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Protejarea micilor
furnizori de alimente

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând în Re ţa apartament 3
camere, etaj 1 din 4, cu îmbun ţiri,
Govândari. Preţ 28.000 €. Tel. 0734-
260815.

V

ţ

ţ
neg. 43.000 €. Tel. 0733-405991.

Vând apartament 2 camere,
centru Re ţa. Tel. 0355-411785,
0747-096075, 0771-669426.

Vând urgent cas

ţe, curte garaj +
diferenţ ţ 28.000 € neg. Tel.
0745-027024, 0757-029877.

Vând apartament 2 camere, etaj
1, Govândari, îmbun ţiri, parţial
mobilat, sau schimb cu cas ţ
22.500 € neg. Tel. 0724-761770.

Vând urgent cas

ţ
ţ

19.000 €. Tel. 0255-236325.
Vând apartament 2 camere, etaj

1, Govândari, îmbun ţiri, parţial
mobilat. Preţ 22,500 € neg. sau
schimb cu cas

ţ neg. Tel.
0770-910044, 0355-408713.

Vând cas

ţii,
utilit ţi în apropriere, intabulat

ţa magazie de
cereale, 1000 mp, cu acte în regul

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

-
ţ

ţie interioar

şi

şina, buc

şi telescaun, teren 495 mp. Pre

şi

Ştefan
cel Mare 24 (zona Universalul
Vechi). 2 camere 5,5/3,5 şi 1-4/3,5
m dependin

ş

ştit

şa II 2.856 mp
gr

şi
şului, apartament

confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 ca
mere, decomandat, gresie, faian

şile
schimbate, renovat recent, 30.000 €
neg. Tel. 0756-198913, 0255-
222550. (RR)

ătă

ăliug: vând casă de piatră, 3
camere mobilate, coridor de intrare
cu ma ătărie, terasă,
grădină cu pomi, vi ă de vie,
canalizare, apă, 10 minute de baraj

ă 2 camere,
garaj curte, grădină + apartament 3
camere, bucătărie, baie, apă, gaz,
curent, toate separat, curte comună.
Tel. 0723-896992.

Vând apartament 3 camere la
casă, sau schimb cu 2 camere sau
garsonieră Govândar, pe str.

ă. Pre

ătă
ă. Pre

ă în Dognecea,
cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare proprie, teracotă,
gresie, faian ă, u ă metalică,
grădină 277 mp, 64 mp locuibil. Pre

ătă

ă. Tel. 0724-761770.
Vând apartament 3 camere,

conf. 1, zonă centrală, pre

ă 4 camere, centrală,
termopane, curte, zonă lini ă,
50.000 € neg. Tel. 0747-059557.

Vând în Boc
ădină limitrofă cu intravilan,

pretabilă la orice fel de construc
ă ă, 1

€/mp negociabil. Tel. 0743-738531.
Vând la Oravi

ă,
pe 2 nivele, 25.000 € neg. Tel. 0767-
791282, 0762-179725. (RR)

Vând la Anina casă 4 camere,
bucătărie, 2 holuri, baie, cămară
alimente, anexe, grădină, 9500 €
neg. Tel. 0255-241029. (RR)

Vând în Re

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

Vând casă în Ezeri
ădină, 20.000 € neg. Tel. 0255-

235364. (RR)

ş, are curte şi
gr

Vând cas şeni, în
centru, cu 3 camere, curte mare,
gr

ă la Secă

ădină mare, pivni ă, anexă pentru
animale, 15.500 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

ţ

Vând în Re ă, zona
Poli

ătă

ă,
par

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

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

Vând casă în Boc
ă nr. 32, compusă din 2

camere, 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 în Moldova Veche casă

ăre, 6000 € neg. Tel. 0744-
247417. (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 măci
nat, circular, cazan ă, grădină
mare cu pomi fructiferi în jur de 700
mp, ferită de inunda

ă în Timi
ă în jurul ora

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

Vând în Re
ă cu 3 camere, bucătărie,

baie, pivni ă, centrală, amenajată,
grădină, curte, 42.000 € neg. Tel.
0724-092631. (RR)

Vând în Izgar casă compusă din
2 corpuri, 1 corp are 2 camere mai
mari, hol închis

ă în curte,
suprafa ă 1535 mp, 15.000 €
neg. Tel. 0737-565825. (RR)

Vând în Re
ă 3 camere, bucătărie,

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

Vând în Re
ă

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

Vând în Re ă 4 camere,
bucătărie, baie, toate utilită

ă închiriez, în Re
ă, de preferat la

parter. Tel. 0753-764327. (RR)

şi

ş aparta
ment 2 camere, etaj 3, central

ş, o
hal

şa, str. Ion
Creang

şi gr

şi ap

şi
teren de 500 mp, cu ieşire la
Dun

şi buc

şoara
sau cas şului Timişoara
pân

şi

şi loc de baie, al 2-
lea are 3 camere mai mici, hol
închis, anexe, fântân

şi

şi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere, buc

şi

şi

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 Caransebe -

ţial mobilat, izolat, 22.000 €. Tel.
0756-040911. (RR)

Se închiriaz

ţate
plus gresie, mobilat

-
ţuic

ţii, 15.000 € sau
schimb cu garsonier

ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţ

ţa total

ţa, zona Munci-
toresc, cas

ţa, str.
-

rr
ţa cas

ţile,
40.000 € neg. Tel. 0735-197899. (rr)

Doresc s ţa,
apartament sau cas

Imobiliare
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Vând casă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faian ă, anexe, grădină, curte 1000
mp, pomi fructiferi, 12.000 € neg sau
schimb cu garsonieră sau aparta
ment 2 camere, ofer diferen

Vând în Re
ă,

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

ă pia

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

ţ

-
ţa. Tel.

0355-883833, 0766-411829. (RR)
ţa imobil compus

din 2 corpuri cu o curte interioar

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

şi

şi
şului lâng

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 € neg; în
spatele grădinii un teren arabil de
7130 mp, 2 €/mp. Tel. 0355-422897,
0771-218601. (RR)

Vând în Re

ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)

Vând în Eftimie Murgu casă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
mare, instala ă, fântână în
curte, grădină, 48.000 € neg. Tel.
0255-243390. (RR)

Vând casă în Gherteni
ă din 2002, din cărămidă

arsă, compusă din 3 camere,
bucătărie, 2 holuri, ă,
anexe, grădină 12 ari, zonă neinun
dabilă, 350 m de

ă în
Timi

ă fizică ofer spre
închiriere apartament decomandat
în Re ă

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faian ă,
podele laminate, termopane,
centrală termică, curte, anexe,
grădină pomi fructiferi, vie, acces
auto. Tel. 0749-319691.

Persoană fizică cumpăr aparta
ment 3 camere confort 1. Tel. 0729-
355856.

Persoană fizică vând aparta
ment 3 camere, decomandat, pe
două nivele, scară interioară, 2 băi
mari, bucătărie mare, 4 balcoane,
izolat, placat complet cu aglomar
mura ă
camere, u

ă aranjată,
Calea Timi ăvi

ă, termo
pane, faian ă, u ă metal, podele,
izolat termic, balcon, parcare
16.800 €. Tel. 0740-520382.

Schimb apartament 2 camere,
tip vagon, Govândari, etaj 2/4,
izolat, termopan, centrală etc. cu
apartament 2 camere conf. 1, sau 3
camere. Tel. 0728-813340.

şa 1, str. Bocşa
Nou

şi gr

şi

şti cas

ş, la nr.
310, nou

şopru, fântân

şosea, 15.000 €
sau schimb cu garsonier

şoara. Tel. 0730-685975. (RR)
Persoan

şi

şa Montan

şi parchet lemn în dou
şi şi geamuri lemn

schimbate, mobilat, etaj 8-9 izola
şi pod deasupra

cu posibilitate de extindere şi
depozitare, boxa la subsol, situat în
Valea Domanului. Tel. 0740-251854

Închiriez garsonier
şorii, Bârz

ştept oferte de la oamenii pedan
şi cu bun simt. Tel. 0753-477577.

Vând apartament 2 camere,
conf. 2, etaj 2/4, central

ş

ţ
ţ

ţa, zona Intim,
apartament 3 camere semideco-
mandat, 32.000 €. Tel. 0724-
477642. (RR)

Vând la Deze

ţie sanitar

-

ţa dotat cu toate utilit ţile. Tel.
0770-751528.

Vând cas

ţ

-

-

ţie
pod cu pod lateral

ţa, 450 lei.
A ţi

-
ţ

-

Vând garsonieră în Mociur pre

ătărie
ă. Tel. 0767-156458.

Vând sau schimb cu apartament
în Re ă Boc ă cu
îmbunătă

ă cu grădină în Re
ădina Zoo, suprafa ă

550 mp, suprafa
ă ă termic,

instala

ă
ă proprie, aragaz, frigider,

ma ă de spălat televizor, în Lunca
pe Bulevardul Al. I. Cuza. Tel. 0770-
751528.

Vând apartament 3 camere
decomandate, et. 4/4 utilat

ă
el/gaz coloană separată apă. Tel.
0744-122543.

Vând apartament Re
ăi, 2

holuri, balcon, centrală, termopane,
80 mp, unic proprietar. Exclus
intermediari. Tel. 0722-274178.

Predau contract chirie 2 camere
cămin parter, complet mobilate,
centrală, termopane, izolat interior
exterior, u

ă în localitatea Brebu,
4 camere, bucătărie, anexe, curte
mare, grădină, suprafa ă totală
2000 mp, 22.000 € negociabil.
Tel.0724-001626.

Vând casă modernizată în
centrul Re

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj, toate

utilită

ă, parter, potrivit
pentru cabinet. Tel. 0743-025430.

Vând casă Re
ă stare, grădină cu pomi

ă în Renk, str. Poiana
Golului, 4 camer,e hol, suprafa ă
construită 100 mp, curte, garaj,
grădină 462 mp, gaze ă
(fântână) ă,
la 5 minute de centrul civic. Pre

ă
1600 mp. Tel. 0255-233113.

ă cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, hol mare,
bucătărie, baie, terasă mare
acoperită,

ă, centrală termică, garaj.
Casa este utilată complet. Pre

ă văzută. Tel. 0752-951705.
Vând în zona Luncă apartament

cu 2 camere decomandat, bl. 32, sc.
3 parter, bd. A.I. Cuza. Tel. 0720-
311810.

Ofer spre închiriere chio

ă în Luncă. Tel.
0766-256692.

ţ
bun. Garsoniera are convector,
balcon, baie, hol, buc

ţa cas
ţiri 3 camere. Tel. 0771-

449583.
Vând cas ţa,

zona gr ţa total
ţa casei 100 mp.

Toate utilit ţile, izolat
ţii noi. 40.000 € fix. Tel. 0724-

092631.
Ofer spre închiriere apartament

decomandat dotat cu toate utilit ţile
central

ţial
mobilat, gresie, podele, central

ţa, 3
camere decomandate, 2 b

ţ

ţei, 150 mp, teren total
491 mp. Tel. 0770-516899.

Vând teren în Re ţa, pe Calea
Caransebe ţ 9 €
neg. Tel. 0722-630097.

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

ţile. Tel. 0722-501895.
Vând în Re ţa apartament 2

camere, decomandat, cu garaj,
zona Autogar

ţa, 3 camere,
baie, bun

ţ

ţ
29.000 €. Tel. 0767-078572.

Vând teren Calea Caransebe-
ţ

ţ neg.
Merit

ţia din Decembrie, nr. 4-5.
Tel. 0722-299987, 0744-617430.

Vând garsonier

şi o
camer

şi şa Montan

şi

şin

şi par

şi

şi noi, aragaz, frigider etc.
pentru suma de 3.000 € negociabil.
Tel. 0748-200414.

Vând cas

şi

şi
şului, km 1-2, pre

şi

şi

şi
şi

vie, bazin cu nuferi. Tel. 0737-
274332

Vând cas

şi lemne, ap
şi anexe, amplasare bun

şului km 3, front stradal, suprafa

şopron lemn, magazie,
şpais, ap

şc, b-dul
Revolu

.

Vând cas

Vând apartament 3 camere,
bloc 4 etaje, centrală termică. Tel.
0770-538111, 0745-932492.

Schimb casă la 25 km de Re
ă la

orice etaj, chiar

Vând în sta

ă,
grădină 60 mp, zonă de vile. Pre

ă în
Re ă sau apartament în
Drobeta Turnu Severin, la un pre

ă în Dognecea centru,
3 camere, curte, fântână betonată,
grădină, cablu tv, telefon. Pre

ătă

ă 2 camere, curte,
garaj, grădină + apartament 3
camere, bucătărie, baie, apă, gaz,
totul separat, curte comună, pre

şi

şi degradat, în
Reşi

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

şi

şi

ţa
cu apartament sau garsonier

ţa. Tel. 0743-992792.
ţiunea Buzia

ţ
ţ

26.500 € neg. Tel. 0741-685778.
Vând sau schimb urgent cas
ţa cu cas

ţ
ieftin. Tel. 0728-434470.

Vând cas

ţ
11.000 € neg. Tel. 0355-411682,
0733-594473.

ţa apartament 3
camere, etaj 1 din 4, zona Billa,
îmbun ţiri, preţ negociabil. Tel.
0729-067316.

Vând cas

ţ
foarte avantajos. Tel. 0723-896992
sau 0723-863034.

