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Legea privind cimitirele
şi serviciile funerare

Copiii români sunt
normoponderali

O economie fără deşeuri

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând teren intravilan de 1000
mp. Tel. 0734-089345.

Vând casă în Dognecea, cu 2
camere, bucătărie, baie cu vană,
canalizare proprie, teracotă, gresie,
faian ă, u ă metalică, grădină. Pre

ă, Calea Caransebe

ă, termopane, u ă
metalică, izolat termic, pre

ătă ă văzut.
Pre

ă,
grădină 60 mp, zonă de vile. Pre

ă,
80.000 € neg. Tel. 0728-676261,
0355-411542. (RR)

Vând la Cara ă 4
camere, 2 coridoare, salon
neterminat, curte mare, grădină,
60.000 €. Tel. 0753-764327. (RR)

Vând în Boc
ă nr. 7, casă compusă din 3

camere decomandate, bucătărie,
baie, holuri, pivni ă, garaj în curte,
apă, gaz, curte ădină, suprafa ă
totală 644 mp, 25.000 €; în spatele
grădinii un teren arabil de 7130 mp,
2 €/mp. Tel. 0355-422897, 0771-
218601. (RR)

ţ ţ
19.000 €. Tel. 0255-236325.

Vând teren intravilan, 2800 mp,
cu fântân

ţa, km 1, Cara ţ
negociabil. Tel. 0721-932652, 0355-
410593.

Vând în Moroasa 2 apartament
2 camere decomandat, 60 mp,
mobilat, central

ţ 28.000 €
neg. Tel. 0764-463459.

Apartament de vânzare, 3
camere, decomandat, confort 1,
îmbun ţit, 93 mp, merit

ţ negociabil. Tel. 0757-020095.
Vând în staţiunea Buzia -

ţ
ţ

26.500 € neg. Tel. 0741-685778.
Vând în Re ţa imobil compus

din 2 corpuri cu o curte interioar

ţ
ţ

ş

şului,
Reşi ş-Severin. Pre

ş

ş apar
tament 2 camere decomandat, etaj
2, 56 mp, mobilat total nou, pivni

şi

şova cas

şa 1, str. Bocşa
Nou

şi gr

Se închiriază, în Caransebe
ă 1200 mp, cu apă curentă,

energie electrică, încălzire centrală,
800 €/lună. Tel. 0769-855126. (RR)

ăgăra

ă. Tel. 0726-
380420.

Cumpăr sau închiriez aparta-
ment 2 camere în Timi

ătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
25.000 € neg. Tel. 0769-212428,
0770-546592. (RR)

Vând în Re
ă 3 camere, bucătărie,

bucătărie de vară, beci, anexe,
45.000 € neg sau închiriez pentru
firme. Tel. 0765-637290. (RR)

Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, moară de
măcinat, circular, cazan ă,
grădină mare cu 50 de pomi fructiferi
pe rod în jur de 700 mp, 15.000 €
neg sau schimb cu garsonieră în
Timi ă în jurul ora

ă la 30 km. Tel. 0731-
306659, 0721-157588. (RR)

ă, zona
Poli

ătă

ă 3
camere, bucătărie, anexe, fântână
cu apă din izvor, grădină, curte 1434
mp, este construită din văiugă
ărămidă, 11.000 € neg. Tel. 0785-

807289, 0757-335421. (RR)

ş, o
hal

şului bl. 23 parter, ideal
pentru birouri, preferabil pe termen
lung. Pre

şoara, Calea
Şagului sau Aurora. Tel. 0736-
431062. (RR)

Vând în Reşi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere,
buc

şi

şi buc

şoara sau cas şului
Timişoara pân

şi

ş, cas

şi
c

Închiriez apartament 3 camere,
str. F

ţ 300 €/lun

ţa, str.

ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţate
plus gresie, mobilat

ţuic

Vând în Re ţa, Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.700 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)

Vând în Folea, Timi

Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând la Timi ă în
Badea Câr

ă termi-
că, izolat interior

ă 8 camere,
complet mobilată, plus o casă lângă
vilă, 120.000 €. Tel. 0355-427473.

Vând în Re
ă pia

ătărie, baie, balcon, etaj 4, 41
mp, are pod, acoperit cu plăci de
azbociment, 15.800 € neg. Tel.
0355-805059. (RR)

Vând în Re ă
4 camere, bucătărie, baie, curte,
mobilată, 42.000 € neg. Tel. 0723-
539351. (RR)

Vând în Re

ă,
podele laminate, termopane,
centrală, izola ă, u

ă, Aleea
Trandafirilor, apartament 2 camere,
renovat, geamuri termopan,
încălzire proprie, contor propriu de
apă, curent

ă în Boc ă în
Boc ă nr. 32,
formată din cameră, bucătărie,
cămară mare, fântână în curte, curte

ădină în jur de 1400 mp, nu este
racordată la gaz ă, 23.000 €
neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând garsonieră în bloc de
cărămidă, 1 cameră, bucătărie,
baie, hol, centrală, îmbunătă

ă aproape de Re
ă în

Re

ă centrală. Pre

ă în Dognecea, zona
lacului. Pre

şoara garsonier

şi

ş, mobilat,
geamuri termopan, central

şi exterior, 23.000 €
neg. Tel. 0726-818134. (RR)

Vând la Reşi

şi
şului lâng

şi

şi
şului, apartament

confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 came-
re, decomandat, gresie, faian

şile
schimbate, renovat recent, 30.500 €
neg. Tel. 0756-198913, 0255-
222550. (RR)

Vând în Bocşa Român

şi gaz, 20.000 € neg sau
schimb cu o cas şa; cas

şa, str. Ion Creang

şi gr
şi ap

şi

şi

ţan, 22.000 € neg. Tel.
0722-129295. (RR)

Vând în Re ţa, pe b-dul Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperi

ţa vil

ţa, zona Calea
Caransebe ţa de la
Intim, apartament 2 camere,
buc

ţa, zona Triaj, cas

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţiri. Preţ
8.500 € neg. Tel. 0751-381558.

Schimb cas ţa
cu apartament sau garsonier

ţa. Tel. 0743-992792.
Vând apartament 3 camere,

confort 1, zon ţ neg.
Tel. 0770-910044, 0355-408713.

Vând cas
ţ 17.000 € neg. Tel. 0764-

422757.

Vând în Re
ăi, balcon, în Centrul

Civic, etaj 9, necesită mici repara

şiţa apartament 3
camere, 2 b

ţii,
35.000 €. Tel. 0744-609090. (RR)

Vând apartament 3 camere,
bloc 4 etaje, central

ţ 10.500 € neg. Tel. 0766-
464423.

Garsonier

ţ

ţ
ţ 12. 000 €. Tel. 0761-134998.

Persoan

ţie pod cu pod
lateral

ţa, strada
C

ţ

ţ u

ţa. Tel. 0744-615904.
Vând apartament cu 3 camere,

decomandat, amenajat, utilat
ţial mobilat, 2 balcoane, 2 b
ţ negociabil. Tel. 0770-852807.
Vând apartament 2 camere de-

comandat, zona Universalul Vechi,
2 b i, 2 balcoane, f r îmbun t ţiri,
merit v zut. Preţ 25.000 euro neg.
mihaibabeu@ yahoo.com

Vând teren arabil în Ezeri
ţ

Vând cas

ţ 50.000 € neg. Tel. 0747-
059557.

ă termică. Tel.
0770-538111, 0745-932492.

Vând garsonieră Victoria, 35
mp. Pre

ă Moroasa schimb cu
apartament 2 camere în Moroasa
sau Luncă +diferen ă. Tel. 0355-
410594.

Vând garsonieră complet
mobilată ă, climă, centrală,
termopane, gresie, faian ă, lamina-
te. Pre

ă fizică vând aparta-
ment 3 camere, decomandat, pe
două nivele, scară interioară, 2 băi
mari, bucătărie mare, 4 balcoane,
izolat, placat complet cu aglo-mar
mură ă came
re, u

ă
la subsol, situat în Valea Domanului.
Tel. 0740-251854.

Închiriez apartament 2 camere,
modern mobilat

ă termică, termopane, u ă
metalică, ma ă spălat automată,
tv în toate camerele, cuptor cu
microunde, sistem 5+1, conexiune
internet, etc.). Apartamentul este
situat în Luncă. Tel. 0723-418987.

Vând garsonieră Re
ăminelor bloc 7, scara 2, etaj 3, ap.

35, utilat cu u ă metalică, u
ă, cameră,

bucătărie, hol, baie, 28 mp, bloc
izolat exterior, pre

ă 6 camere, 2 băi,
încălzire centrală pe gaz, curte,
garaj, anexe, grădină, 540 mp, în
Re

ăi.
Pre

ă ă ă ă ă
ă ă

ă 3000 mp, cu front stradal.
Tel. 0355-804042.

ă cu garaj, termopane,
centrală nouă, 4 camere, bucătărie,
curte. Pre

şi utilat

şi parchet lemn în dou
şi şi geamuri lemn schimbate,

mobilat, etaj 8-9 izola
şi pod deasupra cu posibili

tate de extindere şi depozitare, box

şi total utilat
(central ş

şin

şi

ş şi
interior, gresie, faian

şor negociabil
8.500 € urgent. Tel. 0729-773657.

Vând cas

şi

şi
par

ş,
suprafa

-
-

-

Pentru de neplata cotelor de contribuţie la
cheltuielile asociaţiei: Asociaţia de proprietari are
dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se
face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la
cheltuielile asociaţiei de proprietari mai mult de 90 de
zile de la termenul stabilit.

(2) Acţiunea asociaţiei de proprietari este scutită de
taxă de timbru.

(3) Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de
proprietari, pentru sumele datorate de oricare
proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea
datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de
procedură civilă.

Pentru penalizări: Asociaţia de proprietari poate
stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă
cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalizările
nu vor fi mai mari de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere
şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care
depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma

penalizărilor să poată depăşi suma la care s-a aplicat.
Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile
asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată,
este de maximum 20 de zile calendaristice.

Asociaţia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu
rang prioritar asupra apartamentelor şi altor spaţii
proprietăţi individuale ale proprietarilor din condominiu,
precum şi un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile
ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de
contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, după
cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în
interesul cărora au fost făcute.

Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate
imobiliară al judecătoriei, la cererea preşedintelui
asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima
listă lunară de plată a cotelor de contribuţie din care
rezultă suma datorată cu titlu de restanţă. Privilegiul se
radiază la cererea preşedintelui asociaţiei de proprietari

sau a proprietarului, pe baza chitanţei sau a altui înscris
prin care asociaţia confirmă plata sumei datorate.

Operaţiunile de publicitate imobiliară privitoare la
privilegiul prevăzut la alin. (1) şi (2) sunt scutite de taxă
de timbru

Procedura presupune îndeplinirea următorilor paşi:
Rezolvarea pe cale amiabilă. În această etapă se

fac toate demersurile necesare pentru recuperarea
restanţelor exclusiv pe cale amiabilă, contactare
directă, negociere.

Rezolvarea în instanţă. În această etapă se
demarează procedurile uzuale privind chemarea în
instanţă a debitorului-pârât.

Executarea silită. Dacă după obţinerea unei
hotărâri judecătoreşti datornicii refuză în continuare să
achite sumele restante, se apelează la un executor
judecătoresc. Această etapă corespunde recuperării
debitului care se poate face prin executare silită
mobiliară sau imobiliară.

Pentru privilegiu imobiliar cu rang prioritar

1.

2.

3.

Recuperarea cotelor de între]inere asocia]ii de proprietari. Cum facem?

(continuare )în pagina 7
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Debitoarea SC Acant Durabilcons SRL, cu sediul social în loc.
Reşi ş-Severin, nr. de înmatriculare la ORC
Caraş-Severin J11/600/2011, CUI 29356481 prin lichidator judiciar SCP
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea
Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 public

şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

şarea şi
comunicarea tabelului suplimentar este 11.09.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv consolidat al crean

ţa, str. Mociur nr. 36, jud. Cara

ţ ţi
creditorii societ ţilor în insolvenţ

ţelor
n

ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate
împotriva creanţelor n

ţelor
este 13.10.2014.

Termen de continuarea procedurii la data de 23.10.2014.

, cetăţean român, domiciliat în
municipiul Reşiţa, str. Mociur nr. 36, jud. Caraş-Severin, data naşterii
10.01.1977, act de identitate tip CI seria KS, nr. 361070, emis de
SPCLEP Reşiţa, la data de 30.11.2010, CNP 1770110113676, în calitate
de asociat unic administrator.

Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Caraş-Severin în dosar
nr. 5931/115/2013 , fiind timbrată corespunzător.

ă
următoarea:

În baza art. 109 alin. (1) ăm to
ă ă că:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean
ăscute în cursul procedurii, este de 11.08.2014.

Termenul limită pentru verificarea crean

ăscute în cursul procedurii este 02.10.2014.
Termenul pentru afi

Notificare

Pentru termenul de 23.10.2014 se citează:
UNGUR SEBASTIAN TRAIAN

Debitor SC Motor Car SRL cu sediul în localitatea Oraviţa, str.
Clo ţul Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 11.08.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţiile la tabelul preliminar al creanţelor pot fi depuse în termen
de 5 zile de la data public

ţelor este
08.09.2014.

Termen de continuarea procedurii la data de 09.10.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului, din

Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea /
înlocuirea lichidatorului, onorariu lichidatorului; alte menţiuni.

Lichidatorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006 convoac
ţilor debitorului pentru desemnarea

administratorului special, care va avea loc în data de
la sediul lichidatorului judiciar.

Pentru termenul din 09.10.2014 se citeaz
ţean român, domiciliat în municipiul

Oraviţa, str. Zona G ţul Cara
ţa, la data

de 05.02.2010, data na

ţei însoţit

şca, nr. 21, jude ş-Severin, nr. de înmatriculare la ORC Caraş-
Severin J11/528/1994, CUI 5774924 prin lichidator SCP MIRIANA
MIRCOV RELICONS SPRL, cu sediul în Timişoara, Aleea Ionel Perlea
nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 22.08.2014.

Contesta

şarea tabelului definitiv al crean

şoara,Aleea Ionel Pelrea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de
28.08.2014, ora având ca ordine de zi: prezentarea situa

ş-Severin, act de
identitate tip CI, seria KS nr. 333077, emis de SPCLEP Oravi

şterii 27.06.1957 în loc. Secaş, jud. Timiş, CNP
1570627112535, în calitate de asociat unic şi administrator.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la

dosar 1047/115/2014, fiind timbrat

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului în BPI.
Termenul pentru afi

ă
Adunarea Generală a Asocia

ă:
1. CADARIU NICOLAE, cetă

ării, bl. D8, et. 1, ap. 4, jude

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CARA

ă corespunzător.

