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Imobiliare
Vând apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
parţial, etaj 2, zona Luncă, în
spatele Facultăţii Eftimie Murgu.
Preţ negociabil 28.000 €. Tel. 0721749143, 0744-392317.
Vând casă 4 camere, garaj,
Stavila, Reşiţa, str. Carasului nr. 9.
Tel. 0747-059557.
Vând casă cu etaj, mobilată, preţ
negociabil. Tel. 0355-426322.
Vând casă 4 camere, centrală,
termopane, curte, zonă liniştită,
50.000 € neg. Tel. 0747-059557.
Vând casă cu etaj, 4 camere, 2
băi, bucătărie, cameră sufragerie,
atelier de lucru, centrală gaz, curte
acces auto, termopane noi, izolat
termic. Imobil situat în zona
Indesire, 5 minute de Facultate. Preţ
76.000 €. Tel. 0745-481773.
Vând apartament 2 camere,
centru Reşiţa. Tel. 0355-411785,
0747-096075, 0771-669426.
Vând casă, zona centrală, 6
camere, termopane, laminate,
modernizată, centrală proprie. Tel.
0728-972294, 0732-405075.
Vând apartament 2 camere,
centru Reşiţa. Tel. 0747-096075,
0771-669426.
Vând urgent casă 2 camere,
garaj curte, grădină + apartament 3
camere, bucătărie, baie, apă, gaz,
curent, toate separat, curte comună.
Tel. 0723-896992.
Vând casă, zona Muncitoresc,
cu etaj, stare bună, termopan,e 4
camere, baie, bucătărie (gresie şi
faianţă), fundaţie stâncă, rezistentă,
167 mp + 200 mp curte şi grădină.
Tel. 0733-763259
Vând apartament 2 camere, etaj
1, Govândari, îmbunătăţiri, parţial
mobilat, sau schimb cu casă. Preţ
22.500 € neg. Tel. 0724-761770.
Vând casă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faianţă, anexe, grădină 1400 mp
închisă cu gard, curte, pomi
fructiferi, 12.000 € neg sau schimb
cu garsonieră sau apartament 2
camere, ofer diferenţa. Tel. 0355883833, 0766-411829. (RR)
Doresc să închiriez, în Reşiţa,
garsonieră, apartament sau casă.
Tel. 0758-266309. (RR)
Vând la Cara şova cas ă 4
camere, 2 coridoare, salon
neterminat, curte mare, grădină,
60.000 €. Tel. 0753-764327. (RR)
Vând în Moldova Veche casă şi
teren de 500 mp, cu ieşire la
Dunăre, 6000 € neg. Tel. 0744247417. (RR)
Vând la Reşiţa, Moroasa 2, vilă 8
camere, complet mobilată, plus o
casă lângă vilă, 120.000 €. Tel.
0355-427473. (RR)

Vând apartament la casă, 3
camere, 8500 € neg. Tel. 0729826042, 0355-425627. (RR)
Vând în Reşiţa, pe drumul
Lupacului, teren intravilan 1000 mp.
Tel. 0734-089345. (RR)
Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie şi bucătărie faianţate
plus gresie, mobilată, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, moară de
măcinat, circular, cazan ţuic ă,
grădină mare cu pomi fructiferi în jur
de 700 mp, ferită de inundaţii,
locuibilă imediat, 15.000 € sau
schimb cu garsonieră în Timişoara
sau casă în jurul oraşului Timişoara
până la 30 km. Tel. 0731-306659,
0721-157588. (RR)
Vând la Deze şti cas ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)
Vând casă în Gherteniş, la nr.
310, nouă din 2003, din cărămidă
arsă, compusă din 3 camere, bucătărie, 2 holuri, şopru, fântână,
anexe, grădină 12 ari, zonă neinundabilă, 500 m de şosea, 15.000 €
sau schimb cu garsonier ă în
Timişoara. Tel. 0730-685975. (RR)
Vând casă în Ezeriş, pe strada
principală, are curte şi grădină,
20.000 € neg. Tel. 0255-235364. (rr)
Vând la Anina casă 4 camere,
bucătărie, 2 holuri, baie, cămară
alimente, anexe, grădină, 9500 €
neg. Tel. 0255-241029. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă din cărămidă arsă cu 3
camere, baie, bucătărie, grădină cu
pomi fructiferi şi vie, bazin cu peşti şi
nuferi, 37.000 € neg. Tel. 0737274332. (RR)
Vând în Lugoj, în Micro 4,
apartament 2 camere, centrală,
termopane, 23.000 € neg. Tel. 0732462909. (RR)
Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat şi utilat, parter, 47.000 € neg
sau schimb cu apartament sau casă
în Caransebeş. Tel. 0722-551615.
Vând în Bocşa 1, str. Bocşa
Nouă nr. 7, casă compusă din 3
camere decomandate, bucătărie,
baie, holuri, pivniţă, garaj în curte,
apă, gaz, curte şi grădină, suprafaţă
totală 644 mp, 25.000 € neg; în
spatele grădinii un teren arabil de
7130 mp, 1.50 €/mp. Tel. 0355422897, 0771-218601. (RR)
Vând în Secu o casă cu 4
camere, bucătărie, 2 coridoare, baie
cu hidrofor, termopane, gresie,
faianţă, grădină, construită din
cărămidă arsă, suprafaţa totală
1500 mp, 30.000 € neg. Tel. 0727883116, 0255-216061. (RR)
Vând la Oraviţa magazie de
cereale, 40 m lungime, pe 3 nivele,
25.000 € neg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)

