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Imobiliare
Vând teren arabil în Ezeriş,
suprafaţă 3000 mp, cu front stradal.
Tel. 0355-804042.
Vând casă cu garaj, termopane,
centrală nouă, 4 camere, bucătărie,
curte. Preţ 50.000 € neg. Tel. 0747059557.
Vând 2.856 mp grădină în Bocşa
2, limitrofă cu intravilanul,
intabulată, pretabilă la orice fel de
construcţii, utilităţi în apropriere.
Preţ 1 €/mp negociabil. Tel. 0743738531.
Vând urgent casă 2 camere,
garaj, grădină, curte + apartament 3
camere, bucătărie, baie, din
cărămidă arsă, curent, apă, gaz
separat, curte comună, preţ foarte
avantajos. Tel. 0723-896992, 0723863034.
Vând casă în Dognecea, cu 2
camere, bucătărie, baie cu vană,
canalizare proprie, teracotă, gresie,
faianţă, uşă metalică, grădină. Preţ
19.000 €. Tel. 0255-236325.
Vând în Reşiţa, pe b-dul 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 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 Bocşa Română, Aleea
Trandafirilor, apartament 2 camere,
renovat, geamuri termopan, încălzire proprie, contor propriu de apă,
curent şi gaz, 20.000 € neg sau
schimb cu o casă în Bocşa; casă în
Bocşa, str. Ion Creangă nr. 32,
formată din cameră, bucătărie,
cămară mare, fântână în curte, curte
şi grădină în jur de 1400 mp, nu este
racordată la gaz şi apă, 23.000 €
neg. Tel. 0740-770047. (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, moară de
măcinat, circular, cazan ţuic ă,
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. 0731306659, 0721-157588. (RR)
Vând la Bocşa, pe str. Lugojului,
casă 4 camere, bucătărie, fântână
în curte, 25.000 €. Tel. 0743762859. (RR)
Vând la Reşiţa vilă 8 camere,
complet mobilată, plus o casă lângă
vilă, 120.000 €. Tel. 0355-427473.

Vând în Reşiţa apartament 2
camere, confort 1, dotat cu tot ce-i
nou şi modern, 28.000 € neg; apartament 3 camere confort 1, etaj 1/4,
dotat cu tot ce-i nou şi modern,
30.000 € neg. Tel. 0770-479181. (rr)
Vând în Reşiţa, Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, 17.700 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat şi utilat, parter, 50.000 € neg
sau schimb cu apartament sau casă
în Caransebeş. Tel. 0722-551615.
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolat, 22.000 €. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând casă în Prilipeţ cu teren
25.000 mp. Tel. 0759-077067.
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)
Se închiriază, în Caransebeş, o
hală 1200 mp, cu apă curentă,
energie electrică, încălzire centrală,
800 €/lună. Tel. 0769-855126. (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)
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 la Gătaia casă situată
central, formată din 2 clădiri locuibile, anexe, garaj, curte, grădină cu
pomi fructiferi şi teren arabil,
suprafaţa totală 1570 mp, corpul
mare de clădire este format din 5
camere mobilate, 2 teracote, baie,
bucătărie, corpul doi este din 3
încăperi şi pivniţă, 45.000 € neg. Tel.
0722-690331. (RR)
Vând casă la Secăşeni, în
centru, cu 3 camere, curte mare,
grădină mare, pivniţă, anexă pentru
animale, 16.000 € neg. Tel. 0731191130. (RR)
Vând la Cara şova cas ă 4
camere, 2 coridoare, curte mare,
grădină, 60.000 €. Tel. 0753764327. (RR)
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)

Preţ 1,5 lei
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Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă 3 camere, bucătărie,
bucătărie de vară, beci, anexe,
50.000 € neg. Tel. 0765-637290. (rr)
Vând în Reşiţa, pe Aleea Buziaş,
apartament cu central ă, toate
utilităţile, izolat interior şi exterior,
35.000 €. Tel. 0755-847081, 0760701268. (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, 0757-335421. (RR)
Persoană fizică cumpăr apartament 3 camere confort 1 în Reşiţa.
Tel. 0729-355856.
Vând urgent apartament cu 3
camere decomandat, confort 1,
situat în Reşiţa, complet utilat şi
parţial mobilat. Preţ negociabil. Tel.
0740-259690.
Vând teren intravilan în comuna
Fârliug, judeţul Caraş-Severin, în
apropiere de Lugoj şi Reşiţa.
Terenul are număr de casă, dispune
de front stradal, de apă curentă şi de
o livadă proprie. Preţ 12.000 €. Tel.
0721-622245.
Vând două case în comuna
Fârliug. Una mai mică cu grădină
mare 12.000 € negociabil şi cea
mare cu 20.000 € negociabil cu
teren dublu. Tel. 0732-928419.
Vând sau schimb apartament 2
camere tip vagon, etaj 2/4, centrală,
termopane, podele, uşă metalică,
faianţă, gresie, 16.990 €. Tel. 0728813340.
Vând apartament 4 camere, etaj
2/4, confort 1, 2 băi, termopane,
izolat termic şi centrală termică,
parţial mobilat, loc de parcare, situat
în Reşiţa Micro 4.Preţ negociabil.
Tel. 0770-454966, 0721-906062.
Vând teren în Reşiţa, intravilan,
pe calea Caransebeşului, km 1-2,
preţ 9 €/mp. Tel. 0722-630097.
Închiriez apartament 2 camere. Tel.
0749-395844.
Vând casă în Dognecea centru,
3 camere, curte, fântână betonată,
grădină, cablu tv, telefon. Preţ
11.000 € neg. Tel. 0355-411682,
0733-594473.
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Închiriez apartament 3 camere,
str. Făgăraşului bl. 23 parter, ideal
pentru birouri, preferabil pe termen
lung. Preţ 300 €/lună. Tel. 0726380420.
Vând apartament 2 camere,
conf. 2, parter, zonă liniştită, centrală, termopane, uşă metalică, izolaţie
interior-exterior. Tel. 0759-077067.
Persoană fizică cumpăr
apartament 3 camere confort 1. Tel.
0729-355856.
Închiriez garsonieră zona Calea
Caransebeşului lângă Respicom,
decomandată, 2 camere, mobilată,
preţ 80 €. Tel. 0721-801188.
Vând garsonieră 2 camere de
cămin. Preţ 8.500 € neg. Tel. 0751381558.
Vând garsonieră 26 mp, b-dul
A.I. Cuza bl. 30, ap. 33. Preţ 7.000 €
neg. Tel. 0769-691017.
Vând apartament 3 camere,
bloc 4 etaje, centrală termică. Tel.
0770-538111, 0745-932492.
Vând casă str. Oţelului nr. 14,
preţ 35.000 € neg. tel. 0728981708.
Vând casă str. Codrului nr. 1,
toate utilităţile, preţ 37.000 € neg.
Tel. 0728-981708.
Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, îmbunătăţit, parţial
mobilat, sau schimb cu casă. Tel.
0724-761770.
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.

civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Minipoteca tematică din
rezervaţia naturală Bigăr

....pag. 2
Publicitate, licitaţii

....pag. 3
Modificarea legii privind
organizarea creşelor
Zi liberă pentru îngrijirea
sănătăţii copilului
...pag. 4
Cardul european de
asigurări de sănătate
Oportunităţi de angajare
în economia „verde”

...pag. 5

Anunţuri,
publicitate
...pag. 6-7

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Pădurile virgine şi seculare de fag din România
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WWF sprijin@ includerea p@durilor virgine
}i seculare de fag din România în
patrimoniul mondial UNESCO
Anumite păduri virgine şi seculare de fag din România vor fi incluse
în patrimoniul mondial UNESCO, în urma unui proces de nominalizare
derulat de Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, Regia
Naţională a Pădurilor Romsilva, Institutul de Cercetări şi Amenajări
Silvice, WWF-România şi Greenpeace. Cei cinci actori au semnat
astăzi un protocol de colaborare pe o durată de doi ani, atât cât vor dura
procedurile necesare pentru desemnarea noilor situri UNESCO.
WWF-România contribuie la acest proces prin expertiză tehnică,
prin specialiştii organizaţiei din domeniul forestier care vor colabora la
analizarea siturilor selectate pe baza investigaţiilor în teren, vor lucra
îndeaproape cu actorii locali pentru obţinerea acordurilor necesare şi,
în plus, spijină acţiunea cu suma de 15.000 euro.
Procesul de nominalizare a pădurilor de fag virgine şi seculare în
patrimoniul UNESCO, prin iniţiativa comună lansată astăzi, reprezintă
un pas în plus pentru protejarea acestor valori naţionale. WWF arată
astfel că nu uită de campaniile demarate şi de misiunea asumată,
continuând cu paşi mari un efort iniţiat în urmă cu câţiva ani şi sprijinit
de zeci de mii de români, spune Magor Csibi, director WWF-România.
Fagul este o specie exclusiv europeană, iar România se bucură de
găzduirea unor eşantioane de excepţie din această categorie de
păduri. Făgetele naturale, care nu au suferit nici o intervenţie umană
perturbatoare de-a lungul istoriei, sunt adevarate surse de educaţie şi
de inspiraţie de importanţă critică în efortul îmbunătăţirii modului de
gestionare a pădurilor.
Pădurile României sunt, din fericire, încă predominate de fag, iar
aceste perle - făgetele naturale - nu trebuie doar cunoscute, ci şi
recunoscute de umanitate - împreună cu cei care le-au respectat
măreţia de-a lungul timpului, spune Costel Bucur, Directorul
departamentului de Păduri şi Arii Protejate la WWF-România.
Printre zonele din România propuse pentru nominalizare, două
sunt cele în care WWF a lucrat în ultimii ani şi cărora am reuşit, alături
de susţinătorii organizaţiei, să le asigurăm protecţia prin lege: zona
Strâmbu Băiuţ - Groşii Ţiblesului (Maramureş) şi Pădurile Şincii
(Făgăraş). De asemenea pădurile virgine de fag din Caraş-Severin
sunt şi ele incluse în procesul de nominalizare pe lista UNESCO.
Pădurile virgine sunt ultimele zone în care natura supravieţuieste în
forma sa pură, fără niciun fel de intervenţie umană. Aceste păduri sunt
ecosisteme stabile, în care trăiesc până la 13.000 de specii.
WWF consideră că aceste păduri, care reprezintă 65% din pădurile
virgine rămase pe continent (exceptând Rusia), sunt bunuri cu valoare
de patrimoniu pentru ţara noastră şi pentru Europa. Valoarea acestor
păduri sub aspect ştiinţific, educativ, ecoprotectiv şi al biodiversităţii
este agreată de toţii practicienii, specialiştii şi cercetătorii din domeniu
şi din domeniile înrudite.
În 2011, WWF România a derulat campania Salvaţi pădurile
virgine!, cu scopul de a pune sub protecţie legală ultimele păduri
virgine din ţara noastră şi printre ultimele din Europa. În timp record, de
33 de zile, 100.000 de persoane s-au alăturat demersului iniţiat de
WWF, semnând petiţia campaniei. Urmarea a fost includerea pădurilor
virgine în categoria pădurilor protejate prin lege şi iniţierea unui proces
de identificare şi cartare a pădurilor virgine din România. Procesul, în
plină derulare pe teren, va face posibilă crearea unui Catalog naţional
al pădurilor virgine din România.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm contactaţi WWF:
Costel Bucur, director Departament Păduri şi Arii Protejate,
cbucur@wwfdcp.ro, tel. 0727 227 223
Magor Csibi, director WWF - România, mcsibi@wwfdcp.ro, tel.
0730 098 722
Despre WWF (World Wide Fund for Nature):
Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante
organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea
naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească
degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care
oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro

Minipoteca tematic@ din rezerva]ia natural@
Big@r a fost materializat@ în teren
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe www.gecnera.ro,
www.facebook.com/GECNERA), în cooperare cu Amministraţia Parcul
Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, au materializat în interiorul rezervaţiei
naturale Izvorul Bigăr minipoteca tematică PRIN LUMEA MIRIFICĂ A
LEGENDELOR DE PE CHEILE MINIŞULUI. Mediul de comunicaare al
minipotecii tematice include un punct de informare (panou) despre
cascada Bigăr, rezervaţia naturală izvorul Bigăr şi Cheile Minişului precum
şi indicatoare care îi îndrumă pe vizitatori spre principalele obiective de
interes ecoturistic ale zonei. Informaţiile sunt prezentate având ca suport şi
legende locale din Valea Almăjului.
În cadrul aceleaşi minipoteci tematice Ocolul Silvic Bozovici a reabilitat
în această primăvară, cu cheltuieli proprii şi în ton cu conceptul mini potecii
tematice, foişorul din dreptul cascadei Bigăr, a mobilat cu mese şi laviţe
locul de popas din interiorul foişorului şi a construit o scară de acces pe
poteca abruptă ce duce spre peştera Bigăr.
În perioada imediat următoare GEC Nera va realiza şi facilităţi de acces
la punctul de belvedere al cascadei Bigăr din albia pârâului Miniş.
Minipoteca tematică este realizată în cadrul implementării proiectului
de interes public „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 în cadrul programului Spaţii Verzi - Arii Naturale Protejate.
GEC Nera consideră că autorităţile responsabile ale judeţului CaraşSeverin trebuie să stopeze de urgenţă şi să restabilească situaţia iniţială în
ce priveşte instalarea haotică în imediata apropiere a cascadei Bigăr, pe
domeniul aparţinând Administraţiei Regionale de Drumuri Timişoara, a
panourilor „kitschoase” cu imaginea cascadei care promovează vânzarea
de produse, servicii turistice sau imaginea firmei/instituţiei. Aceste activităţi
sunt în contradicţie regulamentul activităţiilor în interiorul şi în imediata
apropiere a Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa şi nu au aprobarea
din partea Administraţiei Parcului.
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Ciprian Bogdan Toba - re}i]eanul care a deprins
tainele artei culinare printre peruani

Ciprian Bogdan Toba, profesionist în arte
culinare, un titlu care se dă la nivel american şi pe
care o dă Forumul Panamerican de Asociaţii
Gastronomice Profesioniste, a revenit după 11 ani
în ţară, în Reşiţa şi arată celorlalţi cum a reuşit un
român să se perfecţioneze la capăt de lume.
Dar povestea pleacă din altă parte, o poveste
ruptă parcă dintr-un scenariu de film. Este
povestea românului care a crezut că şi-a întâlnit
iubirea vieţii pe internet şi pentru care a riscat, după
cum precizează chiar "protagonistul". Povestea sa finalizat printr-o căsătorie cu o femeie din Peru
care şi-a urmat soţul în România. Pentru că nu a
reuşit să se adapteze într-o ţară total diferită de
societatea peruană, cei doi s-au hotărât să plece în
Peru. Relaţia a mai durat un an şi apoi românul
Ciprian Tobă s-a trezit singur într-o ţară străină şi
total diferită de cea din care plecase. Nu avea
alternative decât să lupte să supravieţuiască. "Am
început să lupt să-mi construiesc un viitor de la
zero, pentru că nu cunoşteam pe absolut nimeni
acolo şi nu ştiam nici limba bine. A fost greu! Nu
ştiam de unde să apuc viaţa şi uşor, uşor a trebuit
să-mi caut de lucru", a povestit Ciprian Toba.
După ce a învăţat limba a început să lucreze în
diverse locuri. "Am luat-o de la zero la capătul
lumii", o experienţă de viaţă despre care spune că
l-a trezit foarte mult la realitate. "În orice parte a
lumii ai fi dacă nu te baţi pentru ceea ce crezi şi
pentru vise nu se poate obţine un rezultat bun".
Seriozitatea şi perseverenţa au fost punctele forte
care l-au ajutat să evolueze într-o ţară care nu-i
oferea nimic, la prima vedere.
Ajunsese să-şi dorească să revină în România,
când un alt român care deschisese în Peru o
cafenea, l-a invitat la inaugurare. Apoi şi-a spus:
„eu cu capul plecat în România nu mă întorc! Prefer
să mor luptând acolo, să mănânc pietre dar eu cu
capul plecat nu mă întorc. A fost o chestiune de
ambiţie personală să dovedesc că pot să lupt şi că
sunt capabil să lupt în orice colţ al planetei, pentru
visele mele, pentru o viaţă mai bună. Numai că
unora le pică mai uşor viaţa mai bună iar alţii
trebuie să se lupte pentru ea şi să o simtă!”, a
explicat Ciprian, convins că lupta aceasta a meritat
tot efortul.
Despre actuala soţie, tot peruancă, a dezvăluit
că i-a fost de foarte mult ajutor moral, pentru că,
mărturiseşte el, mai avea şi stări de depresie
pentru că era singur şi nu cunoştea pe nimeni.
Plecase pentru un vis care s-a spulberat într-o
clipă. Mai era speriat şi de delicvenţa care era la tot
pasul pe străzile peruane. Încet, încet a prins curaj
şi s-a ancorat de dorinţa de a face ceva pentru
propria viaţă. Era bucuros chiar şi când din 10
persoane întâlnea una care ştia engleză şi putea
să comunice ce-şi doreşte.
După ce a reuşit să se stabilizeze oarecum
financiar a înţeles că unica şansă de a fi competitiv
şi de a rămâne pe piaţă ca şi specialist în
gastronomie, a fost să studieze la ei, altfel nu avea
nici o şansă. „Am stat şi am analizat care sunt
punctele tari ale peruanilor”, pentru a înţelege în ce
domeniu ar putea avea o şansă în acea ţară.
Înţelegând că în prezent Peru este locul trei în
lume ca şi forţă gastronomică acest lucru i-a stârnit
dorinţa de a face ceva în acest sens. „Ei iau aceste
domenii foarte în serios şi o şcoală de gastronomie
este destul de scumpă acolo”.

Dar cum a venit pasiunea pentru gătit pentru
Ciprian Tobă? Rămânând singur de la vârsta de 18
ani era nevoit să gătească şi a descoperit că-i
place asta. Apoi au urmat tot felul de experimente
culinare. Asta i-a oferit mai târziu şansa de a
îmbina utilul cu plăcutul. Apoi a apărut dorinţa de aşi studia „pasiunea”, pentru că, spune el, în sine
gastronomia este ştiinţă.
A urmat o şcoală de gastronomie de 2 ani, zi de
zi, 8 ore pe zi, foarte serios, cu examene peste
examene şi mult efort. Din 32 de cursanţi care au
urmat cursurile în promoţia lui, la final au primit
diplomă doar 15 absolvenţi, selecţia fiind una
foarte dură. „Profesionistul în gastronomie trebuie
să aibă multe calităţi ca să reziste într-un mediu dur
cum este bucătăria, pentru că bucătăria
profesionistă nu înseamnă ca acasă, înseamnă
foarte multe ore de lucru, de stat foarte mult în
picioare, să fi puternic psihic, pentru că se lucrează
cu foarte mulţi clienţi şi atunci este presiunea foarte
mare. Apoi trebuie să ştii să coordonezi o echipă şi
asta implică mult mai multe cunoştinţe decât un
simplu bucătar. De aceea în bucătărie o echipă îl
are poziţionat pe bucătar pe la mijlocul echipei. De
la bucătar în sus vorbim deja de grade
profesioniste, de persoane care au studii şi au
capacitatea să coordoneze echipe şi să
supravegheze tot bunul mers al unei bucătării”.
Toate astea înseamnă noţiuni de nutriţie, de
management şi toate astea au fost însuşite de
românul plecat la capătul lumii pentru un vis.
După doi ani de studii a fost necesar încă un an
de studii pentru titlul profesional. Aşa a urmat trei
ani de şcoală pentru a beneficia de o diplomă, după
o selecţie dură, într-un domeniu de top dintr-o ţară
sud-americană, care nu-şi permite să scoată
absolvenţi mediocrii şi atunci selecţia este pe
măsură. Dar şi cei care termină aceste studii
domină la un nivel foarte înalt tot ce înseamnă
cunoştinţe gastronomice, a mai precizat Ciprian
Toba.
După părerea lui românul în general este foarte
bun în ceea ce face, este foarte competitiv, dar are
încă o problemă la care mai trebuie lucrat:
„românul nu ştie încă să lucreze în echipă.
Individual românul este luptător şi competitiv”, ca
dovadă că şi-a luat gradul profesional printr-o
selecţie la care au participat studenţi din toată
America de Sud, nu doar din Peru. Între toţi
americanii şi un român, „mândru cu steguleţul meu
românesc pentru că eu mă identific foarte mult cu
ţara mea”, aşa se pare că vede şi simte românismul, un român care a trăit ani de zile printre străini.
După ce a obţinut gradul profesional a primit
ofertă chiar de la şcoala la care a studiat, să
rămână ca profesor, el un român să-i înveţe pe
sud-americani tainele propriei lor gastronomii.
Pe lângă asta mai are un vis, acela de a
deschide un restaurant cu specific românesc,
primul restaurant de acest gen din Peru.
A precizat însă că prima lui profesie este aceea
de tătic, simţindu-se responsabil de două vieţi, cea
a copiilor săi şi apoi de cea a soţiei, familia sa din
Peru, despre care spune că este mai valoroasă
decât toate specializările şi ceva ce nu se poate
cuantifica în bani. Şi mai presus de asta vrea să fie
un model constructiv pentru proprii copii, cărora le
vorbeşte permanent despre România, „pentru că
viitorul nostru depinde foarte mult de ceea ce le
dăm copiilor noştri”, a spus părintele din el.
A primit diploma de Chef Manager oferită de
Academia Culinară Profesionistă Americană prin
Forul Panamerican de Asociaţii Gastronomice
Profesioniste, o diplomă obţinută la nivel american.
Apoi un curs urmat la „Cordon Bleu”, una dintre
cele mai puternice şcoli din domeniu, iar gradul
profesional i-a fost oferit de către Academia
Profesionistă Culinară Americană şi înmânată
chiar de către preşedintele Organizaţiei Mondiale
de Chef, pe America, forum suprem în domeniul
gastronomic la nivel mondial, încântat că a avut
printre ei şi un român, reşiţeanul Ciprian Bogdan
Toba.
Aflându-se pentru câteva luni acasă, în Reşiţa,
nu a stat degeaba şi a pus bazele, cu temei legal şi
după multe lupte cu birocraţia românească,
Asociaţiei Gastronomice Româneşti.
Susţine că peste tot a mers cu steguleţul
românesc şi crede cu tărie în ceea ce este:„sunt
patriot, sunt român, am încredere în ţara mea, am
încredere în românii mei, eu am marea încredere
că noi ca naţiune putem să ne ridicăm chiar prin
fiecare dintre noi. Eu tot timpul am mers pe ideea
că România este fiecare dintre noi, iar eu în Peru
simt că reprezint România, fără să-mi zică nimeni
şi atunci eu trebuie să dau imaginea pe care simt
că trebuie să o aibă străinul despre ţara mea”.
Elena Franţ