Notificare
În baza art. 109 alin. (1) ăm to

ă ă că:
şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

12,00

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

28.08.2014, ora
11:30

Manager prin vandalism?
Am ezitat să intru în această incredibilă, unică

ă ac
ă de carte, 13 ani

ă fac din Biblioteca Jude ă „Paul
Iorgovici” o institu ă, vizibilă la nivel
na

ă iei în condi
ă premii pe ă (2000

ă aici unii s-au făcut că nu-l observă.
Dacă intru azi, fără apartenen ă ărtinire politi-

că, într-o polemică necesară, este pentru că se-ntâm-
plă lucruri revoltătoare. Ceea ce genera

ădit cu greu se face harcea-par-
cea, încălcându-se legi, fără respect fa ă de meserie

ără meseria de bibliotecar, ci doar scaunul
ă o luăm cât de cât metodic. Sunt fost

director care ă
ă, în municipiile re ă de

jude ă îndepline
ă municipală.

A
ă dau 14 bibliotecari afară, primarul

Mircea Popa să accepte să plătească 12 bibliotecari
ă prevadă anual o sumă de bani pentru achizi

ă, să mă ajute cu scânduri pentru
rafturi ă, sârbă, engleză, să-mi
asigure numeroase rafturi noi. De fapt, în toată

ăriile ajută bibliotecile, care asigură servicii
culturale pentru popula

ă
ă vine o lege care aparent împiedică o

colaborare la Re
ă să- ă un birou elegant, nu

ca mine, nu caută să-

ăti
ărie, fondul ă nu fie întoarse pe

dos. Dar managerul acesta chiar vrea să scape de
cei 11 (un post fiind liber), salariul domni
ămânând la fel. Erau aproape 400.000 de unită

ă. Câ
ă nu mai vorbesc de

tipărituri, de ac
ă. Azi, doar sec ă duce

greul unor astfel de ac ă
fără strop de profesionism, cu patrimoniul ce se face
praf, anul va fi ocupat de rearanjări, fără ca biblioteca
să- ă misiunea.

A
ă din sediu. Managerul Clara Constantin

nu se duce la primarul Mihai Stepanescu, să
găsească o solu

ărârii Consiliului Jude
ă Biblioteca Jude ă „Paul

Iorgovici” are obliga

ă

ă de un protocol serios,
cuprinzător, făcut cu bună credin ă. Managerul
bibliotecii, de parcă toate bunurile ar fi ale ei

de-acasă, nu bunuri publice, în serviciul re
ă a bibliotecii.

Biblioteca Franceză a fost pur
ă. Au fost smulse prizele, instala

ălzire ă!

ă această sec
ă doare sufletul când

ă grijă profesională
ărat tezaur), de pe str. George

Enescu.A fost luat cu furie, fără nicio ordine, fără nici
o eviden ă, depozitat alandala la Casa de Cultură.
După toate instruc

ă la etaj.
ă aranjeze un astfel

de fond ă formeze un bibliotecar care să ă
cunoască, să poată servi cititorii?

Pur
ă ca un vechil de pe vremuri. A strâns grămadă

toate calculatoarele, mobilierul, căr ă
dea nimic la primărie.

În 1952, s-a înfiin ă ă,
trecută ă raională, transformată apoi
în Bibliotecă Municipală până în 1974, când pe baza
ei, cu fondul, cu mobilierul

ă, care după 1990 poartă
numele de „Paul Iorgovici”.

Din toane ă parcă, nu
vrea să dea Bibliotecii Municipale nimic. Cică
intercalează, apoi le dă în jude ă nicio
eviden ă a mi ării fondurilor.

O întreb în modul cel mai serios de ce a casat car-
tea valoroasă, pe care noi am salvat-o cu greu de la
Marginea ăstrat-o în depozite improvi-
zate? Era carte valoroasă. Oare managerul nu-i

ăr
ără inventar? E o ilegalitate! Casările nu se

fac după bunul plac, ca un abuz. Lasă, domni ă
manager orgoliul deoparte, răul a fost deja făcut.

Ce se mai poate face acum? Dă cel pu
ăr

ă e cazul să
se ajungă la o ac ătorească!

Eu ă au dreptate
ărârea Consiliului Jude

ă a fost făcută fără niciun
leu de la buget, cu ajutorul Rotary Club Re

ă, eu

ăriei. Vre ă vi le arăt, să
vină primăria să le ia?

A ăcut ceva ce nimeni în ă nu a făcut. Niciun
om cu judecată normală, cu respect fa ă de colegi,
fa ă de institu ă ă de meseria de
bibliotecar, n-ar fi făcut a

ă cu asemenea „fapte
culturale haiduce

ă înregistra
ă spa
ă. Managerul nu se poartă ca un vandal,

domni ă Clara Constantin.Asculta
ă ătura.

Purta ă frumos cu cartea

şi
ilegal

şi ştiin
şi patru luni.

Am reuşit s

şi 2010) nu e un lucru oare-
care, cu toate c

şi p

şi directori au cl

şi carte, dintr-o trufie de neîn
şi

salariul. Dar s
ştie şi Cet şi

şedin
şte şi rolul de

bibliotec
şa s-a ajuns ca, la o mare reducere de personal,

când trebuia s

şi s

şi, la sec

şi am prezentat
raportul meu de activitate şi Consiliului Local Reşi

ştie ce facem, cum cheltuim banii.
Deodat

şi
şi fac

şi apere institu

şi ea. Se putea face un serviciu cu oamenii pl
şi activitatea s

şoarei
r

şi
apreciate de pres

şi mai îndeplineasc
şadar, cei foşti 11 colegi sunt privi şmani

şi da

şi

şi

şi a unor mijloace fixe (calculatoare şi mobilier)
în custodie. Nici vorb

şi

şi simplu
vandalizat

şi de ap
Ştie Clara Constantin cât de greu şi cu cât drag a

fost amenajat
ştiu cât de valoros, cu

cât şi în ce ordine era Fondul de
publica

Ştie managerul cât îi trebuie s
şi s ştie, s

şi simplu, managerul Clara Constantin se
poart

şeneasc
şi prin bibliotec

şi în sediul ei s-a înfiin

şi bun plac, cu o anume ur

şc

şi abia am p
şi

cititor şi iubitor de carte? De ce s-au luat c

şoar

şi
şi calculatoare. Nu cred c

ştiu c şi îi sus

şi
ştiu cum a crescut. În

depozitul central, care nu are bibliotecar, sunt multe
rafturi care sunt ale prim

şi fa
şa ceva. Numai Clara

Constantin va intra în legend
şti” la Reşi

şoar şi de cei care
şi-au tocit coatele prin biblioteci şi iubesc înv

şi nu distruge

ţiune de distrugere a unei instituţii, pe care
am condus-o punând suflet ţ

ţean
ţie performant

ţional, în rând cu biblioteci care au condiţii net su-
perioare. S ţiile noastre superprovinciale
dou ţar

ţ

ţii de bibliote-
cari

ţ
ţeles la un manager, care

nu ap

ţean de Onoare al Re ţei.
Legea spune c ţ
ţ, biblioteca judeţean

ţie
de carte la bibliotec

ţiile maghiar
ţara,

prim
ţia municipiilor.Ani de zile am

colaborat bine cu toţi primarii
ţa,

s

ţa. Managerul Clara Constantin,
care a avut prima grij

ţia. La
conducere era U.S.L.-ul, Ministrul Culturii era liberal
ca ţi
de prim

ţi de
bibliotec ţiva ani la rând am înregistrat peste
10.000 de utilizatori anual. S

ţiunile culturale consistente
ţia German

ţiuni. În debandada început

ţi ca du
ţi afar

ţie de compromis, o funcţionare în
favoarea re ţenilor.

La articolul 6 al Hot ţean din
27.02.2014 se spune c ţean

ţia de a încheia cu Consiliul
Local al Municipiului Re ţa un protocol de predare-
primire a unor bunuri culturale (unit ţi bibliotecono-
mice)

ţ

ţenilor, a
început devastarea arbitrar

ţiile de
înc

ţie?
M

ţii (adev

ţ
ţiunile, acest fond (cu greutate

foarte mare) nu se depoziteaz

ţile. Nu vrea s

ţat Biblioteca Or

ţat
Biblioteca Judeţean

ţ. Nu mai exist
ţ

ţile din
gestiune f

ţin
150.000 de c ţi Bibliotecii Municipale Re ţa,
mobilier, xerox

ţiune judec
ţin.

Nu s-a respectat Hot ţean.
Biblioteca Anglo-american

ţa.
Biblioteca Francez

ţi s

ţi f ţar
ţ

ţ ţia încredinţat ţ

ţa.
N-aţi fost în stare nici s ţi în Cartea

Funciar ţiul obţinut de mine pentru noua
bibliotec

ţi
ţ

ţi-v ţi ceea ce
alţii au construit cu greu!

NICOLAE SÂRBU, fost director al Bibliotecii
Judeţene „Paul Iorgovici”

Primăria şiţa ne informeazăRe
Direcţia Poliţia Local
ţa, în luna iunie 2014, a efectuat controale cu privire la respectarea

prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea construcţiilor.
În urma acestor verific ţiei nr. 1062/06.05.2014 cu

referire la delegarea de atribuţii conform Legii nr. 215/2001 privind
administraţia public

ţie de construcţie:
Amend

ţii de beton
ţii comerciale Tesaro

Com srl, din Complexul Victoria, pentru construirea unei terase sezoniere;
Amend ţii comerciale

Kaufland România, pentru construirea unei structuri metalice;
Amend ţii comerciale Reibok

srl, amplasat
ţii comerciale Stan-

dard Food S.R.L. pentru construirea unui chio

ţelului pentru demolare parţial

ţa, în data de 26.06.2014, a participat la inaugurarea
oficial ţie de cale ferat ţa Sud”. În
aceea ţia la terminarea lucr

ţional

ţional Regional 2014-2020, pentru
modernizarea sistemului rutier existent

ţionat este luat în considerare ca fiind o posibil

ţa.
Estim

ţie de ţie se vor finaliza.
Revenim cu detalii.

ă din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Re

ări, potrivit Dispozi

ă locală, au fost aplicate, la propunerea agentului
constatator, următoarele amenzi pentru efectuarea de lucrări fără
autoriza

ă în valoare de 1.000 lei stabilită lui Fota Ion, domiciliat pe Str.
Banaduc pentru construirea unei funda ărie exterioară;

Amendă în valoare de 1.000 lei stabilită societă

ă în valoare de 1.000 lei stabilită societă

ă în valoare de 2.000 lei stabilită societă
ă pe bd. Republicii, pentru construirea unei terase sezoniere;

Amendă în valoare de 2.000 lei stabilită societă

ă în valoare de 2.000 lei stabilită lui Demeter Vian, domiciliat
pe Str. O ă a unui zid

ă a obiectivului ”Modernizare sta ă Re
ărilor organizată de către

Compania Na ă de Căi Ferate S.A.
Municipalitatea are în vedere atragerea de fonduri externe în

conformitate cu Programul Opera

ă
nouă variantă de transport în comun, în conformitate cu studiul de trafic
aprobat de Consiliul Local al Municipiului Re

ăm că până la sfâr
ări

ă lucrările de execu

şi

şi zid

şc în parcarea S.C. Kaufland;
Amend

şi construire.

Municipiul Reşi
şi

şi zi a avut loc şi recep

şi a transportului în comun.
Obiectivul mai sus men

şi
şitul anului curent, va fi finalizat studiul de

fezabilitate aferent acestei moderniz şi nu cum, eronat, s-a afirmat la o
edi ştiri, c

1.

3.

4.

2.

5.

6.

Biroul de pres ţaă al Primăriei Municipiului Reşi

Urmare a conferinţei de pres ţinute de c

ţa, preciz
ţiei în vigoare, bibliotecile

judeţene îndeplinesc în re ţele de judeţ
ţarea, la Re ţa, a

Serviciului Public „Biblioteca Municipal ţa nu
anuleaz

ţene „Paul Iorgovici” Cara
ţean

ţia cu care ne confrunt

ţean ţa era
singura bibliotec ţean ţar

ţare pentru o parte a personalului de la Consiliul
Local Re ţa. Urmare a unei legi fiscale intrate în
vigoare la începutul acestui an, instituţiile nu mai
putea fi finanţate din dou

ţiei bibliotecii.
Printr-o hot ţa s-a în-

fiinţat Serviciul Public „Biblioteca Municipal ţa,
cu sediu

ţa prin care se revoca
dreptul de administrare al Bibliotecii Judeţene „Paul
Iorgovici” Cara ţiilor în care
funcţiona Secţia pentru copii (Aleea Tineretului nr.
3), Secţia pentru vârsta a 3-a (Aleea Tineretului nr.
5), Secţia Francez ţia
Periodice (Str. George Enescu, nr. 4)

ţion

ţat.
În vederea asigur

ţiile bibliotecii, am propus Serviciului Public „Bibliote-

ca Municipal ţa preluarea în custodie a fondului
de carte din secţiile din cartierul Lunca Bârzavei. De
asemenea, am solicitat p

ţiilor unde funcţiona Secţia
Periodice ţia Francez

ţiile mai sus menţionate
iar referitor la fondul de carte, c

ţial, 20.000 de volume.
Ulterior s-a revenit cu o nou

ţia de a prelua întregul fond de carte din
secţiile aflate în spaţiile Consiliului Local Re ţa. Subli-
niem faptul c ţean

ţat, prin urmare fondul de
carte nu poate fi preluat de c ţie, mai
ales dac ţ

ţa, a fost agreat

ţial, 20 000 de volume, carte cuprins
ţiile Secţiei vârsta a 3-a ţiei pentru copii

din cartierul Lunca Bârzavei.
În momentul de faţ ţenii din Re ţa
ţul Cara

ţene „Paul Iorgovici” Cara

ţa, et. 2, Secţia Anglo -
American ţa 1 Decembrie 1918)

ţiile în
care vor funcţiona Secţia pentru copii, Secţia France-
z ţia Periodice sunt în acest moment în proces
de renovare, urmând a fi deschise pentru public, cel
târziu, la începutul lunii octombrie a acestui an.

ă sus ătre
ă”

Re ăm următoarele:
Conform legisla

ă” Re
ă rolul de bibliotecă municipală a Bibliotecii

Jude
ă ă.

Situa ăm în acest moment
este una aparte ără precedent, datorită faptului că
Biblioteca Jude ă „Paul Iorgovici” Re

ă jude ă din ă care primea
finan

ă surse diferite, ceea ce a
impus o reorganizare a institu

ărâre a Consiliului Local Re
ă” Re

ărâri
ale Consiliului Local Re

ă (G.A. Petculescu, nr. 1)

ăm că un număr
de 20.000 de volume a fost solicitat pentru preluarea
în custodie de către serviciul nou înfiin

ării accesului publicului la colec-

ă” Re

ăstrarea dreptului de
administrare a spa

ă. Propunerea nu a fost
acceptată, răspunsul primit la solicitarea noastră fiind
să eliberăm ă predăm spa

ă va fi preluat doar
numărul de volume solicitat ini

ă adresă în care se
arăta inten

ă Biblioteca Jude ă „Paul Iorgovici”
Cara

ătre o altă institu
ă este vorba despre fond de referin ă.

