croaţia
Mexic
Camerun

Grupa C

Spania
Olanda
Chile
Australia

Grupa D

Columbia
Grecia
Coasta de Fildeş
Japonia

Grupa E

Uruguay
Costa Rica
Anglia
Italia

Grupa F

Elveţia
Ecuador
Franţa
Honduras

Grupa G

Argentina
Bosnia H.
Iran
Nigeria

Grupa H

Germania
Portugalia
Ghana
SUA

Belgia
Algeria
Rusia
Coreea de Sud

Grupa A

V

E

I GM

GP

Pct.

Grupa C

V

E

I GM

GP

Pct.

Grupa E

V

E

I GM

GP

Pct.

Grupa G

V

E

I GM

GP

Pct.

1.

Brazilia

2

1

0

7

2

7

1.

Columbia

3

0

0

9

2

9

1.

Franþa

2

1

0

8

2

7

1.

Germania

2

1

0

7

2

7

2.

Mexic

2

1

0

4

1

7

2.

Grecia

1

1

1

2

4

4

2.

Elveþia

2

0

1

7

6

6

2.

SUA

1

1

1

4

4

4

3.

Croaþia

1

0

2

6

6

3

3.

Coasta Fildeº

1

0

2

4

5

3

3.

Ecuador

1

1

1

3

3

4

3.

Portugalia

1

1

1

4

7

4

4.

Camerul

0

0

3

1

9

0

4.

Japonia

0

1

2

2

6

1

4.

Honduras

0

0

3

1

8

0

4.

Ghana

0

1

2

4

6

1

Grupa B

V

E

I GM

GP

Pct.

Grupa D

V

E

I GM

GP

Pct.

Grupa F

V

E

I GM

GP

Pct.

Grupa H

V

E

I GM

GP

Pct.

1.

Olanda

3

0

0

10

3

9

1.

Costa Rica

2

1

0

4

1

7

1.

Argentina

3

0

0

6

3

9

1.

Belgia

3

0

0

4

1

9

2.

Chile

2

0

1

5

3

6

2.

Uruguay

2

0

1

4

4

6

2.

Nigeria

1

1

1

3

3

4

2.

Algeria

1

1

1

6

5

4

3.

Spania

1

0

2

4

7

3

3.

Italia

1

0

2

2

3

3

3.

Bosnia

1

0

2

4

4

3

3.

Rusia

0

2

1

2

3

2

4.

Australia

0

0

3

3

9

0

4.

Anglia

0

1

2

2

4

1

4.

Iran

0

1

2

1

4

1

4.

Coreea Sud

0

1

2

3

6

1

OPTIMI DE FINALÃ 1

OPTIMI DE FINALÃ 2

OPTIMI DE FINALÃ 3

OPTIMI DE FINALÃ 4

OPTIMI DE FINALÃ 5

OPTIMI DE FINALÃ 6

OPTIMI DE FINALÃ 7

OPTIMI DE FINALÃ 8

Brazilia - Chile
3-2 (1-1)

Olanda - Mexic
2-1

Columbia - Uruguay
2-0

Costa Rica - Grecia
5-3 (1-1)

Franþa - Nigeria
2-0

Argentina - Elveþia
1-0

Germania - Algeria
2-1

Belgia - SUA
2-1

49
28,06

A1

-

B2

51

B1

19:00 29,06

Sâmbătă

-

A2

50

C1

Duminică 19:00 28,06

-

D2

Sâmbătă

52

D1

19:00 29,06

-

C2

53

E1

Duminică 23:00 30,06

-

Luni

F2

55

F1

19:00

1,07

Marţi

-

54

G1

-

Luni

H2

56

H1

23:00

1,07

Marţi

SFERT DE FINALÃ 1

SFERT DE FINALÃ 2

SFERT DE FINALÃ 3

SFERT DE FINALÃ 4

Brazilia - Columbia

Olanda - Costa Rica

Franþa - Germania

Argentina - Belgia

57
4,07

49

-

50

58
5,07

23:00

Vineri

53

-

54

Sâmbătă

59
4,07

23:00

51

-

52

60

61

57

8,07

-

58

62

23:00

Marţi

9,07

FINALA MICÃ

63

Golul marcat de Sokratis Papastathopoulos pentru
Grecia împotriva Costa Rica a fost al 145-lea de la Cupa
Mondială 2014 - egalând totalul general al golurilor din
Africa de Sud, 2010.
După introducerea formatului cu 64 meciuri, în urmă cu
16 ani, numărul golurilor a scăzut constant de la 171 în
Franţa '98, 161 în Japonia şi Coreea de Sud, 2002, 147 în
Germania, 2006 şi 145 în Africa de Sud.
Brazilia 2014 este destinată a fi amintită ca una dintre
cele mai interesante Cupe Mondiale din memoria vie după
una dintre cele mai rele, potrivit unor specialişti în domeniu.
Africa de Sud 2010 va fi pentru totdeauna asociată cu
meciuri slabe şi vuvuzela, în timp ce Brazilia a produs un
amestec aproape perfect de fotbal ofensiv, eliminări
surpriză şi o prezenţă puternică în sferturile de finală.