Atenţie proprietari... se fură din sălaşe!
Animale, păsări, unelte, obiecte uşor de valorificat, sunt doar câteva dintre ţintele hoţilor care fură din
sălaşe.
Comiterea acestor furturi este facilitată de mai multe vulnerabilităţi, printre care neasigurarea sălaşelor
de către proprietari, lipsa iluminatului în zonă pe timp de noapte, lăsarea în mod neglijent, la vedere, a
bunurilor care dintotdeauna au meritat efortul din partea infractorilor, fie datorită faptului că pot fi uşor de
transportat, fie de valorificat.
Pentru a diminua riscul de a deveni victimă a furturilor din sălaşe, poliţia vă face câteva recomandări:
l evitaţi să lăsaţi sălaşul nesupravegheat pentru o perioadă lungă de timp; ideal ar fi să vă faceţi simţită
prezenţa zilnic;
l acordaţi atenţie tuturor persoanelor care „îşi fac drum” prin preajma sălaşului - s-ar putea afla în
„cunoaşterea” terenului;
l în lipsa dumneavoastră un câine de pază lăsat în zonă, poate fi o soluţie eficientă de intimidare a
potenţialilor hoţi;
l uneltele, drujbele, obiectele care pot fi uşor valorificate pe piaţa neagră (butoaie metalice, cazane, table,
baloţi de sârmă, cabluri etc.) nu trebuie lăsate la vedere - altfel, reprezintă o invitaţie pentru hoţi;
l asiguraţi cu sisteme de închidere solide, spaţiile în care sunt închise animalele şi păsările şi lăsaţi, pe cât
posibil, o lumină aprinsă pe timpul nopţii.
În cazul în care sunteţi martorul sau victima unui furt, apelaţi cât mai repede numărul unic pentru apeluri
de urgenţă 112.

S.C. INTACOM S.R.L. societatea în lichidare, in insolvency, en
procedure colective conform legii 85/2006 prin lichidator S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. scoate la vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare:
Teren în suprafaţă de 2960 mp şi construcţii înscrise în CF 30223
Răcăjdia, - evaluat la 15.266 EURO
1. Teren în suprafaţă de 6900 mp înscris în CF 30048 Răcăjdia evaluat la 706 EURO
Imobilele descrise mai sus se vinde ca un întreg, nu pe bucăţi.
- Preţul de pornire la licitaţie
15.972 EURO
- Pasul de licitaţie
500 EURO
- Taxa participare la licitaţie
500 EURO
Participanţi la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. INTACOM S.R.L. nr. RO43
RZBR 0000 0600 1662 5322 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timişoara. Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi
înainte de ziua de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
11.07.2014, ora 12 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea (fosta Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia
va avea loc săptămânal, vineri, la ora 12 în aceleaşi condiţii.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.
Debitoarea: SC Jameli 2009 SRL, cu sediul social în sat Iaz,
comuna Obreja, nr. 241, jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la
registrul comerţului Caraş-Severin J11/175/2009, număr de înregistrare
fiscală 25316409, 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
Debitor SC Tris Group SRL cu sediul în municipiul Reşiţa, str. Ion Corvin, bl. 2, sc. 3, ap. 12, judeţul CaraşSeverin, nr. de înmatriculare la ORC Caraş-Severin J11/452/2008, CUI 23957598 prin lichidator SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256242823, 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
11.08.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este
22.08.2014.
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 08.09.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 23.10.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din Timişoara, Aleea Ionel Pelrea, nr. 7, et.
parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de 28.08.2014, ora 12,30 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei
debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea / înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului;
alte menţiuni.
Se menţionează că: Neparticiparea la Adunarea creditorilor şi/sau necomunicarea poziţiei creditorilor până
la termenul precizat, va fi înţeles ca fiind un acord tacit privind confirmarea în calitate de administrator
judiciar/lichidator a SCP Miriana Mircov Relicons SPRL şi aprobarea onorariului solicitat în suma de 3.000 lei +
T.V.A. pe lună şi 5% din sumele aduse la masa credală, precum şi al problemelor discutate şi măsurilor
adoptate la adunarea creditorilor din 28.08.2014. 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 28.08.2014, ora 12,00 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, ap. 3,
jud. Timiş.
Pentru termenul din 23.10.2014 se citează:
1. SANDRONI GIUSEPPE, cetăţean italian, domiciliată în localitatea Tavullia (PU), str. Pirano, cp. 61010,
Italia, act de identitate tip AN/1240009, data naşterii 07.02.1943 în Tavullia , Italia, în calitate de asociat;
2. MATTIOLI DUILIO, cetăţean italian, domiciliată în localitatea Tavullia (PU), Via Prov Carrate, nr. 85,
Italia, act de identitate tip AN/4732294, data naşterii 07.04.1938 în Tavullia, Italia, în calitate de asociat şi
administrator;
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative, în 2 exemplare, va fi depusa la grefa
Tribunalului CARAŞ-SEVERIN la dosar 1650/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
Debitor SC Taxi Speed SRL, cu sediul în loc. Bocşa, str. Plopilor, nr. 24, judeţ Caraş-Severin, înmatriculată
la ORC Caraş-Severin sub nr. J11/249/2004, CUI 16294930 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
18.08.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar este
29.09.2014.
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 15.09.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 09.10.2014.
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 04.09.2014, ora 12,00 având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului;
desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea / înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte
menţiuni.
Lichidatorul în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor/asociaţilor
debitorului pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de 04.09.2014, ora 11,30 la
sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 04.09.2014 se citează:
1. TIBA ION, cetăţean român, domiciliat în loc. Bocşa, str. Plopilor, nr. 24, jud. Caraş-Severin, act de
identitate tip CI, seria KS, nr. 051935, emis de Anina la data de 09.06.2000, data naşterii 01.09.1964, în
localitatea Reşiţa, jud. Caraş-Severin, CNP 1640901110131, în calitate de asociat şi administrator;
2. PAL ALVIN, cetăţean român, domiciliat în loc. Bocşa, str. Înfrăţirii, nr. 14, jud. Caraş-Severin, act de
identitate tip CI, seria KS nr. 080491, emis de Pol. Bocşa, la data de 04.06.2002, data naşterii 31.03.1980, în
localitatea Reşiţa, jud. Caraş-Severin, CNP 1800331115178, 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 1622/115/2014, fiind timbrată corespunzător.

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 18.08.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 29.08.2014.
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
15.09.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 09.10.2014.
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 04.09.2014, ora 12:30 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 04.09.2014, ora
12:15 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
2096/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
Debitor SC Cadlex Consulting SRL cu sediul în municipiul Reşiţa,
Aleea Romaniţei, nr. 2, sc. 2, et. 2, ap. 11, judeţul Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la ORC Caraş-Severin J11/838/2008, CUI 24602534 prin
lichidator SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în
Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745599107 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 11.08.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 22.08.2014.
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
08.09.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 23.10.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din
Timişoara, Aleea Ionel Pelrea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
28.08.2014, ora 11,30 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
28.08.2014, ora 11,00 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Pentru termenul din 23.10.2014 se citează:
1. ENASASCU FLORIN DANIEL, cetăţean român, domiciliată în
localitatea Reşiţa, Aleea Romaniţei, nr. 2, sc. 2, et. 2, ap. 11, judeţul
Caraş-Severin, act de identitate tip CI, seria KS nr. 021658, data naşterii
22.04.1963 în mun. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, CNP 1630422113679, în
calitate de asociat;
2. ENASASCU VASILE SORIN, cetăţean român, domiciliată în
localitatea Timişoara, str. Baba Dochia, nr. 10, ap. 5, judeţul Timiş, act de
identitate tip PC, nr. 089588, data naşterii 25.08.1967 în mun. Reşiţa,
jud. Caraş-Severin, CNP 1670825113703, în calitate de asociat şi
administrator;
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusa la grefa Tribunalului CARAŞ-SEVERIN la
dosar 1648/115/2014, fiind timbrată corespunzător.
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O nouă sesiune de apeluri pentru Programul "Casa Verde" va fi
demarată în acest an, dar acest lucru depinde foarte mult de rata
încasărilor înregistrate la Fondul pentru Mediu, a declarat Attila
Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice. Până la ora
actuală, aproape 5.900 de dosare depuse în sesiunea din anul 2011,
au fost deja aprobate şi urmează să fie semnate de către beneficiari.

Legea privind acordarea unei zile lucr@toare
libere pe an pentru îngrijirea s@n@t@]ii copilului
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 496 din data de 2 iulie
2014 a fost publicată Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile
lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.
Actul normativ prevede acordarea unei zile lucrătoare libere pentru
îngrijirea sănătăţii copilului, în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor
sau reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica anual starea de
sănătate a acestuia.
Titularii dreptului la liber sunt părinţii, respectiv reprezentanţii legali ai
copilului minor, asiguraţi în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat,
fără a exista obligaţia angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente.
Liberul se acordă la cererea unuia dintre părinţi, la alegere, respectiv
a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare
din partea medicului de familie al copilului, din care să rezulte controlul
medical efectuat.
Cererea părintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi
depusă cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic şi va fi
însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că în anul respectiv celălalt
părinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici
nu o va solicita.
În cazul în care, în urma unor verificări efectuate de către angajator,
se constată că ambii părinţi au solicitat liberul contrar legii, va fi anulată
posibilitatea ulterioară de a mai beneficia, vreodată, de prevederile legii.
Pentru familiile sau persoanele cu doi copii se acordă tot o zi
lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi în cazul
unui singur copil.
Pentru familiile sau persoanele cu trei sau mai mulţi copii se acordă
două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum
decide angajatorul.
Angajatorii sunt obligaţi să acorde ziua lucrătoare liberă pentru
îngrijirea sănătăţii copilului, solicitată în condiţiile legii, în caz contrar
putând fi sancţionaţi de către Inspecţia Muncii cu amendă cuprinsă între
juridice.ro, 4 iulie 2014
500 şi 1.500 lei.