Preţ 1,5 lei
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Vând în Buziaş apartament 2
camere, decomandat, 56 mp, etaj 2,
construcţie cărămidă, 2 apartamente pe nivel, situat pe mijloc,
mobilat total, încălzire proprie, boxă
din construcţie, cheltuieli mici, zonă
de vile, neinundabilă. Preţ 26.500 €
neg. Tel. 0741-685778.
Am în Reşiţa un spaţiu de
închiriat. Tel. 0355-807961. (RR)
Vând casă în Bocşa, str. Ion
Creangă nr. 32, compusă din 2
camere, bucătărie, cămară mare,
fântână în curte, curte şi grădină în
jur de 1400 mp, nu este racordată la
gaz şi apă, 23.000 € neg. Tel. 0740770047. (RR)
Vând la Şemlacu Mare casă 2
camere, dependinţe, anexe, curte,
grădină, 12.000 € neg sau la schimb
cu o garsonieră la Reşiţa. Tel. 0758404837. (RR)
Închiriez casa în Bocşa Montană
la strada principală. Preţ 50 €.
Contact tel. 0773-586068 sau
adelatelechi@yahoo.com
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă 3 camere, bucătărie,
bucătărie de vară, beci, anexe,
45.000 €, sau închiriez pentru firmă.
Tel. 0765-637290. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere, bucătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2 băi, 2
balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
25.000 € neg. Tel. 0770-546592. (rr)
Vând la Bărbosu casă 2 camere,
bucătărie, cămară, 2 grădini cu pomi
fructiferi, 10.000 € neg. Tel. 0744381141. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc pe centură, casă 6 camere,
încălzire centrală, gradină, pomi,
viţă de vie, curte mare, garaj, actele
la zi, 69.000 €. Tel. 0255-218141 (rr)
Vând în Izgar casă compusă din
2 corpuri, 1 corp are 2 camere mai
mari, hol închis şi loc de baie, al 2lea are 3 camere mai mici, hol
închis, anexe, fântână în curte,
suprafaţa totală 1535 mp, la 500 m
de şoseaua principală, locuibilă
imediat, 15.000 € neg. Tel. 0737565825. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 camere, decomandat, gresie, faianţă, podele laminate, termopane, centrală,
izolaţie interioară, uşile schimbate,
renovat recent, 30.000 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolat, 22.000 €. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Intim,
apartament 3 camere semidecomandat, 32.000 €. Tel. 0724477642. (RR)
Ofer spre închiriere în Reşiţa, pe
str. Molizilor, spaţiu de închiriat, 35
mp, actualmente funcţionează ca
magazin alimentar mixt, dotat cu
spaţii frigorifice, rafturi, climă. Tel.
0740-085778. (RR)
Închiriez în Reşiţa, în spate la
Renk, lângă izvor, sălaş, are casă 2
camere, grajd pentru animale, pomi
fructiferi, suprafaţa terenului este
1,2 ha, preţ 100 € lunar. Tel. 0740085778. (RR)
Vând la Plugova casă 4 camere,
renovată, mobilată, apă în casă,
laminate, teracote, beci, curte,
grădină, magazie mare, 18.000 €
neg. Tel. 0730-182620. (RR)
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PUBLICITATE
Vând în Reşiţa, pe Republicii în
Govândari, apartament 3 camere, 2
balcoane dintre care 1 închis,
termopane, uşă metalică, centrală,
25.500 € neg. Tel. 0766-622414. (rr)
Vând în Reşiţa, Driglovăţ, casă
compusă din 3 camere, bucătărie,
baie, terasă acoperită, pivniţă,
garaj, grădină cu pomi fructiferi,
5500 mp, 25.000 € neg. Tel. 0727260190. (RR)
Vând în Reşiţa, Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.500 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)
Închiriez apartament în Reşiţa
lângă facultate, compus din 1
cameră, bucătărie, baie, terasă şi
curte. Apartamentul poate fi închiriat
atât pentru locuit cât şi pentru
birouri. Nu prin agen ţie. Preţ
interesant. Tel. 0740-512979.
Vând apartament 2 camere, tip
vagon, etaj 2/4 centrală, termopane,
faian ţ ă, podele laminate, u ş ă
metalică, 16.900 € sau schimb cu 3
camere. Tel. 0728-813340.
Vând apartament 2 camere,
Govândari, cf. 2, etaj 2/4, renovat,
17.500 € sau schimb cu 3 camere
ofer diferenţă. Tel. 0771-533291.
Vând apartament 3 camere
decomandat, 64 mp, utilat, parţial
mobilat, etaj 4/4, 2 balcoane, 2 băi,
preţ negociabil. Tel. 0744-122543.
Vând casă în loc. Prilipeţ, com.
Bozovici, 3 camere, bucătărie,
camere de depozitare, pivniţă,
grajd, fântână în curte, grădină 2500
mp sau schimb cu apartament
Reşiţa. Tel. 0759-077067.
Vând apartament de lux, central,
în vilă, 3 camere, complet renovat,
centrală proprie, pretabil Prima
casă. Tel. 0731-771313.
Vând casă în Reşiţa zona
grădina zoo. Casa este izolată,
încălzire centrală, termopane, curte,
grădină mare şi pivniţă. Preţ 40.000
€ fix. Tel. 0724-092631.
Vând apartament 2 camere, tip
vagon, etaj 2/4, podele, termopane,
centrală, faianţă, uşă metal, izolat,
parcare, 17.500 €. Tel. 0728813340.
Vând apartament 2 camere,
conf. 2, complet renovat, utilat, etaj
2/4, 17.900 € sau schimb cu 3
camere renovat sau nu. Tel. 0740520382.
Închiriez apartament în Luncă
cu 2 camere decomandat, apartamentul are geamuri termopan,
podele laminate, centrală termică,
blocul este nou renovat şi izolat
termic, chiria este 130 €. Tel. 0762587050.
Vând casă în Reşiţa, 6 camere,
2 băi, încălzire centrală gaz,curte,
garaj, grădina, 540 mp. Tel. 0744615904.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, centrală termică, izolare
termică, uşi schimbate, parchet şi
podele laminate. Tel. 0770-538111,
0745-932492.
Vând urgent apartament 3
camere, conf. 1, semidecomandat,
îmbunătăţit, sau schimb cu 2
camere + diferenţă. Tel. 0355802548, 0749-486188.
Vând 2 case în Moniom. Tel.
0765-002978.
Vând urgent garsonieră (cu
plecare la ţară) în zona Luncă. Tel.
0766-256692.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!
Vând în Reşiţa, zona Luncă, bd.
A.I. Cuza bl. 32, sc. 3, parter, apartament 2 camere decomandate,
suprafaţă 60 mp. Preţ neg. Tel.
0720-311810.
Ofer pt. închiriat apart. decomandat dotat cu cele necesare: aragaz, frigider, maşină de spălat, tv,
centrală proprie. Zona Luncă. Ocupabil imediat. Tel. 0770-751528.
Vând casă Dognecea. Preţ
8.000 €. Tel. 0355-411682, 0733594473.
Vând casă 4 camere, Poiana
Golului, cu hol, 100 mp, garaj, grădină 460 mp, gaz şi lemne, apă fântână, amplasare la strada principală.
Preţ 28.000 €. Tel. 0767-078572.
Vând urgent garsonier ă în
Luncă, etaj 1, multiple îmbunătăţiri.
Tel. 0766-256692.
Văliug: vând casă de piatră, 3
camere mobilate, coridor de intrare
cu ma şina, buc ătărie, terasă,
grădină cu pomi, viţă de vie,
canalizare, apă, 10 minute de baraj
şi telescaun, teren 495 mp. Preţ
neg. 43.000 €. Tel. 0733-405991.
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Primăria Reşiţa ne informează
Dintre cele opt centrale termice de cartier (construcţii), cinci vor rămâne funcţionale şi
vor asigura agentul termic, după cum urmează:
l CT 50 - Str. Romanilor- va asigura agent termic pentru Şcoala Gimnazială nr. 2
l CT 12A -Al. Zadei - va asigura agent termic la Colegiul Tehnic Reşiţa (vis-a vis de
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin)
l CT 33 - Al. Constructorului - va asigura agent termic pentru Liceul Teoretic Traian Vuia
l CT 29 - Al. Şureanu - va asigura agent termic pentru Şcoala Gimnazială nr. 12
l CT 23 - Al Mărghitaş - va asigura agent termic pentru Colegiul Economic al Banatului
Montan, Şcoala Gimnazială nr 9, Grădiniţa PP8, Grădiniţa PN 10
Din celelalte trei centrale termice rămase, două vor intra în conservare (CT 46 - Str.
Fântânilor şi CT 13 - Al. Crizantemei) iar echipamentul de la cea de-a treia (CT 52 - Str.
Timişoarei) se transferă la Colegiul Naţional Traian Lalescu.
Biblioteca Municipală Reşiţa a primit 400 de cărţi
pentru copii în limba engleză din partea unei
organizaţii nonguvernamentale din Statele Unite ale
Americii - Judith’s reading Room, care a mai donat
cărţi şi în ţări ca: Japonia, Costa Rica, China şi
Cambodgia. Publicaţiile au fost oferite în cadrul unui
proiect, derulat de biblioteca reşiţeană, care are ca
scop alfabetizarea copiilor rromi şi a celor cu o situaţie
materială precară. Biblioteca Municipală Reşiţa
întreprinde demersuri pentru completarea fondului de
carte atât prin publicaţii pentru adulţi cât şi pentru
copii. Obiectivul este acela de a furniza o arie largă de
resurse informaţionale, care să acopere toate
modalităţile de dezvoltare a colecţiilor, a surselor de
informare bibliografică şi a diverselor categorii de
documente.
Pe această cale, lansăm o invitaţie tuturor
anticariatelor, librăriilor şi editurilor, dispuse să
doneze sau să pună în vânzare cărţi, să se adreseze Primăriei Municipiului Reşiţa la
sediul din Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A sau secţiei Bibliotecii Municipale de pe Str.
George Enescu nr. 4.
În urma verificărilor, realizate de către inspectorii Direcţiei Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa, privind data la care va deveni
operaţională staţia CFR Reşiţa Sud, beneficiarul proiectului-Compania Naţională de Căi
Ferate CFR SA - Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii
Timişoara - a preconizat că în 21 septembrie 2014 vor fi finalizate lucrările de alimentare
cu energie electrică.
În prezent, beneficiarul se află în faza de obţinere a avizelor, urmând a fi solicitată
autorizaţia de construire pentru realizarea branşamentelor şi permisul de spargere
pentru demararea lucrărilor.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Caraş-Severin în siguranţă
Lucrătorii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin au organizat şi
desfăşurat acţiuni preventiv-reactive în sistem integrat pe raza întregului judeţ, în
perioada 15-17 august a.c., în urma cărora au fost constatate infracţiuni şi aplicate
contravenţii în valoare de peste 109 000 lei.
La activităţi au participat poliţişti de rutieră, ordine publică, investigaţii criminale,
investigarea fraudelor, precum şi de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale.
Astfel, în urma activităţilor organizate au fost constatate 16 infracţiuni, din care
patru de natură judiciară, două economico-financiare, opt la regimul circulaţiei şi
două de altă natură.
Poliţiştii au organizat acţiuni punctuale pentru depistarea şi luarea măsurilor
legale faţă de persoanele care încalcă normele prin săvârşirea de contravenţii şi
infracţiuni ce aduc atingere climatului de ordine şi linişte publică, patrimoniului public
şi privat, regimului circulaţiei rutiere şi a celui pentru desfăşurarea activităţilor
economice.
Astfel poliţiştii au aplicat 460 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe fiind la
regimul circulaţiei - 390. Din totalul celor de la regimul circulaţiei, trei au fost pentru
conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 259 pentru nerespectarea regimului
legal de viteză, 10 pentru depăşiri neregulamentare, două pentru neacordare de
trecere pietonilor şi 116 pentru alte abateri.
Totodată în cadrul acţiunilor pe linia circulaţiei rutiere au fost reţinute 16 permise
de conducere şi retrase trei certificate de înmatriculare.
La Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, poliţiştii au aplicat 48 de amenzi.
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Vezi cum scapi de taxa de reziliere
a contractului de telefonie mobil@
“Marii operatori de telefonie mobila din Romania impun clientilor mai multe
conditii in cazul in care acestia vor sa renunte la contracte inainte de termenul de
expirare, inclusiv plata unor taxe de reziliere. Considerate abuzive, trebuie sa stii ca
de aceste taxe poti scapa. Vezi ce spun specialistii”
“In primul rand aceasta taxa este o clauza abuziva. In practica, lucrurile stau
simplu: operatorul trebuie anuntat din timp de faptul ca vrei sa denunti contractul
incheiat, si anume cu 30 de zile inainte de perioada de la care vrei sa inceteze
serviciul”, sustine avocatul Marius Vicentiu Coltuc.
El arata ca daca procedura notificarii e similara la cei trei operatori de telefonie
mobila cu putere semnificativa pe piata (Orange, Vodafone, Cosmote), tarifele de
reziliere difera, desi legea e aceeasi pentru toti.
Cand poti renunta la abonamentul Orange
Clientii Orange trebuie sa stie ca pot rezilia contractul de telefonie mobila in cazul
in care considera ca operatorul nu a respectat parametrii de calitate. Rezilierea se
face in scris, printr-o notificare transmisa cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte
de data rezilierii.
Totodata, denuntarea unilaterala din partea clientului este posibila doar in
anumite situatii, si anume:
l la expirarea perioadei mentionate in oferta comerciala care a stat la baza
incheierii contractului, cu acordarea unui preaviz de minimum 30 de zile, prin
scrisoare recomandata cu dovada de primire si cu conditia achitarii tuturor datoriilor
catre Orange Romania;
l daca se majoreaza tarifele abonamentului Orange contractat;
l ca urmare a decesului clientului;
l in orice alte cazuri prevazute in mod expres in prezentul contract sau in lege.
Operatorul de telefonie mobila, precizeaza ca, in cazul in care consumatorul
denunta contractul inainte de perioada minima contractuala sau, dupa caz, perioada
minima prevazuta in oferta speciala, va fi obligat la plata de despagubiri. Acestea
consta in contravaloarea abonamentului contractat inmultit cu numarul de luni
ramase pana la expirarea perioadei minime contractuale.
In vederea exercitarii dreptului la denuntarea unilaterala a contractului de catre
consumator, Orange pune la dispozitia formulare standard, care pot fi gasite in
magazinele Orange Romania.
Denuntarea unilaterala se poate face, insa, si verbal. Totusi, Orange precizeaza
ca nu poate fi garantata protectia clientului impotriva abuzurilor care pot aparea in
legatura cu denuntarea contractului in acest mod.
150 euro despagubiri la Vodafone, daca incetezi contractul inainte de
termen
Clientii Vodafone pot solicita incetarea prezentului contract printr-o notificare
adresata Vodafone, cu 30 de zile inainte de data de la care doresc incetarea
contractului. Notificarea se face sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare
de primire.
La incetarea contractului si dezactivarea cartelei SIM, clientii se obliga sa achite
toate datoriile catre Vodafone, dar si o despagubire suplimentara pentru incetarea
contractului inainte de termen, in cazul in care au beneficiat de oferte promotionale.
Astfel, clientul care solicita incetarea contractului inainte de durata minima,
datoreaza o despagubire egala cu valoarea prejudiciului cauzat. Insa, prejudiciul se
calculeaza pornind de la suma de 150 euro. In cazul in care clientul a achizitionat la
activare un telefon compatibil UMTS/Vodafone Internet on Your Mobile (IOYM)
subventionat, valoarea despagubirilor se calculeaza pornind de la suma de 270 euro,
durata minima contractuala si numarul de luni ramase pana la expirarea duratei
contractuale.
Despagubiri de pana la 800 lei pentru denuntarea abonamentului la
Cosmote
Si la Cosmote denuntarea abonamentului din partea consumatorului se face prin
notificare scrisa, intr-un termen de cel putin 30 de zile inainte de data de la care se
doreste incetarea serviciilor. Insa, clientul trebuie sa-si achite integral sumele
datorate in baza contractului incheiat.
Daca abonamentul este denuntat inainte de perioada prevazuta in contract,
Cosmote poate percepe despagubiri, denumite “costuri de incetare”. Sumele se
percep pentru fiecare Cartela SIM dezactivata, dupa cum urmeaza:
l daca incetarea contractului a intervenit la mai putin de 3 luni fata de sfarsitul
perioadei prevazute in contract, costurile - de incetare sunt echivalentul a 100
lei/cartela SIM dezactivata;
l daca incetarea contractului a intervenit la mai mult de 3 luni dar la mai putin de 6
luni fata de sfarsitul perioadei - prevazute in contract, costurile de incetare sunt
echivalentul a 200 lei/cartela SIM dezactivata;
l daca incetarea contractului a intervenit la mai mult de 6 luni dar la mai putin de 12
luni fata de sfarsitul perioadei prevazute in contract, costurile de incetare sunt
echivalentul a 400 lei/cartela SIM dezactivata;
l daca incetarea contractului a intervenit la mai mult de 12 luni fata de sfarsitul
perioadei prevazute in contract, costurile de incetare sunt echivalentul a 800
lei/cartela SIM dezactivata.
Ce drepturi iti confera legea
Lege nr. 193/2000 reglementeaza clauzele abuzive in contractele incheiate intre
comercianti si consumatori. Actul normativ, modificat prin legea Legea nr. 161/2010,
prevede drept clauza abuziva impunerea consumatorului, prin contract, a unei
clauze referitoare la plata unei sume fixe in cazul denuntarii unilaterale.
Totodata, este interzisa prelungirea automata a unui contract incheiat pentru o
perioada determinata, prin acordul tacit al consumatorului, daca perioada limita la
care acesta putea sa isi exprime optiunea a fost insuficienta.
Aceeasi lege prevede ca nu poate fi modificat contractul de catre comerciant, fara
acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor si serviciilor care
urmeaza sa fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de
executare a unui serviciu.
De asemenea, consumatorul nu poate fi obligat la plata unor sume
disproportionat de mari in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre
acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant.
Pe de alta parte, specialistii ANCOM atrag atentia ca utilizatorii care doresc
pastrarea numarului de telefon la schimbarea furnizorului de telefonie trebuie sa fie
atenti inclusiv la contractul pe care il au cu furnizorul de la care pleaca, pentru a
beneficia pe deplin de avantajele portabilitatii.
ANCOM sfatuieste utilizatorii sa verifice daca la data la care urmeaza sa se
efectueze portarea a expirat perioada minima contractuala cu furnizorul pe care il
parasesc. In caz contrar, cel mai probabil va trebui sa plateasca penalitati de reziliere
anticipata a contractului, deoarece transferul numarului la un alt furnizor nu anuleaza
datoriile fata de vechiul furnizor.
Cabinet de avocat Coltuc