Vând în Re
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Prim ţa informeaz ţenii cu privire la o nou

ţarea/igienizarea zonelor verzi din jurul imobilelor se vor
depozita doar lâng ţi

ţiei Locale Re ţa au participat la o
sesiune de formare pe tema consumului ilicit de droguri, derulat

ţiei NaţionaleAntidrog.
Activit ţile s-au desf ţiei Locale Re ţa, având un num

ţi - ofiţeri din cadrul structurilor de prevenire
ţi ţi în activitatea de combatere a infracţionalit ţii

stradale. Demersul formativ a urm ţe al poliţi

ţii profesionale. Ace ţi
cu aspecte precum: tendinţele fenomenului consumului

ţe ţiuni utilizate în
domeniul drogurilor, semnele consumului de droguri, cadrul legal

ţ
ţiuni

ţelor noi cu efecte
psihoactive.

Poliţia Locală Reşiţa a efectuat, în data de 16 iulie 2014, o acţiune pentru
identificarea autovehiculelor expuse ilegal la vânzare. În urma verificărilor au fost
depistate 25 de astfel de autoturisme (12 fără numere de înmatriculare) în mai multe
zone ale municipiului: Calea Timişoarei, cartierul Lunca Bârzavei şi cartierul Lunca
Pomostului.

În acest sens, agenţii de poliţie locală au transmis somaţii (aplicate pe
autoturisme) proprietarilor neidentificaţi pentru ridicarea autovehiculelor de pe
domeniul public şi invitaţii la sediul Poliţiei Locale proprietarilor identificaţi, fiind
aplicate şi cinci sancţiuni contravenţionale.

Ca urmare a acestor măsuri imediate, 13 autoturisme au fost ridicate de
proprietari de pe domeniul public.

Prim ţa, prin Direcţia Tehnic
ţ ţiunilor de dezinsecţie (lucr

ţânţarilor

ţele, folosite în procesul de dezinsecţie, sunt avizate de Ministerul
S ţii ţiei ţii de
soare puternic ţie, albinele aflate în zbor pot fi afectate. Din acest motiv,
Prim ţa roag

ţa zilei de 12 august.
Apariţia insectelor este cauzat

ţii abundente, temperaturi ridicate care
creeaz ţii favorabile de înmulţire a mu ţânţarilor

ţiunea de dezinsecţie va cuprinde:

ţa
ţin

ţele verzi ale municipiului, maluri de
râu, liziera p ţie.

Ţinând cont de aceste aspecte, Prim ţa face un apel la toţi
cet ţenii (persoane fizice, juridice, instituţii, societ ţi comerciale, asociaţii de
proprietari/locatari) s ţânţarilor, pe
cât posibil, concomitent cu operaţiunile efectuate de administraţia public

Fântâna cinetic ţa nu este funcţional
ţionarea electric

ţia de iluminat arhitectural.
În acest sens, Prim ţa a demarat procedura de achiziţie a

componentelor necesare pentru remedierea defecţiunilor, conform legislaţiei în
vigoare.

ăria Municipiului Re ă cetă ă măsură
necesară pentru buna gospodărire a ora

ările ările ulterioare, de
ă

ă platformele de gunoi/tomberoane
ărei săptămâni, între orele 08:00

ă de Centrul de
Prevenire, Evaluare ă teritorială a
Agen

ă ă ăr de 25
de participan

ă
ărit cre

ă consumului ilicit de droguri, cu scopul de a
oferi posibilitatea abordării anumitor situa

ă destinat
persoanelor dependente de droguri în România, no

ăria Municipiului Re ă Generală - Serviciul
Gospodărie Urbană ă efectuarea ac ări de
combatere a mu ăpu

ănătă ănătatea popula

ăria Municipiului Re ă apicultorii să- ă albinele în seara zilei de
11 august

ă de schimbările meteorologice din ultima perioadă
produse la nivelul municipiului (precipita

ă condi
ăunătoare).Ac

ără

ă de pe raza municipiului Re
ătoare.

- pe toate suprafe
ădurii, principalele artere de circula

ăria Municipiului Re
ă ă

ă ia măsuri urgente de combatere a mu
ă locală.

ă din Centrul civic al municipiului Re ă în
această perioadă din cauza unor probleme apărute la ac ă a
motorului

ăria Municipiului Re

şi
şului.

În baza HCL nr. 69/2014 cu modific şi complet şeurile
vegetale rezultate din cur

şi numai în zilele de mar şi joi
a fiec şi 20:00.

şi

şi Consiliere Antidrog Caraş-Severin, ca structur

şurat la sediul Poli şi
şi combatere a faptelor

antisociale dar şi poli şti locali implica
şterea nivelului de cunoştin ştilor

locali cu privire la problematica asociat
ştia au fost familiariza

şi traficului de droguri în
România, principalele categorii de substan şi efectele acestora, no

şi sistemul de
coordonare a politicii în domeniul drogurilor, sistemul de asisten

şi concepte teoretice
utilizate în prevenirea consumului de droguri, fenomenul substan

şi
şi Mediu, anun

ştelor, a şi a c şelor), în 11 şi 12 august 2014, prin
aplicarea de tratamente aeriene concomitent cu cele aplicate de la sol.

Substan
şi nu pun în pericol s şi a animalelor. Totuşi, în condi

şi insola
şi şi închid

şi în diminea

ştelor, a şi a altor insecte
d

Parcuri: Parcul C şana, Parcul Tricolorului, Parcul Copiilor (Bd. Muncii),
Parcul Copilului (Parcul Siderurgistului);

Toate locurile de joac şi şi din cartierele
apar

şi

ştelor şi a

şi

şi la instala
şi

În perioada 24-25 iulie 2014, cadre ale Poli

I. Tratament contra c

III. Tratamente aeriene.

ăpu

II. Tratamente de la sol

şelor
1.

2.

Acţiunea blocada
În luna august, din dispoziţia chestorului general Petre Tob ţia Român

ţiunea “Blocada” la frontierele de vest
ţi ţie ale judeţelor de la graniţ

ţelor limitrofe acestora, precum ţiile regionale de poliţie
transporturi. Zilnic acţioneaz ţi ţi de colegi de la
ordine public

ţi
ţile de domiciliu

ale cet ţenilor români care lucreaz
ţiei pe principalele

drumuri naţionale care fac leg
ţia ţiei Române, în perioada 1 - 31.08.2014, se desf

ţiunea “Blocada”, la frontierele de vest
ţi

ţie ale
judeţelor Cara

ţioneaz
ţi

ţ i ona le care
converg c

ţie
r u t i e r

ţie ale
judeţelor Gorj, Hunedoara,
Alba, Cluj, S

ţi ţene de Poliţie Constanţa,
C ţi acţioneaz

ţi
ţi ţioneaz

ţie, respectiv: nerespectarea regimului legal de vitez
ţii de

trecere a vehiculelor ţionarea
conduc ţi sub influenţa b

ţionat ţioneaz ţi

ţilor, poliţi

ţie deosebit
ţar ţionale. În acest sens, 320 de

poliţi ţioneaz
ţa c

ă, Poli ă
organizează ac

ă,
ale jude

ă, 1.250 de poli ă, sprijini
ă, cu 220 de echipamente de supraveghere video ăsurare a

vitezei de deplasare a autovehiculelor, precum
ării tranzitului către zonele turistice ă

ă ă în străinătate
ării riscului rutier ării circula

ătura cu statele vecine, respectiv Ungaria
ă ă

ac

ă în „oglindă” cu
poli

ă, pe principalele
drumur i na

ătre zona de frontieră
vestică, de efectivele de poli

ă d i n c a d r u l
inspectoratelor de poli

ălaj

ălăra ă în „oglindă” cu
poli

ă prioritar pentru combaterea principalelor cauze generatoare
ale accidentelor de circula ă, a
regulilor privind efectuarea depă ă

ătorilor de autovehicule afla ăuturilor alcoolice.
Totodată, în colaborare cu speciali ăre

ă a vehiculelor rutiere, a timpilor de conducere
ă, precum ărfuri

ă, în medie, zilnic, ac ă 1.250 de poli ă,
cu 220 de echipamente de supraveghere video ăsurare a vitezei de deplasare a
autovehiculelor. În derularea activită ă acordă sprijin
colegilor de la rutieră.

O aten ă este acordată magistralelor CFR care fac legătura cu
intrările-ie ă, precum

ă punctual în trenurile de călători, în gări
ălătorilor.

şi sud ale României, cu
participarea poli ştilor din cadrul inspectoratelor de poli

şi de la sec
şti de la rutier

şi de m
şi 320 de poli şti de la transporturi.

Urmare a intensific şi localit
şi a creşterii, implicit, a valorilor de

trafic, în vederea diminu şi fluidiz
şi Bulgaria,

din dispozi şefului Poli şoar
şi sud ale României.

Astfel, poli şti din cadrul
inspectoratelor de poli

ş-Severin,
Timiş,Arad, Bihor şi Satu-Mare
ac

ştii maghiari, în cadrul
„Blocadei Vest”. Activitatea
este sprijinit

şi Maramureş.
De asemenea, poli şti din cadrul Inspectoratelor Jude

şi, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedin
ştii bulgari, în cadrul „Blocadei Sud”.

Poli ştii ac

şirilor şi a celor privind acordarea priorit
şi pietonilor, precum şi pentru identificarea şi sanc

şti în domeniu, se urm şte respectarea
normelor privind starea tehnic şi
odihn şi legalitatea transporturilor rutiere de m şi persoane.

În perioada men şti de la rutier
şi m

şti de la ordine public

şirile din şi aeroporturilor interna
şti de la transporturi ac şi în

aeroporturi, pentru siguran

ANUNŢ DE PRESĂ

Începând cu luna mai 2014 se derulează, pe o perioadă de 18 luni, prin Programul
Opera

ătre 4 entită ă
deosebită în activită

ţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, proiectul

Proiectul este implementat în parteneriat de c ţi juridice, cu expertiz
ţile derulate în cadrul proiectului

Î

Dezvoltarea capitalului uman prin calificarea/ recalificarea angajaţilor.

şi anume:
1. Consult Risc SRL- Lider de parteneriat;
2. CooperJob SpA(Italia) - Partener 1;
3. TEAM Consulting SRL- Partener 2;
4.AllConsulting Group System SRL- Partener 3.

Obiectivul proiectului il constituie creşterea competitivităţii economice în sectorul
medical şi in domeniul asistenţei sociale, prin dezvoltarea capitalul uman, dezvoltare ce se
va realiza prin activităţi de formare profesională continuă utilizând programe de
calificare/recalificare, conform legislaţiei în vigoare, derulate cu ajutorul unei platforme
educaţionale şi prin activităţi de consiliere şi orientare profesională.

Implementarea proiectului se realizează în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea,
Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi Bucureşti.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 708 persoane, angajaţi din diferite domenii
de activitate, cu domiciliul/rezidenţa în unul din judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea,
Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Aceştia vor beneficia de servicii de consiliere şi
orientare profesională şi cursuri de formare profesională pentru următoarele meserii:

Babysitter;
ngrijitor/ îngrijitoare bătrâni la domiciliu;
Îngrijitor/ îngrijitoare bolnavi la domiciliu;
Infirmier(ă);
Operator introducere, validare şi prelucrare date.

Cursurile vor fi gratuite, iar participanţii la cursuri vor primi subvenţii.

Diana POPOIU
Asistent Manager -AllConsulting Group System SRL
E-mail: office@allconsulting.ro

Persoana de contact:

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
Titlul proiectului: “Dezvoltarea capitalului uman prin calificarea/ recalificarea angajaţilor”
Contract: POSDRU/164/2.3/S/137508

August, 2014

Privind demararea proiectului:
Dezvoltarea capitalului uman prin calificarea/ recalificarea angajaţilor

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

OIPOSDRUFondul Social European
POSDRU 2007-2013
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Precizări la un semnal de
alarmă oprit

În ăcută surprindere, că interven
ă

ă, în orice caz bine inten ă, este privită cu neîn
ă nu mai

pot sta nepăsător, câtă vreme se brambure

ăptămâ

ă eu nu mai sunt nici gazetar, nici director, ci doar un biet
pensionar. Dar cetă ă civică

ă ă, am dreptul să mai fiu? Sau am fost decăzut,
fără să ă a fost scos din
dic

ă
privind dezastrul de la Biblioteca Jude ă „Paul Iorgovici”, unde
este zidită ă azi de
asemenea fleacuri? Am subliniat punctual care
sunt gre

ă eu am ceva de împăr
ă m-a

ăr, căruia i-am acordat credit, dar m-
am sim ă-i atrag aten

ă azi cu biblioteca jude ă e o mare gre ă.
ă să folosească drept paravan o adresă (cu

20 000 volume) practic nulă a Primăriei Re ă nesemnată
de cei cu atribu

ă, secretar, ă. Aceste lucruri, care
ă elementară, par să nu mai însemne nimic. Cu

amărăciune constat că eu am gre ă-i opresc pe al
ă gre ă. ănui că am dreptate. Merge

ă a ă căr

ă de Jurnalul de
Cara ă de

ăta amploarea gre

ă. N-am alte resentimente nici fa ă de Nina
Curi ă,Antoniu Mocanu sau Laura Sgaverdia.

Cât prive ă ureche,
minciuni, interpretări superficiale ărtinitoare. Cam ceea ce face
o mare parte a presei române de azi (inclusiv mijloacele mass-
media).