Cu toate acestea, pentru a sprijini Serviciul
Public „Biblioteca Municipală” Re ă
varianta predării în custodie a numărului de volume
solicitat ini ă în
colec

ă, cetă

ă a sindicatelor Re
ă (Pia

ă

şeful Serviciului Public „Biblioteca Municipal
şi

şedin şi rolul
de biblioteci municipale. Înfiin şi

şi

ş-Severin, aceasta
deservind comunitatea local şi jude

şi f
şi

şi

şi
şi

şi conducere proprie. Au urmat alte hot
şi

ş-Severin asupra spa

şi Sec
şi adrese prin

care ni s-a solicitat eliberarea şi predarea acestora.
Referitor la fondul de carte, men

şi

şi Sec

şi s

şi

ş-Severin nu s-a desfiin

şi

şi Sec

şi şi din
jude ş-Severin pot beneficia de serviciile
Bibliotecii Jude ş-Severin la
Centrul de carte „Banatica” din incinta Casei de
cultur şi

şi la Sediul
Central de pe strada Paul Iorgovici, nr. 50. Spa

şi Sec

Clara Maria Constantin, manager
argument-cs.ro, 11 iulie 2014

Drept la replică - Clara Maria Constantin

10 iulie 2014

11 iulie 2014
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Minciunile }i tupeul unui manager-pisic@
În finalul emisiunii de sâmbătă, 12 iulie 2014, la „Cafeaua de diminea ă”, de la BANAT

TV Re ăreanu m-a întrebat în ce calitate fac toate ace-
le dezvăluiri. Reie ării unei colege, care părea că “ ă
eu a ăr

ăspuns clar că vorbesc ca ziarist intrigat de minciună
ă de carte. Trebuia să adaug că

vorbesc în calitate de cititor, de cetă ătitor de impozite ă

ă ce jumătate de an am tăcut ă sunt
vinovat pentru această tăcere? Din două motive: 1. Pentru că, mai nou, eu apar ca fost
manager care are ceva de împăr

ăr ăcut numeroase ac
ă, în continuare, amintita domni ă continuă comunicatele de

dezinformare, cu care a ă.
În numele dreptului la replică, a

ă amintita emisiune cu mine. A ă, doamnă Dunăreanu, o discu ă în fa ă
devine obligatorie.

Dintr-un alt punct de vedere al domni ă eu (culmea!) sunt cel
care între ă între bibliotecari. Aici tupeul domni

ără ca, în dreptul ei la replică, să răspundă
punctual la acuza ă a Primăriei Re

ăse ă spună că totul e în ordine, min
ă dema

ăcute, care nu-
ă a noului spa

ăcută la început), domni ă manager-pisică, ce te strecori cu gra ă printre
mormanele de căr ălcări de legi.

Î ă înseamnă să răspunzi punctual acuza ă
informezi exact ă credin ă, Biblioteca Jude ă „Paul Iorgovici”, fiind o institu

ău mare, pe care vrei să ăstrezi ătate
din colectiv, biroul elegant ăririle preferen ătorilor”), toate
acestea sunt din bani publici ă ă fie corect informa

ă în eviden
ă răspunzi la următoarele:

Nu ărat institu

ă pentru neîndeplinire. Re
ă cu Consiliul

Jude ă găsi
ă, ca în celelalte jude

ă aceea ă finan ă
ă secundară.

De ce-l acuzi de nepricepere pe Marius Moto

ă pe ă pentru proiectul „Voluntar pentru comunitatea mea”? Cu ce
realizări concrete te po ăuda tu?

De ce ai luat toate calculatoarele
ă

ă cu aceste cursuri. Ce coordonator ai la BIBLIONET acum?
De ce ai purces la mutarea alandala a fondului de pe George Enescu la Casa de

Cultură fără să faci în prealabil inventar, fără să respec ă ordine, de-a valma, cu
copii de la Casa Copilului, fără să ai expertiza de rezisten ă la noul spa

ă din Re ăti peste 1000 de Euro pe lună (în total!)? Tot din
bani publici!

De ce spui că eu între ă între bibliotecari, câtă vreme ai dat 11
bibliotecari afară din birouri ă păr ă se urască, nepermi

ăcar să stea de vorbă între ei?Ai ceva care nu trebuie să iasă la iveală?
Nu ă

ă sec

ăldură).Ai luat tot.
Cum vei gestiona 380.000 de volume cu 11 bibliotecari, că 6 salaria

ă semneze de preluare fără inventar a
unei gestiuni grele, câtă vreme el mai are o gestiune dificilă?

Cum introduci prin intercalare căr ără să le scazi ără să le
înscrii în noua gestiune?

De ce ai desfiin ă Centru”, de lângă Direc ă, care era
în ordine ă de cititori?

Cum po ă până în octombrie vei încheia haosul de la Casa de Cultură,
câtă vreme n-ai expertiza de rezisten ă

ăma
ă „Paul Iorgovici”, atrăgând ă aten ă nu este bine ce se

face cu fondul de carte? Ace ă către Consiliul Jude
ă-i dai afară!

De ce între ă, aproape terminată prin for
ămadă de

calculatoare?
Vorbele pe care le răspânde ă minciuna

ă te prezin ă ce indicatori
aveam eu.

Crezi că este suficient ă acela
ărăcu ările organizate de alt coleg?

Cum î ă vreme ai doar 11 bibliotecari
debusola ă administreze un fond enorm (lăsat de al

ă spun adevărul, care e cazul să se

ă să rămână la Biblioteca Municipală, de vreme
ce Primăria Re ă ă cu Primăria Caen?

Î ă n-ai fost în stare să faci o fi ă când erai bibliotecară la sec
ă?

Ai obliga ă să aju ă, nu să te lup
ă eu dezinformez, trebuie să

demonstrezi ă argumentezi ă acuza
ă unii ziari ă, care habar n-au (vezi

Diana Radu în Reper 24) î ă în struna dezacordată, dreptul la replică înseamnă,
totu ă balmăje ă amesteci lucrurile, să faci ghiveci din problemele bibliotecii.

La aceste întrebări e cazul să răspunzi, fără tactica pisicii ără minciuni sfruntate,
sau prin omisiune, domni ă manager Clara Constantin.

ţ
ţa, d-na redactor-

ţine cu lupul”, c
ţit cu managerul (pe care eu l-am angajat) fostului meu colectiv.

Am r
ţii performante, în care am pus mult suflet ţ

ţean pl ţean de
Onoare al Re ţei. De altfel, astea reie

ţa îmi spunea c

ţit cu Clara Constantin
ţit în termeni civilizaţi ţiuni culturale în

continuare. 2.
ţean

ţie faţ ţ

ţin o stare conflictual

ţiile fondate aduse în conferinţa de pres ţa
ţind cu neru

ţie la care au trudit generaţii de bibliotecari
ţi convin. Nu mai minţi,

dând acum un nou termen, cât nu ai expertiza de rezistenţ ţiu (asta trebuia
f ţie felin

ţi
ţi reamintesc: dreptul legal la replic ţiilor, s

ţ ţean ţie
de interes public. Iar salariul t ţi-l p

ţiale de salariu („susţin
ţenii au dreptul s ţi.

Prin urmare, te acuz de abuz în serviciu, de neglijenţ ţa, gestionarea,
mi

ţi-ai ap ţia, în conformitate

ţa nu e în România?
De ce nu te-ai deplasat la primarul Mihai Stepanescu

ţean ţa s ţi soluţii (chiar de compromis) pentru
funcţionarea normal ţe, a Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici”? La
unele ţare, în care una poate fi principal

ţea ţional BIBLIONET,
luând ţar

ţi l
ţa

Apolzan, care fusese ţinut cursuri de trainer? Beneficiarii acestui program
se obi

ţi o anumit
ţ ţiu de la etajul doi al

Casei de Cultur ţa, pe care vei pl

ţin o stare conflictual
ţi s ţându-le

nici m
ţ ţi

aproape 400.000 de volume. Ai dat, la dou ţii ale Bibliotecii Municipale, din Lunca
Bârzavei, 20.000 de volume, pentru 11 bibliotecari!

Minţi. Protocolul cerut de Consiliul Judeţean nu a fost încheiat. Acolo se vorbe

ţi sunt tehnico-
administrativ?

Cum l-ai obligat pe bibliotecarul Ion Bujor s

ţi din alte gestiuni, f

ţat secţia „Filial ţia pentru Cultur

ţi promite c
ţ

ţinut seama de observaţiile juste ale unor bibliotecari, r
ţean ţ ţia c

ţean (domnului
vicepre ţat c

ţii confuzia între evidenţa informatizat ţe
proprii pe vremea mea, cu BIBLIONET- ul, care-i altceva

ţ ţi la evaluare? Vezi în arhiv

ţie cultural
ţ cuvânt de întâmpinare ţumire pentru manifest

ţi justifici salariul consistent (tot cu pile?), cât
ţi, obligaţi s ţii)?

Nu eu întreţin conflictul, pentru c

ţia Francez
ţa este înfr ţit

ţi aminte ţia
Francez

ţia legal ţi Biblioteca Municipal ţi cu ea!
Atunci când susţii, la Radio România Re ţa, c

ţie.
Chiar dac

ţi cânt

şi şef Cornelia Dun
şea din subtextul întreb

ş avea ceva de împ
şi de distrugerea unei

institu şi ştiin
şi taxe, de Cet

şi şeau foarte clar din articolul meu „Manager prin
vandalism?”, publicat on-line de Matei Mircioane în „ARGUMENT CS”.

De ce revin acum, dup şi conştiin

şi fostul meu colectiv, de care m-
am desp şi cu care am f

Şi pentru c şoar
şa de mult s-a obişnuit presa reşi

şa reies lucrurile dintr-un montaj pe care Banat TV îl
face dup şa c

şoarei manager, reiese c
şoarei Clara

Constantin atinge cele mai înalte culmi. F
şi şi în articolul

amintit, ea g şte cu cale s şinare, dar
vinovat e cel care are curajul s şte felul în care, din orgoliu şi nepricepere, distruge
o institu şi de directori. Nu inventa duşmani şi
nu mai acoperi, ca pisica, sub preş, lucrurile prost f

şoar
şi înc

şi cu bun
şi cu numai din jum

şi m
şi cet

şcarea şi deteriorarea fondurilor. Te rog s
şi cu Legea bibliotecilor şi contractul de

manager cu care ai câştigat postul. Drept urmare, la evaluare s-ar putea anula, contractul
în cauz şi

şi împreun
şi Consiliul Local Reşi

şcoli de la noi este permis şi dubl şi
cealalt

şan, care a scris o carte de specialitate
şi care te-a ajutat, ca şef de re şi coordonator al programului Na

şi o diplom

şi ai blocat parolele BIBLIONET şi lui Victori
şcolarizat şi a

şnuiser

şi

şi ai „reuşit” ca cele dou

ştiu cât ai mai casat aiurea (şi aici te acuz de neglijen şi abuz!), dar avea

şte şi
de mijloace fixe (mobilier, calculatoare, xerox şi surse de c

şi f

şi cunoscut

şi bibliotecar specializat pentru fondul de periodice?
De ce nu ai şi la

Biblioteca Jude şi în şedin
ştia au semnat o adres

şedinte Iova), iar tu i-ai amenin

şi acum a devenit o gr

şti nu pot acoperi faptele care arat şi un
management defectuos.

Cu ce indicatori de performan

şi onorant pentru un manager de institu şi
s şi mul

ştie. Eu iubesc
cartea, biblioteca şi colectivul.Am demonstrat asta! Tu, nu!

Nu era normal ca sec
şi

şti cumva c ş

şi
şi s şi aceast

şti prieteni ai managerei, cu caş la gur

şi, nu s şti şi s
şi f

şoar
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7.
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8.

10.

20.

24.

14.

17.

21.

Prof. NICOLAE SÂRBU
Ziarist şi scriitor, fost director al Bibliotecii Jude şiţene „Paul Iorgovici” Re ţa

Acum câteva zile, „Jurnalul de Caraş-Severin”, care se laud

şi le-am f
şti colegi redactori-şefi ai acelui ziar, deja legendar prin b

şi câştigat.
Revenind la aniversarea „Jurnalului”, o copie prea palid şocat

fotografiile mari ale lucr ştiu ce personalit

şedintele Consiliului Jude
şi s ştiu câ şi

citesc azi paginile şterse, anoste. M
şi ei cum pot în dec

şi s şi o
perioad

Şi dup şirea la pensie (în 2010) mi-am p

şi-mi trece cheful de fosta mea meserie, în
continu

şi patru luni înspre performan

şit. Dar nici prin gând
nu-mi trecea c şa c şit din rezerva
autoimpus

şoara Clara Constantin, îl mistific

şi
ştii

invita şi au reflectat ideile şi situa
şi „Minciunile

şi tupeul unui manager-pisic

ş-Severin”, despre care vorbeam la începutul acestor rânduri, ce se autom

şte c
ştie ce-nseamn

şoara redactor-şef Nina Curi şi pune poza la fiecare
articol, personalitate nu glum

şte antecedente cu aceast
şi şi

şi pace. Dar
cultura? Ce-i aia? Pentru c

şoarei Curi
şi pace. Dreptul lor. Dar adev

şi

şoarei Constantin. Anormalul abia aici
începe. În interven

şiveniei!) şi dezinformez (aici trebuia s
şte minciuni. Dup ş face partizanat politic.

Doar conştiin şi cet şi de cunosc

şti. Adev şi contrareplici, când uneori umbl

ş de în

Şi nu întâmpl
şa repere! Respectivul ziar, unde factotum e

unul dat afar şi şi fost purt

şine s şi v-a oprit cineva la uş

şeful de birou Marius Motoşan
„este nimeni altul decât fiul şoferului primarului Reşi

şoarei Clara,
izvorul resentimentelor ei, care au dus la un fapt nemaiîntâlnit în bibliotecile din România.

M
şi judecat cu Consiliul Jude

şi multe, pe care favorita
voastr şe electorale şi om de cultur

ştigat concursul „în fa şi este
singur

ştige. De ce? Eu n-am participat. Doi: o las pe ea s

şi denaturat, tr

Şi nu toat şi, la raftul cu c

ă că este continuatorul
ziarului „timpul” (cu care nu seamănă defel!), a sărbătorit apari

ă, acum câ
ăcut urări sincere. Acum, am avut surpriza plăcută să-mi văd fotografia,

alături de al ătăliile de presă
pe care le-a purtat

ă a acelui ziar, m-au
ătorilor săi de azi. De parcă ar fi vorba de nu ă

ă. Fotografii mai mari ca ale personalită
ă ă-i

aprecieze ă-i felicite. Nu
ă rog, dacă au încă un tiraj în jur de două mii de

exemplare... Se înscriu ăderea generală a presei române de azi. O
decădere pe care am anticipat-o acum aproape două decenii, când am hotărât să
părăsesc presa (după 28 de ani) ă trec director de bibliotecă jude ă. De

ă mi-am exprimat încă, în acel ziar „Scârba mea”.
ă ie ăstrat hotărârea de-a mă
ăcută de agrama

ă mă gândesc la cloaca de la Antena 3
ă degradare.