Sunt executat silit de banc@ pentru
un contract de credit? Ce fac?
O.u.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului prevede că atât contractele de credit, cât şi contractele
de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit,
constituie titluri executorii.
În condiţiile în care, la executarea silită, executorul judecătoresc
decide singur, fără controlul instanţei, s-a ridicat întrebarea dacă
debitorul are garanţia că nu există posibilităţi de abuz în exercitarea
dreptului de către creditorul urmăritor.
Practic, în speţa pe care o prezentăm, într-o cauză având ca
obiect o contestaţie la executare s-a pus în discuţie dreptul
executorului judecătoresc de a aprecia singur asupra existenţei şi
legalităţii cererii creditorului, caracterului cert, lichid şi exigibil al
creanţei, întocmai ca o instanţă de judecată.
Debitorul urmărit într-un contract de credit bancar a apreciat că
executarea silită nu trebuie privită unilateral, numai din perspectiva
creditorului şi a drepturilor acestuia, ci şi din perspectiva debitorului.
În speţă, afirmă debitorul, executorul judecătoresc a apreciat în
mod greşit îndeplinirea condiţiilor punerii în executare, întrucât
creanţa nu era certă, lichidă şi exigibilă, iar, în acest context, a fost
încălcat şi dreptul de proprietate, întrucât “pentru o greşeală
imputabilă creditorului şi necorectată de executor” prin formularea
unei contestaţii la executare este nevoit să plătească o cauţiune
substanţială.
Debitorul urmărit în instanţă a apreciat că sunt neconstituţionale
prevederile art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, potrivit
cărora “contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală
sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri
executorii.”
În soluţionarea criticii de neconstituţionalitate, CCR arată că,
potrivit dispoziţiilor art. 372 din Codul de procedură civilă,
executarea silită se realizează în temeiul hotărârilor judecătoreşti şi
al înscrisurilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru
a constitui titluri executorii. Aşa fiind, prevederile art. 120 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 nu aduc nimic nou,
ci se limitează să dea expresie, într-un domeniu particular,
reglementării cu caracter general adoptate de legiuitor în limitele
competenţei sale constituţionale.
De asemenea, Curtea a reţinut că, în materia la care se referă
excepţia de neconstituţionalitate, calificarea contractelor încheiate
de o instituţie de credit, care constată o creanţă certă, lichidă şi
exigibilă ca fiind titluri executorii, a fost determinată de necesitatea
valorificării cu celeritate a respectivei creanţe, fără a afecta în acest
mod vreun drept fundamental al părţilor. O asemenea concluzie
este impusă de împrejurarea că prin încheierea unor asemenea
contracte se dă expresie, într-o formă specifică, acordului de voinţă
al părţilor cu privire la clauzele acolo stipulate, pe care părţile şi le
însuşesc în mod liber şi se obligă să le respecte.
Debitorul este ocrotit de lege
După cum subliniază Curtea Constituţională, în măsura în care
contractul de credit sau contractul de garanţie reală sau personală
sunt puse în executare silită, acestea pot face obiectul unei
contestaţii la executare.
Ce implică obligaţia debitorului de a plăti o cauţiune
Curtea nu a reţinut nici pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 44
alin. (2) din Constituţie prin aceea că partea este obligată să
plătească o cauţiune. În opinia CCR, aceasta reprezintă o garanţie
în vederea evitării abuzului de drept, cât şi o garanţie pentru
prejudiciile cauzate creditorului, iar instituirea unei cauţiuni nu
aduce atingere principiului constituţional referitor la garantarea
dreptului de proprietate privată.
Procedura contestaţiei la executare asigură garanţii suficiente
pentru protecţia dreptului de proprietate al tuturor părţilor implicate
în proces, acestea având posibilitatea de a contesta executarea, de
a solicita suspendarea acesteia, iar, în cazul admiterii contestaţiei
la executare şi desfiinţării titlului executoriu sau al executării însăşi,
persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executării, prin
restabilirea situaţiei anterioare, sens în care este şi jurisprudenţa
instanţei de contencios constituţional.
Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av. Coltuc Marius, avocat@coltuc.ro, 0745-150894
www.facebook.com/coltuc/followers