Pentru cei care au sim ă luarea mea de atitudine,
declar oprit semnalul de

alarmă. Se pare că azi, în România, adevărul s-a obi ă umble
cu capul spart.

ţeleg, cu nepl ţia mea privind
dezastrul de la B.J. „P I ” e ţa, documentat

ţionat ţelegere

ţie la care eu
ţii am muncit cinstit ani de zile.
S nalul a publicat cele trei articole ale mele, de

atitudine cu ton pamfletar. Dar mi se reaminte de
unii

ţean revoltat, cu con ţ

ţ
ţionar?
Drept urmare, cu lehamite declar oprit semnalul meu de alarm

ţean
ţa mea. Dar cui îi mai pas

, în cele trei articole,
ţii.

Nu eu sunt cel care întreţine animozitatea între bibliotecari. S-a
înţeles c ţit cu domni

ţa
competenţelor ei, sau în faţa numeroaselor ei pile din culise. Pur

, firesc
ţit obligat s ţia când gre Iar ce se

întâmpl ţean

. ţa. Adres
ţii în domeniu: primar, viceprimar cu probleme de

cultur ţin de
legalitate

ţii
s Nu folose te nim ţi,
a ţile
nescrise.

În acest sens, mi-am exprimat indignarea ţ
ţ , care mi-au

respins inexplicabil dreptul de a ar

ţ
ţ

ţit ca deranjant
punându-

aul orgovici R şi şi
revoltat
şi ostilitate, chiar de unii prieteni. Nu ajunge argumentul c

şte o institu
şi al

şi şte vehement
c

ştiin şi autoritate
moral şi profesional

ştiu, din toate drepturile? Cuvântul conştiin

şi o parte din via

şelile flagrante în gestionarea fondurilor, a întregii institu

şoara manager Clara
Constantin. Doamne fereşte! Şi nu c ş înclina cumva în fa

şi
simplu e un manager tân

şeşte flagrant.
şeal

Dar ea continu
şi

şef birou bibliotec
şi logic

şit când am vrut s
şeasc ş

şadar, pe calea eşecului deplin! Pe mine m şteapt

şi fa
ş-Severin şi fa

şelilor de
management la B.J. „P.I.”, de a-mi explica şi motiva critica, uneori
poate prea virulent

şte Reper 24h, ziar on-line, ia zvonuri dup
şi p

şi dopuri în urechile prea fine,
şnuit s

Prisma

ţaRadio România Reşi
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ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie

1918, nr. 60, telefon 0255/571133, fax 0255/572815 organizeaz
ţie public

ţa, nr. cadastral 33872 în suprafaţ
ţa, conform H.C.L. nr. 74/30.06.2014;

Concesionare teren extravilan înscris în C.F. nr. 33542 Oraviţa,
nr. cadastral 33542 în suprafaţ ţa
conform H.C.L. nr. 73/30.06.2014;

Concesionare teren extravilan înscris în C.F. nr. 33589 Oraviţa,
nr. cadastral 33589 în suprafaţ ţa
conform H.C.L. nr. 72/30.06.2014;

Concesionare teren extravilan înscris în C.F. nr. 33594 Oraviţa,
nr. cadastral 33594 în suprafaţ ţa
conform H.C.L. nr. 75/30.06.2014;

Concesionare teren extravilan înscris în C.F. nr. 33668 Oraviţa,
nr. cadastral 33668 în suprafaţ ţa -
Dealul Rapii conform H.C.L. nr. 56/29.04.2014;

Concesionare teren extravilan înscris în C.F. nr. 33820 Oraviţa,
nr. cad. 33820 în suprafaţ ţa - Dealul Mic
conform H.C.L. 53/29.04.2014;

Concesionare teren intravilan înscris în C.F. nr. 33821 Oraviţa,
nr. cadastral 33821 în suprafaţ

ţiului comercial din Oraviţa, str. Zona G
ţa agroalimentar

ţia de atribuire pentru licitaţie se poate procura de la
biroul de urbanism - camera 7, zilnic între orele 9-15, începând cu
data de 11.08.2014. Licitaţia va avea loc în data de 28.08.2014, ora
10, cu repetare în fiecare joi pân

7
ţa.

ă
licita ă deschisă pentru:

Concesionarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 33872
Oravi ă de 11.000 mp, situat
administrativ în UAT Oravi

ă de 3.500 mp, situat în UAT Oravi

ă de 3.900 mp, situat în UAT Oravi

ă de 5.657 mp situat în UAT Oravi

ă de 1. 383 mp, situat în Oravi

ă de 1. 294 mp, situat în Oravi

ă de 1.195 mp conform
52/29.04.2014;

Închirierea spa ării -
Pia ă cu Su = 69,10 mp

ă la adjudecare. Ofertele se depun
până în data de 2 .08.2014, ora 16, la secretariatul primăriei ora

1.

8.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

şi cale de acces de 61,32 mp
conform H.C.L. nr. 60/29.04.2014.

Documenta

şului
Oravi

Primar Secretar comisie evaluare
Jr. Ursu Dumitru Neamţu Valeria

S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L, anunţ
ţiilor organizate pentru valorificarea bunurilor

debitoarelor falite începând cu data de 01.08.2014.
Licitaţiile vor fi reluate începând cu data de 12.09.2014 în

acelea ţii.

ă sistarea
tuturor licita

şi condi

Anunţ

Debitor SC GM GIORGIANA 99 SRL cu sediul în sat Teregova, com. Teregova, FS, nr. 107, judeţul Cara

ţelor asupra averii debitoarei, este
01.09.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii formulate împotriva tabloului preliminar este de 5 zile
de la data public

ţelor este 29.09.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 16.10.2014.
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 în baza art. 20 lit. g, din Legea 85/2006 convoac ţionarilor/asociaţilor
debitorului pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de 18.09.2014, ora la
sediul lichidatorului din Timi

ţean român, domiciliat în sat Teregova, com. Teregova, FS, nr. 107, judeţul
Cara

ţei însoţit

ş-
Severin, nr. de înmatriculare la ORC Caraş-Severin J11/462/2003, CUI 15595950 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
12.09.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

şoara, Aleea Ionel Pelrea, nr. 7, et.
parter, ap. 3, jud. Timiş, în data de 18.09.2014, ora având ca ordine de zi: prezentarea situa

şoara,Aleea Ionel Perlea , nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.

Pentru termenul din 16.10.2014 se citeaz

ş-Severin, act de identitate tip buletin, seria BZ nr. 154765, emis de Caransebeş, la data de 23.01.1985,
data naşterii: 26.09.1951, în Teregova, jud. Caraş-Severin, CNP 1510926110653, în calitate de asociat.

Cererea de admitere a crean
Ş-SEVERIN la dosar 1869/115/2014, 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 Ac

ă:
1. BERZESCU DUMITRU, cetă

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

11,30

Tabără Ranger Junior în
Parcul Natural Porţile de Fier

Asociaţia Bio-Team deruleaz
ţie ecologic
ţile de Fier. Tab

ţul cunoa
ţile de Fier finanţat de

Fundaţia pentru Parteneriat

ţia Parcului Natural
Porţile de Fier R.A., ţa,
Prim ţa, Organizaţia
Studenţilor din Universitatea de Vest Timi

ţia Ecochoice.
Scopul proiectului const

ţile de
Fier, prin intermediul unor activit ţi de mediatizare

ţ de
transmitere a cuno ţelor format din speciali

ţi ţile locale.
Activit ţile principale incluse în proiect sunt:

Mediatizarea proiectului
ţile de Fier;

Ziua Internaţional ţii
(Activit ţi incluse: Seminar în cadrul Universit ţii
de Vest din Timi ţie practic

ţii în Parcul Natural Porţile
de Fier);

Concurs în mediul online: Cum vezi tu
Biodiversitatea?;

Tab ţul cunoa
ţile de Fier” (18-25 august).

În aceast
ţii ce au ca scop

cercetarea, 12 elevi din Comuna Sviniţa, 6
studenţi din cadrul Universit ţii de Vest din
Timi

ţile de Fier
ţi desf

ţi, lucr ţinere a
traseelor turistice, dezbateri, discuţii, prezent

ţii de interpretarea naturii
pentru turi ţi cu
caracter educativ. În ultima zi va avea loc
activitatea “Copiii învaţ ţii”, în care copiii, sub
îndrumarea studenţilor ţi de specia-
li ţilor cele înv ţate în tab

ţile
incluse în proiect (seminariile ţiile practice
desf ţionale a
Biodiversit ţii) un num

ţa ţa)

ţile de
Fier ţa menţinerii unei biodiversit ţi
ridicate.

Educarea publicului larg cu privire la
vieţuitoarele de lâng

ţia este foarte
important ţii
cât

ţa despre
plantele

ţie (precum viperele).
Mai multe detalii se pot reg

ţiei (http://bio-team.ro) ori pe pagina de
Facebook Bio-Team ( ).

ă în perioada 18-
25 august, tabăra de educa ă Ranger
Junior în Parcul Natural Por ăra se
desfă ă în cadrul proiectului Lan

ă Svini
ăria Comunei Svini

ă de Herpetologie
(SRH)

ă în promovarea
valorilor naturale ale Parcului Natural Por

ă

ă
ă

ă a Biodiversită
ă ă

ă în natură,
Caravana biodiversită

ăra Junior Ranger: “Lan

ă tabără vor participa 6 speciali

ă

ă ă ără

sunt: deplasări pe teren sub îndrumarea instruc-
torilor ări de între

ări
PPT, filme, demonstra

ă

ă adul

ă ără.
Până în prezent au participat la activită

ă
ă ăr de peste 600 de

persoane din 5

ăiesc în zona lor, speciile de
animale protejate din Parcul Natural Por

ă

ă noi, este un lucru vital atât
pentru oameni cât ă, mai ales
atunci când e vorba de copii. Educa

ă atât pentru conservarea biodiversită

ăvitoare, mu ături de insecte/păianjeni sau
ără copiii vor învă

ă toxine doar pentru a se apăra
(salamandra), animale inofensive ce imită silueta
unor animale periculoase (năpârca, o ă fără
picioare)

ăsi pe website-ul
Asocia

şoar şterii
în Parcul Natural Por

şi MOL România.
Acest proiect este demarat în parteneriat cu:
R.N.P. Romsilva - Administra

Şcoala Gimnazial

şoara
(OSUT), Societatea Român

şiAsocia

şi cu ajutorul unei tabere axate pe un lan
ştin şti,

studen şi elevi din comunit

şi promovarea
Parcului Natural Por

şoara,Aplica

şterii în
Parcul Natural Por

şti din
cadrul a mai multor institu

şoara, rangeri din cadrul Parcului Natural
Por şi voluntari.

Principalele activit şurate în tab

şi rangerilor adul

şti, jocuri tematice şi alte activit

şi superviza
şti, vor prezenta adul

şi aplica
şurate cu ocazia Zilei Interna

şcoli (Socol, Liubcova, Berzasca,
Svini şi Eşelni şi o universitate (Universitatea
de Vest din Timişoara), ce au aflat speciile de
animale şi plante ce tr

şi importan

şi pentru natur

şi pentru evitarea sau minimizarea efectelor
unor accidente precum ingestia de plante
otr şc
şerpi. Astfel, în tab

şi animalele protejate, despre animalele
ce secret

şopârl
şi animale veninoase ce trebuie tratate

cu aten

1.

2.

3.

4.

www.facebook.com/bioteam.ro
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C
Institu

Ministerul S

ălin Popescu-
Tăriceanu a fost ales pre ătre delega

ă tehnică în ări care candidează pentru a ob
ănătă ă că nu ia în calcul majorarea contribu ănătate în acest an sau în anii următori

şedinte al Partidului Liberal Reformator (PLR), acesta fiind votat în unanimitate de c
şti vor putea participa la implementarea de contracte de asisten

şi în state ter

ţii la Congresul partidului ţiile
române ţ ţ ţine statutul de membre ale Uniunii
Europene ţe în relaţia cu UE ţii precizeaz ţiilor la s

Consiliul de administraţie al BNR a redus dobânda de politică monetară de la 3,5% pe an la 3,25% pe an, măsură aplicabilă de la 5 august

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H.G. nr. 465/2014 pentru modificarea Normelor meto
dologice de aplicare a Ordonan

şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006
privind azilul în România, aprobate prin Hot

şi Schimb

şi tarife în domeniul protec

şi din tombac cuprat) şi a
unei monede din argint dedicate anivers

şi a acti
vit

şi completarea Regulamentului
privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a
Institutului Na

şi completarea Regulamentului
privind organizarea şi desf şurarea concursului de
admitere în magistratur

şi completarea
art. 13 din O

şi alte
m

şi completarea Normelor metodologice
privind execu şi cheltuieli ale
institu

şi activit

şi bugetelor privind activitatea de privatizare,
gestionate de institu

şi finan

-
ţei Guvernului nr. 20/1994

privind m
ţiilor existente, republicat . .