Zilele trecute n-am mai putut însă răbda. Prea-i mare batjocora de la Biblioteca
Jude ă „Paul Iorgovici”, pe care am condus-o 13 ani

ă la urmă zadarnic, pentru o bibliotecă nouă, modernă. N-am reu
ă institu ă am ie

ă, pentru a trage un semnal de alarmă. Pentru a spune adevărul pe care
actualul manager, domni ă, îl ascunde în spatele unor
vorbe.

Pentru început m-am alăturat unei conferin ă organizată de Primăria Re
ă de „stilul managerial” al Clarei Constantin. Ziari

ă. Mai mult, eu am scris două articole: „Management prin vandalism?”
ă”.

Unele ziare on-line le-au publicat. Al
ălduros, colegial, pentru profesia cinstită, în slujba adevărului. Numai „Jurnalul de

Cara ăgulea
aniversar, n-a zis nici pâs! L-a avut pe Antoniu Mocanu la conferin ă. N-a scris
nicio informa ă rânduri, o relatare cât de mică. Ceea ce dovede ă omul nu

ă ziar. Articolele mele, dure, dar îmi asum prin semnătură răspunderea,
nici vorbă să apară! Domni

ă!, nu-i de acord. Sus ă de celebrul (ne)ziaristA. Mocnu.
Aveam eu ni ă fi ă. Un articol despre o carte a lui Jenică

Muntenu (coleg ziarist) despre Re ăcut pierdut. Înfră
ă de „Jurnal”. Nu-l iubesc ei pe primar

ă gloriosul ziar este singurul care n-a consemnat lansarea
căr ă. I-am dat cartea domni ă
iubesc ei ărul privind Biblioteca Jude ă „Paul Iorgovici”
nu mai e dreptul lor! Nici faptul că cenzurează un profesionist căruia ar trebui să-i spună:
„am onoarea, domnule ziarist!”

Dar, ca de obicei un lucru nenormal nu vine niciodată singur. Radio România Re
ă, prin domnul Cvoica? Pe urmă, în numele

dreptului la replică, i-a dat, normal, cuvântul domni
ă zic pseudo) face următoarele remarci:

că eu sus ă, între ă între bibliotecari (culmea
par ă spună cu ce anume). Toate trei afirma

ă cum minciună crasă e faptul că eu a
ă de ziarist ă ător al manager de bibliotecă.

Drept urmare, am înregistrat două minute jumătate în care o invitam pe Clara Constantin
la o discu ă în fa ă, în direct. Numai că înregistrarea n-a primit acceptul doamnei
directoare Laura Sgaverdia. De ce? Nu vrea să facă o telenovelă! Eu credeam că vorbesc
ca între ziari ărul, chiar când cere replici ă cu
capul spart, nu produce telenovele.Am încercat s-o contactez pe doamna directoare, să-i
explic. Da de unde. Mereu ocupată sau plecată, mi-a dat fă ă mă evită.
Parcă spunea ă cum te ascult!” Cum?

ător, ultimul meu exemplu dintre (ne)prietenii adevărului este un ziar on-
line pre numele lui REPER24h. Vai de ele a

ă de la Radio Re ător de vorbe al unui director penal, minte de
la bun început spunând: „o conferin ă de presă, la care publica ă n-a avut acces”.
Măi să fie. Nu vă este ru ă min ă să intra

ă precizez că îmi este greu să redau pe scurt toate anomaliile din articolul
semnat Diana Radu. Pentru ea (sau el), important este că

ă e fiul unui ministru?
Nu, el este un bibliotecar de care a început să se teamă managerul care vă intoxică
informativ. Într-un articol viitor, voi da în vileag toată meschinăria domni

ăi nepricepu ă la 8.000 de lei (sic), pe care sus ă-i
luam eu lunar? Eu m-am ă eram ilegal (în minus)
încadrat. Da, salariul de merit mi s-a aprobat pe merite reale

ă nu dă semne să le aibă. Deh, între folclor, lipit afi ă,
este ceva deosebire!

Nu, Clara Constantin n-a câ
ă detractoare. Iar în fa ăr ă, n-avea cum să

câ ă spună! Dacă mai are un pic de bun
sim

ă de dezinformări. Multe lucruri pe care le-a ăgând cu
urechea. Dar nu le-a ăcut atâtea confuzii. Nici meseria
scrisului nu-i pentru fitecine? Iar biblioteca - vorba unui eminent profesor clujean - are
uneori scări prea înalte. ă lumea ajunge, totu ăr

ţia a 7.000 de numere. Îmi
amintesc c ţiva ani, la festivitatea celor 5.000 de apariţii, am luat cuvântul, i-am
felicitat

ţi 5 fo

ţi
de talie mondial ţilor (episcopi, prefect,
pre ţean, primar, rectorul Universit ţii) care le fac onoarea s

ţi din cei care fac acest gest de curtuoazie le mai

ţean

ţine departe de
ziaristica f ţi, funcţionari sau mercenari manipulatori de opinie. E destul
s

ţean ţe
culturale de nivel naţional. În situaţia în care aveam cele mai grele condiţii. Am luptat,
pân

ţia va ajunge în halul de azi. A

ţe de pres ţa
la fosta secţie de Periodice, devastat

ţi au participat ţia despre care s-a vorbit în conferinţa de
pres

ţii le-au comentat corect, cu citate. Le mulţumesc
c

ţa de pres
ţie de dou

ţa, care-
ţinut

ţuic
ţa, a fost f ţirea Caen-Re ţa a trebuit

s-o public la Lugoj, nefiind demn

ţii mele, de la Secţia German ţa. Niciun rând. Nu m
ţean

ţa,
ce-i drept, a reflectat pe larg conferinţa de pres

ţia ei, amintitul manager (era s
ţin Biblioteca Municipal ţin o stare conflictual

ţiile de
mai sus, ni

ţ ţean cititor

ţie faţ ţ

ţi ţeles c
ţi mereu: „Ascult

ţa
ţ ţia noastr
ţiţi?Aţi fost invitaţi ţi?

Trebuie s

ţei”. Credeaţi c

ţilor! Îmi daţi voi diferenţa pân ţineţi c
ţean, pentru c

ţa detractorilor ei de azi”. Ea î
ţa celui care a scris c ţi despre bibliotec

ţ.
În rest, gârl ţi aflat

ţi rumegat destul. Altfel, n-aţi fi f

ţi.
NICOLAE SÂRBU, Ziarist şi scriitor

Cine }i de ce ne cenzureaz@ adev@rul?

Întrucât ziarul Prisma apare săptămânal, publicăm, în acest număr, cele trei
articole primite la redacţie din partea d-lui Nicolae Sârbu, ziarist şi scriitor, fost
director al Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” Reşiţa, precum şi replica
domnişoarei manager Clara Constantin, preluată de pe publicaţia online
Argument-CS.

Redacţia
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Pre
Guvernul României a aprobat noul nomenclator al domeniilor

E.S. John W. Ashe, pre
România

În urma solicit
Pre

şedintele B
şi specializ şi a

structurii institu şedintele Adun
şitul lunii iulie şi-a asumat obliga

şi al celui de
Procedur şedintele Traian B

şii locali nu mai sunt incompatibili dac

ăsescu a anun ă nu va promulga legea privind reducerea CAS cu 5%
ărilor/programelor de studii universitare

ă ământ superior pentru anul universitar 2014-2015 ării Generale a Organiza
ă de lucru în România, la sfâr

ării prim-ministrului Victor Ponta, Ministerul Finan
ă Fiscală, pentru ca acestea să fie analizate în cadrul Guvernului înainte de începerea dezbaterii publice ăsescu a trimis

Parlamentului o cerere de reexaminare a legii care prevede că ale ă fac parte din adunările generale ale serviciilor de utilită

ţat c

ţiilor de înv ţ ţiei Naţiunilor Unite,
va efectua o vizit ţia de a exporta gaze naturale în Republica Moldova pe timpul sezonului
rece ţelor Publice a retras pe de site-ul ministerului proiectele Codului Fiscal

ţi

Pre
Rata anual

şedintele PNL a anunţat c ţia Permanent
ţiei a fost de 0,66 % în luna iunie, conform datelor INS,

rat

ă Delega ă a liberalilor a decis convocarea Congresului extraordinar pe 26 iulie pentru aprobarea fuziunii cu PDL
ă a infla

ă ajunsă la un nou nivel minim istoric

�

�

�

�

�

�

�

H.G. nr. 419/2014 privind modificarea anexei nr. 3 la
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimul

ţion

ţionale a României - BNR nr.
17/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei
monede din argint dedicate anivers

ţarea

-

-

ţilor comer-

ciale ce deţin în administrare terenuri proprietate public
ţie agricol ţarea

Agenţiei Domeniilor Statului (M.O. nr. 401 din 30.05.2014)
Ministerul Agriculturii

-
ţiilor ce îi revin pt. apli-

carea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele m

ţilor comerciale ce deţin în ad-
ministrare terenuri proprietate public

ţie agricol ţarea Agenţiei Domeniilor
Statului din 12.05.2014 (M.O. nr. 401 din 30.05.2014)

Ministerul S ţii - Normele metodologice de aplica-
re în anul 2014 a H. . -

-

ţiile acord ţei medicale în cadrul sis-
temului de asigur

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

ţiei Muncii
(M.O. nr. 407 din 02.06.2014)

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale -
pentru -

-
ţiei Muncii din 28.05.2014 (M.O. nr. 407 din 02.06.2014)

ării
achizi ării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.294/2004 (M.O. nr. 388 din 26.05.2014)

Circulara Băncii Na

ării a 125 de ani de la
înfiin ăzboi (M.O. nr. 400 din
30.05.2014)

Ordinul Ministerului Agriculturii ării Rurale nr.
719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor me
todologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpără
rii terenurilor agricole situate în extravilan

ă

ă
ă a statului cu destina ă

ării Rurale - Normele
metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agri
culturii ării Rurale a atribu

ăsuri
de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan

ă
ă ă a statului

cu destina ă

ănătă
G nr. 400/2014 pentru aprobarea pa

chetelor de servicii

ă condi ării asisten
ări sociale de sănătate pentru anii 2014-

2015, din 30.05.2014 (M.O. nr. 403bis din 30.05.2014)

ărilor de servicii
efectuate în domeniile de activitate ale Inspec

ări
lor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Ins
pec

Şcolii Superioare de R

şi Dezvolt

şi de modificare
a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societ

şi
privat şi înfiin

şi Dezvolt

şi Dezvolt

şi de modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societ

şi privat
şi înfiin

şi a Contractului-cadru care reglemen

teaz

şi Persoanelor Vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea
Normativului cu tarifele pentru plata prest

şi Persoa
nelor Vârstnice - Normativul cu tarifele plata prest

� O.u.G. nr. 31/2014 pentru modificarea
.u. .

şi completarea
O

şi
faunei s

G nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei

ălbatice (M.O. nr. 416 din 04.06.2014)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism în
parteneriat cu Ministerul Fondurilor
Europene, va lansa un program dedicat start
up-urilor din , finanindustriile creative ţat din
fonduri europene.

Propunerile de proiecte pentru contractarea
finanţărilor de 200 de milioane de euro pentru

vor putea fi
încărcate în sistemul Action Web în perioada 28
iulie - 11 august, informează Ministerul
Fondurilor Europene.

dezvoltarea economiei sociale

România a importat, în primele patru luni ale acestui an, o cantitate
de utilizabile de 359,3 milioane metri cubi,gaze naturale conform
datelor IN . Produc ă de gaze naturale a totalizat, în perioada
ianuarie aprilie, peste 3,591 miliarde metri cubi, fiind cu 5,9 milioane
metri cubi (0,2%) mai redusă comparativ cu cea raportată în primele
patru luni ale anului trecut.

S ţia intern
-

- Prevalenţa supraponderalit ţii este u
ţi

ţ
ţa obezit ţii este semnificativ mai mare în

mediul urban faţ
ţii de 8 ani din România

faţ

ţii, prin Institutul Naţional de S
ţia

Mondial ţii, European Childhood Obesity
Surveillance Initiative (COSI).

În România, studiul s-a desf

ţar
ţin 40 de elevi /

ţi conform standardelor OMS
(subponderali, normoponderali

ţie, obezitate
ţia inclus ţii

relativ egale din b ţi

ţinând populaţiei rurale. REZULTATE:
Majoritatea copiilor din studiu (aprox 2/3) sunt

normoponderali.
5% dintre copiii inclu

ţie, iar un procent de peste 1% au subnutriţie sever
ţii studiaţi sunt

supraponderali sau obezi. Prevalenţa supraponderalit ţii
(inclusiv obezitatea) la copiii de 8 ani din România este de
26,75%, iar prevalenţa obezit ţii este de 11,6%. La nivel

European, prevalenţa supraponderalit ţii (inclusiv
obezitatea) la grupa de vârst

ţi ţa subnutriţiei
(inclusiv cea sever ţ

ţia st ţie pe sexe, la
nivel naţional, aprox 5% dintre fete

ţi au subnutriţie, iar subnutriţie sever

ţ ţi normoponderali (65,2%).
Prevalenţa supraponderalit ţii ţii la b ţi

(29,8%) este cu 6,1% mai mare decât la fete (23,7%).
Prevalenţa obezit ţii la b ţii de 8 ani din România (15,03 %)
este cu 6,79 % mai mare faţ ţa obezit ţii la fetele
de aceea

ţa excesului de greutate în Europa
(inclusiv obezitatea) la grupa de vârst

ţi, iar la fete între 22,7%
(Belgia) ţii se înscrie între
urm ţi

ţa subnutriţiei severe nu difer
ţie de gradul de urbanizare. Prevalenţa subnutriţiei este

mai mare în mediul rural (6,1%) faţ

ţ

ţie de mediul de rezidenţ ţa
supraponderalit ţii ţii la nivel naţional este de 31,6%
în mediul urban

ţ ţii la copiii de 8 ani din România s-a
înregistrat în mediul urban (13,15 %), urmat

ă ă la
fete decât la băie

ă de cel rural.
- Prevalen ă

ă de mediul rural
ă ori mai mare la băie

ă de fetele cu aceea ă.
Acestea sunt concluziile studiului realizat de către

Ministerul Sănătă ănătate
Publică în cadrul proiectului coordonat de Organiza

ă a Sănătă

ă

ăptămâni, conform metodologiei

ăsurătorile au fost realizate pe un e

ă, folosind ca bază de e
ă care au un număr de copii

înscri ă (4589 de

ă.
Popula ă în studiu a fost constituită în propor

ăie
ă asimilăm copiii din semi-urban ca

apar

ă de 8 ani au
subnutri ă.

Aproximativ un sfert dintre subiec
ă

ă

ă
ă de 8 ani conform raportului

primei runde a studiului COSI a variat între 19,3%
ăie

ă) în ările participante la prima rundă este
în general sub 2,5%. Valori mai mari s-au înregistrat în
Bulgaria

ării de nutri

ăie ă prezintă aprox 1%.
Procentul de fete normoponderale (71,1%) este cu 5,9% mai
mare fa ă de procentul de băie

ă ă ăie

ă ăie
ă de prevalen ă

ă (8,24 %).Conform raportului primei runde a
studiului COSI, prevalen

ă de 8 ani a variat între
22,1% (Belgia) ăie

ă
ătoarele limite: 7,5% (Norvegia) - 26,6% (Italia) la băie

ă semnificativ în
func

ă de mediul urban (4,2%)

ă (mediul urban - 64,2%, semi-urban - 71,2%,
rural - 72,2%).