{edin]a Colegiului Prefectural Cara}-Severin
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 21
august a.c., ora 11,00, la sediul Palatului Administrativ, Sala de la
etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu
următoarea tematică:
1. Informare privind managementul deşeurilor şi salubrizarea
localităţilor din judeţul Caraş-Severin.
2. Informare privind activitatea desfăşurată de către Agenţia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin în
perioada 01.01. - 31.07.2014.
3. Informare privind activităţile desfăşurate de structurile de
poliţie şi rezultatele obţinute pentru creşterea gradului de siguranţă
a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile
în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ
preuniversitar în semestrul I al anului de învăţământ 2013 - 2014,
comparativ cu aceeaşi perioadă din anul şcolar 2012 - 2013.
4. Diverse.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut de lucru în meseria de
instalator apă şi gaz sau muncitor
necalificat în construcţii. Tel. 0355885598.
Îngrijesc, în Reşiţa, tineri sau
bătrâni cu probleme grave de
sănătate. Tel. 0355-805646, orele
20.30-22.30. (RR)
Caut loc de muncă în Reşiţa,
Govândari, îngrijesc copii. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Instalez antene de televiziune
prin satelit. Tel. 0756-166173. (RR)
Caut să îngrijesc copil. Tel.
0762-326007.
Executam lucr ări interioare
gresie faianţă rigips gleturi zugrăveli
podele laminate tencuieli sape etc.
Tel. 0734-591973, 0748-796812.
Execut lucrări centrale termice,
gaz, apă canal, şi tot ce depinde de
instalaţi sanitare. Preţuri foarte
bune. Tel. 0732-521673.
Nu mai aruncaţi cu bani pe geam
sunt instalator şi execut lucrări de
instalaţi sanitare, gaz, la preţuri
pentru fie care buzunar, şi caletatea
o veti vedea. Tel. 0732-521673.
Ofer traduceri italiană română.
Tel. 0740-089155.
Îngrijesc persoane în vârstă la
domiciliul lor. Rog seriozitate. Tel.
0753-349185.
Matur scări de bloc. Rog
seriozitate. Tel. 0753-349185.
Electrician profesionist schimb
şi montez, tablouri electrice,
siguran ţe automate, corpuri
iluminat, prize, doze, întrerupătoare
etc. Tel. 0740-520382.
Instalator montez centrale
termice, calorifere, apometre,
robinete, cabine dus, wc-uri,
chiuvete, coloane apă rece şi caldă,
instalaţii pe cupru şi henco. Tel.
0740-520382.
Caut muncitor care ştie să pună
faianţă, se pricepe la zidărie şi are în
general cunoştinţe de interioareexterioare, lucrări pe la casă în
general. Ofer 1200 lei pe lună. Mai
multe informaţii la telefon. Tel. 0766463982.
Caut femei pentru menaj. Ofer
10 lei/or ă. Tel. 0720-380033
(dimineaţa între orele 7-9).
Caut îngrijitoare pentru persoane cu handicap locomotor (trebuie
să stea şi noaptea). Ofer masă,
cazare, 700 lei lunar şi carte de
muncă dacă este nevoie. Tel. 0770516199.
Primesc fete în gazdă. Tel. 0729115691.
Firmă de construcţii, execută
orice fel de lucrare interioară sau
exterioară, evaluarea lucrării se
face fără nici un compromis.
Contact 0773-586068 sau
ianitelechi@yahoo.com
Înfiinţări firme, rapid şi eficient.
Asigurăm la cerere şi servicii de
consultanţă şi asistenţă operaţională pentru demararea afacerii,
i n c l u s i v o b ţ i n e r e a a v i z e l o r,
autorizaţiilor, licenţelor etc. de
funcţionare. Tel. 0723-846071.
Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.
Transport persoane în Austria.
Tel. 0741-095663.