Modificarea Legii privind organizarea cre}elor
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 500 din data de 4 iulie
2014 a fost publicată Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr.
263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor.
Potrivit actului normativ, creşele se înfiinţează, se organizează şi
funcţionează drept centre cu program de lucru zilnic şi/sau, în situaţii
excepţionale, săptămânal, în sistem public ori privat.
Prin urmare, creşele cu program săptămânal (care funcţionează 5
zile pe săptămână, în regim “non-stop” începând de la ora 7:00 a zilei de
luni şi până vineri, la ora 19:00) vor funcţiona doar în situaţii excepţionale.
Creşele sunt instituţii publice sau private specializate în servicii cu
caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi
educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară.
juridice.ro, 8 iulie 2014

Începând din 9 iulie 2014, persoanele care au depus
dosare de creditare pentru programul „Prima casă”,
solicitând garanţii din partea Fondului Naţional de
Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, vor putea urmări,
zi de zi, situaţia aprobării garantării prin intermediul
paginii de internet a Fondului (www.fngcimm.ro).

Un număr de 9.897 de tichete au fost
rezervate, până în prezent, în Programul
"Rabla" din acest an, echivalentul a circa
60% din totalul alocat, a declarat, recent
Attila Korodi, ministrul Mediului şi
Schimbărilor Climatice.

„Limba român@ în lume"
Guvernul României a aprobat propunerea
MEN de a organiza prima conferinţă anuală
„Limba română în lume".
Guvernul României a aprobat în şedinţa de
miercuri, 2 iulie, Memorandumul privind
organizarea conferinţei anuale „Limba română
în lume”. În anul 2014, evenimentul se va
desfăşura în Arizona, Statele Unite ale Americii,
la Arizona State University, în perioada 9-13
octombrie.
Conferinţa „Limba română în lume” este o
iniţiativă a Ministerului Educaţiei Naţionale şi va
fi organizată, anual, într-o universitate din
străinătate unde funcţionează un lectorat de
limba română. Prin acest demers, MEN face un
pas în plus în promovarea limbii, culturii şi
civilizaţiei române în lume. De-a lungul timpului,
atât la nivel preunivesitar, cât şi la nivel
universitar, MEN a creat, finanţat şi susţinut
cursuri şi lectorate care se adresează atât
românilor din diaspora, care doresc să-şi
conserve identitatea culturală, cât şi străinilor
care doresc să descopere universul cultural
românesc.
Decizia ca prima conferinţă să se organizeze
la Arizona State University, SUA, are în vedere
mai mulţi factori, printre care existenţa şi
funcţionarea unui lectorat de limba română din
anul 2011 şi numărul reprezentativ de studenţi
care aplică pentru programul de limba română
(peste 200 în acest an universitar, fiind cel mai
mare număr de studenţi din lectoratele
româneşti existente). Catedra de Limba şi
literatura română de la Arizona State University
este condusă de prof. dr. Ileana Alexandra
Orlich, care este şi consul onorific al României in
Arizona. De asemenea, un alt argument care a
stat la baza alegerii îl reprezintă faptul că mediul
academic american este propice organizării
unor asemenea evenimente, atât din punct de
vedere academic, cât şi din perspectiva deschiderii spre interculturalitate şi multilingvism.
De notat este şi faptul că în statul Arizona
comunitatea românească este numeroasă şi
există disponibilitatea acesteia de a participa la
organizarea şi desfăşurarea unor evenimente
de promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti în
SUA.
Biroul de presă - MEN, 02.07.2014

S-au încheiat înscrierile la liceu. Pe 15 iulie va
avea loc prima etapă a repartizării computerizate,
rezultatele urmând a fi publicate o zi mai târziu. În
perioada 17-25 iulie, elevii îşi vor depune dosarele
de înscriere la instituţia de învăţământ la care au fost
repartizaţi în urma mediei şi a opţiunii vizate.
Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a
reafirmat angajamentul Armatei României de a fi
prezentă în Afganistan şi după anul 2014. Declaraţia
a fost făcută la întâlnirea cu viitorul însărcinat cu
afaceri al SUA la Bucureşti, Dean Thompson, şi cu
Duane Butcher, cel care a deţinut până în prezent
această funcţie.
Un proiect de lege care include sancţiuni mai
aspre şi noi incriminări în cazul pornografiei şi
exploatării sexuale a minorilor a fost lansat în
dezbatere publică de Ministerul Justiţiei.
Proiectul, care transpune o directivă europeană
privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor
prevede sancţiuni şi pentru persoanele care
apelează, în cunoştinţă de cauză, la serviciile
sexuale ale unui minor care se prostituează. De
asemenea, în noul proiect de lege sunt stabilite
pedepse şi pentru tentativa de a avea relaţii sexuale
cu un minor, precum şi pentru folosirea serviciilor
unor persoane supuse traficului de fiinţe umane.
Paginile web ale Autorităţilor de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) şi pentru
Programul Opera ţional Sectorial Cre şterea
Competitivităţii Economice (POS CCE) au fost
integrate în site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Stocarea datelor generate sau prelucrate de
furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice este
neconstituţională - a decis, cu unanimitate de voturi,
Curtea Constituţională.
Proiectul de lege care a fost adus în atenţia CCR
prevedea obligativitatea furnizorilor de telefonie fixă
şi mobilă, precum şi de internet, să reţină timp de 6
luni anumite date ale abonaţilor, care să fie trimise,
la cerere, autorităţilor din domeniul siguranţei
naţionale, pentru acţiunile de prevenire, cercetare,
descoperire şi urmărire a infracţiunilor grave.

l Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism asigură turiştii care doresc sa-şi petreacă următoarele zile pe litoralul românesc
că instituţiile autorizate controlează periodic calitatea apei l A fost promulgată Legea prin care românii de orice vârstă pot înfiinţa o microîntreprindere l Potrivit
CCR, sintagma "aceeaşi funcţie" de la art. 25 din Legea 176/2010 se referă la toate funcţiile eligibile l Primul-ministru Victor Ponta a înmânat paşapoartele
diplomatice noilor ambasadori ai turismului românesc, Simona Halep, Anina Ciuciu, Horia Tecău, Alexandru Tomescu, Mihai Covaliu şi Ionuţ Budişteanu l
Austriecii şi francezii sunt cei mai mari investitori pe piaţa românească de asigurări, deţinând la finalul anului 2013 o pondere cumulată de peste 45% din valoarea
totală a capitalului social subscris şi vărsat înregistrată de societăţile de asigurări din România l Producţia de lapte de consum a crescut cu 13.638 tone (14,5%)
în primele cinci luni din 2014 comparativ cu perioada similară din 2013, cifrându-se la 107.885 tone, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare
a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societ ă ţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a
statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei
Domeniilor Statului (M.O. nr. 352 din 13.05.2014)
l Ordinul Departamentului pentru Ape, Păduri şi
Piscicultură nr. 359/2014 privind aprobarea cotelor de
recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la
care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare
15 mai 2014-14 mai 2015 (M.O. nr. 353 din 14.05.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 707/538/2014 privind
modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului
muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor
medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap (M.O. nr. 354 din 14.05.2014)
l Legea nr. 65/2014 privind modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea
altor măsuri (M.O. nr. 355 din 14.05.2014)
l Ministerul Sănătăţii - Metodologia pentru desfăşurarea
concursului de rezidenţiat în medicină, sesiunea 29 iunie
2014, pentru posturile şi pe locurile rămase neocupate în
sesiunea 17 noiembrie 2013, din 05.05.2014 (M.O. nr. 358
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din 15.05.2014)
l O.u.G. nr. 23/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi
pentru modificarea unor acte normative în domeniul
sănătăţii (M.O. nr. 359 din 15.05.2014)
l H.G. nr. 389/2014 privind modificarea şi completarea
H.G. 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 (M.O. nr. 360 din
15.05.2014)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice nr. 698/2014 pentru stabilirea
valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru
semestrul I al anului 2014 (M.O. nr. 362 din 16.05.2014)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice nr. 699/2014 privind stabilirea
valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de
tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014 (M.O. nr.
362 din 16.05.2014)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
737/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013
pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică (M.O. nr. 362 din 16.05.2014)
l Ministerul Sănătăţii - Metodologia de elaborare a
programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi
de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor

publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii din 08.05.2014
(M.O. nr. 365 din 19.05.2014)
l Legea nr. 1(r1)/2005, privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei (M.O. nr. 368 din 20.05.2014)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
578/2014 privind modificarea Ordinului viceprimministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr.
431/2014 pentru aprobarea cantităţilor de motorină
aferente trimestrului IV - 2013, ce beneficiază de ajutor de
stat acordat sub formă de rambursare (M.O. nr. 371 din
20.05.2014)
l Circulara Băncii Naţionale a României - BNR nr.
15/20104 privind lansarea în circuitul numismatic a setului
de monetărie dedicat aniversării a 150 de ani de la
înfiinţarea Şcolii Naţionale de Arte Frumoase (astăzi
Universitatea de Arte Bucureşti) (M.O. nr. 373 din
21.05.2014)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
nr. 797/2014 privind modificarea şi completarea
Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei
ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului
mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013 (M.O. nr.
381 din 22.05.2014)
l Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice - Metodologia de selectare şi
finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor
cu dizabilităţi pentru anul 2014 din 15.05.2014 (M.O. nr.
387 din 26.05.2014)
l

Cancelarul german a vizitat China, pentru a şaptea
oară. Merkel a fost însoţită de o mare delegaţie de directori ai
firmelor germane, care au avut întâlniri separate cu grupuri
de afaceri din China pentru a discuta despre dezvoltarea
relaţiilor bilaterale. China este a doua piaţă de export pentru
Germania în afara Europei, după Statele Unite.

În 8 iulie, Uniunea Europeană, statele membre, Ucraina, alte ţări
donatoare - Statele Unite, Canada, Japonia, Norvegia, Elveţia -,
organizaţii internaţionale - Consiliului Europei, OSCE, PNUD, OCDE
- şi Instituţii financiare internaţionale, BERD, BEI, FMI (observator),
WBG, AFD, KfW - şi societatea civilă, au participat la o întâlnire
pentru coordonarea sprijinului internaţional pentru Ucraina.