În func ă, prevalen
ă ă

ă
prevalen ă a obezită

ă de cea din
mediul rural (10,18 %)

şor mai crescut
şi semnificativ mai mare în mediul urban

fa

şi cel semi-urban şi de
aproape de dou

şi vârst

şurat pentru grupa de vârsta
8 ani, iar datele au fost colectate în luna mai 2013, pe
parcursul a 3 s şi
calendarului propuse de OMS.

M şantion
reprezentativ de 207 şcoli, din mediul urban şi rural, alese
prin randomizare simpl şantionare
totalitatea şcolilor primare din

şi de cel pu şcoal şcoli).
Copiii au fost clasifica

şi supraponderali inclusiv
obezi),iar datele se vor include în baza de date a Biroului
Regional OMS pentru nutri şi activitate fizic

şi fete, de asemenea din copii din
mediul rural şi urban, dac

şi în studiu cu vârst

şi 49% la
b şi 18,4% - 42,5% la fete. Prevalen

şi Cehia (3,2%).
În ceea ce priveşte distribu

şi acelaşi procent dintre
b

şi obezit

şi vârst

şi 49% (Italia) la b
şi 42,5% (Italia). Prevalenta obezit

şi
6% (Norvegia) - 17,3% Italia.

Prevalen

şi mediul semi-urban (3,8%). Cea mai mare parte dintre copiii
incluşi în studiu sunt normoponderali indiferent de mediul lor
de reziden

şi obezit
şi 21,7% în mediul rural. Cea mai ridicat

şi semi-urban (9,85 %).
Ministerul Sănătăţii

Raportul MEN privind examenul
de Bacalaureat, sesiunea

iunie - iulie 2014
Ministerul Educa

Absolven

ţiei Naţionale a definitivat
raportul privind analiza datelor statistice rezultate
în urma desf ţional de
Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2014. Din cei
161.682 de absolvenţi ai clasei a XII-a înscri

ţinerea acestui examen, au participat
151.311. Dintre ace

ţi 59.265 au fost respin
ţion

ţi, 10.900 au promovat probele din cadrul
Bacalaureatului, f ţine media general

ţi au obţinut medii între 5 ţi
7.726 de absolvenţi au avut medii între 5,50

ţia absolvenţilor promovaţi este
urm

ţional

ţ ţi - 52,93%

ţii de clasa a XII-a, care au promovat
Bacalaureatul, pot s ţele care
atest ţar

ţiile de înv ţ
ţele au o valabilitate de 12 luni.

ă ării examenului na

ăm că din totalul celor 59.265 de
absolven

ără a ob ă 6

ăm că probele pot fi promovate cu
media minimă 5, însă media totală necesară pentru
promovarea examenului trebuie să fie minimum 6.

Pe filiere, situa
ătoarea: filiera teoretică - 77,2%, filiera

voca ă - 67,8% ă - 38,7%.
Rata de promovare a fost mai mare în rândul

fetelor - 67,40%, fa ă de băie
ă în mediul urban (65,21%) celei din

mediul rural (49,53%).

ă folosească adeverin
ă acest fapt atât în ă, cât ăinătate,

pentru înscrierea în institu ă ământ
superior.Adeverin

şur

şi
pentru sus

ştia, 91.771 (60,65%) au
promovat, iar al şi.
Men

şi a
pronova astfel Bacalaureatul. Astfel, 3.174 de
candida şi 5,49, iar al

şi
5,98. Preciz

şi filiera tehnologic

şi
superioar

şi în str

Biroul de presă - MEN, 14.07.2014
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Copiii români sunt normoponderali

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 520 din
data de 11 iulie 2014 a fost publicată Legea nr. 102/2014
privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare.

Legea stabileşte drepturile şi obligaţiile în legătură cu
activităţi funerare, cimitire şi crematorii umane.

Cimitirul se poate afla în proprietatea publică a statului
sau a unităţilor administrativ-teritoriale, a cultelor religioa
se legal recunoscute sau a unităţilor locale de cult/biserici
în situaţia cimitirelor confesionale, în proprietatea
operatorilor economici, asociaţiilor sau fundaţiilor, precum
şi în proprietatea unui alt stat, cu respectarea tratatelor la
care România este parte.

Administratorul cimitirului este proprietarul acestuia
sau cel care deţine dreptul de administrare.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de
a înfiinţa cimitire publice în fiecare localitate şi de a le orga
niza astfel încât să aibă sectoare corespunzătoare pentru
fiecare cult recunoscut, la cererea cultelor sau a unităţilor
locale de cult ce funcţionează în localitatea respectivă.

Proprietarul cimitirului are obligaţia întreţinerii şi
menţinerii în funcţiune a cimitirului.

Această obligaţie a proprietarului poate fi îndeplinită,
pe bază de contract, şi de un operator economic. În cazul
falimentului operatorului economic, dizolvării asociaţiei
sau fundaţiei, cimitirul se transmite în proprietatea
comunei sau oraşului pe teritoriul căruia se află, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare

Legea reglementează în detaliu: înfiinţarea, închide
rea, desfiinţarea şi redeschiderea cimitirelor, întreţinerea şi
funcţionarea cimitirelor, înmormântarea, serviciile
funerare, prestatorul de servicii funerare, transportul
persoanelor decedate, incinerarea, întreţinerea cimitirului,
sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legii.

Titularii dreptului de proprietate, de concesiune sau de
folosinţă a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare
şi de întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare
aferente existente, asigurându-le un aspect cât mai îngrijit.

Administratorul cimitirului retrage dreptul de folosinţă a
locurilor de înhumare şi îi înştiinţează în scris pe titularii
dreptului de folosinţă în următoarele cazuri

titularului i se atribuie un alt loc de înhumare;
părăsirea sau menţinerea în stare de neîngrijire pe o

perioadă mai mare de doi ani a locurilor de înhumare şi a
lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă;

neplata taxelor în condiţiile prevăzute de contract.
Contravaloarea concesiunii locurilor de înhumare pe

teritoriul cimitirului, precum şi taxa pentru alte activităţi des
făşurate de operatorii economici se stabilesc de proprietarul
cimitirului. La expirarea termenului de folosinţă a locului de
înhumare, concesionarul are drept de preempţiune, iar în
caz de deces al concesionarului, are drept de preempţiune
moştenitorul legal sau, după caz, testamentar

Serviciile funerare constau în: primirea comenzii pentru
înmormântare, transportul persoanei decedate, pregătirea
pentru înmormântare, aşezarea pe catafalc şi organizarea
ceremoniei de ultim rămas bun, coborârea sicriului în
mormânt, deschiderea şi închiderea mormântului,
exhumarea şi reînhumarea, incinerarea, preluarea urnei şi
aşezarea acesteia în nişa specială, predarea urnei.

Pot presta servicii funerare operatorii care îndeplinesc
criteriile prevăzute lege şi şi care obţin avizul consiliului
local al unităţii administrativ-teritoriale în care îşi
desfăşoară activitatea.

-

-

.
-

-

.

15 iulie 2014

:
�

�

�

juridice.ro,

Legea privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare



5

� �

�

�

�

�

�

� �

Cancelarul Germaniei a participat la reuniunea liderilor din Europa de Sud-Est de la Dubrovnik Investi
Statele Unite au f

Japonia va lansa o conferin
16

Consiliul de Securitate al ONU a autorizat, în unanimitate, accesul umanitar f
Noul guvern din India a prezentat un buget despre care spune c

Parlamentul European a vota recomand

ăine pe teritoriul Chinei s-au ridicat la 63,33 miliarde
dolari (46,5 miliarde euro) în primul semestru al acestui an, fiind cu 2,2% mai mari fa ă de cele din perioada similară a anului trecut ăcut "progrese
concrete" în negocierile directe cu Iranul, a declarat secretarul de stat american ă interna ă a liderilor de sex feminin, în septembrie,
modelată după Forumul Economic Mondial de la Davos, Elve ă semneze Acordul de parteneriat economic (APE) cu
Uniunea Europeană ără consim ământul guvernului sirian prin patru puncte de trecere a
frontierei în zonele controlate de "rebeli" din Turcia, Irak, ă poate revigora cre

ă ării ările privind reducerea

ţiile str
ţ

ţ ţional
ţia

ţ
şefi de stat din Africa de Vest au decis s

şi Iordania şterea
economic şi reducerea îndator şomajului în rândul tinerilor în UE

La un an de la lansare, în această săptămână
are loc a ă de negocieri
pentru Parteneriatul Transatlantic pentru Comer

ă
adopte sau să respingă acordul ob ără a
avea posibilitatea de a amenda textul).

şasea rund

şi guvernele UE vor trebui s

UE-SUA
ţ

(TTIP). Parlamentul
ţinut (f

Cei doi candidaţi rivali din a ajuns la un acord
privind un audit complet al voturilor de la alegerile prezidenţiale
contestate

ţional
ţ

ţelegerii privind prezenţa trupelor americane în ţar

Afganistan

şi, oricine este învingătorul, va forma un guvern de
uniune na ă. Acordul a fost intermediat de către secretarul de
stat american John Kerry, interesat în semnarea de urgen ă a
în ă după 2014.

Preşedintelui rus a efectuat o vizit

şi Brazilia. Pe agend şi participarea la
summitul BRICS, unde Rusia a preluat preşedin

şiAfrica de Sud.

ă în America
Latină, unde a poposit în Cuba, Nicaragua, Argentina

ă a figurat

ă a organiza
ţia

rotativ ţiei din care fac parte Brazilia,
Rusia, India, China

"Bosnia

Parlamentul Turciei

şi Herţegovina (BiH, sau Bosnia)
prezint

ţie
internaţional

ţ ional de Cr iz
ţi sunt

o surs
ţii care nu r

ţional, în care au fost incendiate cl

ţional, trebuie s ţ
ţional".

"Fondul problemei se g

ţie (
ţele de judecat

ţionali). Aceasta define
ţi, federal în efect dar nu în mod

explicit, dar, de asemenea, ca stat cu trei popoare
constituente (bosniaci, croaţi, sârbi),

ţenilor. Tensiunile create
de schizofrenia constituţional

ţie normal

ţi
ţenilor", potrivit sursei citate.

ţ

ă un risc mic de conflict armat, dar după
miliarde de dolari în ajutor străin

ă intruzivă, acest stat se îndreaptă
lent pe spirala spre dezintegrare", se spune în cel
mai recent raport privind Bosnia al Grupului
Interna ă (ICG). Potr iv i t
documentului, interesele celor trei comunită

ă permanentă de conflict, pe fondul unei
constitu ăspunde nevoilor nici unui
grup. "Uniunea Europeană impune sarcini pe care
BiH nu le poate îndeplini. O revoltă populară la
nivel na ădiri
guvernamentale

ă înceapă de urgen ă
întocmirea unui nou fundament constitu

ăse
ă sub

numele de Constitu ări
impuse de instan ă

ă entită

ă
ă împing BiH spre

punctul de rupere. Este nevoie de un nou format: o
federa ă, definită teritorial, fără un rol
special pentru popoarele constituente, dar care să
răspundă intereselor celor trei comunită

ă

ătorii
kurzi (PKK), într-un pas important care poate să
încheie o insurgen ă de trei decenii. PKK a recurs
la arme în 1984, cu scopul de a forma un stat
separat în sud-est, pentru kurzii din Turcia.

Grupul

şi o administra

şi au fost cerut reforme urgente a
avut loc în februarie 2014. Liderii din Bosnia, cu
sprijin interna

şte în anexa 4 la
Acordul de Pace de la Dayton, cunoscut

şi în mai multe schimb
şi oficialii

interna şte BiH ca stat cu
dou

şi totuşi,
simultan, al tuturor cet

şi
drepturile tuturor cet

şi-a moderat ulterior cererile, axându-
se pe drepturi politice şi culturale.

Grupul Internaţional de Criz
ţie non-profit, independent

ţionarea conflictelor.

ă, format în 1995,
este o organiza ă, non-
guvernamentală, angajată în prevenirea şi
solu

a aprobat un cadru
juridic pentru negocierile de pace cu lupt

Misiunea spa ă Swarm a Agen

ământului.
Primul set de imagini de înaltă rezolu

ăluie cele mai recente
modificări în interiorul câmpului magnetic
care protejează planeta.

Lansată în 22 noiembrie 2013,
misiunea constă din trei sateli

ăsoară for
ământului la nivele de

precizie care nu au fost atinse până acum.
Câmpul magnetic care se măsoară

provine din patru surse principale - miezul
Pământului, scoar ă (roci
magnetice), straturile superioare ale
atmosferei (ionosfera)

ământului

ăsura cel mai eficient, sateli
ă într-o configura ă. Doi

sateli ă unul lângă celălalt, la
înăl

ă la o altitudine de 530
km. Cei doi de pe orbita joasă permit
măsurători foarte fine ale câmpului
magnetic generat de rocile din scoar

ă, care este dificil de detectat altfel.
Satelitul pe orbită superioară efectuează
măsurători simultane de la o loca ă.
Acest lucru este important pentru
identificarea câmpurilor magnetice
generate de magnetosfera ă.

Combina
ă hăr

ă
să în ă mai bine cum func ă
câmpul nostru magnetic, modul în care
este afectat de activitatea solară

ăbesc în intensitate.
Potrivit ESA, câmpul poate fi considerat

ca un balon imens care ne protejează de
radia ărcate
care bombardează Pământul în timpul
"vânturilor solare".

Fără el, Pământul ar fi asemănător lui
Marte, de exemplu.

Datele culese până în iunie 2014, arată,
în principal, că, pe ansamblu, câmpul
magnetic slăbe

ă, polul magnetic din nord
se deplasează încet spre Siberia
alimentând unele teorii care vorbesc
despre o schimbare a polilor, fenomen, de
altfel, care s-a întâmplat în istoria planetei.
Primele măsurători de înaltă defini

ătat că în zone din sudul
Oceanului Indian intensitatea câmpului
devine mai puternică.

Agen ă sus ă acest câmp
magnetic este deosebit de slab peste
Oceanul Atlantic de Sud, fenomen
cunoscut sub numele de Anomalia
Atlanticului de Sud.

Toate modificările observate se
bazează pe semnalele magnetice care
provin din miezul Pământului. În

următoarele luni, oamenii de ă vor
analiza datele pentru a în

ă
performan ă a misiunii Swarm", a
declarat Rune Floberghagen, Manager al

Misiunii Swarm de la ESA.
În afară de în ă a lumii

noastre, oamenii de ă cred că măsură
torile ob ăr
de aplica ă, inclusiv îmbună
tă

ă
eficien ă în forajul pentru resurse naturale.