Auto-Moto-Velo
Vând la Cornereva Ford
Tourneo, de persoane, din 2008,
primul proprietar, motor de 1.8,
motorină, toate dotările, 5500 € neg;
tractor din 1993 cu remorcă, 5000 €
neg. Tel. 0755-523254. (RR)
Vând la Cuptoare Dacia Super
Nova din 2002, verde metalizat,
stare bună de funcţionare, acte la zi,
400 €, se pretează şi pentru Rabla.
Tel. 0255-233923. (RR)
Vând Dacia cu injecţie, an 2003,
poate fi văzută în Reşiţa, pe str.
Cerna nr.3, 900 € neg. Tel. 0355415095. (RR)
Vând în Reşiţa Logan diesel din
2007, toate dotările, înmatriculat,
acte la zi, 2300 € neg. Tel. 0765788804, 0751-477151. (RR)
Vând la Oraviţa met erbicidat
românesc pe 2 roţi, 1200 l, 800 €
neg; tractor Volvo, 45 CP, motor
Perkins în 3 pistoane, are braţe
pentru cupă, 2600 € neg; maşină de
împrăştiat azot, 900 lei; căruţă
rustică, cu roţi de lemn, 1000 lei neg;
cauciucuri cu jante pentru utilaje
agricole, de la 200 lei/buc; Opel
Ascona, motor 1.6 injecţie,
benzinar, acte la zi, 700 € neg. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb pe benzină, an 2000, motor de
1.4, acte la zi, cauciucuri iarnă/vară,
2200 € neg. Tel. 0744-381141. (RR)
Vând la Oţelu Roşu Golf, an
1996, motor de 1.9 TDI, 90 CP,
motorină, consum 4%, fără climă,
recent înmatriculat, taxă nerecuperată, acte la zi, impecabil, 1950 €.
Tel. 0754-577166. (RR)
Vând la Anina piese din
dezmembrare SEAT Leon din 2003,
1.9 TDI; jante pe 18 plus cauciucuri
de vară. Tel. 0752-647900. (RR)
Vând la Clopodia ma şin ă
Renault Kangoo din 2004, de
persoane, motorizare 1.5 diesel, în
stare foarte bună, înmatriculată în
România, ITP până în 2016, 2500 €
neg sau schimb cu autoutilitară. Tel.
0730-116375. (RR)
Vând în Reşiţa scuter nou, 700
€. Tel. 0726-671324. (RR)
Vând la Dezeşti 2 semiremorci
cu o singură axă pentru tractor mic şi
mare, 2200 respectiv 2700 lei; disc
purtat în tiranţi, 1500 €; preţuri neg.
Tel. 0728-829946. (RR)
Vând în Caransebeş un Rover
414 pe benzină, motor 1.4, consum
5%, închidere centralizată, oglinzi şi
geamuri electrice, volan reglabil,
acte la zi, înscris pe persoană fizică,
taxa nerecuperată, an 1997, 1500 €
neg; 4 cauciucuri de iarnă cu jante
cu 4 găuri şi capace, 14x60x185,
100 lei/buc. Tel. 0741-330588. (RR)
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)
Vând în Reşiţa motocicletă
Suzuki GS 500E de stradă, 46 CP,
24.000 km rulaţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinută în garaj, 1300 € neg;
motocicleta Honda CM400T chopper, 43.000 km, neînmatriculată,
1000 €; 4 roţi complete de Ford, VW
Polo, pe 13, 500 lei; roată de rezervă