ţiei mediului (M.O.
nr. 439 din 17.06.2014)

ţionale a României - BNR nr.
18/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set
de trei monede (din aur, din argint

ţarea Senatului României (M.O. 444 18.06.2014)

Legea nr. 36(r3)/1995, Legea notarilor publici -
ţii notariale nr. 36/1995 (M.O. nr. 444 din 18.06.2014)
Hot

ţional al Magistraturii, aprobat prin Hot

ţii de
înv ţ

.u. . -

ţelor Publice nr. 811/2014
pentru modificarea

ţia bugetelor de venituri
ţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate

integral sau parţial din venituri proprii ţilor
finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor
fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de
risc

ţiile publice, indiferent de modalitatea
de organizare ţare a acestora, aprobate prin
Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
(M.O. nr. 451 din 20.06.2014)

ăsuri pentru reducerea riscului seismic al
construc ă, aprobate prin H G nr.
1.364/2001 (M.O. nr. 436 din 16.06.2014)

H.G. nr. 471/2014 pentru modificarea

ărârea
Guvernului nr. 1.251/2006 (M.O. nr. 437 din 16.06.2014)

Ordinul Ministerului Mediului ărilor Climatice
nr. 865/2014 privind modificarea unor acte normative care
stabilesc taxe

Circulara Băncii Na

ării a 150 de ani de
la înfiin

ă
ărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 652/

2014 pentru modificarea

ărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
(M.O. nr. 446 din 18.06.2014)

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 653/
2014 pentru modificarea

ă
ă, aprobat prin Hotărârea Plenului

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012 (M.O. nr.
446 din 18.06.2014)

H.G. nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013
privind efectuarea stagiului pentru absolven

ă ământ superior (M.O. nr. 449 din 19.06.2014)

O.u.G. nr. 37/2014 pentru modificarea
G nr. 103/2013 privind salarizarea persona

lului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum
ăsuri în domeniul cheltuielilor publice (M.O. nr. 450 din

19.06.2014)
Ordinul Ministerului Finan

ă

/

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

Peste pentru care
s-au constituit debite de returnare a unei
păr

ăcută pe data de 20 august.

12.000 de mame

ţi din indemnizaţia pentru creşterea
copilului vor fi amnistiate fiscal prin
intermediul unei propuneri legislative
care va fi f

Abandonul minorilor trebuie sesizat imediat telefonic,
iar în scris în cel mult 24 de ore de către asisten

ă ă reprezentantul legal al minorului
absentează nemotivat de lângă minorul internat, reiese
dintr-un proiect de hotărâre postat pe site-ul Ministerului
Muncii, Familiei, Protec

ţii sociali din
unit ţile sanitare, dac

ţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Ministerul Muncii a finalizat proiectul de lege prin care intenţioneaz

ţine
anumite beneficii. Textul proiectului va fi supus dezbaterii publice

ă
să-i scutească de la plată pe care ar trebui să dea statului
bani înapoi, în urma unei eventuale calculări gre

ă categorie cei care au utilizat acte false pentru a ob

ătate a acestei luni.

pensionarii
şite a pensiilor. Nu sunt

incluşi în aceast
şi va fi

adoptat de Executiv în a doua jum

Având în vedere informaţiile publicate de mass-media, Biroul de
Pres ţelor Publice face urm

ţie de
destinaţia cl ţial ţial

ţin cont de
recomand ţii misiunii FMI de asistenţ

ţii B
ţie aprobat

ţii de calcul a impozitului pe
cl ţelor Publice r

ţinut introducerea unui
sistem de calcul unitar pentru cl ţial,
de persoanele fizice

ţele cl ţial, precum
ţele cl ţine sistemul actual de

stabilire a impozitul pe cl
ţei construite

desf ţii unde
este amplasat imobilul.

Comparativ cu prevederile incluse în Codul fiscal aflat în
vigoare, în proiectul noului Cod fiscal s-a renunţat la aplicarea
coeficientului de corecţie inclus în sistemul de calcul al impozitului
pentru cl

ţ
ţii în cazul persoanelor juridice

ţin cl ţial.
Menţinerea coeficientului de calcul doar pentru persoanele

fizice, nu
ţie de destinaţia cl ţial

ţial
ţii.

Pentru suprafeţele cl ţial,
impozitul pe cl

ţei,
similar cl ţiale ,dac

ţii de calcul a impozitului pentru
cl

ţi economice.

ţele organului
fiscal;

valoarea rezultat

ţii, în cazul cl

ţiale;
între 0,25-1,50% pentru cl ţiale;
între 5%-10% pentru cl

ţ
ţine valoarea reevaluat

ţiale proprietate a persoanelor juridice

ţii, din dou
ţ

ţie de
destinaţia cl

ţ

ţin actualele prevederi din Codul fiscal aflat în vigoare, în
condiţiile în care consiliile locale vor p

ţat deja, Ministerul Finanţelor Publice va
continua amplul proces de dezbatere public

ţii mediului de
afaceri, mediului academic, structurilor asociative, partenerilor
sociali, ai tuturor factorilor interesaţi. De asemenea, vor continua
consult

ţelor Publice va analiza propunerile pe care le va
primi în procesul de consultare public ţie de rezultatul
analizei, proiectele aflate acum în dezbatere public

ă al Ministerului Finan ătoarele precizări
cu privire la propunerile din proiectul noului Cod fiscal referitoare la
modalitatea de calcul a impozitul pe clădiri, terenuri

ă
instituie un nou sistem de calcul al impozitului pe clădiri, în func

ădirii (reziden ă sau nereziden ă)
ă a proprietarului.

Reglementările propuse în proiectul de act normativ
ările formulate de exper ă

tehnică din septembrie 2013 ăncii Mondiale,
recomandări incluse în Scrisoarea de inten ă prin lege de
Parlament ă de pre

ările aduse modalită
ădiri, Ministerul Finan ăspunde solicitărilor mediului

de afaceri ărilor FMI, care au sus
ădirile utilizate în scop nereziden

ă un
tratament corect pentru mediul de afaceri.

Astfel, în forma actuală a proiectului noului Cod fiscal aflată în
dezbatere publică, sunt incluse următoarele propuneri privind
calculul impozitului pe clădire:

Pentru suprafe ădirilor folosite în scop reziden
ădirilor-anexă, se men

ădiri, prin aplicarea unui procent de 0,1% la
valoarea impozabilă, determinată pe baza suprafe

ă ădirii, rangul ă

ădiri datorat de persoanele fizice, din două considerente:
Mutarea accentului în ceea ce prive

ădire de pe valoarea de inventar, pe valoarea de
pia ă, element care stă la baza sistemelor fiscale moderne, nu
permite aplicarea de astfel de corec

ădiri folosite în scop nereziden

ădirii (reziden ă sau
nereziden ă) ă a proprietarului, ar fi
generat încălcarea principiului neutralită

ădirilor folosite în scop nereziden
ădiri se calculează prin aplicarea unei cote asupra

valorii impozabile a clădirii, după cum urmează:
între 0,25% - 1,50%, inclusiv, dacă valoarea impozabilă reiese

dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat sau
2% asupra valorii impozabile determinată pe baza suprafe

ădirilor reziden ă valoarea impozabilă nu rezultă
dintr- raport de evaluare.

Prin modificarea modalită
ădirile proprietate a persoanelor fizice, clădiri folosite în scop

comercial, se dore

ădire în acela
ă

:
În scopul determinării impozitului pe clădiri la persoane juridice,

în noul proiect de Cod fiscal se elimină obligativitatea de înregistrare
în contabilitate a valorii rezultate din rapoartele de evaluare ale
clădirilor.

Astfel, valoarea impozabilă va fi, după caz
ultima valoare impozabilă înregistrată în eviden

ă dintr-un raport de evaluare întocmit de un
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

valoarea finală a lucrărilor de construc ădirilor noi,
construite în cursul anului fiscal anterior;

valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă
dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului
fiscal anterior.

Cota impozitului pe clădiri va fi
0,1% pentru clădirile reziden

ădirile nereziden
ădirile a căror valoare nu a fost

actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin ă.
Noul proiect al Codului fiscal men ă la

impunerea clădirilor reziden
ă determinată pe baza tipului clădirii,

rangului ă ă considerente:
Pe termen lung, valoarea de pia ă trebuie generalizată atât la

persoanele fizice, cât
ădirii;

În prezent, persoanele juridice utilizează o valoare reevaluată
ă metodă de determinare a bazei impozabile ar reprezenta

un regres fa ă de ipoteza anterioară.
Referitor la impozitul pe mijloacele de transport

ă,
se men

ăstra actualele cote de
impozite

ăsesc în proiectului noului Cod fiscal
aflat în dezbatere publică.

După cum am anun
ă asupra proiectelor

noului Cod fiscal ă fiscală.
În următoarele luni, cele două proiecte de acte normative vor fi

supuse unei ample consultări publice cu reprezentan

ările interministeriale.
Ministerul Finan

ă,
ă vor fi

modificate. De asemenea, vor putea surveni modificări

şi mijloace
transport:

Proiectul noului Cod fiscal aflat acum în dezbatere public

şi de
personalitatea juridic

şi de exper

şi promulgat şedintele României.
Prin schimb

şi recomand

şi de persoanele juridice, şi promoveaz

şi pentru suprafe

şurate, de tipul cl şi zona în cadrul localit

şte sistemul de calcul al
impozitului pe cl

şi
persoanelor fizice ce de

şi pentru persoanele juridice, având în vedere schimbarea
sistemului de calcul în func

şi de personalitatea juridic

şte eliminarea tratamentului fiscal discriminatoriu

între persoane fizice şi juridice care folosesc o cl şi
scop, respectiv realizarea unei activit

şi nu valoarea impozabil
şi zonei localit

şi la persoanele juridice, în func

şi
orice alt

şi impozitul pe
teren, în proiectul noului Cod fiscal, aflat acum în dezbatere public

şi taxe locale.
Aceste propuneri se reg

şi al Codului de procedur

şi, în func

şi în cursul
dezbaterilor care vor avea loc, ulterior, la nivelul Guvernului şi
Parlamentului.

În cazul clădirilor proprietate a persoanelor fizice:

ădirilor proprietate a persoanelor juridice

�

�

�

�

�

�

�

�

�

În cazul cl

:

:

Ministerul Finanţelor Publice, 29.07.2014
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Acte normative incluse pe
agenda }edin]ei Guvernului
României din 31 iulie

Ordonanţ

ţ

ţ

ţiei
concurenţei

ţ
ţei de urgenţ

ţilor comerciale.

ţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, aprobate prin Hot

ţelor, astfel încât s
ţe

noi. Vânzarea locuinţelor se va face

ă cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2014

Ordonan ă cu privire la rectificarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2014

Ordonan ă pentru modificarea

Ordonan ă pentru modificarea
ă a

Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societă

Hotărâre pentru modificarea

ărârea
Guvernului Nr. 962/2001

Având în vedere numărul mare de
solicitări din partea tinerilor, se impune
reglementarea unor măsuri care să
accelereze procesul de vânzare a
locuin ă se acumuleze
fonduri pentru construirea de locuin

ăti
suma de 23.339,02 euro.

Hotărâre privind modificarea
ărul 6 la

Hotărârea Guvernului nr.1705/2006
pent ru aprobarea inventaru lu i
centralizat al bunurilor din domeniul

şi
completarea Legii nr.11/1991 privind
combaterea concurentei neloiale şi a
altor acte în domeniul protec

şi
completarea Ordonan

şi
completarea Normelor metodologice
pentru punerea în apl icare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiin

şi în
rate lunare, cu un avans minim de 15%
din valoarea de vânzare. Astfel, pentru
un apartament de 70,45 mp, se va pl

şi
completarea Anexei num

Guvernul a aprobat aceste
ţeOrdonan

public al statului, cu modificările
ările ulterioare

Guvernul a adoptat aceste Hotărâri

şi
complet

Propunerile din proiectul noului Cod fiscal referitoare la modalitatea de calcul a
impozitul pe cl@diri, terenuri }i mijloace transport

Consiliul Naţional lărgit al PSD l-a
desemnat, în unanimitate, pe liderul
partidului, Victor Ponta, drept candidat
pentru func

ă să fie validată de
Congresul PSD programat în prima
jumătate a lunii septembrie.

ţia de preşedinte al
României. Candidatura la scrutinul din
noiembrie urmeaz

A fost înfiin]at noul Partid Na]ional Liberal, prin fuziunea PDL cu PNL
PNL este continuatorul Partidului Democrat Liberal ţional Liberal, iar culorile sale sunt alb, albastru

ţuri rotunjite.
Partidul va funcţiona, pân

ţile juridice de înfiinţare a noii formaţiuni nu pot fi îndeplinite pân ţial din toamn
ţareaAlianţei Cre ţia suprem

şi al Partidului Na şi galben, potrivit
statutului noului partid. Semnul permanent al partidului este o s

şi Vasile
Blaga. Întrucât formalit şi PNL
au decis înfiin ştin-Liberale, "ACLPNL-PDL", care-şi va stabili candidatul unic pentru func

ăgeată într-un cerc format din 12 stele sub care se află prescurtarea PNL,
ansamblul fiind încadrat într-un pătrat cu col

ă după alegerile parlamentare din 2016, cu o conducere bicefală, conducători fiind Klaus Iohannis
ă ă la scrutinul preziden ă, PDL

ă în stat.
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6 Pe 28 iulie a fost comemorat centenarul
declan Noul pre Rivlin, 74 de ani, avocat de profesie,

În 10 august au loc în Turcia primele alegeri preziden Majoritatea diploma
Pre

Ş
şi 9 august, zilele în care for şi Nagasaki, în 1945

ş şedinte al Israelului, Reuven Rivlin, a depus jur şi-a început cariera
politic

şedin şi Azerbaidjanului se vor întâlni la Soci, pe 8-9 august, pentru a încerca s

eful diplomaţiei italiene, Federica Mogherini, a confirmat că ţara sa, în timpul preşedinţiei Uniunii Europene, va acorda o atenţie deosebită regiunii Balcanilor
de Vest ţele Statelor Unite au utilizat bomba atomic

ţiale directe din istorie ţilor internaţionali au fost
evacuaţi din Libia pe fondul escalad ţelor ţii Armeniei

ă la Hiroshima
ării Primului Război Mondial ământul.