Trebuie s@ valorific@m oportunit@]ile
de angajare în economia „verde”
UE a elaborat un plan pentru a maximiza oportunităţile de
angajare în sectoarele ecologice şi pentru a-i sprijini pe
lucrători, în contextul în care economia verde câştigă teren.
Locurile de muncă „verzi”, care implică utilizarea de
informaţii, tehnologii sau materiale care protejează mediul,
sunt printre cele care se bucură de cea mai rapidă creştere în
Europa. Este vorba de locuri de muncă în următoarele
sectoare de activitate:
l reciclare
l biodiversitate
l izolaţia cu scopul creşterii eficienţei energetice
l ameliorarea calităţii aerului
l tehnologiile din domeniul energiei din surse regenerabile.
Chiar şi în timpul recesiunii, numărul de locuri de muncă în
aceste sectoare a crescut cu 20%. UE consideră că tranziţia
economiei către aceste sectoare este esenţială pentru a
asigura o creştere durabilă. Potrivit estimărilor, până în 2020,
ar putea fi create 20 de milioane de locuri de muncă în
economia verde.
Sprijinirea locurilor de muncă verzi
Tranziţia către economia verde presupune crearea unor
noi tipuri de locuri de muncă şi transformarea celor existente.
Va fi nevoie de lucrători care dispun de competenţe şi
cunoştinţe specializate, precum şi de o formare specifică.
Planul UE menit să sprijine crearea de locuri de muncă în
sectoarele verzi şi să-i ajute pe lucrători, în contextul în care
locurile de muncă capătă noi valenţe, include:
l anticiparea competenţelor şi cunoştinţelor de care va fi
nevoie în aceste domenii şi sprijinirea lucrătorilor pentru a le
dobândi
l trecerea de la taxarea muncii la taxarea poluării
l încurajarea discuţiilor între angajatori şi sindicate, pentru a
garanta faptul că lucrătorii sunt sprijiniţi
l îmbunătăţirea schimbului internaţional de cunoştinţe cu
privire la creşterea economică din sectoarele verzi - oferirea
de orientări micilor întreprinderi, pentru a le ajuta să facă faţă
tranziţiei, să respecte reglementările de mediu şi să
anticipeze deficitul de competenţe.
Economia verde
Ca răspuns la schimbările climatice şi la diminuarea
resurselor globale, economia verde este definită prin inovaţii
tehnologice, prin apariţia de noi pieţe şi prin modificarea
cererii din partea consumatorilor şi a industriei.
UE consideră că tranziţia către o economie verde este
vitală: utilizarea ineficientă a resurselor şi presiunea
nesustenabilă asupra mediului reprezintă piedici pentru
creşterea economică pe termen lung. Având în vedere
cererea din ce în ce mai mare în ţările cu economii emergente,
preţurile resurselor, materiilor prime şi energiei vor creşte în
mod inevitabil. Economia europeană trebuie să devină mai
reactivă la astfel de schimbări.
Planul, propus de Comisia Europeană, va fi prezentat
Consiliului de Miniştri al UE şi Parlamentului European pentru
aprobare.
Comisia Europeană - 02/07/2014

Cardul european de
asigur@ri sociale de s@n@tate
Aproape 200 de milioane de europeni, adică mai mult de
jumătate din populaţia asigurată din UE, deţin deja cardul
european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), conform
celor mai recente cifre disponibile pentru 2013. Numărul
cetăţenilor deţinători ai unui card CEASS este în continuă
creştere, acesta fiind în 2013 cu 8 milioane (şi anume cu 4%) mai
mare decât în anul precedent.
CEASS, care este disponibil gratuit, confirmă dreptul unei
persoane de a primi un tratament medical care devine necesar în
timpul unei şederi temporare în străinătate din partea sistemului
public de sănătate al ţării gazdă în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi
costuri ca şi cetăţenii ţării respective. CEASS nu poate fi utilizat
pentru a acoperi tratamentele medicale planificate în altă ţară.
Spitalele care asigură servicii de sănătate publică sunt
obligate să recunoască CEASS. Concret, în marea majoritatea
cazurilor, pacienţii care prezintă CEASS primesc asistenţa
medicală necesară, iar costurile le sunt rambursate fără
probleme. Cu toate acestea, au existat refuzuri, datorate în
general lipsei de informare din partea furnizorilor de asistenţă
medicală. Prin urmare, atât Comisia Europeană, cât şi statele
membre trebuie să continue să amelioreze gradul de informare
cu privire la modul în care funcţionează cardul, atât în rândul
specialiştilor din domeniul sănătăţii, cât şi în rândul cetăţenilor.
În cazul în care CEASS nu este acceptat, pacienţii trebuie să
contacteze autoritatea competentă din domeniul sănătăţii din
ţara unde se află în vizită. Numerele de contact pentru cazuri de
urgenţă sunt uşor accesibile prin intermediul aplicaţiei CEASS
pentru smartphone-uri şi tablete. În cazul unui nou refuz,
pacienţii trebuie să solicite asistenţă din partea autorităţilor din
domeniul sănătăţii din ţara lor de origine. În fine, dacă tot se mai
confruntă cu probleme, ei trebuie să contacteze Comisia
Europeană, care poate analiza reclamaţiile şi poate pune în
discuţie problema cu autorităţile din ţara în cauză. Comisia
examinează cazurile respective şi, atunci când este nevoie, se
vor deschide proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor
împotriva oricărui stat membru care nu aplică dreptul UE privind
utilizarea CEASS.
Cetăţenii trebuie să ştie că respectivul card este eliberat
gratuit de către furnizorul naţional de servicii de asigurări de
sănătate din ţara de origine, fără a fi necesar să se plătească
taxe unor intermediari care îşi oferă ajutorul pentru procesul de
depunere a cererii, cazuri a căror existenţă a fost semnalată în
unele ţări. Cetăţenii trebuie să semnaleze astfel de cazuri
autorităţilor naţionale din domeniul asigurărilor de sănătate.
Înainte de vacanţa de vară, pentru a creşte gradul de
informare cu privire la CEASS, Comisia Europeană lansează un
concurs pentru propuneri de storyboard-uri video. Conceptul
propus de câştigător va fi dezvoltat şi produs într-un videoclip
care va fi utilizat pentru a promova în continuare CEASS.
Concursul durează până la 17 august.
Comisia Europeană - IP/14/703 24/06/2014

Dolarul american a rămas valuta
preferată a băncilor centrale din întreaga
lume în primul trimestru al acestui an, cu o
pondere de peste 60% din rezervele
totale, arată datele publicate de Fondul
Monetar Internaţional.

Forţele de Apărare Israeliene au lansat, în
dimineaţa zilei de 8 iulie, o operaţiune militară împotriva
Hamas în Fâşia Gaza. Operaţiunea a primit numele de
cod "Operation Protective Edge".
Aripa armată Hamas a ameninţat cu un "cutremur",
ca răspuns la atacurile Israelului.
Într-o declara ţie a grupului care denunţ ă
bombardarea caselor de către Israel se arată că au fost
"depăşite toate liniile roşii" şi au ameninţat că vor trage
cu rachete la distanţe mai mari. "Vom răspunde prin
lărgirea gamei noastre de obiective", au spus militanţii.
Prim-ministrul sârb Aleksandar Vucic a efectuat o
vizită de două zile în Rusia, unde s-a întâlnit cu omologul
său şi cu Preşedintele Federaţiei.
Serbia şi Rusia au un acord de parteneriat strategic,
dar vecinii noştri sunt supuşi presiunilor din Vest pentru
limitarea cooperării.
"Niciodată nu am ascuns faptul că Serbia vrea să
devină o parte a UE, dar în acest moment dificil Serbia
nu vrea să deterioreze relaţiile foarte bune de prietenie
cu Rusia", a declarat Vucic, după o întâlnire cu primministrul rus, Dmitri Medvedev, în Moscova.
Ashraf Ghani, fost ministru de finanţe, conduce
după cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor
prezidenţiale din Afganistan cu 56.44% din voturi faţă de
43.65% câte a obţinut adversarul său Abdullah Abdullah
(lider în primul tur cu 43.56%), potrivit rezultatelor preliminare anunţate de Comisia Electorală Independentă.
Abdullah Abdullah a denunţat fraude masive în cel
de-al doilea tur în favoarea adversarului său, Ashraf
Ghani. Rezultatul oficial este aşteptat în data de 22 iulie,
după o perioadă de verificare a contestaţiilor.

Germania intenţionează să adopte reglementări care
vor exclude exploatarea gazelor de şist pentru viitorul
previzibil.
Guvernul vrea să interzică fracturarea hidraulică în
roci de şist şi paturi de cărbune la adâncimi mai mici de 3
km şi interzice toate tipurile de fracking în zonele cu ape
protejate, au declarat ministrul Economiei, Sigmar Gabriel, şi ministrul Mediului, Barbara Hendricks. Guvernul
va începe elaborarea legislaţiei şi va încerca să o adopte
în a doua jumătate a anului, a declarat Hendricks
reporterilor, la Berlin. Normele vor fi re-evaluate în 2021.
În timp ce companii, inclusiv Exxon Mobil Corp. au
forat pu ţuri de testare în rezervoare de gaze
neconvenţionale din Germania, încercând să ilustreze
boom-ul de gaz de şist din SUA, puţine progrese au fost
realizate din cauza opoziţiei publice.
Regulile nu merg suficient de departe şi lasă "lacune"
pentru a permite fracking într-o etapă ulterioară, a
declarat Julia Verlinden, purtător de cuvânt pentru
energie al Partidului Verde, de opoziţie.

l Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale a confirmat oficial că spaţiul aerian peste Crimeea aparţine Ucrainei, potrivit presei de la Kiev l Banca Centrală Europeană a
decis să menţină neschimbată dobânda de politică monetară la nivelul minim record de 0.15% l Parlamentul german a aprobat aplicarea un salariu minim, pe tot
teritoriul ţării. De salariul de 8.50 euro pe oră vor beneficia aproximativ patru milioane de persoane l Preşedintele regiunii kurde din nordul Irakului a cerut parlamentului
să pregătească un referendum privind independenţa l China interzice postul din luna Ramadanului în provincia musulmană Xinjiang din nord-vest l După
referendumul neoficial pentru democraţie participativă, Hong Kong a găzduit cel mai mare miting pro-democraţie din perioada post britanică l Parlamentul nou ales din
Irak a amânat următoarea sesiune pentru 13 iulie l Potrivit estimărilor, construcţia unui pod peste Strâmtoarea Kerci din Rusia continentală în Crimeea, va costa până la
5.8 miliarde de dolari, a declarat recent viceprim-ministrul Dmitri Kozak l Franţa a invitat reprezentanţi din 80 de state implicate direct sau indirect în Primul Război
Mondial să participe la ceremoniile de la Paris ocazionate de Ziua ei Naţională, 14 iulie l Parlamentul ungar a adoptat un proiect de lege pentru sprijinirea persoanelor
care au contractat credite în valută l