completă pt. Mercedes Vito, 150 lei;
portbagaje auto pentru biciclete, 70
lei/buc; jante tablă pe 13 şi 14 ţoli, de
Nissan Primera, Opel Corsa,
Citroën, 50 lei/buc; jante tablă pt.
Mercedes A180, 50 lei/buc; plăcuţe
de frână noi marca Ferodo, pentru
Mercedes Vito, Opel Astra de 1.8 şi
2.0 l, BMW seria 5, Vw Touareg an
2000, 120 lei/set; cauciucuri moto,
50 lei/buc; casc 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 Reşiţa cauciucuri 195x
14, 205x14, 175x14, 50 lei/buc. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând la Caransebeş piese de
Peugeot 206, an 1999. Tel. 0735231891. (RR)
Vând la Sicheviţa 2 cositori
Carpatina în stare foarte bună, 2600
lei/buc neg; cositoare după tractor,
cu lamă, 1200 lei neg. Tel. 0730529337, 0762-670842. (RR)
Vând la Jena 2 scutere pentru
piese, 100 €/buc. Tel. 0766-523636.
Vând la Oraviţa motocicletă de
teren în stare foarte bună, adusă din
străinătate, an 2008. Tel. 0726839207. (RR)
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 faţă
Dacia 1310, 100 lei neg; tobă
eşapament mijloc Dacia; braţ Dacia
faţă, 2 bucăţi, 100 lei; cauciucuri cu
jante pentru Dacia, 155x13, 100 lei
neg; bicicletă damă, 150 lei neg.
Cumpăr bicicletă fitness. Tel. 0725088890. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Astra Caravan combi, albastru închis, motor
1.6, an 1993, stare foarte bună,
1100 € neg. Tel. 0746-890800. (RR)
Vând garaj Micro 2, intabulat,
proprietar pe teren, curent. 8800 €.
Tel. 0740-520382.
Vând Vw Passat 1,9 tdi break
din 2005, înmatriculat, itp 2016,
accept orice test, 5799 €. Tel. 0728813340.
Vând garaj intabulat 13,5 mp,
Micro 2, proprietar şi pe teren, 8500
€. Tel. 0771-533291.
Vând Fiat Stilo a.f. 2001, motor
1,6 l, euro 4, 107.000 km, maşină de
garaj. Preţ 2.650 € neg. Tel. 0745974507, 0355-427855.
Vând bicicletă copii între 6-12
ani, culoare albastru marin, 100 lei.
Tel. 0733-072796.
Vând scaune de Skoda Fabia,
set complet, preţ negociabil. Tel.
0735-931593.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la telefon
0318-110788.
Vând în Reşiţa Vw Polo 1600
cmc, 1000 €. Tel. 0734-260815.
Vând Golf 3, an 1994, stare
perfectă, acte la zi, fără accidente,
trapă, încălzire în scaun, volan
reglabil, frâne spate şi faţă pe disc
etc. Preţ 1.250 € negociabil. Tel.
0743-738531.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează
licitaţie publică deschisă pentru:
1. Concesionarea terenului extravilan înscris în C.F. nr. 33931
Oraviţa, nr. cadastral 33931 în suprafaţă de 1.750 mp, situat
administrativ în UAT Oraviţa, conform H.C.L. nr. 76/31.07.2014;
2. Concesionare teren intravilan înscris în C.F. nr. 33870 Oraviţa,
nr. cadastral 33870 în suprafaţă de 73 mp, situat în Oraviţa, str. Zona
Gării, bl. A7 conform H.C.L. nr. 77/31.07.2014;
Documentaţia de atribuire pentru licitaţie se poate procura de la
biroul de urbanism - camera 7, zilnic între orele 9-15, începând cu
data de 25.08.2014. Licitaţia va avea loc în data de 10.09.2014, ora
10, cu repetare în ﬁescare miercuri până la adjudecare. Ofertele se
depun până în data de 09.09.2014, ora 16, la secretariatul primăriei
oraşului Oraviţa.
PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU

Secretar comisie evaluare
Neamţu Valeria
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Rezultatele cercetărilor finanţate din bani
publici, dar şi informaţiile de interes public care se
transmit din oficiu, vizate de Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public,
vor putea fi accesate online, a anunţat ministrul
delegat pentru Dialog Social, Aurelia Cristea.

Ministerul Mediului a anunţat că România şi-a îndeplinit ţintele europene
privind producţia de energie verde. România avea la nivelul anului trecut
559 de unităţi care produceau energie verde, producţia totală de energie din
surse regenerabile situându-se la peste 22 TWh. Puterea instalată în
unităţile de producţie era de 4.350 MW, iar ponderea energiei electrice din
surse regenerabile în consumul total ajunsese la finele anului trecut la 40%.