ă în 1988, în cadrul Likoud
ării violen ă relaxeze

tensiunile de la frontierele Nargorno-Karabah

Kosovo a înregistrat progrese în îndeplinirea
criteriilor pentru liberalizarea regimului vizelor,
dar sunt necesare noi eforturi în domeniul
sistemului informaţional, în independenţa justiţiei

ţiei - a comunicat Comisia
European
şi lupta contra corup

ă.

Procurorul sârb pentru crime de război, Vladimir
Vuckovic, a declarat că un tribunal pentru judecarea
crimelor de război comise în timpul conflictului armat
din Kosovo în 1998-1999 de membrii Armatei de
Eliberare a Kosovo va fi înfiinţat în Olanda, la începutul
anului 2015.

Dacă s-ar organiza un referendum cu întrebarea
"Sprijini ?",
46 la sută din cetă

ă ar fi împotrivă, 20 la sută dintre cetă
ă nu ar ă

răspundă.

ţi
ţenii Serbiei ar vota în favoare, 19 la

sut ţeni nu ar lua
parte la referendum

aderarea Serbiei la Uniunea Europeană

şi 15 la sut şti ce s

De ce trebuie s
şelor? UE ar dori s

şele joac
şi de mediu cu care se

confrunt şte s
şi na

şelor tot sprijinul de care au nevoie.
UE organizeaz

şi locale) posibilitatea de
a-şi face cunoscute opiniile referitoare la obiectivele şi
func

şura pân

şi se preconizeaz

şi m şele,
se simte tot mai mult nevoia unei abord

şele pentru c

şi
combaterea şomajului şi a schimb

şi coeren
şelor

o implicare mai direct şi mai ferm şelor în
elaborarea politicilor UE.

Agenda urban
şi s

şele europene şi s
şelor

şi regiunilor metropolitane.

ă ă cont politicile europene pentru a
răspunde cât mai bine nevoilor ora ă
cunoască părerea dumneavoastră.

Ora ă un rol important în abordarea
provocărilor economice, sociale

ă Europa. Agenda urbană a UE urmăre ă se
asigure că politicile europene ă
ora

ă o consultare publică pe tema agendei
urbane, pentru a le da tuturor păr

ă

ă ă la data de 26 septembrie 2014.
În prezent, circa 70% din cetă ăiesc în zone

urbane ă că acest procent va ajunge la
80% până în 2050. În condi ă treimi din
politicile ăsurile legislative ale UE afectează ora

ări comune, care
să aducă laolaltă toate nivelurile de guvernan ă. Acest
lucru ar permite elaborarea unei planificări strategice,
care să nu ă cont de frontierele administrative.

Este esen ă răspundă cât mai bine
nevoilor pe care le au ora ă numai în acest fel
pot fi atinse obiectivele-cheie ale Strategiei Europa 2020
în domenii precum favorizarea incluziunii sociale

ărilor climatice.
În prezent, cele două obiective principale ale agendei

urbane sunt:
o mai bună coordonare ă a politicilor UE,

astfel încât acestea să reflecte mai bine nevoile ora
ă ă a ora

ă ar trebui să reflecte obiectivele
globale ale UE ă vină în completarea politicilor
na

ă elaborarea de
noi norme europene nu ar fi varianta preferată.

Agenda urbană ar trebui să ofere o metodă de lucru
pentru abordarea principalelor provocări cu care se
confruntă ora ă promoveze schimbul de
bune practici, ceea ce va contribui la dezvoltarea ora

ţin

ţionale le ofer

ţilor interesate (inclusiv
autorit ţilor naţionale, regionale

ţionarea agendei urbane. Consultarea se va
desf

ţenii UE tr

ţiile în care dou

ţ

ţin

ţial ca politicile UE s

ţ

ţionale. Recent, participanţii la forumul CITIES au
transmis un mesaj clar, din care reiese c

De ce are UE nevoie de o agendă urbană?

�

�

Definirea domeniului de aplicare şi a centrului de
interes

Comisia Europeană,30/07/2014

UE face apel la ac

ătorii mai mari
ă putere

de negociere - un avantaj pe care îl valorifică în mod legitim.
Cu toate acestea, pe măsură ce puterea din industria alimen

tară s-a concentrat, acest dezechilibru a făcut ca întreprinderile
mici să fie supuse uneori unor practici comerciale neloiale.

De exemplu, unii parteneri comerciali puternici:
au refuzat să consemneze în scris termeni

ăr

ără preaviz ără un motiv
obiectiv justificat.

Deseori, partenerul mai vulnerabil decide să nu riposteze la
astfel de practici, pentru că, depinzând economic de partenerul
mai puternic, nu poate risca să- ă rela

ă un exemplu: un producător multina ăuturi
răcoritoare furnizează produse unui mic distribuitor. La lansarea
unui nou produs, îi solicită acestuia să î

ă, din lipsă de spa
ătorul amenin ă să sisteze livrarea celorlalte produse

aproape indispensabile pentru distribuitor. Mai mult, atunci când
distribuitorul încearcă să atragă aten ă noul
produs nu este prevăzut în contractul anual, producătorul
amenin ă că va rezilia contractul.

O parte din guvernele europene au pus deja în aplicare
măsuri care să prevină astfel de practici, însă nu toate.

Începând din septembrie 2013, UE încurajează întreprinde
rile să subscrie unui cod de conduită voluntar (Ini

ă se angajeze să dezvolte
rela

ă să
elaboreze o serie de principii de bune practică

ăre ă fie solu
ă decât prin proceduri

judiciare lungi

ă în prezent practicile
neloiale de teama eventualelor consecin

ători, unită
ă în acest sector, în care IMM-

urile sunt mai numeroase decât în aproape orice alt domeniu

ţiune pentru a proteja întreprinderile mici
din sectorul alimentar de practicile neloiale utilizate de unii dintre
produc

ţiile de afaceri, întreprinderile mari au mai mult

ţii esenţiale
au modificat unilateral costul deja stabilit al unor tranzacţii
au transferat riscuri disproporţionate p ţii contractuale mai

vulnerabile
au încetat relaţiile comerciale f

ţia de afaceri.
Iat ţional de b

ţiu, dar
produc ţ

ţia asupra faptului c

ţ

ţiativa privind
lanţul de aprovizionare), prin care s

ţii comerciale echitabile
ţiative, UE intenţioneaz

ţionate
prin iniţiative voluntare, mai degrab

ţialitatea
micilor întreprinderi care nu semnaleaz

ţe.
Lanţul de aprovizionare cu alimente include numero

ţi de prelucrare, distribuitori etc. În UE, peste 47
de milioane de persoane lucreaz

şi de supermarketuri.
În rela

şi condi

şi f

şi compromit

şi constituie un stoc din
produsul respectiv. Distribuitorul refuz

şi durabile.
În continuarea aceste ini

şi un set de
standarde minime pentru punerea în aplicare a acestora.

Se urm şte astfel ca tot mai multe cazuri s

şi costisitoare. În acest sens, organismele
independente de control ar putea proteja confiden

şi actori -
produc

-

-

.

�

�

�

�

Sprijinirea întreprinderilor mici

Comisia Europeană, 23/07/2014

În ultimii 60 de ani, inginerii au încercat s

-

-

ă combine
avantajele specifice avioanelor

ă în prezent, Boeing V-22 Osprey
este singura realizarea în acest segment aflată în
produc

ă bine în ni
ă. Avioanele pot zbura la mare înăl

ărcături grele, în timp
ce elicopterele pot ateriza

ă sau de un elicopter care poate zbura
la mare altitudine, de exemplu.

Elytron 2S este un nou proiect, pe configura
ă o aripă cu un design necon

ven ă
mai mare - mai ales în tranzi ă dintre zbor vertical

ă combine caracteristicile unui elicopter
ă fixă, pentru a răspunde cererilor de servicii

medicale de urgen ă, de căutare

ă, dar este de fapt o
varia ă care datează din primele
zile ale avia ă de către
pionierul Louis Bleriot, în 1907.

Potrivit proiectului sunt folosite două perechi de aripi.
O pereche este pusă în partea din fa ă pe fuselaj. O a
doua pereche este amplasată pe partea de sus a cozii.
Col ă

ă acestei forme,
for

ă aparatului mai multă putere
ă. De asemenea, ridicarea este cu

aproximativ 15 la sută mai mare fa ă de cea dată de
aripile conven

ă aceste caracteristici sunt neobi
ără precedent, potrivit producătorului, Elytron,

elementul nou al modelului 2S îl reprezintă perechea
suplimentară de aripi rotative montată la mijlocul navei
care con

ă din carbon compozit,
pe care l-a prezentat între 28 iulie

ă toamnă, Elytron va
adăuga unitatea propulsoare, motor de curse 450 CP tur
bo, ă să înceapă testele de zbor în 2015.

şi elicopterelor într-un
singur vehicul, dar, pân

şi israeliene.
Avioanele şi elicopterele performeaz şa lor

aeronautic
şi transporta înc

şi decola vertical şi efectua
manevre în spa

şi orizontal. Ultima realizare din familia de aeronave
gândite de compania Elytron în ultimul deceniu, 2S este
proiectat s şi unui
avion cu arip

şi salvare, taxiuri
aeriene şi explorarea petrolului.

Configura

şi spate sunt legate prin aripioare,
luând aspectul unei cutii strâmbe. Datorit

şi
greutate mai mic

şnuite, dar nu
f

şi propulsoarele.
Elytron a construit un model demonstrativ cu 2 locuri,

asamblate ca un corp de aeronav
şi 3 august la EAA

AirVenture Oshkosh 2014. În aceast

şi inten

ţie, fiind destinat doar forţelor armate americane,
japoneze

ţime, rapid,
pe distanţe lungi,

ţii foarte înguste. Situaţiile mai
complicate sunt atunci când apar locuri în care cerinţele
se suprapun, fie este nevoie de un avion care poate
ateriza pe vertical

ţie
tiltrotor, care încorporeaz

ţional pentru a crea un avion hibrid cu o performanţ
ţia dificil

ţ

ţia aripilor pare exotic
ţie pe un concept de arip

ţiei, atunci când a fost folosit

ţ

ţurile aripii din faţ

ţele sunt distribuite uniform prin intermediul structurii
de cutie, ceea ce ofer

ţ
ţionale.

Dac

ţin motoarele

ţioneaz

Micii furnizori de
alimente ar trebui proteja]i

Ora}ele europene de mâine
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Uniunea Europeană

ă a Ucrainei

a convenit asupra unui
pachet de măsuri restrictive suplimentare
semnificative care vizează cooperarea sectorială

ă. Aceste decizii vor
limita accesul la pie

ă
utilizare pentru utilizatorii finali militari,

ă lista recent extinsă
de persoane ă ă integritatea
teritorială

ături de suspendarea finan ării
BEI

ă dintre UE

ă Rusă

ător de petrol din Rusia,
Rosneft, gigantulului bancar Vnesheconombank

a respins demisia
premierului Arseni Ia

ăturarea, în februarie, a
pre

ăsurilor de
retorsiune după ce militarii Ucrainei au lovit teritoriul
rus de cel pu ă ori în perioada iunie si iulie,
arată un sondaj recent. Agen ă
87 la sută dintre responden ă

ă la sută au
declarat că Rusia ar trebui să folosească măsuri
diplomatice pentru a face astfel de incidente
imposibile în viitor. Sondajul a fost efectuat la
sfâr

ă

şi
schimburile cu Federa

şi reduc
accesul rus la tehnologii sensibile în special în
domeniul sectorului petrolier.

Acest pachet consolideaz
şi entit

şi suveranitatea Ucrainei, inclusiv aşa-
numi

şi BERD, restric şi comer
şi Sevastopol şi reevaluarea cooperarea

bilateral şi Rusia cu scopul de a reduce
nivelul de cooperare.

La scurt timp de la declara

şi VTB Bank OAO -
precum şi de firmei publice United Shipbuilding
Corporation.

Anterior, Trezoreria a impus sanc

şi
Concernului Kalashnikov, printre altele.

ştri.
Alegeri parlamentare anticipate în Ucraina sunt

aşteptate de la înl
şedintelui ales.

se opun m

ştiu
despre loviturile militare. Şaizeci şi nou

şitul lunii iulie, printre 1.600 de persoane din 130
de oraşe şi localit

ţia Rus
ţele de capital europene pentru

instituţiile financiare de stat din Rusia, impun un
embargo asupra comerţului cu arme, stabilesc o
interdicţie de export pentru produse cu dubl

ţi care submineaz

ţii "acoliţii", al ţ
ţiilor de investiţii ţ cu

Crimeea

ţia UE, SUA a impus
sancţiuni suplimentare Federaţiei Ruse ca urmare a
acuzaţiilor privind presupusa implicare a
Kremlinului în escaladarea crizei din Ucraina.