61

-

64

61

13,07

-

+22ºC
+8ºC

Reşiţa
Oraviţa +19ºC
+10ºC

+22ºC
+10ºC

22:00

+28ºC
+12ºC

Sâmb@t@/5 Iulie

60
23:00

Duminic@/6 Iulie

Timişoara
Caransebeş

+27ºC
+11ºC

Reşiţa

+32ºC
+16ºC

Oraviţa +23ºC
+12ºC

Miercuri, 9 Iulie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+31ºC
+15ºC

+33ºC
+18ºC

+29ºC
+18ºC

Joi, 10 Iulie

Vineri, 11 Iulie

Caransebeş
Reşiţa

+32ºC
+16ºC

Oraviţa +28ºC
+18ºC

Oraviţa +26ºC
+17ºC

+25ºC
+12ºC

Marţi, 8 Iulie

-

Miercuri

În timpul meciului dintre Rusia şi Algeria, în minutul 60,
un laser l-a deranjat pe portarul rus Igor Akinfeev, în timp
ce trebuia să apere o lovitură liberă. Lovitură liberă a dus la
un gol care a eliminat Rusia, spre indignarea portarului rus,
echipei şi antrenorului.

Timişoara
Caransebeş

59

Atacantul Luis Suarez, din Uruguay, care l-a muşcat pe
Giorgio Chiellini, jucător din echipa Italiei, a fost penalizat
cu 9 jocuri şi suspendat timp de 4 luni.
Suspendarea lui Suarez este cea mai aspră pedeapsă
rezultată în urma unei acţiuni pe teren din istoria Cupei
Mondiale.

Timişoara

Luni, 7 Iulie

19:00

În faza grupelor,
Deţinătoarea titlului, Spania, a fost eliminată după două
înfrângeri consecutive, în ceea ce a fost considerat ca fiind
unul dintre şocurile Cupei Mondiale.
Campionii din 1966, Anglia, a fost eliminată în faza
grupelor prima dată din 1958.
De patru ori campioană, Italia a fost eliminată după ce a
marcat doar două goluri, cel mai puţin într-o Cupă
Mondială din 1966.
Nici o echipă din Asia nu s-a calificat pentru optimi.
Aceste echipe au realizat împreună doar 3 puncte în 12
jocuri.
Numărul total de cartonaşe galbene în această fază a
fost de 127, cu o medie de 2.65 pe meci. Numărul de
cartonaşe roşii a fost 9.

62

Duminică

Vineri/4 Iulie

11 zile

56

23:00

FINALA

Joi/3 Iulie

pe următoarele

G2
23:00

62

Sâmbătă

Echipe din Americi s-au comportat bine. 8 din 10 naţiuni
au avansat în optimi. Honduras şi Ecuador au eşuat.
Uruguay şi Belgia, echipe considerate fără şanse, s-au
calificat. Belgia a depăşit grupa H câştigând toate cele trei
meciuri din grupă. Uruguay a fost oprită în optimi de
Columbia.
Grecia şi Algeria s-au calificat pentru prima dată pentru
etapa eliminatorie. Costa Rica a bătut doi foşti campioni
(Italia şi Uruguay) şi a remizat cu Anglia în grupa D. Grecia
s-a împiedecat la loviturile de la 11 m de Costa Rica, tot în
faza optimilor şi Algeria a fost greu depăşită de Germania.
Pentru prima dată, trei echipe din CONCACAF - SUA,
Costa Rica şi Mexic - s-au calificat în optimile de finală.

Prognoza meteo

-

Sâmbătă

-

SEMIFINALA 2

12,07

+22ºC
+10ºC

55

5,07

19:00

Vineri

SEMIFINALA 1

8

E2

19:00 30,06

+31ºC
+19ºC

Sâmbătă, 12 Iulie

Duminică, 13 Iulie

Reşiţa

+28ºC/+19ºC

+29ºC/+19ºC

+30ºC/+19ºC

+26ºC/+18ºC

+26ºC/+17ºC

+20ºC/+14ºC

+24ºC/+16ºC

Timişoara

+35ºC/+19ºC

+35ºC/+19ºC

+35ºC/+19ºC

+29ºC/+19ºC

+31ºC/+17ºC

+26ºC/+13ºC

+28ºC/+15ºC
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