ţial ţiei
Spaţiale Europene (ESA) a început
cartografierea unuia dintre aspectele cele
mai misterioase ale planetei noastre:
câmpul magnetic al P

ţie,
de la cei trei sateliţi care compun misiunea
Swarm dezv

ţi identici care
m ţa ţia câmpului
magnetic al P

ţa terestr

ţiunea
câmpurilor magnetice ale P

ţii
orbiteaz ţie unic

ţi zboar
ţimea de 450 km, în timp ce al treilea

satelit se deplaseaz

ţa
terestr

ţie diferit

ţia dintre toate datele oferite
de cei trei sateliţi ofer ţi

ţii Swarm vor ajuta oamenii de ţ
ţeleag ţioneaz

ţiuni de el sl

ţiile cosmice

ţie de la
Swarm au mai ar

ţia Spaţial ţine c ţ
ţelege mai bine

contribuţiile magnetice din alte surse,

ţiale demonstreaz
ţa excelent

ţelegerea mai bun
ţ

ţinute de Swarm vor avea un num
ţii în lumea real

ţirea preciziei sistemelor de navigaţie,
prezicerea cutremurelor

ţ

şi direc

şi interac
şi

Soarelui (magnetosfera).
Pentru a m

şi ionosfer

şi modele mai
bune ale câmpului principal.

De asemenea, datele colectate de
sateli ştiin

şi de ce
mari por

şi particulele înc

şte, mai pregnant în
emisfera vestic

ştiin

şi
anume mantaua, crusta, oceanele,
ionosfera şi magnetosfera.

"Aceste rezultate ini

ştiin

şi o mai bun

-

-

UE a propus stabilirea unor obiective
mai ambi

şeuri, pentru
a favoriza o creştere economic

şeurilor
reciclabile în depozite de gunoi,
începând din 2025

s şeurile
municipale (deşeurile de zi cu zi) şi 80%
din ambalaje, pân

şeurile marine şi cele
alimentare.

şi cu emisii reduse de
CO

sc
şi limitate

crearea a 580 000 de noi locuri de
munc şeurilor.

UE depune eforturi pentru a
impulsiona tranzi

şi reciclarea
materialelor, mai degrab

şeuri care
ar fi putut fi reciclate sau reutilizate au
fost îngropate în depozite de gunoi sau
incinerate. Valorificarea la maximum a
resurselor pe care le avem ar putea

stimula competitivitatea UE pe scena
mondial şi ne-ar putea reduce
dependen

şi mai scumpe.
În cadrul noilor propuneri, ar putea fi

stabilit un nou obiectiv privind îmbun

şi consumul s

şor de reparat, de adaptat şi de
reciclat

crearea unor produse mai perfor
mante, mai durabile, ob

şeurilor
transformarea deşeurilor în resurse,

prin progrese tehnice.
Acest lucru ne va permite s

şi mai s şi
s

ştere şi de ocupare de
locuri de munc

şi s

ţioase în materie de reciclare,
în încercarea de a face ca în economia
european

ţ

-

ţia c

ţia de materii prime care, dup

ţa de materii prime, din ce în
ce mai rare

-
ţirea productivit ţii resurselor - raportul

dintre produsul intern brut al unei eco-
nomii

ţine c ţia c -

-
ţinute prin

procese de producţie mai eficiente
reducerea utiliz

ţiative ale UE menite s
ţile de cre

ţia c

ţii mai ecologice.

ă să nu existe de
ă

durabilă.
În temeiul noilor obiective, ările din

UE ar urma:
să interzică îngroparea de

ă recicleze 70% din de

ă în 2030
să reducă de

o economie cu un impact mai redus
asupra mediului

ăderea cererii de resurse costisi
toare

ă în sectorul gestionării de

ătre o „economie
circulară” în Europa, bazată pe
reutilizarea, repararea

ă decât pe
extrac ă ce
sunt utilizate o dată, sunt aruncate.

În 2010, în Europa, aproximativ 400-
500 de milioane de tone de de

ă

ă
tă ă

ău de materii prime.

UE sus ă tranzi ătre o econo
mie circulară poate fi favorizată de

proiectarea unor produse care să fie
mai u

ării de materiale
periculoase sau greu de reciclat

oferirea de stimulente pentru
reducerea de

ă trăim
într-un mediu mai curat ănătos
ă dispunem de produse mai durabile.

Pentru întreprinderi, costurile ar scădea
cu aproximativ 8% din cifra anuală de
afaceri.

Propunerile fac parte dintr-o serie de
ini ă valorifice
posibilită

ă oferite de tranzi ătre
o economie mai verde ă favorizeze
proiectarea de construc

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Printre avantajele preconizate se
numără:

:

2

Reutilizare, reparare şi reciclare

şi crearea
de noi locuri de munc

O utilizare mai eficientă
ă

Comisia Europeană -
ănătate - 10/07/2014

Ştiri - Mediu,
consumatori şi s

Guvernul Angelei Merkel a cerut
reprezentantului serviciilor secrete
americane în Germania să pără
sească ţara.

Un oficial din serviciile secrete
germane a fost arestat recent, fiind
suspectat de spionaj. De asemenea, a
început o anchetă care vizează un
angajat în ministerului german al
apărării, pe o temă similară.

Potrivit Süddeutsche Zeitung,
angajatul ambasadei SUA care a fost
rugat să părăsească ţara este "şeful
staţiei CIA" care coordonează
act iv i ta tea serv ic i i lor secrete
americane în Germania.

Conform relatărilor mass-media
germane, astfel de măsuri drastice au
fost anterior imaginate doar pentru
"statele paria, cum ar fi Coreea de
Nord sau Iran".

Înainte de situaţia actuală uşor
tensionată, SUAşi Germania au avut o
istorie de cooperare extinsă în strân
gerea de informaţii. Între altele, timp de
mulţi ani, majoritatea spionajului
electronic al SUAasupra Iranului a fost
realizat dintr-o staţie CIA în Frankfurt,
cunoscută sub numele de Tefran.

Există câteva precedente pentru
astfel de măsuri între membrii NATO.
Printre cele mai recente a fost decizia
Franţei în 1995 de a trimite acasă mai
mulţi oficiali americani acuzaţi de
spionaj pe teritoriul său.

-

-

Obiective mai ambi]ioase, pentru
o economie f@r@ de}euri

Misiunea Swarm studiază modificările în câmpul magnetic al Pământului
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Parlamentul European la validat, prin vot, pe Jean-Claude Juncker pentru Preşedin

şi dou

ţia Comisiei Europene.
După ce PPE a devenit cel mai mare grup în Parlament, Juncker a fost primul candidat pentru a-i urma lui José Manuel Barroso.
Consiliul European l-a nominalizat oficial pe Juncker în data de 27 iunie, cu 26 de state fiind pentru ă împotrivă.

Oficial american acuzat de
spionaj în Germania



Vând la Zorlen

Cumpăr din Cornereva ma ă
de cusut care brodează. Tel. 0755-
523245. (RR)

Vând la Re
ători, mo

ă cu servantă, 1900
lei; mobilă cameră de copii culoare
maro deschis, 2 dulapuri cu pat
intercalat, 3 corpuri pentru haine,
măsu ă birou, 1000 lei; mobilă
bucătărie maro cu bej cu spoturi,
masă, 4 scaune metalice cu

ă 4 ani, gestantă în
luna 9-a, 3800 lei neg. Tel. 0736-
064320. (RR)

Vând în Re
ă, 300

lei; imprimantă

ă, mărimea 39, noi, 150 lei;
motor trifazic de 2.2 kw, 1800
rota

ăiere
beton, sigilate, 200 lei/buc. Tel.
0745-134127. (RR)

Vând în Re ă sufra-
gerie culoare neagră, 800 lei; dulap
dormitor cu u ă
mare, 1000 lei; ma ă de cusut
Singer, manuală, în stare perfectă
de func ă elec-
trică de cusut cu dulap încorporat, în
perfectă stare, 100 €; ma ă de
spălat automată, 500 lei; tv plasmă,
diagonala117 cm, în garan

ă foarte vechi, 100 €;
saltele în perfectă stare, diferite
mărimi, 100 lei/buc. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Re

ă tv plus dulap de haine
mai mic, 250 lei neg; servantă
pentru tv, 150 lei; 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; cântar cu
talere ă

ăti
ăzi rămase din vânzări,

100 lei/buc; 1 mc material pentru
rame, 500 lei; 5000 g propolis. Tel.
0755-042152. (RR)

Vând la Vârciorova orgă Yama-
ha, 150 € neg; moară de măcinat pe
2 pale

ă de 8 ani, 17-
18 l lapte pe zi, 3500 lei neg. Tel.
0737-165548. (RR)

ţu Mare 2 porci
80-100 kg, 10 lei/kg; 10 familii de
albine, 500 lei familia. Tel. 0255-
232849. (RR)

ţa porumbei
juc ţaţi, cu dublu moţ, 15
lei/buc. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând dormitor XXL culoare
vi

ţ

ţa 2 fotolii aduse din
Germania, în stare foarte bun

ţii/minut, 250 lei; aragaz electric
la 220 V, 150 lei; discuri de t

ţa mobil

ţionare, 250 lei; ma

ţie, 350 €;
ceas pendul

ţa dulap de haine
cu 2 u

ţi, de 10 kg, 150 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)

Vând în Boc
ţi de iernare,

300 lei/buc; l

ţi, 150 € neg; motor de circular
robot, 200 € neg. Tel. 0725-088890.

Vând la Re ţa porci 140-150 kg,
9 lei/kg. Tel. 0724-093929. (RR)

Vând la Jena vac

şin

şi

şinie, 4 dulapuri pentru umeraşe şi
rafturi haine, pat şi saltea, 2
noptiere, oglind

şezut
capitonat, 1000 lei. Tel. 0771-
409326. (RR)

Vând vac

şi

şi scaner, 120 lei;
pereche ghete sport Reebok de
dam

şi

şi culisante şi oglind
şin

şin

şin

şi
şi, format din 2 corpuri, 300 lei

neg; servant

şi greut

şa 15 familii de
albine; 10 roi preg

şi

Vând maşin

şti, 15 lei. Tel. 0255-
257476.

Vând juninc şi 4 luni.
Tel. 0734-089345.

şei copii, papuci adul
şete tricotate, blugi

b şi femei, rochi

Vând la Sacu porc 110 kg, 8
lei/kg; purcei marele alb la 9
s

ş vi
ş, roşu cu alb,

1100 lei neg. Tel. 0721-209484 (RR)
Vând la Jena vi

ş col

şti vac

şunat, 3000 lei
neg. Tel. 0728-861551. (RR)

Vând în Reşi

şi
hârtie igienic

şi
înc

şi 6 luni, semi-muran, culoare rig,
recent castrat, 2600 lei neg;
arm

şie, muran, 4600 lei neg. Tel.
0740-145324. (RR)

Vând la Goruia vac
şi 5 luni,

2000 lei. Tel. 0255-234541. (RR)
Vând la Oravi

ă de cusut Singer,
250 lei; sobă electrică cu 4 ochiuri,
350 lei; coarne de cerb 100 lei;
pălării bărbăte

ă de un an

ăciuli ăl ăminte
femei, toto

ărba ă la
8 ani. Tel. 0255-520063.

ăptămâni, 400 lei perechea. Tel.
0732-982025. (RR)

Vând la Jena iapă de 11 ani,
4500 lei. Tel. 0766-523636. (RR)

Vând iapă de 5 ani, semi-grea,
4000 lei neg sau la schimb cu vacă
sau oi. Tel. 0721-895774. (RR)

Vând la Gherteni ăp-
tămâni, în ărcat, tăura

ă de 5 ani, 3
fătări, Băl ă Românească, 15-18 l
lapte pe zi de la pă

ă
ăl

ă, foarte pu ă,
500 lei; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; serviciu din por

ă pentru chiuvetă, în
cutie, 80 lei; suport inox pt. perie

ă, 25 lei; încărcătoare
telefon, 5-10 lei/buc; aparate defec-
te pentru piese: radio casetofon,
aspirator; veioză pentru birou, 10 lei;
veioză pentru dormitor, 10 lei;
oglindă rotundă, 25 lei; haine

ăl ăminte din piele; pre

ărbunari mânz de 1 an

ăsar de 3 ani, 700 kg, culoare
ro

ă de 8 ani,
2800 lei; junincă la 1 an

ă pentru gard;
tablouri, 60 lei/buc. Tel. 0726-
839207. (RR)

Vând c ţe, înc ţ
ţi,

baticuri, po
ţi ţe fete pân

ţel de 3 s
ţ

ţea de 3 luni,
1700 lei. Tel. 0743-155670. (RR)

Vând în Caransebe ţar
sufragerie, 500 lei. Tel. 0355-
421080, 0727-758257. (RR)

Vând la Deze
ţat

ţa 3 jaluzele
verticale 2.90, 1.72, 1.24 m l ţime,
în ţime 2.00 m; canapea în stare
foarte bun ţin folosit

ţelan
pentru condimente, 12 piese;
baterie nou

ţ ţuri neg.
Tel. 0355-415185, 0786-483218,
0747-468797. (RR)

Vând în C

ţa materiale de
construcţii, fier beton, corniere din
fier, ţevi, cupru, plas

Vând la Birda baloţi de fân, trifoi
sălbatic, de anul acesta, 10 lei/balot.
Tel. 0723-011395. (RR)

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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Vând la Rusova 2 iepe, de 6

ăr oi. Tel. 0727-056095. (RR)
Vând la Anina ma ă de cusut

marca Pfaff, 250 lei; 2 saltele Relaxa
pentru dormitor, aproape noi,
mărimea 190x87x16 cm, 1200
lei/buc; 2 tv color, Sony

ă de tineret, începând cu
200 lei/buc; costum popular pentru
femei talia 42-44, 250 €; chiuvetă
dublă din inox, 80 lei; candelabre cu
2-8-12 becuri; garnitură plu ă, bej
cu maro, 250 lei; goblen Cina cea de
Taină, 250 lei. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)

Vând la Deline ă cu
mânz, 8000 lei. Tel. 0761-894676.

Vând la Lugoj 3 porci de carne,
120-130 kg, 10 lei/kg. Tel. 0726-
102138. (RR)

Cumpăr la Mehadia laptop, ofer
maxim 300 lei. Tel. 0721-698600 (rr)

Vând în Caransebe ă
Dadant de făcut faguri de ceară;
storcător de faguri pentru miere pe 3
rame; pre

ă,
10 lei balotul;

ăsări, 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.

Cumpăr pere de Sf. Ilie ( ăr-
pere)

ălcat Mure

ă.

ăcut glicemia +
teste, în stare foarte bună.

ărcătoare pentru
telefoane celulare Nokia, Motorola

ă

ă de
220V, memorie DDR 256 MB

ă.

ă metalixă 2x2,1
m. Tel. 0255-227754, 0766-613226.

Vând telefoane Samsung,
Nokia, pre

ă tânără ă,
aproximativ 5 ani, în satul Potoc,
pentru suma de 3000 lei. Tel. 0733-
156508.