Trezorerie a venit cu noi sancţiuni asupra a trei
instituţii financiare majore din Rusia - Banca
Moscovei, Banca Agricol

ţiuni împotriva
celui mai mare produc

ţeniuk. Potrivit legislaţiei în
vigoare, demisia premierului ar fi antrenat automat
demisia cabinetului de mini

ţin nou
ţia VTsIOM a spus c
ţi au declarat c

ţi din 42 de regiuni din Rusia.

Sursa: Comisia European şi Agenă ţii

Rada Suprem

ţi ruCei mai mul şi

A intrat în vigoare, la 1 august, Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea ţei faţ
ţei domestice.

Documentul, intitulat ''Convenţia de la Istanbul'', deoarece el a fost deschis spre semnare în urm

ţ ţ ţuire (îndeosebi sexual ţ ţat sau
de mutil

şi lupta împotriva violen
şi a violen

şul din Turcia, oblig

ă de
femei

ă cu trei ani în
ora ă statele care l-au ratificat să ia măsuri specifice pentru lupta împotriva tuturor formelor de
violen ă fa ă de femei, indiferent că e vorba de hăr ă), de violen ă domestică, de mariaj for

ări genitale feminine.



Vând la Boc
ă

ăsări;
porci 80-130 kg, 10 lei/kg; vier
marele alb cu landras 160 kg, 1800
lei neg; scroafă gestantă în 3 luni,
150 kg, 1800 lei neg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând în Soceni vacă, 1200 €.
Tel. 0726-221978. (RR)

Vând în Boc

ă dreptunghiulară;
chiuvetă cu picior; ma ă de tuns
iarba pe benzină; tabletă Samsung.
Tel. 0735-935263. (RR)

Vând la Sacu purcei 3 luni, 30
kg/buc, 450 lei; 2 porci, 60-110 kg, 8
lei/kg; iapă 9 ani, 2500 lei neg; iapă
4 ani gestantă cu mânz de 5 luni,
2500 lei neg. Tel. 0732-982025 (RR)

Vând la Caransebe
ărba ă

de 150, 60 lei; borma ă la 12 V, cu
încărcător, 110 lei; tarozi metric 10 -
20 cu pasul de 1.5; burghie diferite
mărimi; boiler electronic cu încălzire
rapidă, 250 lei neg; chei fixe diferite
mărimi; bomfaier; cric cu prelungitor
lung

ă până
la 300 kg, 80 lei; triunghiuri reflecto-
rizante de ma ă; claxoane ma ă
la 12 V; cle ă cu nituri
de la 1.5 la 5 mm; tv alb negru

ă; dună de pene pt.
2 persoane, 100 lei; plapumă de
pene pt. 2 persoane, 100 lei; plapu-
mă de lână pt. 2 persoane, 100 lei;
saltea de burete de 1 persoană, 80
lei; aragaz cu 3 ochiuri pentru ie

ă verde; aragaz cu 3 ochiuri
ă de benzi-

nă; cărucior pentru câmp cu 2 ro
ă de spălat

Albalux 7. Tel. 0768-776073, 0720-
663621. (RR)

Vând la Vârciorova orgă
Yamaha, 250 € neg; moară de
măcinat pe 2 pale

ă
100 l, 1000 lei neg. Tel. 0769-
505842. (RR)

Vând la Zorlen ă de
culoare ro

ă de 9 ani,
gestantă în luna 2-a, 2800 lei neg.
Tel. 0744-504853. (RR)

Vând la Re

şa baloturi de
lucern şi baloturi de paie; şrot de
floarea soarelui; sorg pentru p

şa 15 familii de
albine, 500 lei/buc; 10 stupi tineret,
300 lei/buc; 5000 g propolis; 1000
kg prune, 2 lei/kg. Tel. 0755-042152.

Vând la Brebu boiler 300 l; 2
boilere 80 l; van

şin

ş 2 biciclete
b

şin

şi scurt pentru chei tubulare;
chei de reglat tache

şin şin
şte de prins tabl

şi
color în stare bun

şit la
iarb şi
cuptor, 120 lei neg; lamp

şin

şie, de 5 ani, 2700 lei; porc
130 kg, 9 lei/kg. Tel. 0255-232807.

Vând la Şoşdea vac

şi

ţi, 100 lei/buc neg; menghin

ţi; duroflex mic
Bosch; scripete cu funie, ridic

ţi;
motor electric de la ma

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

Vând la Dognecea cazan ţuic

ţu Mare iap

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

Vând televizor color, diagonala
56, 250 lei. Tel. 0762-378703. (RR)

Vând la Jena iapă de 10 ani,
roşie, 4500 lei. Tel. 0766-523636 (rr)

Vând sob

ţ neg. Tel. 0255-221036
dup

ţa congelator 5
sertare, 300 lei; ma

ţ
ţuri

neg. Tel. 0747-832171. (RR)
Vând la Gherteni ţel 2 luni,

înţ

ţar
sufragerie, 500 lei neg. Tel. 0355-
421080, 0727-758257. (RR)

Vând în Deze

ţuri neg. Tel. 0728-
861551, 0747-992622. (RR)

Cump ţe la kg, 9
lei/kg, sau la ochi. Tel. 0736-
097252. (RR)

Vând la Re ţa mobilier vechi,
250 lei; candelabru, 40 lei; dun

ă electrică cu 4 ochiuri,
cu cuptor, 300 lei; pălării bărbăte

ă de fier, 100 lei. Tel. 0255-
257476.

Vând mobilă veche. Tel. 0355-
411785, 0747-096075, 0771-
669426.

Vând tablouri goblen înrămate,
peisaje natură

ă ora 17.
Vând covor persan 2,5/3,5 m,

stare bună, 150 lei + carpetă pentru
canapea, 50 lei neg. Tel. 0255-
221036 după ora 17.

Vând dvd, satelit portabil digital,
combine muzicale, tv auto

ă, laptop Apple, aparate foto
teleobiectiv, radiouri mici, cd-uri etc.
Tel. 0772-215308, 0726-211340.

Vând flex, borma ă, circular
de mână, ferăstrău, drujbă electrică,
rindea electrică

ă hol deosebită,
canapea, scaune pliante, set
berărie, mobilă tineret, fotoliu
electric, masă de perete etc. Tel.
0772-215308, 0726-211340.

Vând frigider 60 l, fripteuze,
radiatoare, fierbător aburi, gril
electric, feliator, tacâmuri argintate,
ladă frigorifică, cazan 130 l, robot
bucătărie, oale inox etc. Tel. 0772-
215308, 0726-211340.

Vând în Re
ă de spălat

automată Indesit, 350 lei; pat
extensibil, 530 lei; haine de blană de
damă, mărimea 46-48, 200 lei/buc;
îmbrăcămin te pent ru femei
mărimea 48 ăl ăminte din piele
mărimea 37, pentru femei; pre

ărcat, tăura

ă 5 ani, 3 fătări, 15-18 l
lapte, gestantă, 2900 lei; purcei 3
luni, 500 lei; pre

ăr la Jena mielu

ă de
pene de gâscă, 130 lei. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând în Caransebe
ă, 450 lei. Tel. 0756-040911.

şti,
10 lei; coarne de cerb, 100 lei;
caset

şi bibelouri diferite
figurine. Pre

şi de
cas

şin

şi scule. Tel. 0772-
215308, 0726-211340.

Vând garnitur

şi
şin

şi înc

ş vi
ş, roşu cu alb, 800 lei.

Tel. 0721-209484. (RR)
Vând în Caransebeş col

şti 100 de oi pe
alese; vac

şi

ş rochie de
mireas

Vând la Doclin vacă 5 ani, alb cu
ro ă ultima lună, 4000 lei
neg. Tel. 0741-911366. (RR)

şu, gestant
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Vând vacă 8 ani, 3000 lei. Tel.
0736-389693. (RR)

Vând în Re ţa 3 jaluzele verti-
cale 2.10, 1.72, 1.24 m l ţime, în ţi-
me 2.00 m; canapea în stare foarte
bun ţin folosit

ţelan
pentru condimente, 12 piese; bate-
rie nou

ţ

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

ţigl

ţa cuptor electric
pentru pâine, 120 lei. Tel. 0749-
802683. (RR)

Vând în Re ţa dulap de haine
cu 2 u

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

Vând la Oraviţa materiale de
construcţii, fier beton, corniere din
fier, ţevi, cupru, plas

ţa Samsung Galaxy
S5, sigilat, în cutie, 400 €; mobil

ţionare, 250 lei;
ma

ţie, 350 €; ceasuri pendul

ţea de 1 an

ţel
de 2 luni, 3000 lei. Tel. 0735-
640763. (RR)

Vând la

ţuri neg. Tel. 0755-
940848. (RR)

Vând în Re ţa hot
ţesute la ţar

ţata Româ-
neasc

şi

şi hârtie
igienic

şi înc

Vând dulap cu 2 uşi, 100 lei;
dulap cu vitrin

şie 9 ani şi iap
şie de 3 ani, 4000 €, se

vând şi separat;

şi

şi
şi, format din 2 corpuri, 300 lei

neg; servant

şi greut

şi

şi culisante şi
oglind şin

şin

şin

şi 4
luni, 2500 lei.Tel. 0255-234541 (RR)

Vând la Ezeriş vac

Şoşdea 2 geamuri în 2
canate de lemn, mari, 1500x1750,
cu rulouri, 380 lei/buc neg; grâu şi
ov

ş porumb boabe.
Tel. 0768-228976. (RR)

Vând în Caransebeş pres

şi

ş
150 kg, 1500 lei. Tel. 0762-188929.

Vând juninc

ă ăl

ă, pentru case, pu ă,
530 lei; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; serviciu din por

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

ă, 30 lei; încărcătoare telefon,
5-10 lei/buc; aparate defecte pentru
piese: radio casetofon, aspirator;
veioză pentru birou, 10 lei; veioză
pentru dormitor, 10 lei; oglindă
rotundă, 25 lei; haină din piele
mărimea 44-46 ăl ăminte din
piele mărimea 37-38, pentru femei;
pre

ă, 100 lei. Tel. 0759-
017705. (RR)

Vând la Târnova vacă 7 ani,
gestantă luna 4-a, 15 l lapte, 2500
lei; iapă culoare ro ă
culoare ro

ă veche, 0.60
lei/buc. Tel. 0769-620614, 0355-
407438. (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

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

Vând în Re
ă

sufragerie culoare neagră, 800 lei;
dulap dormitor cu u

ă mare, 1000 lei; ma ă de
cusut Singer, manuală, în stare
perfectă de func

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

Vând la Goruia vi

ă 7 ani cu vi

ăz, 0.90 lei/kg. Tel. 0746-105860.
Vând în Timi

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

ă, 55 lei;
covoare ă, noi, din lână.
Tel. 0770-583533, 0355-804969 (rr)

Vând la Mâtnicu Mare tăura

ă Băl
ă, 2 ani, 3000 lei. Tel. 0255-

533722. (RR)

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1300 lei; sobe cu 350, 400

ă de călcat, 20 lei;
ma ă de spălat, 300 lei; frigider,
150 lei; boiler 5 l, 100 lei; chiuvetă
bucătărie, 30 lei; casetofon de
ma ă, 50 lei; televizor, 150 lei;
patine, 15 lei perechea; boxe 5+1
plus combină muzicală, 150 lei. Tel.
0724-477642. (RR)

Vând în Re
ă automată de spălat

Indesit, 450 lei. Tel. 0746-081232.
Vând în Re

ă pt. hol, 30 lei; mască pentru
vană, nouă, 100 lei; rochie de
mireasă, 400 lei; costum negru pt.
bărba ă plus 75 de
căr ă 2 persoane,
din lână, 180 lei; tv Schneider, 300
lei; tablouri pictate ămate, 100
lei/buc; masă tv, 200 lei; pre

ătate
recent, 2500 lei/buc. Tel. 0727-
056095. (RR)

Vând panouri umectare aer în
ciupercărie, dimensiuni 3 m lungime

ăl

ă, 4600 lei
neg. Tel. 0255-527039. (RR)

Vând la Sacu 3 porci, 140 kg, 10
lei/kg neg; iapă 9 ani, 2500 lei neg.
Tel. 0728-498677. (RR)

Vând cărucior copii, 90 lei,
Re

ă tânără, frumoasă,
blândă în localitatea Potoc, la pre

ăuni. Tel. 0722-630097.
Vând plantă Kiwi jenny „Actinidia
deliciosa” (soi autofertil) 50-60 cm
înăl

ă la maturitate până la -25
grade Celsius. Pre

ăl

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

ă interior, chiuvetă bună
fontă, televizor Funay, video, 3
apometre de bloc, radio, blugi 42-
44, încăl ăminte 38-39. Tel. 0770-
479559.

Vând mobilă dormitor Drobeta.
Tel. 0737-274332.

ă
perfectă stare, compusă din 8
corpuri: dulap cu 2 u ă cu
oglindă, corp pentru bibliotecă

şi
500 lei; mas

şin

şin

şi
şin

şi

şi înr

şi 2 m în şini
de înfoliat caserole, manuale, 650
lei/buc; 2 aparate aer condi

şi

ştale). Tel. 0742-573160.
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

Vând uş

şi, vitrin
şi 5

corpuri cu 2 uşi pentru haine. Tel.
0724-398138.