Crusta de gheaţă de pe Titan acoperă un ocean foarte sărat
Oceanul subteran din interiorul celei mai mari luni a lui
Saturn, Titan, ar putea fi la fel de sărat ca unele mostre de
apă de pe Pământ, arată un studiu publicat recent.
Datele colectate despre anomaliile gravitaţionale de
către nava spaţială Cassini sugerează că oceanul de pe
Titan trebuie să aibă o densitate relativ mare. Apa sărată
are o densitate mai mare comparativ cu apa dulce din
cauza prezenţei de sare care adaugă mai multă masă la o
cantitate de apă dată.
Cercetătorii cred că oceanul este, probabil, compus din
apă extrem de sărată amestecată cu săruri dizolvate,
compuse din sulf, sodiu şi potasiu. Densitatea indicată
pentru această saramură ar da oceanului un conţinut de
sare aproximativ egal cu cele mai sărate zone de apă de pe
Pământ, ca Marea Moartă din Israel şi Iordania.
"Acesta este un ocean extrem de sărat după
standardele de pe Pământ," a declarat conducătorul
principal al echipei care a publicat studiul, Giuseppe Mitri,
de la Universitatea din Nantes, Franţa. "Cunoaşterea
acestui lucru poate schimba modul în care privim acest
ocean ca un posibil loc ce găzduieşte viaţă astăzi, dar
condiţiile au fost foarte diferite acolo în trecut".
Concentraţia medie de sare în oceanele Pământului

este de aproximativ 3.5 la sută, dar în zone din Marea
Moartă poate ajunge la 40 la sută.
Titan este înconjurat de un înveliş de gheaţă, dar, sub
suprafaţă, oamenii de ştiinţă cred că există un ocean lichid.
Cassini a colectat date privind gravitaţia şi topografia în
timpul unor zboruri în apropierea lui Titan din ultimii 10 ani,
care au permis cercetătorilor să creeze un nou model al
structurii învelişului de gheaţă situat la exteriorul acestei
Luni.
Noul model sugerează că grosimea crustei de gheaţă
variază în funcţie de suprafaţa Lunii. Acest lucru înseamnă
că oceanul din interior este, probabil, în proces de îngheţare. În cazul în care acesta îngheaţă s-ar reduce şansele
ca el să poată susţine viaţa, deoarece ar fi limitat schimbul
de materiale între apă şi suprafaţă, consideră cercetătorii.
Noile date ar putea oferi, de asemenea, informaţii
suplimentare despre atmosfera unică a lui Titan, care
conţine în mod constant în jur de 5 la sută metan. Cum
menţine Titan metanul în atmosfera sa când molecule
acestui gaz sunt rupte rapid (timp geologic) de lumina
soarelui este încă un mister pentru noi.
Oamenii de ştiinţă cred ca trebuie să existe un fel de
proces natural care implică mişcarea metanului în

atmosferă - de acolo cade înapoi pe suprafaţă sub formă
de ploaie de metan - similar cu ciclul apei de pe Pământ.
Suprafaţa lui Titan fiind îngheţată, cercetătorii cred că orice
întoarcere a metanului în atmosferă trebuie să vină din
câteva zone care nu sunt îngheţate, aşa numite "puncte
fierbinţi".
Misiunea Cassini-Huygens este un proiect comun
NASA, Agenţia Spaţială Europeană şi Agenţia Spaţială
Italiană.
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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 c ăciuli ţe, înc ăl ţăminte
femei, totoşei copii, papuci adulţi,
baticuri, poşete tricotate, blugi
bărbaţi şi femei, rochiţe fete până la
8 ani. Tel. 0255-520063.
Vând tv color Vestel cu diagonala de 51 cm, cu telecomandă, şi
un tv alb-negru Diamant 249. Tel.
0725-744996, 0355-807491.
Vând în Târnova vacă 9 ani
pentru sacrificat, 2000 lei. Tel. 0355883833, 0766-411829. (RR)
Vând la Bocşa baloţi de lucernă,
10 lei balotul; şrot de floarea soarelui, 1.30 lei/kg; sorg pentru păsări,
1 leu/kg; porci 60-70 kg, 10 lei/kg;
porci 100-120 kg, 9 lei/kg neg; vier
marele alb cu landras 160 kg, 10 lei/
kg; scroafă gestante în 2 luni, 150 kg
1800 lei neg. Tel. 0740-770047 (RR)
Vând la Vârciorova orgă
Yamaha, 250 € neg; moară de
măcinat pe 2 paleţi, 150 € neg;
motor de circular robot, 200 € neg.
Tel. 0725-088890. (RR)
Vând în Cărbunari mânz de 1 an
şi 6 luni, semi-muran, culoare rig,
recent castrat, 2600 lei neg;
armăsar de 3 ani, 700 kg, culoare
roşie, muran, 4600 lei neg. Tel.
0740-145324. (RR)
Vând la Sacu porc 110 kg, 8
lei/kg; purcei în ţ ărca ţi la 8
săptămâni, 400 lei perechea. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând în Timi ş despoitoare
porumb sau schimb pe lemne. Tel.
0768-228976. (RR)
Vând vacă 4 ani, gestantă în
luna 9-a, 3800 lei neg. Tel. 0736064320. (RR)
Vând la Răcăşdia atelier fierărie
dotat cu tot ce este necesar, 1200 €;
frigider cu congelator, 150 lei. Tel.
0729-018997. (RR)
Vând la Goruia vacă de 8 ani,
2800 lei; junincă la 1 an şi 5 luni,
2000 lei. Tel. 0255-234541. (RR)
Vând la Şopotu Vechi porc rasa
Marele Alb de 160 kg, 8 lei/kg. Tel.
0255-243110, 0766-917295. (RR)
Vând la Bocşa masă de circular
cu tablă de 8 pe ea, cu moară
adaptabilă, 260 € neg; maşină de
cusut Singer, 150 € neg. Tel. 0743762859. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie culoare neagră, 800 lei; dulap
dormitor cu uşi culisante şi oglindă
mare, 1000 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. 0355426704, 0752-030888. (RR)

Vând la Oraviţa materiale de
construcţii, fier beton, corniere din
fier, ţevi, cupru, plasă pentru gard;
tablouri, 60 lei/buc. Tel. 0728409444. (RR)
Vând la Anina maşină de cusut
marca Pfaff, 250 lei; 2 saltele Relaxa
pentru dormitor, aproape noi, mărimea 190x87x16 cm, 1200 lei/buc; 2
tv color, Sony şi Winston, 300 lei/
buc; piese din mobilă de tineret,
începând cu 150 lei; costum popular
pentru femei talia 42-44, 250 €;
chiuvetă dublă din inox, 120 lei; 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 Timiş vacă roşie, 18 l
lapte garantat, 3800 lei neg. Tel.
0721-972889. (RR)
Vând în Bocşa 2 boxe mari, de
500 W fiecare. Tel. 0743-795061 (rr)
Vând în Bocşa 20 de familii de
albine; 10 roi pregătiţi de iernare,
300 lei/buc; lăzi rămase din vânzări,
100 lei/buc; 1 mc material pentru
rame, 500 lei; 5000 g propolis. Tel.
0755-042152. (RR)
Vând în Gătaia 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, 200 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 la Anina aparat sudură
220/380 V, 800 lei neg; radio
Traviata cu pick-up, de colecţie, cu
discuri bonus, 150 lei neg. Cumpăr
baterie pentru cazan de baie cu
lemne. Tel. 0255-240157, 0761457617. (RR)
Vând la Reşiţa război de ţesut,
120 lei; 2 uşi de parchet, 100 lei/buc;
4 scaune tapiţate, 90 lei/buc;
bicicletă damă, 120 lei. Tel. 0355427473. (RR)
Vând în Caransebeş aragaz cu
4 ochiuri şi cuptor, 350 lei neg;
rochie de mireasă, 450 lei. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă pentru tineret compusă din dulap, bibliotecă,
canapea, 500 lei neg; cuptor cu
microunde Zanussi nou, în garanţie,
300 lei; aragaz Zanussi cu 4 ochiuri,
în stare foarte bună, 300 lei neg;
hotă Zanussi, 150 lei neg. Tel. 0726316762. (RR)
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Vând la Sacu purcei marele alb
la 8 săptămâni, 400 lei perechea.
Tel. 0746-037251. (RR)
Vând la Şoşdea 2 geamuri în 3
canate de lemn, mari, 1500x1750,
cu rulouri, 380 lei/buc neg; grâu şi
ovăz, 1 leu/kg. Tel. 0746-105860 (rr)
Vând dormitor XXL culoare
vişinie, 4 dulapuri pentru umeraşe şi
rafturi haine, pat şi saltea, 2
noptiere, oglindă cu servantă, 1900
lei; mobilă cameră de copii culoare
maro deschis, 2 dulapuri cu pat
intercalat, 3 corpuri pentru haine,
măsuţă birou, 1590 lei; mobilă
bucătărie maro cu bej cu spoturi,
masă, 4 scaune metalice cu şezut
capitonat, 1000 lei. Tel. 0771409326. (RR)
Vând în Reşiţa bicicletă medicinală, 150 lei; plapumă de puf de 2
persoane, nouă, 150 lei. Tel. 0355807961. (RR)
Vând la Gherteniş viţel de 3
săptămâni, roşu cu alb, 1100 lei. Tel.
0721-209484. (RR)
Vând la Teregova iapă de
culoare neagră de 6 ani, 3000 lei
neg; cazan de făcut ţuică, din
aramă, de 90 l, cu răcitor, 1000 €
neg. Tel. 0735-824125, 0725072297. (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;
televizoare color aduse din
Germania, 200 lei; biciclete, 300 lei;
polizor nou cu 2 pietre, 100 lei;
circular pentru tâmplărie, 550 lei; pat
pliant pentru plajă, 80 lei; şezlong
pentru plajă, 50 lei; abric cu motor,
cu 2 perechi de rulmenţi şi 4 perechi
de cuţite, 400 €; moară cu pietre
electrică, 300 €; preţuri neg. Tel.
0355-425973, 0255-222682. (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 la Jena vacă de 8 ani, 1718 l lapte pe zi, 3500 lei neg. Tel.
0737-165548. (RR)
Vând la Reşiţa mobilier vechi,
100 lei; circular de tăiat lemne, 250
lei; dună de pene de gâscă, 200 lei.
Tel. 0731-191130. (RR)
Vând la Dezeşti vacă de 5 ani, 3
fătări, Bălţată Românească, 15-18 l
lapte pe zi de la păşunat, 3000 lei
neg. Tel. 0728-861551. (RR)
Vând la Şoşdea vacă de 9 ani,
gestantă în prima lună, cu tăuraş alb
cu roşu de 3 luni la 160 kg, 4100 lei
neg. Tel. 0744-504853. (RR)
Vând în Reşiţa 3 jaluzele verticale 2.10, 1.72, 1.24 m, lăţime 2.00
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, 75 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 pt.
dormitor, 10 lei; oglindă rotundă, 25
lei; haine şi încălţăminte din piele;
preţuri neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)
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Vând în Caransebeş colţar, 500
lei; covor persan din lână, 5x3, 500
lei. Tel. 0355-421080, 0727758257. (RR)
Vând moară de măcinat
porumb, motor 7,5 kW la 380 V,
adusă din Austria, 500 €. Tel. 0762310754. (RR)
Vând lucrări de licenţă în engleză, franceză şi română, diferite
domenii, proiectele depăşesc 45 de
pagini. Preţ convenabil. Tel. 0724583297.
Monumente funerare de la 1799
lei, asigur transport şi montaj, detalii
pe www.romarmura.com tel. 0766860854.
Şemineuri executate la comandă sau după modelul cerut de dvs.,
se asigură montaj, detalii pe www.
romarmura.com tel. 0766-860854.
Placaj travertin lungimi libere de
la 69 lei/mp, calitate deosebită,
asigurăm transport şi montaj la preţ
foarte avantajos, detalii pe www.
romarmura.com tel. 0766-860854.
Vând tv Sony stereo mare. Tel.
0733-594473.
Vând 2 locuri de veci la cimitirul
de lângă Universalul Vechi. Tel.
0733-594473.
Vând mobilă bucătărie suspendată, din nuc şi colţar catifea şi cuier.
Tel. 0355-411682, 0733-594473.
Vând canapea şi canapea +
fotoliu. Tel. 0729-115691.
Vând urgent un monitor Samsung color de 16 inchi; un pick-up
marca Alegro; boxe; telecomandă tv
color. Tel. 0725-744644, 0741633690, 0737-575779, 0770515588.
Vând două perechi de role
pentru copii, jaloane, mărimea 3738 + o cască de protecţie şi
genunchiere; încărcătoare celulare
Nokia; lămpi de radio; un aparat de
măsurat glicemia, cu teste de
rezervă. Tel. 0725-744644, 0741633690, 0737-575779, 0770515588.
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.