şi 11
ani, au mânji, 1000 €/buc. Tel. 0761-
820590. (RR)

Vând la Lugoj 3 vaci gestante în
luna 8-a şi a 9-a, 3500 lei/buc.
Cump

şin

şi Winston,
diagonala 40/23, 350 lei/buc; piese
din mobil

şat

şti 2 cai şi iap

ş pres

şa balo
şrot de floarea

soarelui, 1.30 lei/kg; sorg pentru
p

şi doxuri. Tel. 0743-992233.
ş şi

şi

şi Alcatel, în stare foarte bun .

şi
palete de mixer.

Vând motor electric 7,5 kw, 380
V, comote cal, poart

şi blând

ţuri neg. Tel. 0755-
940848. (RR)

Vând la Boc ţi de lucern

ţuc

â fier de c tv
alb-negru Diamant 249 cu diago-
nala de 61 cm. Tel. 0725-744644,
0741-633690.

Vând tv color Vestel cu diago-
nala de 51 cm, cu telecomand Tel.
0725-744644, 0741-633690.

Vând aparat de f
Tel.

0770-515588, 0737-575779.
Vând dublu radiocasetofon

Osaka, casete audio 2 difuzoare
marca Grundig. Tel. 0725-744644,
0741-633690.

Vând înc

Tel.
0725-744644, 0741-633690.

Vând un aparat foto Smena 8M,
un aparat foto digital Ranger, un
radio pe baterii Mamaia 4, un radio
cu ceas Kosmodisk, o surs

Tel. 0725-744644,
0770-515588.

Vând tv color Philips cu dia-
gonala de 51 cm, cu telecomand
Tel. 0725-744644, 0741-633690.

ţ 130-150 lei/buc. Camere
8 megapixeli Samsung Galaxy, 320
lei/buc. Tel. 0721-798604.

Vând Play Station 3 manete, 5
jocuri, 12 G, preţ 650 lei. Play
Station 2 manete, jocuri card, preţ
100 lei. Jocuri originale 20 lei/buc.
Tel. 0721-414951.

Vând iap

V nd
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Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

7 i 136,2176
8 i 136,8050
9 i 137,2116

10 i 139,2205
11 i 139,4511
14 i 137,8023
15 i 137,0838
16 i

ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014 136,6122

Monumente funerare de la 1799
lei, asigur transport

ă
sau după modelul cerut de dvs. , se
asigură montaj. Placaj travertin
lungimi libere de la 69 lei /metru
pătrat, calitate deosebită, asigurăm
transport

ă la maturitate până la -25
grade Celsius. Pre

ăl

ăslini la 40-50 cm în
ghiveci de 1L. Fac flori

ăciuli ăl ăminte
femei, toto

ărba ă la
8 ani. Tel. 0255-520063.

ă 9 ani
pentru sacrificat, 2000 lei. Tel. 0355-
883833, 0766-411829.

Vând la Boc ă,
10 lei balotul;

ăsări,
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

ărbunari mânz de 1 an

ăsar de 3 ani, 700 kg, culoare
ro

ărca
ăptămâni, 400 lei perechea. Tel.

0732-982025.

şi montaj.
Şemineuri executate la comand

şi montaj la pre

Vând smochini de munte (Ficus
Carica) produşi şi aclimatiza

ştale). Tel. 0742-573160.
Vând pomi de rodiu fructifer

(Punica Granatum), 30-35 cm
în

ştale). Tel 0742-573160.
Vând m

şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Pre

ştale). Tel 0742-573160.
Vând curmal chinezesc soiul

Lang 80-90 cm. Pre
ştale). Tel. 0742-573160.

Vindem arbori de cafea (Coffea
Arabica) la 20-25 cm. Pre

ştale). Tel 0742-
573160 www. plantemania. ro

şei copii, papuci adul
şete tricotate, blugi

b şi femei, rochi

Vând în Târnova vac

şa balo
şrot de floarea soa

relui, 1.30 lei/kg; sorg pentru p

şi 6 luni, semi-muran, culoare rig,
recent castrat, 2600 lei neg;
arm

şie, muran, 4600 lei neg. Tel.
0740-145324.

Vând la Sacu porc 110 kg, 8
lei/kg; purcei în

ţ foarte
avantajos. Detal i i pe www.
romarmura. com, tel. 0766-860854.

ţi local.
Rezist

ţ 29 lei/buc (+16
lei taxe po

ţime. Preţ 30 lei/buc. (+16 lei
taxe po

ţ 55 lei (+16 lei
taxe po

ţ 89 lei/buc (+ 19
lei taxe po

ţ 15 lei/buc
(+ 16 lei taxe po

Vând c ţe, înc ţ
ţi,

baticuri, po
ţi ţe fete pân

ţi de lucern
-

Vând în C

ţ ţi la 8
s

Vând planta kiwi jenny „Actinidia
deliciosa” (soi autofertil) 50-60 cm
în ţime. Preţ 42 lei/buc (+17 lei taxe
po

ăl
ştale). Tel 0742-573160.

Vând monitor extraplat diago-
nala 54 cm Philips, preţ 100 lei. Tel.
0355-418178.

Vând la Sacu Volkswagen
Transporter persoane 8+1, 2400
cmc, diesel, an 1994, ITP 2015,
2500 € neg. Tel. 0724-356668. (RR)

Vând în Re ţa Dacia pentru
program Rabla, 400 € neg. Tel.
0721-895774. (RR)

Vând în Re ţa semiremorc

ţa motociclet

ţu Mare moto-
cositoare Carpatina, 2500 lei. Tel.
0255-232849. (RR)

ţa bare direcţie,
spoilere, roţi

ţuri neg. Tel. 0722-129295. (RR)
Vând la Deze

ţelu Ro

ţa motociclet

ţi, unic proprietar, acte la zi, de
garaj, 1300 € neg; motocicleta
Honda CM400T chopper, 43.000
km, neînmatriculat ţi
complete de Ford VW Polo, pe 13,
500 lei; roat

ţoli, de
Nissan Primera, Opel Corsa,
Citroën, 50 lei/buc; jante tabl

ţe de frân ţ

ţa Ford Mondeo, an
2002, cutie automat

ţuri foarte
avantajoase; jante aluminiu 14, 15,
16, 17 ţoli, 550 lei/set; jante tabl

ţoli, 50 lei/buc; cauciucuri
de iarn

ţi, 250 lei/buc; cositoare
pentru stadion, pe benzin

şi

şi

şi, maşin
şov, 4x4,

neînmatriculat, cu acte, 800 € neg.
Cump

şin

şi
şi alte piese de Dacia,

pre
şti semiremorc

şu Golf 3,
motor de 1.9 TDI, 90 CP, motorin

şi

şi 14

şi 2.0 l, BMW seria 5,
Volkswagen Touareg an 2000, 150
lei/set; cauciucuri moto, 50 lei/buc;
casc

şi

şi var
şi

b

ă
pentru tractor cu o singură axă, bas-
culabilă, 800 €; combină Massey
Ferguson, masă de 3 m, motor
Perkins, revizia făcută, 5000€;
Dacia Solenza, an 2004, 75.000 km
parcur ă de garaj, 1500 €;
Aro 244 cu motor de Bra

ăr Opel Passat break. Tel.
0757-311013. (RR)

Vând la Mehadia Peugeot 309
diesel, an 1992, neînscris, adus din
Austria, 600 € neg. Tel. 0721-
698600. (RR)

Vând la Oravi ă de
teren în stare foarte bună; Ford
Escort, an 1996, 500 €; piese pentru
scutere; roată nouă pentru ma ă,
170 lei; redresor auto; piese pentru
tractor. Tel. 0726-839207. (RR)

Vând la Zorlen

Vând la Re

ă
pentru tractor, 2500 lei. Tel. 0728-
829946. (RR)

Vând la O
ă,

recent înmatriculat, taxă nerecu-
perată, impecabil, 2200 € neg. Tel.
0754-577166. (RR)

Vând în Re ă
Suzuki GS 500E, 46 CP, 23.000 km
rula

ă, 1000 €; 4 ro

ă de rezervă completă
pentru Mercedes Vito, 200 lei;
portbagaje auto pentru biciclete, 70
lei/buc; jante tablă pe 13

ă
pentru Mercedes A180, 50 lei/buc;
plăcu ă de fa ă noi marca
Ferodo, pentru Mercedes Vito, Opel
Astra de 1.8

ă moto nouă Probiker, 200 lei.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând la Re
ă de viteze,

argintiu metalizat, recent adus din
Germania, euro 4, toate dotările,
1700 € neg; dezmembrez Renault
Twingo, an 2000, pre

ă pe
13, 14, 15

ă ă, diferite dimensiuni,
50 lei/buc; biciclete de femei

ărba
ă, 600 lei;

cositoare pe benzină, manuală, 350
lei. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

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

Persoan de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei,
tel. la orice oră.

ă
0751-486304

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
Abonamentele se pot face la factorii po ţ.

ţii suplimentare ţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

lei ............ 6 luni
lei ......... ...
lei ......... ... 1 an

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

Auto-Moto-Velo
Vând în Reşiţa Vw Polo,

benzinar, înmatriculat. Tel. 0729-
067316, 0743-548886.

Vând la Sacu motocultor de 7
CP, aproape nou, 400 € neg; scuter
Honda Bali, motor de 49, înscris,
acte la zi, 300 € neg. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând în satul Vini ă
Yamaha, 500 cmc, nerulată în
România, stare foarte bună, 23.150
km. Tel. 0745-173434, 0255-
236217. (RR)

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

Redacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u l i e

RE

65

ŞI

B

Ş:

O ŞU:

ŢA:

ORAVIŢA:

ŢELU RO

Ţ

agent de intervenţie paz

ţii (broker m

ţinerea de drumuri,

ţii civile, industriale
ţinerea de drumuri,

ţi industriali: 1;
lucr ţinerea

de drumuri,

ă

ă: 5; ospătar (chelner): 2;

agent contractări ărfuri):
1; bucătar: 4; cameristă hotel: 6; lucrător bucătărie (spălător vase
mari): 4; muncitor necalificat în silvicultură: 1; muncitor necalificat la
între ătar (chelner): 2;

ă de mare tonaj: 1; vânzător: 2;

ător comercial: 1; muncitor necalificat la între

şi ordine: 6; agent de turism
tour-operator: 2; consilier/expert/inspector/referent/economist în
economie generala: 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
silvicultur şofer de autoturisme şi camionete:
1; strungar universal: 1; zidar rosar-tencuitor: 5;

şi achizi

şosele, poduri, baraje: 3; osp
şofer autocamion/maşin

inginer construc şi agricole: 1;
muncitor necalificat la între şosele, poduri, baraje:
1; operator la robo

şosele, poduri, baraje: 4;
muncitor necalificat la asamblarea, montarea

pieselor: 1;

ĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 16.07.2014

Tânăr drăgu
ă cunosc o tânără fără

copii, maxim 36 ani, pentru
prietenie-căsătorie; rog seriozitate.
Tel. 0725-433684.

Bărbat 55 ani doresc să cunosc
doamnă până în 60 ani pentru o
rela ă. Tel. 0743-992792.

Doamnă 50 ani, doresc să
cunosc domn 45-50 ani pentru o
rela ă. Tel. 0741-528025.

Bărbat 52 ani, fără copii, 1,75,
doresc cuno ă doamnă maxim
52 ani, fără obliga

ăsătorie. Tel.
0725-348218.

ţ, cu serviciu,
doresc s

ţie serioas

ţie serioas

ţ
ţii, pentru

prietenie, eventual c

ştin

Matrimoniale

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Caut îngrijitoare permanent

ţean. Aparta-
mentul se afla la 5 minute de plaja “3
Papuci”, 10 minute de plaja Modern

ţiunea Mamaia. Are 2 camere,
ambele locuibile. Dispune de cablu
tv, Internet, ma

ţionat, boiler ap
ţionarea sa în centrul ora

ţie din ora
ţii

la telefon 0749234150 - d-na Doina.
Execut construcţii, zid

ţ

ţare firme
ţ ţ

ţional ţinerea avi-
zelor, autorizaţiilor, licenţelor

ţionare, în
aproape orice domeniu legal de
activitate. Tel. 0723-846071.

Execut

ă
pentru persoană cu handicap
locomotor. Ofer salariu 700 lei,
masă, cazare ă
dacă este cazul. Tel. 0724-185451.

Închiriez în regim hotelier, 150
lei/zi, apartament 2 camere, modern
utilat

ă de spălat, aer
condi ă caldă.
Pozi

ă accesul rapid către toate
punctele de atrac ă,
restaurante, muzee, mall-uri) Rela

ării de
piatră, finisaje, tencuieli,

ări, rigips echipă serioasă
cu experien ă în domeniu. Tel. 0740-
558761.

Înfiin
ă, îndrumare ă

opera ă pentru ob

ăm lucrări int

şi carte de munc

şi mobilat, situat în centrul
municipiului Constanta, - zona
Tomis II spitalul jude

şi sta

şin

şului
asigur

ş (plaj

şemineuri,
mansard

şi servicii de
consultan şi asisten

şi/sau
brevetelor legale de func

şi ext gresie
faianta rigips laminate sarpante
zidarii fier beton etc. Tel. 0734-
591973, 0748-796812.

T

-
.

ociabile.

Transport s

ân

Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri neg Tel.
0747-478023.

ţ de la 50
€/persoan

ţii la
www.balloony.ro 0256-270016.

ăr, muncitor, 40 de ani, caut
de lucru în orice domeniu, chiar

ăptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.

ări

şi cu
ziua. Tel. 0355 804182, 0733-
235980

şi
montaj. Pre

Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezerv şi informa

V nd pel Tigra Twin Top
2007

3. 0729-960060

â O din
, decapotabil cu hard top,

diesel, stare impecabil

ţ
200 €. Tel. .

Vând în Târgovi
ţi dreptun-

ghiulari, 1500 €. Tel. 0356-417736,
0760-908392. (RR)

Cump ţa motor de
Solenza sau SuperNova, în stare
bun

Vând Seat Cordoba 2009, ro

ă
ă, spoiler

făcut la comandă, culoare albastru
intens, consum extrem de mic. Taxa
de înmatriculare nerecuperată. Pre

ă de făcut balo

ăr în Oravi

ă. Tel. 0763-782732. (RR)

ă, 42.000 km reali,
cumpărat România, unic utilizator,
dotări, echipat complet vară-iarnă.
Tel. 0749-121241.

ştea de Timiş
pres

şu,
1,4 benzin

Vând în Re ă în
găuri pt Ford Focus, Mondeo, 195x
65x15, 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 nerecu
perată, 2150 € neg; Ford Focus
turbo-diesel, 1800 cmc, an 2003, cli
mă, stare f bună, taxă nerecupe
rată, 3600 € neg. Tel. 0751-187503.

şiţa 4 jante tabl 4
.