Vând matri

ţa televizor color,
450 lei; ma

ţa covor persan, 90
lei; covor persan, 450 lei; carpete,
20 lei/buc; candelabru, 100 lei;
oglind

ţi, 200 lei; bibliotec
ţi, 180 lei; plapum

ţuri neg.
Tel. 0751-847843. (RR)

Vând la Jamu Mare 15 familii de
albine, 600 lei familia. Tel. 0756-
658021. (RR)

Vând la Lugoj 2 vaci f

ţime, 1100 lei/buc; ma

ţionat
12000 BTU fiecare, 650 lei/buc. Tel.
0751-045964. (RR)

Vând la Doclin vac

ţa Tel. 0786-112763.
Vând iap

ţul
de 3000 lei. Tel. 0733-156508.

Vând p

ţime. Preţ 42 lei/buc (+17 lei taxe
po

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

ţ

ţe confecţionat
pavele, diverse modele, 4.000 buc.
Tel. 0729-837509.

Vând foarte ieftin mobil

Vând în Re ţa Vw Polo 1600
cmc, 1000 €. Tel. 0734-260815.

Vând Golf 3, an 1994, stare
perfect

ţ
ţ 1.250 € negociabil. Tel.

0743-738531.
Vând la Boc

ţie, 3300 € neg. Tel.
0742-992363, 0255-556239. (RR)

Vând la Oraviţa met erbicidat
românesc pe 2 roţi, 1200 l, 800 €
neg; tractor Volvo, 45 CP, motor
Perkins în 3 pistoane, 2600 € neg;
c ţ ţi de lemn, 200 €
neg. Tel. 0767-791282, 0762-
179725. (RR)

Vând în Caransebe

ţie, an 2003,
poate fi v ţa, pe str.
Cerna nr.3, 900 € neg. Tel. 0355-
415095. (RR)

Vând în Bolva ţa un Cielo din
96, înmatriculat, motor 1.5 pe
benzin

ţelu Ro

ţi cu jante aduse din Germania, pe
13, 14, 17

ţari Golf Break
recent adus, an 1995, 90 CP,
motor in

ţa semiremorc

şi

şi fa

şa tractor Interna-
tional, 53 CP, adus recent din Italia,
înscris în circula

ş un Rover
414 pe benzin

şi
geamuri electrice, volan reglabil,
acte la zi, înscris pe persoan

şi

şni

şu Golf 3, an
1995, 170.000 km, motor de 1.9
TDI, 90 CP, motorin

şi 18, 300 lei-400 €. Tel.
0754-577166. (RR)

Vând la B

şi

şi, maşin
şov, 4x4,

neînmatriculat, cu acte, 800 € neg.
Tel. 0757-311013. (RR)

ă, acte la zi, fără accidente,
trapă, încălzire în scaun, volan
reglabil, frâne spate ă pe disc
etc. Pre

ăru ă rustică, cu ro

ă, motor 1.4, consum
5%, închidere centralizată, oglinzi

ă fizică,
taxa nerecuperată, an 1997, 1500 €
neg. Tel. 0741-330588. (RR)

Vând Dacia cu injec
ăzută în Re

ă, 600 € neg. Tel. 0745-
792179. (RR)

Vând la O

ă, consum 4%,
fără climă, recent înmatriculat, taxă
nerecuperată, acte la zi, impecabil,
2200 € neg, asigur înmatricularea;
ro

ău

ă, înmatr iculat , taxă
nerecuperată, 2100 € neg. Tel.
0754-577166. (RR)

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

Vând în Re ă
pentru tractor cu o singură axă,
basculabilă, 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

Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu
175x70x14, 250 lei; cauciucuri de
vară plus jante 195x70 R5PC, 600
lei. Tel. 0724-477642. (RR)

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
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28 i 136.9924
29 i 137.4806
30 i 137.0748
31 i 137.3685
1 august 136.7028
4 august 137.3511
5 august 137.2915
6 august 137.8188

ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014
ulie 2014

2014
2014
2014
20147 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 67 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6

7 Iulie - 6 August 20147 Iulie - 6 August 2014

Vând colţar sufragerie, în stare
bun

ţ 100 lei neg.
Tel. 0740-619914.

Vând ma

ţar catifea

ă. Tel. 0766-256692.
Vând aparat electric de bărbierit,

model Braun 130. Pre

ă de spă la t
automată, pat extensibil, paltoane,
pardesiuri ă nr. 37-38,
două paltoane blană (urson) nr. 48.
Tel. 0747-832171.

Cumpăr combină frigorifică. Tel.
0747-832171.

Vând mobilă bucătărie suspen-
dată, din nuc

ă Universalul Vechi. Tel.
0355-411682, 0733-594473.

ş in

şi pantofi dam

şi col şi cuier.
Tel. 0355-411682, 0733-594473.

Vând 2 locuri de veci la cimitirul
de lâng



Firmă multina ă în industria furajeră

ă ă sau limba română
ă nivel avansat

Experien ă în produc

ă
Experien ă în industria furajeră
Cunoa

ă trimită cv-ul la adresa: hsa@hsa.ro,
Tel: 0742.552.473

ţional

, în fabrica din Caransebe

Cuno ţe de limba român

ţ ţie

Studii finalizate în agricultur
ţ

ţi sunt rugaţi s

ANGAJEAZĂ
Supervizor producţie
ŢE:

Constituie avantaj:

ş.

ştin şi limba maghiar şi
limba englez

şterea programului SAP
Cei interesa

CERIN
�

�

�

�

�

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A ugus t

RE

39

ŞI

Ş:

ŞU:

ŢA:

ANINA:

ŢA:

ŢELU RO
Ţ

administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare): 1;
asistent medical generalist: 1; buc

ţar: 2; instalator instalaţii tehnico-
sanitare

ţele: 1; zidar rosar-tencuitor: 2; zugrav: 2;
electrician de întreţinere ţii: 1; fasonator mecanic

(cherestea): 1; gaterist la t

ţ
agent control acces: 1; agent de securitate: 1; barman:

1; merceolog: 1; muncitor necalificat la demolarea cl
ţ

ţii: 1;

ătar: 1; călcătoreasa lenjerie: 3;
consilier juridic: 1; controlor calitate: 4; dulgher (exclusiv restaurator):
1; dulgher restaurator: 1; faian

ător comercial: 2; operator calculator
electronic

ăiat bu
ă: 1; ă

de mare tonaj: 1; spălător vehicule: 1;

ădirilor, căptu ărie, placi mozaic, faian ă, gresie, parc: 1;

ădirilor, căptu
ărie, plăci mozaic, faian ă, gresie, parc: 1; ă

de mare tonaj: 1;

şi de gaze: 1; lucr
şi re

şi repara
şteni: 1; legator de sarcina: 1; motorist

la motoagregate şi maşini în silvicultur şofer autocamion/maşin

mecanic utilaj: 1; muncitor necalificat la demola-
rea cl şeli zid

şeli
zid şofer autocamion/maşin

miner în subteran pentru construc

CARANSEBE

ORAVI

O
TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 06.08.2014

Domn 40 ani , manierat ,
prezentabil, 1,85 m, 80 kg, recent
venit din SUA, doresc cuno ţ

ţ

ţii. Tel. 0763-330732.
Pensionar 70 ani, caut doamn

ţat, f
ţii, doresc relaţie cu o doamn

ţie serioas

ţie serioas

ştin
şoar

ştin
şin

şi
copil. Tel. 0747-645680.

B

ă cu
doamnă (domni ă) până la 35
ani, pentru căsătorie. Tel. 0740-
142871.

Doamnă 62 ani, 1,70 m, 70 kg,
doresc cuno ă domn 55-65 ani,
sănătos, cu ma ă, iubitor de
drume

ă
65-70 ani să locuiască la mine,
nefumătoare. Tel. 0756-334605,
0355-420190.

ără
obliga ă
maxim 45 de ani, se poate să aibă

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

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

Domn 43 ani, divor

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

Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.

Caut o femeie care să aibă grijă
de o bătrână în zona Luncă, Reşiţa.
Tel. 0355-407706. (RR)

Îngrijesc, în Reşiţa, bătrâni cu
probleme grave de sănătate. Tel.
0355-805646. (RR)

Caut loc de muncă în Reşiţa, în
Govândari, îngrijesc copii. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747-
468797. (RR)

Îngrijesc, în Reşiţa, copii ce
merg la grădiniţă/şcoală sau
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Ofer spre închiriere, din Oţelu
Roşu, limuzină albă pentru nunţi,
botezuri, 50 €/h. Tel. 0754-577166.

Îngrijesc bătrâni 24/7 în ţară. Tel.
0740-914564. (RR)

Caut văcar sau cioban, ofer
salar atractiv şi condiţii bune. Tel.
0727-056095. (RR)

Societate comercială angajează
magazioner, bucătari, ajutor de
bucătar, muncitori necalificaţi. Tel.
0724-200028, 0355-423846.

Caut femeie pentru langoşerie.
Tel. 0745-205895.

Pregătesc dosare pentru elibe
rarea diplomelor de carte Facultatea
Spiru Haret. Tel. 0727-505315.

Tund câini: tuns, spălat, coafat,
tăiat unghii etc. Reşiţa. Tel. 0786-
112763.

Îngrijesc persoane în vârstă la
domiciliul lor. Mătur scări de bloc.
Rog seriozitate. Tel. 0753-349185.

Execut lucrări de zidărie zugră
veli şarpante instalaţi termice şi
sanitare int-exterioare gresie faianţă
podele termoizolaţi preţuri rezona
bile. Tel. 0741-624238.

ţa. Tel. 0355-804182.
ţa, în

Govândari, îngrijesc copii sau
b

-

-

-

Primesc fete în gazd

Caut loc de munc

ă. Tel. 0729-
115691.

Caut femeie pentru suprave-
ghere persoană în vârstă, zona
Triaj, program săptămânal variabil.
Tel. 0770-479038.

Caut îngrijitoare permanent
pentru bolnav cu handicap neuro-
fizic. Ofer 700 lei, masă, cazare

ă dacă este cazul. Tel.
0740-619914.

Tânăr 45 de ani doresc să
găsesc de lucru în orice domeniu, în
Re

ă în Re

ătrâni. Tel. 0355-415185, 0786-
483218, 0747-468797.

Caut în Câlnic pensionar cu
pensie mică pentru colaborare. Tel.
0255-210535.

şi
carte de munc

şi
şi

Transport persoane în Austria,
Italia

Caut b

şi Germania. Pre

şi salariu negociabil. Tel.
0255-261119, 0786-766216.

ţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ărbat pentru ajutor în
gospodărie, la sat. Ofer cazare,
masă

V nd pel Tigra Twin Top
2007

3. 0729-960060

â O din
, decapotabil cu hard top,

diesel, stare impecabil

ţ
200 €. Tel. .

ă
ă, spoiler

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

Vând la Vârciorova Dacia 1310,
250 € neg; baterie de Dacia, 65 Ah,
100 lei neg; 2 electromotoare pentru
Dacia, 100 lei neg; telescoape spate
de Dacia, 100 lei neg; planetare fa

şa-
pament mijloc Dacia; bra

şi 2 locuri, înmatriculate,
f şi asigurare; 2 Opel
Vectra A din 93, înmatriculate pe
Caraş, acte la zi, 1100 respectiv 360
€ neg. Tel. 0769-505842. (RR)

şi

şi 14

şi 2.0 l, BMW
seria 5, Volkswagen Touareg an
2000, 120 lei/set; cauciucuri moto,
50 lei/buc; casc

şi

şin

şi

şi var
şi b

ţ

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

ţu Mare cositoare
Carpatina în stare de funcţionare,
300 €. Tel. 0255-232882. (RR)

Vând în Re ţa motociclet

ţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinut

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

ţa 4 jante tabl

ţa motociclet

ţa Ford Mondeo, an
2002, cutie automat

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

ţoli, 50 lei/buc; cauciucuri de
iarn

ţi,
250 lei/buc; cositoare pentru sta-
dion, pe benzin

ă
Dacia 1310, 100 lei neg; tobă e

ă, 2 bucă
ă

damă, 150 lei neg. Cumpăr bicicletă
fitness. Tel. 0725-088890. (RR)

Vând la Dognecea 2 Dacia Pa-
puc, cu 5
ără verificare

Vând la Zorlen

ă
Suzuki GS 500E de stradă, 46 CP,
24.000 km rula

ă în garaj, 1300 € neg;
motocic leta Honda CM400T
chopper, 43.000 km, neînmatricu-
lată, 1000 €; 4 ro

ă de
rezervă completă pentru Mercedes
Vito, 150 lei; portbagaje auto pentru
biciclete, 70 lei/buc; jante tablă pe
13

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

ă moto nouă
Probiker, 200 lei; 2 portbagaje
laterale pentru motocicletă, din fibră
de sticlă, foarte frumoase, 150 lei
perechea. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând în Re ă în
patru găuri pentru Ford Focus,
Mondeo, 195x65x15, 250 lei neg; 4
cauciucuri 195x65x15 M+S, 250 lei
neg; 4 cauc iucur i de vară
155x65x14, 250 lei neg; Opel Agila,
an 2004, climă, 86.000 km, 1000
cmc, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 2150 € neg; Ford
Focus turbo-diesel, 1800 cmc, an
2003, climă, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 3600 € neg. Tel.
0751-187503. (RR)

Vând 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 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)

Cumpăr la Deta tractor U650
defect. Tel. 0741-190201. (RR)

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.