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. 0749-121241.
Vând Golf 3, an 1994, acte la zi,
stare perfectă, fără accidente, multe
dotări, adeverinţă ANAF etc. Preţ
1200 € negociabil. Tel. 0743738531.
Vând la Sacu motocultor de 7
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 la Răcăşdia motoretă
Piaggio cu pedale, înscrisă, 130 €;
Skoda 105, în stare de funcţionare,
700 €. Tel. 0729-018997. (RR)
Vând la Oţelu Roşu 4 cauciucuri
de vară cu jante aluminiu cu 4 găuri,
pentru Renault, mărime 185x65x15,
150 lei/buc. Tel. 0355-401982. (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, 550 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)
Vând în Reşiţa semiremorcă
pentru tractor cu o singură axă, basculabilă, 800 €; combină Massey
Ferguson, masă de 3 m, motor
Perkins, revizia făcută, 5000€;
Dacia Solenza, an 2004, 70.000 km
parcurşi, maşină de garaj, 1500 €;
Aro 244 cu motor de Braşov, 4x4,
neînmatriculat, cu acte, 800 € neg.
Tel. 0757-311013. (RR)
Vând la Oraviţa motocicletă de
teren în stare foarte bună; Ford
Escort, 300 €; piese pentru scutere;
roată nouă pentru maşină, 170 lei;
redresor auto; piese pentru tractor.
Tel. 0728-409444. (RR)
Vând triciclu pentru adulţi, nou,
1700 lei. Tel. 0756-155088. (RR)
Vând în Boc şa 2 scutere,
înscrise în ţară, 250-400 €; biciclete,
100-200 lei. Tel. 0743-795061. (RR)
Vând la Anina alternator 12 V de
Dacia 1300; alternator pentru tractor
U650; releu de încărcare de 12 V;
releu de semnalizare; manometre
de bord pentru 445, 5 lei/buc; sondă
ulei plus apă de 12 V, 5 lei/buc. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând la Teregova căruţă pentru
2 cai, 1200 lei neg. Tel. 0735824125, 0725-072297. (RR)
Vând la Timişoara Fiat Brava din
2001, motor 1.6 benzină, climă,
geamuri şi oglinzi electrice,
înmatriculat, taxă nerecuperată,
2000 € neg. Tel. 0755-509970. (RR)
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
155x65x14, 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)

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.
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.
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Vând Dacia an 2003, 900 € neg.
Tel. 0355-415095. (RR)
Vând la Lugoj Dacia Nova,
pentru program Rabla, 3000 lei sau
la schimb cu o vacă. Tel. 0724511033. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Vectra, an
1991, benzinar, 300 €. Tel. 0741915950. (RR)
Vând în jud. Arad Audi 80,
diesel, jante aluminiu, acte la zi,
1400 € neg. Tel. 0746-631452. (RR)
Vând la Lupac remorcă pusă pe
o axă, pentru cine doreşte să o
termine 1500 lei neg. Tel. 0764654307. (RR)
Vând în Reşiţa Dacia Papuc de
2 persoane, 4x4, 1000 € neg. Tel.
0755-847081, 0760-701268. (RR)
Vând rulotă 2 persoane înmatriculată, preţ 1500 €. Vând remorcă
auto uşoară, 600 kg, înmatriculată,
700 €. Vând bicicletă, 200 €. Tel.
0745-325449.
Vând Vw Passat 1,9 tdi, an
2005, înmatriculat, break, stare
perfectă, accept orice test. 5900 €.
Tel. 0740-520382.
Vând garaj în Micro 2, proprietar
pe teren şi construcţie intabulată, cu
multe rafturi şi poliţe, 8900 €. Tel.
0728-813340.
Vând la Sacu motocultor de 6
CP, aproape nou, 400 € neg. Tel.
0732-982025.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Îngrijesc oameni cu probleme de
sănătate, invaliditate gradul 1. Tel.
0355-809228, 0255-805646. (RR)
Caut loc de muncă în Reşiţa în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0355-415185, 0786483218, 0747-468797. (RR)
Tânăr, muncitor, 40 de ani, caut
de lucru în orice domeniu, chiar şi cu
ziua. Tel. 0355-804182, 0733235980.
Persoană serioasă îngrijesc
bătrâni la domiciliul lor, fără
dizabilităţi. Rog seriozitate. Tel.
0753-349185.

Transport marfă. Tel. 0745274929.

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

Anunturi
Anunturi
,
,
Matrimoniale

Îngrijesc bătrâni la domiciliul lor.
Rog seriozitate. Tel. 0753-349185.
Caut bărbat pentru ajutor în
gospodărie. Ofer masă, cazare şi
salariu negociabil. Tel. 0255261119, 0786-766216.
Primesc fete în gazdă. Tel. 0729115691.
Caut îngrijitoare permanentă
pentru persoană cu handicap
locomotor. Ofer salariu 700 lei,
masă, cazare şi carte de muncă
dacă este cazul. Tel. 0724-185451.
Special pentru şcolile sanitare
postliceale realizez lucrări de licenţă
deosebite conform planului metodic, orice fel de tema, preţ convenabil, conform temei şi numărului de
pagini. Tel. 0748-057313.
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Văduv 66 ani, inginer mecanic
agricol, pensionar, caut doamnă
vârstă apropiată pentru prietenie,
eventual căsătorie. Tel. 0733783616.
Bărbat 52 ani, fără copii, 1,75,
doresc cunoştinţă doamnă fără
obligaţii pentru prietenie, eventual
căsătorie. Tel. 0725-348218.
Domn prezentabil, 45 ani,
manierat, antialcool, doresc
cunoştinţă cu o doamnă pentru
căsătorie, poate avea şi obligaţii.
Tel. 0733-235980.

Servicii oferite de c@tre AJOFM
absolven]ilor promo]iei 2014
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin oferă servicii absolvenţilor dacă se înregistrează, în termen de
60 de zile de la absolvire, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă
din raza de domiciliu, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru
stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi, în vederea medierii
pentru încadrare în muncă.
Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de
muncă, absolvenţii trebuie să depună următoarele documente:
1. actul de identitate, în original şi copie;
2. adeverinţă medicală cu menţiunea "apt de muncă" sau eventuale
restricţii medicale;
3. actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte
absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.
Ca urmare a înregistrării la AJOFM, absolvenţii beneficiază de:
l informare şi consiliere profesională: ansamblu de servicii care
are ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea
orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui
loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare
l mediere a muncii: punerea în contact cu angajatorii care oferă
locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea , aptitudinile şi
interesele lor.
l formare profesională: iniţierea, calificarea, recalificarea,
perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa
muncii.
l indemnizaţie de şomaj: absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de
zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii
profesionale, sunt înregistraţi la AJOFM din raza de domiciliu, nu
urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează
venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în
vigoare pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se
acordă timp de şase luni şi este de 250 lei.
l completare venituri salariale:
- absolvenţii înregistraţi la AJOFM, care se angajează cu normă
întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă
de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită în termen de
maximum 60 de zile de la data angajării.
- absolvenţii care primesc indemnizaţie de şomaj, şi se angajează
cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada
de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu
indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea
perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept
se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni
de la data angajării.
l prime de mobilitate:
- primă de încadrare - absolvenţii care, în perioada în care li se
acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate
situată la o distanţă mai mare de 50 km. de localitatea de domiciliu
beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea
indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.
- primă de instalare - absolvenţii care, în perioada în care li se
acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca
urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de
instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă
în vigoare la data instalării. Atât prima de încadrare, cât şi prima de
instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează
raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică
de 12 luni de la data încadrării în muncă.
Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17, tel. 0255-212160 sau la sediile
punctelor de lucru ale acesteia din judeţ.

Stimulente financiare pentru angajatorii
care încadreaz@ absolven]i
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin
reaminteşte angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă
nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ că pot primi,
lunar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe o perioadă de 12 luni,
pentru fiecare absolvent, suma de:
l 500 lei, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de
arte şi meserii;
l 600 lei, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau
învăţământ postliceal;
l 750 lei, pentru absolvenţii de învăţământ superior.
Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată
absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus, pentru 18 luni. De aceste
stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolvenţi
care, la data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de muncă sau de
serviciu, precum şi cei care încadrează absolvenţi de studii superioare
care nu au promovat examenul de licenţă. În acest scop, angajatorii
trebuie să încheie o convenţie cu agenţia judeţeană pentru ocuparea
forţei de muncă, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încadraţi în condiţiile de mai sus cel puţin 18 luni.
În această perioadă, absolvenţii pot urma o formă de pregătire
profesională, organizată de către angajator, în condiţiile legii, ale căror
costuri pot fi suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu şi după
cele 18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relaţii, un
ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate
pentru aceste persoane şi virate conform legii. Acesta se virează, la
cerere, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata
contribuţiilor sociale.
Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare la sediul
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin din
Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17, tel 0255-212160 sau la sediile
punctelor de lucru ale acesteia din judeţ.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 09.07.2014
REŞIŢA: agent de intervenţie pază şi ordine: 6; agent de turism
tour-operator: 2; consilier/expert/inspector/referent/economist în
economie generală: 1; fasonator mecanic (cherestea): 5; gestionar
depozit: 1; instructor de aerobic-fitness: 1; maşinist la maşini pentru
terasamente (ifronist): 1; mecanic utilaj: 1; muncitor necalificat în
silvicultura: 5; ospătar (chelner): 2; şofer de autoturisme şi camionete:
1; strungar universal: 1; zidar roshar-tencuitor: 5;
BĂILE HERCULANE: agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri):
1; bucătar: 4; cameristă hotel: 6; lucrător bucătărie (spălător vase
mari): 4; muncitor necalificat în silvicultură: 1; muncitor necalificat la
întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje: 3; ospătar (chelner): 2;
şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1; vânzător: 2;
CARANSEBEŞ: inginer construcţii civile, industriale şi agricole: 1;
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje:
1; operator la roboti industriali: 1;
ORAVIŢA: lucrător comercial: 1; muncitor necalificat la întreţinerea
de drumuri, şosele, poduri, baraje: 4;
OŢELU ROŞU: muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 1;
TOTAL JUDEŢ: 65