-

-
. -

Vând la Vârciorova Dacia 1310,
250 € neg ătoarele piese de
Dacia: baterie 65 Ah, 100 lei 2
electromotoare mici 100 lei tele
scoape spate, 100 lei planetare,
100 lei neg; bra ă, 2 bucă

ă damă, 150 lei neg. Tel.
0725-088890. (RR)

Vând la Deline
ă,

cauciucuri noi, 3600 €; Opel Vectra
an 1996, taxe la zi, unic proprietar,
1200 €. Tel. 0784-560179. (RR)

Vând la Re

ă semicursieră, 200
lei neg. Tel. 0754-812188. (RR)

Vând în Ersig Mercedes-Benz
Vito an 2003, culoare vi

ă damă, 150 lei. Tel. 0754-
812188. (RR)

Vând în Re

ă
de garaj, 105.000 km, pre

ă România.
Comenzi

.
;

, ; -
;

ţ faţ ţi, 100
lei; cauciucuri cu jante, 100 lei neg;
biciclet

ţa Dacia pe injecţie,
an 2001, 500 € neg sau schimb pe
animale; biciclet

ţa Opel Vectra A1,
an 1991, 1600 cmc, benzinar, 300 €.
Tel. 0741-915950, 0755-199269 (rr)

Vând Fiat Stillo a.f. 2011, ma
ţ 2.700 €

neg. Tel. 0745-974507.
Vindem online cauciucuri noi

ţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toat

ţii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la telefon
0318-110788.

şi urm

şti tractor U445
cu 2 manete, stare foarte bun

şi

şinie, 3500
€; biciclet

şi

şin

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

şi informa

Oferte-Cereri

de Serviciu
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Săptămânalul local, independent “PRISMA” oferă societăţilor
comerciale şi instituţiilor publice, spaţiu publicitar pentru anunţuri,
convocări, licitaţii ş.a., la tarife convenabile.

Prisma este singurul ziar din judeţ în care publicitatea şi
anunţurile se regăsesc şi pe pagina de internet a ziarului. Pentru
mai multe apariţii se poate crea la cerere link către website-ul
socităţii, instituţiei dvs.

S.C. Elit S.R.L. angajează
lucrător comercial.

Tel. 0749-169 739
0720-660 895

Recuperarea cotelor de între]inere asocia]ii de proprietari. Cum facem?

Silvanus angajează tâmplar/
vopsitor cu/fără experien ă. Pentru
detalii: 0255-210952.

ătrâni cu
probleme grave de sănătate. Tel.
0355-805646. (RR)

Caut loc de muncă în Re

ătrâni. Tel. 0355-415185, 0786-
483218, 0747-468797. (RR)

Ofer spre închiriere, din O
ă albă pentru nun

ţ

ţa, b

ţa, în
Govândari, îngrijesc copii sau
b

ţelu
Ro ţi,
botezuri. Tel. 0754-577166. (RR)

Îngrijesc, în Reşi

şi

şu, limuzin

Îngrijesc oameni cu probleme de
sănătate, invaliditate gradul 1. Tel.
0355-809228, 0255-805646.

Doresc să cunosc o doamnă din
Re

ă bazată pe respect. Tel.
0770-390963.

Voi căuta mereu o doamnă mai
slăbu ă până în 45 ani pentru acel
sentiment curat

ără
obliga ă
maxim 44 ani, poate avea

şi

şi unic. Eu singur,
serios şi sincer 49 1,63 70, o oblig.
Reşi

şi un
copil. Tel. 0747-645680.

ţa max. 43 ani pentru o relaţie
deosebit

ţ

ţa. Tel. 0717-150962.
Domn 43 ani, divorţat, f

ţii, doresc relaţie cu doamn

Principalele cauze care determină acumula-
rea unor restanţe la plata întreţinerii sunt lipsa
banilor, reaua-voinţă sau imposibilitatea găsirii
proprietarilor.

Termenul de plată a cotelor de contribuţie la
cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe
lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile
calendaristice. Asociaţia de proprietari are însă
dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar
(privat sau de stat, persoană fizică sau juridică,
român sau străin), pentru sumele datorate cu titlu
de contribuţie la cheltuielile comune ale clădirii,
dacă suma reprezintă o restanţă de minim trei
luni. Din cauza unor recente modificări legislative,
asociaţiile nici măcar nu mai au prioritate în faţa
altor creditori la recuperarea datoriilor, când se
ajunge la executare silită. Or, acest lucru îi
determină pe mulţi preşedinţi de asociaţii să
atragă atenţia autorităţilor că este din ce în ce mai
greu să se recupereze restanţele acumulate la
plata întreţinerii, dacă nu chiar imposibil.

Ca preşedintă a asociaţiei de proprietari,
Georgeta Ariciuc apreciază că urmare a
transformării privilegiului imobiliar cu rang prioritar
în ipotecă legală, asociaţiile nu mai au întâietate
asupra apartamentelor şi altor spaţii proprietate
individuală ale proprietarilor din bloc, precum şi
asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora,
pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de
cotă de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de

proprietari, după cheltuielile de judecată datorate
tuturor creditorilor în interesul cărora au fost
făcute. Chiar dacă, în aceste condiţii, recuperarea
restanţelor este mult mai dificilă, instituirea
ipotecii legale este în măsură să-i sperie pe
restanţieri: „Avem două familii cu datorii mari, de
14.000 de lei - moştenitorii unui apartament, şi cu
5.000 lei, care şi-au cumpărat apartamentul cu
credit ipotecar. După ce i-am informat că am
instituit ipotecă legală, s-au cam speriat şi au
început să mai achite din restanţă. Problema e că
sunt mulţi în casă, nu avem repartitoare, consumă
şi multă apă, dar nu acoperă nici măcar cota de
cheltuieli lunare, care oricum creşte lună de lună.
Totuşi, perspectiva că şi-ar putea pierde casa i-a
determinat să acorde mai mult interes plăţii
datoriilor. Probabil au înţeles că trebuie să plăteşti
pentru ceea ce consumi, că nu poţi să cumperi nici
măcar o pâine fără să plăteşti. Sperăm să nu fie
nevoie să se ajungă la executare, nimeni nu-şi
doreşte asta!”.

Potrivit modelului german de plată a
cheltuielilor lunare de întreţinere, pentru ca, iarna,
oamenii să nu mai fie atât de împovăraţi de
costurile pentru căldură, acestea se împart în mod
egal la cele 12 luni din an, iar în cazul chiriaşilor,
sunt cuprinse în chiria lunară. Ioana Sirea, ca şefă
de asociaţie, consideră că aceasta ar putea fi o
soluţie care să ducă la descurajarea restanţierilor.

Privilegiul imobiliar, înlocuit cu ipoteca
legală

Plata eşalonată

Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro,
av. Coltuc Marius, 0745-150894

(continuare )din pagina 1
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Via ă din Re ă în prezent de
apari ăscute ca
urmare a înfiin ării de către Consiliul Local a Serviciului
Public "Biblioteca Municipală Re ără personalitate
juridică, prin preluarea celor 12 posturi de la Biblioteca
Jude ă „Paul Iorgovici”, toate datorită unor măsuri
fiscal-bugetare pronun

ăptămânalului Prisma pute ă citi
în detaliu despre acest „război” al bibliotecilor.

Prin acest articol, însă, inten ă dezvălui partea
frumoasă a tot ce înseamnă activitate în lumea fascinantă
a bibliotecii ădăcini în
aceste spa

ă doar de câteva luni ca institu
ă de sine stătătoare, Biblioteca Municipală din

Re ă stea în umbră, iar bibliotecarii au ie
ă ini

ătre Marius Moto
ă, este acela că î ă aducă un

zâmbet ă facă o faptă bună. Astfel că au implementat o
serie de proiecte în care grupul ă sunt copii, cei mai
fideli cititori, implicând în aceste proiecte atât copii de la
„Centrul de ZiABC”, dar

ăr ă, în vremuri în
care internetul de

ă a fost doar un pas.
Dominique Zară, o tânără ă bibliotecară, nu s-
a mul ă stea în spatele unui birou ă împrumute
căr ă
confere pu ă ac ădăcinat ideea
unui proiect .”În fiecare zi auzim despre copii bătu

ă însă multe alte cazuri despre
care nu se

ă situa ă Re

ă.
Prin acest proiect Biblioteca Municipală Re

ă aibă un asistent social,
un asistent medical ă prietenoasă care să
identifice cât mai repede cazurile de violen ă împotriva
copiilor ă le ofere sprijin. În lipsa acestora, biblioteca

ăi î

ă Re ărit să ofere copiilor
ă se simtă în siguran ă,

unde să- ă manifesta sentimentele de supărare,
mânie, furie ă fie în

ătoare a călătoriei lor prin via ă.
“Biblioteca publică modernă are, pe lângă alte roluri,

ă" în care pot fi rezolvate foarte multe
ă că

biblioteca este a lor, este chiar institu

ă se numără
ără feministă din Bucure

ă,
Dominique Zară. Scopul proiectului a fost să „spună
copiilor mari ărate”,
vorbindu-le deschis ă
despre corp, sex

ă a adolescentului oferite de
domnul dr. Drago

ă în decursul acestui an a fost Campania
Interna ă „UNITED împotriva rasismului”, a cărei scop
a fost promovarea toleran ă

ării. S-au organizat două evenimente:
proiec ător al premiului
Oscar, pentru beneficiarii Centrului de Servicii deAsisten ă
Socială pentru Persoane Vârstnice

ător împotriva
rasismului, Nelson Mandela, elevilor din Re

ării, de
către re
ăreia

ă activitate se dore
ă.

ă a fi bibliotecar înseamnă a avea
cuno

ă, iar măr

ă Socială pentru Persoanele Vârstnice din Re

ă
pentru comunitatea ta”, prin care re
ă contribuie la dezvoltarea fondului de carte prin dona

ă. Achizi
ăcute în baza cerin

ţa cultural ţa este umbrit
ţia unor probleme de management, n

ţ
ţa", f

ţean
ţate de Ministerul Finanţelor

Publice. În paginile s ţi îns

ţionez s

ţiunilor care au prins r
ţii „enciclopedice”.

De ţat ţie
cultural

ţa nu mai vrea s
ţiind tot felul de proiecte ţiuni de

voluntariat. Motivul invocat de c

ţint

ţiuni este de a stimula
iubirea pentru lumea c ţilor

ţine supremaţia.
De la dorinţa de a aduce un zâmbet pe chipul copiilor la

a contribui pozitiv la evoluţia lor social
ţioas

ţumit s
ţi utilizatorilor care trec pragul bibliotecii

ţin ţiune locului. A
ţi,

abuzaţi sau chiar uci

ţie, Biblioteca Municipal ţa a
depus un proiect în cadrul competiţiei Idei din Ţara lui
Andrei, „Knockout violenţei”, care s-a adresat copiilor cu
vârste cuprinse între 10 ţilor cu

vârste între 14 ţa, victime ale violenţelor în
familie sau

ţa
intenţiona o reorientare a misiunii clasice a unei biblioteci

ţarea unui centru de sprijin pentru copii ţi,
victime ale violenţei în familie

ţ

ţa a urm
ţilor un spaţiu unde s ţ

ţele ţi pentru a putea
trece la etapa urm ţ

ţia de care au cea mai
mare nevoie”, a precizat

ţinut toate acţiunile întreprinse în incinta
instituţiei.

Printre proiectele
ţean

ţiat de Adriana Radu, o tân

ţilor numai pove

ţii. S-au organizat astfel o serie de
sesiuni de informare susţinute de dr. Drago

ţene, care au fost captivaţi ţi de informaţiile
utile referitoare la viaţa sexual

ţia
cultural

ţional
ţei ţii precum

ţia filmului “12 ani de sclavie”, câ
ţ

ţa.
Biblioteca s-a implicat

ţeni, copiilor mai puţin noroco

ţe din diverse domenii, 1 Martie a fost prilej de
creaţie quilling în bibliotec ţi ţionate

au fost oferite doamnelor de la Centrul de Servicii de
Asistenţ ţa.

Un alt obiectiv, pe termen lung, al Bibliotecii Municipale,
este realizat în cadrul campaniei „Construim o bibliotec

ţenii sunt îndemnaţi
s ţii
din biblioteca personal ţiile viitoare de documente
vor fi f ţelor publicului, prin aplicarea
unor chestionare.

Şi nu s-au oprit aici! Ziua Europei a fost celebrată şi la
Biblioteca Municipală din Reşiţa, acest eveniment fiind
unul dintre simbolurile europene menite să promoveze
unitatea şi pacea în rândul europenilor. Cu această ocazie
în toată Europa se desfăşoară, în fiecare an, acţiuni şi
festivităţi care îşi propun să aducă instituţiile UE mai
aproape de cetăţeni şi să consolideze legăturile dintre
popoarele care fac parte din Uniune.

Urmează să se materializeze un alt proiect „Copilul tău
te vrea mereu aproape”, prin care şi-au dorit să ofere sprijin
copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi in străinătate, să vină la
bibliotecă şi să folosească calculatorul pentru a vorbi pe
skype cu părinţii lor dar şi alte proiecte şi activităţi.

Se pare că o parte din viaţa acestor oameni rămâne
destinată vieţii printre rafturi, dar nu la modul banal ci cu
implicare şi devotament pentru tot ceea ce reprezintă
evidenţierea „tezaurului” cultural al oraşului.

şi

şi

şi a tuturor ac

şi este înfiin

şi şit
din conul de umbr şi ac

şan, şef
birou Bibliotec şi doresc s

şi s

şi şcoli din oraş.
Scopul central al acestor ac

şi pentru lectur

şi ambi
şi s

şi s-a decis s
şa s-a înr

şi. Exist
ştie nimic”, au fost vorbele bibliotecarei. Pornind

de la aceast şi

şi 14 ani dar şi adolescen

şi 18 ani din Reşi
şcoal

şi
şi

înfiin şi adolescen
şi şcoli.

“Fiecare comunitate ar trebui s
şi o şcoal

şi s şi
oamenii s şi vor extinde serviciile deja existente spre
rezolvarea acestei probleme majore”.

Biblioteca Municipal şi
şi adolescen

şi poat
şi s şi şi îndruma

şi
rol de "a treia cas şi
diverse probleme sociale. Oamenii nu conştientizeaz

şeful Bibliotecii, Marius Motoşan,
cel care a sus

şi campaniile derulate de Biblioteca
reşi şi cel numit „Sexul vs Barza”, proiect
ini şti şi
implementat în Caraş-Severin de aceeaşi bibliotecar

şi adolescen şti adev
şi încurajând o atitudine tolerant

şi rela
ş Luca,

directorul DSP. Au participat 130 de elevi ai liceelor
reşi şi interesa

ş Luca.
Una din campaniile de amploare ce a animat institu

şi a diversit şi
prevenirea discrimin

ştig

şi prezentarea
biografiei celui mai înverşunat lupt

şi
şi pe plan social derulând o

campanie prin care s-au donat peste 200 de juc
şi şi şi la realizarea

c şi-a adus aportul chiar şeful Bibliotecii, Marius
Motoşan. Aceast şte a fi una
permanent

Şi, pentru c
ştin

şoarele confec

şi

şi

Elena Franţ

Dominique Zară
ă- ă profesia

şi Marius Motoşan - o parte din
bibliotecarii care au ales s şi însufleţeasc

Germania - campioană mondială la fotbal, Brazilia 2014

Germania - Argentina

1-0

Olanda - Brazilia

3-0