Vând grap
şi plug de fier, 300 lei; c

ă de fier după tractor
ăru ă pe cau

ciucuri, 600 lei. Tel. 0762-378703.
ţ -

Vând în Timiş despoitoare
porumb. Tel. 0768-228976. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare Aro 244,
motor Braşov, repara

şte microbuz
Fiat Ducato de marf

şi nerecuperat

şti 2 semiremorci
pentru tractor, 2000 respectiv 2500
lei. Tel. 0728-829946. (RR)

Vând la Reşi

şinie, an 2000,
500 € neg; biciclet

şi nerecu-
perat

şi cer seriozitate.
Tel. 0751-908057.

Vând Fiat Stilo a.f. 2001, euro 4,
106.000 km, maşinp de garaj, pre

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

şi informa

ţie capital

ţionare, acte la zi,
850 € neg. Tel. 0722-400799. (RR)

Vând la Comorâ

ţional

ţa Dacia Super
Nova din 2002, verde metalizat,
stare bun ţionare, 400 € fix.
Tel. 0255-233923. (RR)

Vând microbuz Mercedes-Benz
Vito an 2001, tax

ţie, vi

ţie intabulat

ţul de 1000 lei. Mai am de
vânzare 2 buc. b

ţul de 200 € ambele
b

ţionabil ţ 400 € negociabil,
înmatriculat

ţ
2650 € neg. Tel. 0745-974507.

Vând Matiz, a.f. 2006, 11.800 km
rulaţi. Tel. 0737-274332.

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.

ă,
4x4, cauciucuri antiderapante,
piese de schimb, radiat, 1000 € neg
sau schimb cu miei sau oi; ATV cu
motor de 3500 cmc, 600 € neg;
motoscutere, 250-500 €. Tel. 0762-
188929. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare Opel
Astra din 1992, motor 1.6, în stare
perfectă de func

ă, an 2000,
înmatriculat recent, taxa de poluare
plătită ă, 2950 € neg;
tractor U650 din 1990, stare
excep ă, 3200 € neg. Tel. 0766-
526983. (RR)

Vând la Vărădia Dacia Break an
1998, stare bună, culoare albastră,
piese de schimb, 590 €. Tel. 0764-
066387. (RR)

Vând la Deze

ă de func

ă nerecuperată,
înscris pe România, 3500 € neg;
Dacia pe injec

ă pentru femei,
150 lei neg. Tel. 0754-812188. (RR)

Vând Vw Passat break, tip
limuzină, înmatriculat, an 2005, itp
2016, taxa plătită, km reali, accept
orice test, 5800 €. Tel. 0728-
813340.

Proprietar vând garaj în Govân-
dari, Micro 2, construc ă,
proprietar pe teren, 13,5 mp, 8800 €.
Tel. 0771-533291.

Vând Ford Courier, 5 locuri, an
1999, 1299 cmc, 113.000 km, folii
omologate, taxa plătită

ă, 1200 €. Tel. 0723-418987.
Vând plug 3 brazde pentru U445

la pre
ăi pentru Fiat în 4

pistoane la pre
ăi U550 Fiat. Tel. 0764-887606.

Vând Dacia Nova în stare
func ă, pre

ă, ofer

ă România.
Comenzi

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

ăsătorie. Tel.
0725-348218.

ştinţ
ţii, maxim 52 ani, pentru

prietenie, eventual c
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Crâmpeie din istorie despre primul edificiu teatral din spa]iul culturii române}ti,
Teatrul Vechi "Mihai Eminescu" din Oravi]a

Veche reşedin şul Oravi

şi muzic şi
au priorit şul de pe C ş func

şi
arhitectur

şte cu istoria
muzicii şi teatrului. Teatru din Oravi

şi muzic şi Dimitrie
Constantini, macedoromâni (aromâni), primul economist
renumit, primar al oraşului între 1804-1821, cel

şadar, a dep şit limitele unei
importan

şi solicitat la
vremea aceea, aplic

şele lui Ieronimus Platzger", precizeaz

şi în şan
şi alm

ş este
8). Este vorba despre o pies

ş este 10) cu piesa lui Friedrich Wilhelm
Ziegler, „Cununa de lauri sau puterea legii”.

La fel ca şi în cazul primului afiş, nu se reg
şi nu cele ale actorilor care le-

au întruchipat pe cea mai veche scen

şi-a
avut alt loc de sediu iar cl

şi nici în organizarea
interioar

şi fiindc

şi Ciclova Montan
şteni care au adus cu atelajele lor în special granodiorit

de la Maidan, pentru parter şi tuf calcaros de la Ilidia pentru
etaj.

Zidurile masive, au între 70-90 cm grosime, rezemate
pe stânca dealului, iar la execu

şi exprimare tehnic-
artistic

ştrilor care substituie
sugestia anticului areostil, la bolt

şedin şoara, duce la demontarea
candelabrului şi transportarea lui în municipiul de pe Bega.
În locul lui, dar imitându-l pe cel care a fost demontat şi
care a stat în cl

şi azi la teatrul or

şi din balconul au înlocuit un sistem de lavi

ştigul ob

ştigurile

pentru achizi

ş dar
şi a altor iubitori de cultur

şi se încheie la 24 noiembrie 1872.
Din banii ob

şi permit şarea repara

şi
ştilor de pe

Bârzava, unde avea mul

şapte decenii de activitate
stau, firesc, sub semnul multiculturalit şi va
continua aşa pân

şi context al
"convergen

şi muzica
fac cas

şi consacrat
şe ale

continentului pe scena or
şi spectacolele acestuia sporea tocmai reclama, în

leg

şluiesc
între zidurile primul edificiu teatral din spa

şti, Burgtheater-ului unicat, azi Teatrul Vechi "Mihai
Eminescu" din Oravi

ţ ţinutului, ora ţa a fost un
habitat al dinamicilor vieţii cultural-spirituale, dup

ţa.
"Tradiţiile spectacolului de teatru

ţile în ora ţionând un edificiu
pentru teatru înc

ţiul culturii naţionale la acea
dat

ţiul culturii naţionale.
Aici istoria ţinutului or ţean se împlete

ţa este primul edificiu
teatral din spaţiul românesc, prima cl ţie
cultural

ţii bogate în Banatul
Montan.

Dup ţie a diletanţilor are ca obiectiv
ridicarea unui edificiu pentru a g

ţii Ion

ţia
otoman ţia, a

ţe strict locale.
Teatrul s-a zidit pe terenul „Goldberger Gewerkschaft”.

Terenul fiind donat c

ţa locului tot ceea ce înseamn
ţe, proiecte inspirate de modelul

vienez în plan
ţa

O idee privind inaugurarea în iulie dar lucrurile se
amân

ţean, avea s ţinutul c

ţilor locali are loc în 7 octombrie 1817 (data
imprimat

ţean nu

ţiilor.
Încadrând perfect cl

ţiului la nivelul
suprateran, acesta a fost consolidat în mod voluntar, de
ţ

ţia iniţial
ţ

ţada principal

ţean.
Sala mare este argumentul esenţial c

ţean, ne afl ţa unei bijuterii arhitectonice a
barocului vienez sau barocul târziu.

Scena, cu o prim
ţii pentru necesit ţi

scenografice.
La reparaţiile care au durat, cu mari intermitenţe, între

1953-1962, un ordin al oficialit ţii comuniste din regiunea
Banat, cu re ţa în Timi

ţean.
De la reparaţiile din 1893, scaunele mecanice din sala

mare ţe care se
v

ţa,
a fost realizat

ţenii au ca oaspeţi
pe actorii trupei lui Kreibig care joac

ţinut la spectacol pentru asigurarea unui fond de
recuzit ţii
locului.

În octombrie 1852, la 35 de ani de existenţ ţia
primea cea dintâi vizit

ţ ţi, ea oferind câ

ţionarea de instrumente muzicale necesare
trupelor care colaborau cu teatrul local.

Reparaţiile din 1872 sunt contribuţia întregului ora

ţinuţi pe spectacole administraţia local
ţiilor în urma

c ţ
ţel de Re ţa din reţeta „24” din

care, mai târziu, Eiffel va comanda speciali
ţi prieteni ingineri, pentru a ridica

prima parte, de la baz

ţii active

ţelor Banat-Europa (Mitteleuropa)" au loc
numeroase spectacole muzicale cu ansambluri
profesioniste.

În perioada interbelic

ţie au fost oferite pân

ţa european ţii
culturale în zon

ţa numeroaselor trupe din marile ora
ţean

ţinut b ţean în care mentalitatea
armoniei interetnice o luase cu mult înaintea altor provincii
ale fostului imperiu", sublinia istoricul Ionel Boţa.

Acestea sunt câteva crâmpeie de istorie ce s
ţiul culturii

române
ţa.

ă a
ă cum

sublinia în scrierile sale istoricul locului, Ionel Bo
ă din Banat î

ă ăra
ă de la 1817", azi Teatrul Vechi "Mihai

Eminescu", primul din spa
ă. Teatrul Vechi, monument unicat de istorie

ă, fondat la 1817, a fost prima clădire a genului
din spa

ăvi

ădire cu destina
ă iluminată de lămpi cu acetilenă, multă vreme un

mijloc de cultivare a limbii, are tradi

ă 1800, o asocia
ăzdui spectacole de teatru

ă. O comisie include pe fra

ălalt istoric.
Un cercetător din perioada interbelică nota că teatrul

era gata la 1816.
În însemnările lui Ionel Bota, clădirea ar fi fost , de fapt

gata (clădirea zidită), încă din toamna lui 1815.
E lansată chiar ideea finalizării edificiului teatral, care

să fie gata pentru inaugurare în 1817, când întreg Banatul
sărbătorea centenarul eliberării de sub administra

ă. Institu ă

ătre o aromâncă. "Arhitectul proiectant
este un alt aromân, Ion Niuny care solicită colegului său din
Viena, Ieronimus Platzger, să copieze organizarea
interioară a Burgtheater-ului din capitala Imperiului. Iar
Francisc Knée, un pictor foarte cunoscut

ă la fa ă
note, date, idei, schi

ă
Ionel Bo

ă până în toamnă fiindcă atunci, în prima săptămână
din luna octombrie, familia imperială aflată într-un traseu
transilvano-bănă ă ajungă ără

ăjan. În fapt, primul spectacol este montat pe scena
teatrului la 5 octombrie 1817 (data imprimată pe afi

ă în trei acte „Die beschämte
Eifersucht” („Gelozia umilită”). Al doilea spectacol al
diletan

ă pe afi

ăsesc decât
numele personajelor piesei

ă stabilă din cultura
română.

Ca elemente artistice Teatrul Vechi are un stil baroc cu
elemente simplificate.

Este o mărturie peste timp fiindcă, spre deosebire de
altă clădiri (Sibiu, Oradea, Arad) teatrul orăvi

ădirea nu s-a modificat de la
inaugurarea sa, nici la exterior

ă a spa
ădirea în peisajul zonei, ă

adâncimea gropii tehnice presupunea un efort colectiv
impresionant pentru aducerea spa

ăranii din satele aflate în jurul urbei precum Maidan, Ilidia,
Ciclova Română ă, Agadici, Răchitova,
Bro

ă s-a folosit piatră
necioplită, nefasonată, fără provenien ă omogenă.

Un alt detaliu de consemnat este fa ă,
demarcată de trei zone care sunt lucrate diferit ca
ornamentică, zidărie, impresiuni

ă
Tipic barocă este arcatura balu

ă exterior fiecare coloană
fiind lucrată atent, în stilul "mixtum compositum", scrie
istoricul orăvi

ă, vizitând teatrul
orăvi ăm în fa

ă modernizare în 1872, are o serie de
elemente auxiliare, instala ă

ă

ădire din 1920, firma „Guban” realizează
altul, cel existent ăvi

ăd într-o fotografie din 1872, fiind realizate probabil de
firme din Viena, dintr-un lemn exotic, amarant.

Butaforia, simbolul pete veacuri al tearului din Oravi
ă până la 1893, probabil, din gesso-ipsos,

grund italian folosit la edificiile culturale "model Bibiena".
Privind dinspre scenă avem impresia generală a "unui

triumf al artei barocului vienez".
În ultima săptămână din octombrie 1822, la cinci ani de

la intrarea în activitate a teatrului, orăvi
ă mai multe piese

scurte, între care „Ceasul de seară”, lucrarea lui Aug. de
Kotzebue, celebră atunci în epocă. Actorii donează
câ

ă necesar spectacolelor montate de diletan

ă, institu
ă a Josephinnei Gallmayer,

cântărea ă originară din aceste păr

ă din provincie ori din imperiu.
Aniversarea a 55 ani are loc printr-o stagiune care se

deschide la 5 octombrie
ă

putând să- ă declan
ărora structura de rezisten ă a clădirii, până atunci din

lemn, e consolidată cu o

ă la jumătate, a celebrului turn
parizian.

Aniversările din 1887, la
ă

ă în 1960.
La capitolul muzicii au loc în acela

ă, în continuare, teatrul
ă bună.

Spectacole de excep ă în 1960,
perioada despre care am spicuit în acest articol.

"Importan ă, chiar înaintea priorită
ă, îi este conferită ă ca atare de

prezen
ăvi ă. Cu fiecare ansamblu

teatral
ătură cu publicul elevat, un public educat artistic-

cultural, într-un ănă

ălă

Franţ Elena