(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

Spania
Olanda
Chile
Australia

BRAZILIA - CROAŢIA
3-1
1
12,06

3

19:00 14,06

Vineri

17,06

CAMERUN - CROAŢIA
0-4
18
19,06

CAMERUN - BRAZILIA
1-4
33
23,06

23,06

23:00 23,06

Luni

19:00 24,06

Luni

ECUADOR - FRANŢA
0-0
42

19:00 25,06

Marţi

Duminică 01:00 23,06

Duminică 22:00

COREEA SUD - BELGIA
0-1
47

PORTUGALIA - GHANA
2-1
46
19:00 26,06

Miercuri

Duminică 19:00

19:00 26,06

Joi

23:00

Joi

ALGERIA - RUSIA
1-1
48

19:00 26,06

Joi

01:00

COREEA SUD - ALGERIA
2-4
32

01:00 22,06

Luni

19:00 26,06

Miercuri

22:00 22,06

SUA - GERMANIA
0-1
45

BOSNIA - IRAN
3-1
44

23:00 25,06

Miercuri

Sâmbătă

Miercuri

BELGIA - RUSIA
1-0
31

SUA - PORTUGALIA
2-2
30

NIGERIA - ARGENTINA
2-3
43

23:00 25,06

Miercuri

19:00 21,06

Sâmbătă

01:00 18,06

Marţi

19:00

Marţi

RUSIA - COREEA DE SUD
1-1
16

GERMANIA - GHANA
2-2
29

NIGERIA - BOSNIA
1-0
28

01:00 22,06

Sâmbătă

19:00 25,06

Marţi

22:00 21,06

HONDURAS - ELVEŢIA
0-3
41

COSTA RICA - ANGLIA
0-0
40

23:00 24,06

Marţi

19:00 21,06

Vineri

22:00 17,06

Luni

19:00 17,06

Luni

GHANA - SUA
1-2
14

ARGENTINA - IRAN
1-0
27

HONDURAS - ECUADOR
1-2
26

ITALIA - URUGUAY
0-1
39

23:00 24,06

Marţi

GRECIA - C. FILDEŞ
2-1
38

Duminică 22:00 16,06

Vineri

01:00 16,06

Luni

Belgia
Algeria
Rusia
Coreea de Sud

GERMANIA - PORTUGALIA
BELGIA - ALGERIA
4-0
2-1
13
15

IRAN - NIGERIA
0-0
12

ELVEŢIA - FRANŢA
2-5
25

22:00 20,06

Joi

01:00 20,06

Vineri

19:00 24,06

Luni

OLANDA - CHILE
2-0
36

Duminică 01:00 15,06

ITALIA - COSTA RICA
0-1
24

JAPONIA - COLUMBIA
1-4
37

Duminică 19:00 16,06

Grupa H

Germania
Portugalia
Ghana
SUA

ARGENTINA - BOSNIA
2-1
11

FRANŢA - HONDURAS
3-0
10

URUGUAY - ANGLIA
2-1
23

19:00 19,06

Joi

JAPONIA - GRECIA
0-0
22
22:00 20,06

Miercuri

23:00 23,06

Luni

19:00 19,06

Miercuri

AUSTRALIA - SPANIA
0-3
35

CROAŢIA - MEXIC
1-3
34

Duminică 04:00 15,06

Grupa G

Argentina
Bosnia H.
Iran
Nigeria

ELVEŢIA - ECUADOR
2-1
9

22:00 15,06

Sâmbătă

ANGLIA - ITALIA
1-2
8

COLUMBIA - C. FILDEŞ
2-1
21

SPANIA - CHILE
0-2
19

01:00 18,06

Joi

01:00 15,06

Sâmbătă

19:00 14,06

Sâmbătă

Grupa F

Elveţia
Ecuador
Franţa
Honduras

URUGUAY - COSTA RICA
1-3
7

C. FILDEŞ - JAPONIA
2-1
6

AUSTRALIA - OLANDA
2-3
20

22:00 18,06

Marţi

22:00 14,06

Vineri

Grupa E

Uruguay
Costa Rica
Anglia
Italia

COLUMBIA - GRECIA
3-0
5

CHILE - AUSTRALIA
3-1
4

BRAZILIA - MEXIC
0-0
17

Grupa D

Columbia
Grecia
Coasta de Fildeş
Japonia

SPANIA - OLANDA
1-5

23:00 13,06

Joi

MEXIC - CAMERUN
1-0
2
13,06

Grupa C

23:00

Joi

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.

Franţa

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.

Elveţia

2

0

1

7

6

6

2.

SUA

1

1

1

4

4

4

3.

Croaţia

1

0

2

6

6

3

3.

Coasta Fildeş

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 FINALĂ 1

OPTIMI DE FINALĂ 2

OPTIMI DE FINALĂ 3

OPTIMI DE FINALĂ 4

OPTIMI DE FINALĂ 5

OPTIMI DE FINALĂ 6

OPTIMI DE FINALĂ 7

OPTIMI DE FINALĂ 8

Brazilia - Chile
3-2 (1-1)

Olanda - Mexic
2-1

Columbia - Uruguay
2-0

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

Franţa - Nigeria
2-0

Argentina - Elveţia
1-0

Germania - Algeria
2-1

Belgia - SUA
2-1

49
28,06

A1

-

B2

Sâmbătă

51

B1

19:00 29,06

-

A2

50

C1

Duminică 19:00 28,06

-

D2

52

D1

23:00 29,06

Sâmbătă

-

C2

53

E1

Duminică 23:00 30,06

-

Luni

F2

55

F1

19:00

1,07

Marţi

-

E2

54

G1

19:00 30,06

-

Luni

H2

56

H1

23:00

1,07

Marţi

SFERT DE FINALĂ 1

SFERT DE FINALĂ 2

SFERT DE FINALĂ 3

SFERT DE FINALĂ 4

Brazilia - Columbia
2-1

Olanda - Costa Rica
0 - 0 (4 - 3)

Franţa - Germania
0-1

Argentina - Belgia
1-0

57
4,07

49

-

50

58

53

5,07

23:00

Vineri

-

54

Sâmbătă

59
4,07

23:00

51

-

52

60

SEMIFINALA 1

SEMIFINALA 2

Brazilia - Germania
1-7

Olanda - Argentina
0-0(2-4)

61

57

8,07

-

58

62

23:00

Marţi

9,07

FINALA MICĂ

55

5,07

19:00

Vineri

59

-

Miercuri

-

-

G2
23:00

56

Sâmbătă

19:00

60
23:00

Brazilia - Olanda

63

Fuleco
Campionatul Mondial de Fotbal este o competiţie
internaţională de fotbal, înfiinţată în 1930. Ea este disputată
între echipele naţionale de fotbal ale statelor membre FIFA,
organul conducător al fotbalului mondial. Turneul are loc o
dată la patru ani, cu excepţia anilor 1942 şi 1946, ani în care
competiţia a fost anulată din cauza celui de-al doilea Război
Mondial.
Finala Campionatului Mondial de Fotbal este ultimul meci
al competiţiei, meci decisiv în rezultatul căruia este determinată ţara ce va fi declarată campioană mondială. Dacă după
90 de minute de joc regulamentar scorul este egal, arbitrul
prelungeşte meciul cu un timp suplimentar de 30 de minute
de joc. Dacă scorul meciului rămâne egal şi după prelungiri,
se purcede la procedura de executare a loviturilor de
departajare, câştigătoarea cărora este declarată campioană.
Campioana mondială la fotbal a fost decisă mereu în urma
unui singur meci final decisiv, cu excepţia ediţiei din 1950,
când câştigătoarea competiţiei s-a decis dintr-o grupă finală

Oraviţa +24ºC
+15ºC

pe următoarele

+28ºC
+16ºC

11 zile
Luni, 14 Iulie

8

64

61

13,07

+23ºC
+15ºC

-

62
22:00

Duminică

Timişoara

+29ºC
+15ºC

Adidas Brazuca
de patru echipe (Uruguay, Brazilia, Suedia, şi Spania).
Victoria Uruguayului cu 2–1 în faţa Braziliei a fost meciul
decisiv (şi unul din ultimele două meciuri ale turneului), care la clasat pe primul loc în grupă, asigurându-i astfel titlul de
campioană mondială. Prin urmare, acest meci este
considerat de facto de către FIFA - finala Campionatului
Mondial de Fotbal 1950.
În cele 19 ediţii ale turneului, 76 de ţări au apărut cel puţin
o dată în turneul final. Dintre acestea, 12 echipe au ajuns să
joace în finală, dintre care opt au câştigat-o. Cu 5 titluri la
activ, Brazilia este cea mai de succes echipa de la
Campionatul Mondial şi de asemenea este unica ţară care a
participat în fiecare ediţie a turneului final al CMF. Italia are
patru titluri şi Germania are trei. Alte foste campioane sunt
Uruguay, şi Argentina cu câte două titluri fiecare, şi Anglia şi
Franţa, care au câştigat câte o dată turneul. Campioana entitre, Spania, a câştigat primul său titlu în 2010.
Sursa Wikipedia

23:00

FINALA

Timişoara

Reşiţa

62

Germania - Argentina

Vineri/11 Iulie

+29ºC
+10ºC

-

Sâmbătă

Joi/10 Iulie
Caransebeş

Prognoza meteo

61

12,07

Sâmb@t@/12 Iulie
Timişoara

Caransebeş

+21ºC
+14ºC

Reşiţa

+22ºC
+14ºC

Oraviţa +18ºC
+13ºC

Miercuri, 16 Iulie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+20ºC
+15ºC

+27ºC
+14ºC

Vineri, 18 Iulie

Reşiţa

+27ºC
+11ºC

+26ºC
+13ºC

+19ºC
+15ºC

Joi, 17 Iulie

Caransebeş

Oraviţa +23ºC
+14ºC

Oraviţa +17ºC
+14ºC

+21ºC
+14ºC

Marţi, 15 Iulie

Duminic@/13 Iulie

Sâmbătă, 19 Iulie

Duminică, 20 Iulie

Reşiţa

+25ºC/+15ºC

+26ºC/+17ºC

+25ºC/+17ºC

+27ºC/+18ºC

+27ºC/+18ºC

+27ºC/+18ºC

+30ºC/+21ºC

Timişoara

+29ºC/+16ºC

+30ºC/+17ºC

+32ºC/+15ºC

+3ºC/+17ºC

+32ºC/+16ºC

+31ºC/+17ºC

+34ºC/+22ºC
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