Preciz@ri cu privire la câ}tigul
salarial mediu brut în 2014
Urmare a unor informaţii apărute în mass-media cu privire la câştigul
salarial mediu brut în 2014, raportat la valoarea prognozată în noiembrie
2013, Ministerul Finanţelor Publice face următoarele precizări:
Pentru interpretarea corectă a evoluţiei câştigului salarial şi a numărului de
salariaţi, trebuie utilizate metodologiile Institutului Naţional de Statistică, care
sunt publice şi pot fi găsite ataşat fiecărui comunicat de presă sau publicaţie
statistică.
Conform metodologiilor menţionate, datele lunare nu sunt comparabile cu
cele anuale şi, ca urmare, o astfel de comparaţie nu este oportună. Datele lunare
rezultă dintr-o anchetă lunară (S1), care în esenţă nu acoperă întregul efectiv de
agenţi economici, iar datele anuale din anchetele INS, care se referă la mediile
anuale definitive de la toţi agenţii economici (S3). Prognoza se bazează pe seria
de timp a informaţiilor anuale.
Având în vedere că datele anuale definitive pentru anul 2013 vor apărea în
luna septembrie 2014, pentru a înţelege diferenţa indusă de compararea
nivelului prognozat pentru câştigul salarial mediu brut cu media realizărilor
lunare, vă prezentăm situaţia din anul 2012: câştigul salarial mediu brut lunar a
fost în primele 5 luni din 2012 (ancheta lunară) de 2085 lei, iar pe întregul an (tot
din ancheta lunară) de 2134 lei. Conform datelor anuale definitive (publicate
inclusiv în Anuarul României), câştigul salarial mediu brut lunar a fost de 2063 lei.
După cum se poate vedea din Prognoza de primăvară (aflată pe site-ul
Comisiei Naţionale de Prognoză), prognoza macroeconomică se circumscrie
sferei anchetei anuale. În dreptul anului 2012 se regăseşte valoarea de 2063 lei.
În concordanţă cu precizările metodologice de mai sus, în Raportul privind
situaţia economică şi bugetară s-au prezentat doar realizările de pe primele 5
luni, fără nicio apreciere corelativă cu nivelurile prognozate.
Comparaţia se poate efectua, însă, în ceea ce priveşte dinamica acestui
indicator. Din acest punct de vedere, calitatea estimărilor pentru 2014 este mai
mult decât relevantă: la buget s-a prevăzut o creştere nominală de 5,2%, în
Prognoza de primăvară tot 5,2%, iar la rectificare s-a menţinut prognoza de
creştere de 5,2%.
Potrivit prognozei luate în calcul la rectificarea bugetară - prognoză utilizată
şi în realizarea Programului de convergenţă transmis şi aprobat de Comisia
Europeană în aprilie 2014 - câştigul salarial mediu brut va creşte în anul 2014.
După cum se poate observa, creşterea este de 5,2% comparativ cu anul
2013, semnificativ peste nivelul inflaţiei prognozate de BNR pentru finalul anului
2014. În ultimul Raport asupra Inflaţiei, publicat pe 6 august 2014, Banca
Naţională a României previzionează o inflaţie de 2,2% pentru finalul acestui an.
Ţinând cont de aceste evoluţii, se observă că există un câştig în termeni de
putere de cumpărare a gospodăriilor populaţiei.
În termeni nominali, creşterea prognozată este de 113 lei (de la 2166 lei în
2013 la 2279 lei 2014), cea mai mare din ultimii ani.
Menţionăm, de asemenea, că pe primele 6 luni din 2014 (date din anchetele
lunare), câştigul salarial mediu brut lunar s-a majorat - în termeni nominali - cu
5,0%. Prin urmare, salariile nu vor scădea, ci vor creşte cu peste 5%, şi, ceea ce
este semnificativ, cu mult peste nivelul inflaţiei, îndeosebi în sectorul privat,
corelat cu realizările economice deosebite (în sectorul concurenţial în primele 6
luni câştigul salarial mediu brut lunar s-a majorat cu 5,9%). Rezultă că puterea
de cumpărare pentru salariaţii din economie s-a îmbunătăţit cu 3,9% în primele 6
luni.
Rectificarea nivelului prognozat, în condiţiile menţinerii creşterii procentuale,
are ca explicaţie nivelul estimat a fi realizat în anul 2013.
Ministerul Finantelor Publice, 2014-08-07, Informare de presă

Denigrarea unui competitor sau deturnarea
clientelei unei întreprinderi vor fi pedepsite cu
amenzi care pot ajunge până la 50.000 pentru
persoane juridice şi 5.000 de lei pentru persoane fizice, potrivit unor modificări aduse Legii
privind combaterea concurenţei neloiale.

Proiect de lege privind scutirea
de la plat@ a unor debite
provenite din pensii
Proiectul de lege adoptat de Guvern propune
scutirea de la plata debitelor generate de interpretări
neunitare ale prevederilor legislaţiei din domeniul
asigurărilor sociale şi pensiilor pentru toţi pensionarii
aflaţi în evidenţa sistemului unitar de pensii publice la
data intrării în vigoare a prezentei legi. Proiectul nu are
în vedere scutirea de la plată a debitelor care au drept
cauză culpa debitorului, materializată în folosirea de către acesta a unor documente eliberate fără respectarea
legii sau declararea unor date neconforme realităţii care
au avut drept urmare stabilirea eronată a pensiei. De
asemenea, actul normativ nu vizează restituirea
sumelor provenite din debitele deja recuperate.
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu
titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului
Proiectul de lege adoptat de Guvern propune: a.
Modificarea şi completarea OUG nr. 111/2010 prin
introducerea de reglementări care să permită părinţilor
realizarea unor venituri supuse impozitului în perioada
concediului pentru creşterea copiilor de până la 1500 lei
anual, precum şi stabilirea unei modalităţi de
recuperare a eventualelor sume de la beneficiarii care
realizează venituri peste nivelul menţionat anterior;
b. Stimularea comportamentului activ pe piaţa
muncii al persoanelor beneficiare de indemnizaţie
pentru creşterea copilului care, în prezent, nu pot
realiza venituri din activităţi salariale, independente sau
agricole pe perioada cât beneficiază de indemnizaţie;
c. Amnistierea fiscală a persoanelor beneficiare sau
care au beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea
copilului/stimulent şi pentru care s-au constituit sau
urmează a se constitui debite până la data intrării în
vigoare a prezentei legi, ca urmare a stabilirii unui
cuantum eronat al indemnizaţiei pe baza documentelor
prezentate.
- se vor trimite în procedură de urgenţă către
Parlament

Urmare a unor informaţii publicate
de mass-media, Biroul de Presă al
Ministerului Finanţelor Publice este
abilitat s ă transmită următoarele
precizări cu privire la regimul de
impozitare a veniturilor obţinute din
activităţi independente:
Prevederile Codului fiscal nu
reglementează “definiţia pentru PFA”,
acesta stabilind numai tratamentul fiscal
aplicabil veniturilor realizate de persoanele
fizice, în funcţie de natura lor.
Pentru “PFA”, accesul la activitatea
respectiv ă, înregistrarea în registrul
comerţului, autorizarea funcţionării şi
regimul juridic aplicabil sunt stabilite de
legisla ţia în materie, respectiv de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările şi
completările ulterioare.
În proiectul rescris al Codului fiscal,
înlocuirea sintagmei „venituri comerciale”
cu sintagma „venituri din activită ţi
economice” are în vedere corelarea
terminologiei fiscale cu prevederile Codului
Civil, aflat în vigoare, şi nu schimbă cu
nimic natura veniturilor, inclusiv pentru cele
realizate din valorificarea drepturilor de
proprietate intelectuală.
Ministerul Finantelor Publice
2014-08-07, Informare de presă

Ministerul Sănătăţii a luat măsurile
necesare pentru gestionarea aspectelor
legate de ridicarea nivelului de alertă
faţă de îmbolnăvirile cu virusul Ebola,
conform recomandărilor OMS şi CE,
potrivit unui comunicat de pres ă.
România are capacitatea medicală de a
acţiona în cazul apariţiei unor cazuri de
infectare cu febra hemoragică de tip
Ebola, informează sursa citată.

Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 19451989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 21-24 august 2014, a
Congresului al XXI-lea al Asociaţiei Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici, Deportaţi şi
Persecutaţi Politic.
Guvernul a aprobat această Hotărâre prin care este suplimentat bugetul Secretariatului de
stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în
România în perioada 1945-1989 cu suma de 49,1 mii lei.

l Ministerul Sănătăţii face un apel către cetăţeni pentru donarea voluntară de sânge l Pe data de 20 august s-au împlinit 160 de ani de la inaugurarea primei linii
de cale ferată din România, care făcea legătură între Baziaş şi Oraviţa l Preşedintele PNL, Klaus Iohannis, a fost desemnat candidat al Alianţei Creştin-Liberale
la alegerile prezidenţiale l MAE, prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, organizează în perioada 17 - 24 august 2014, programul
„Diaspora Estival” destinat românilor din afara graniţelor ţării l Biroul Permanent al Senatului a decis ca şedinţa extraordinară a plenului în care să se discute
despre proiectul de lege privind reducerea CAS cu 5 puncte procentuale să aibă loc luni, 25 august l 13.000 de fermieri au primit subvenţii de peste 84 milioane
de lei pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul I din acest an l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Guvernul României - Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind
efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ
superior din 04.06.2014 (M.O. nr. 449 din 19.06.2014)
l Hotărârea Camerei Auditorilor din România - CAR nr.
16/2014 privind aprobarea organizării cursului pentru
auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte
fonduri nerambursabile de la alţi donatori (M.O. nr. 452 din
20.06.2014)
l Camera Auditorilor din România - CAR - Regulamentul
de organizare şi desfăşurare a testului de verificare a
cunoştinţelor susţinut în cadrul cursului pentru auditarea
proiectelor finanţate din fonduri europene din 21.02.2014
(M.O. nr. 452 din 20.06.2014)
l Hotărârea Ordinului Consilierilor Juridici din România
nr. 4/2014 pentru modificarea Statutului profesiei de
consilier juridic (M.O. nr. 452 din 20.06.2014)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de
efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului
unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul
ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprimministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013
pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor
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prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din O.u.G. nr. 9/2013 privind
timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor
stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi
irevocabile (M.O. nr. 454 din 20.06.2014)
l Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe
poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule din 19.03.2014
(M.O. nr. 454 din 20.06.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 723/430/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2014 a H.G. nr. 400/2014
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 (M.O. nr. 454 din 20.06.2014)
l Autorit. Naţ. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de
Utilităţi Publice - Ordinul nr. 201/2014 privind modificarea
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pt. Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - ANRSC
nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de
consultanţă şi pt. activităţile de pregătire şi specializare
profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori
de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor

persoane interesate (M.O. nr. 457 din 23.06.2014)
l Autorit. Naţ. de Reglementare ptr. Serv. Comunitare de
Utilităţi Publice - Ordinul nr. 202/2014 privind modificarea
tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor
eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi
publice (M.O. nr. 457 din 23.06.2014)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia privind
eliberarea, pentru cetăţenii care au studiat în România, a
adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile
Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea
calificărilor profesionale, în vederea desfăşurării activităţii
didactice în străinătate din 17.06.2014 (M.O. nr. 457 din
23.06.2014)
l H.G. nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului
chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor
destinaţii de interes public (M.O. nr. 459 din 24.06.2014)
l Ordinul Agenţiei Naţională pentru Resurse Minerale nr.
108/2014 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale
recunoscute în România (M.O. nr. 460 din 24.06.2014)
l H.G. nr. 506/2014 privind stabilirea regimului juridic al
unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite
prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare
în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea A.N.L. referitoare la administrarea şi vânzarea
acestora (M.O. nr. 460 din 24.06.2014)

Preşedintele bulgar Rosen Plevneliev a dizolvat, prin decret,
Adunarea Naţională, a anunţat organizarea de alegeri parlamentare anticipate la 5 octombrie şi a numit un guvern interimar condus
de profesorul de drept constituţional Gheorghi Bliznaşki. Conform
Constituţiei bulgare, principala sarcină a guvernului interimar va fi
organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Indicele preţurilor produselor alimentare la nivel mondial, elaborat de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie
şi Agricultură (FAO), a înregistrat în iulie cel mai redus nivel din
ultimele şase luni, în principal ca urmare a scăderii preţurilor la
cereale, produse lactate şi uleiuri vegetale, creşteri fiind
înregistrate la carne şi zahăr, arată datele publicate de FAO.

Reutilizarea apei în Europa
- tu ce p@rere ai?
Reutilizarea apei nu este o practică
răspândită pe scară largă în Europa.
Majoritatea apei reziduale provenite de la
staţiilor de tratare a apelor urbane este pur
şi simplu vărsată înapoi în râuri şi lacuri.
Însă creşterea gradului de reutilizare a
apelor ne-ar permite să rezolvăm, de
exemplu, problema penuriei de apă şi a
secetei, reducând totodată riscul de
contaminare cu ape reziduale şi costurile
aferente tratării acestor ape. Reutilizarea
apei are, de asemenea, un impact mai
redus asupra mediului decât obţinerea
acesteia din alte surse, cum ar fi
transferurile interregionale de apă sau
desalinizarea.
În pofida acestor avantaje şi a
potenţialului considerabil de dezvoltare în
viitor, există mai multe motive pentru care
nivelul de reutilizare este atât de scăzut,
printre care:
l lipsa unor standarde comune la nivelul
UE în materie de mediu/sănătate pentru
reutilizarea apei;
l obstacole potenţiale în calea liberei
circulaţii a produselor agricole irigate cu
apă reutilizată;
l o tarifare a apei şi modele de afaceri
inadecvate;
l un nivel de informare scăzut în rândul
părţilor interesate cu privire la beneficiile
reutilizării apei;
l lipsa acceptării acestei practici în rândul
publicului;
l bariere tehnice şi incertitudini ştiinţifice.
Comisia European ă lansează o
consultare publică cu privire la o serie de
eventuale măsuri ale UE care ar încuraja
reutilizarea apelor reziduale epurate.
Dorim să ştim ce cred cetăţenii, părţile
interesate, întreprinderile, ONG-urile şi
autorităţile publice despre potenţialul
reutilizării apei şi despre obstacolele care
împiedică o astfel de reutilizare, precum şi
ce tipuri de măsuri de reglementare şi de

altă natură, adoptate la nivelul UE, ar putea
răspunde în mod eficace acestor
preocupări şi ar putea spori gradul de
reutilizare a apei în condiţii de siguranţă în
UE.
Următorii paşi
Consultarea este deschisă până la 7
noiembrie 2014. Rezultatele acesteia vor
sta la baza unei evaluări a impactului care
va acoperi toate aspectele-cheie ale
reutilizării apei, avându-se în vedere
întrebuinţările sale în agricultură, în mediul
urban, în cel industrial şi în scop recreativ.
În 2015, Comisia intenţionează să prezinte
o propunere oficială în materie, bazată pe
dovezile cuprinse în evaluarea impactului.
Context
Schimbările climatice globale exercită o
presiune tot mai mare asupra resurselor de
apă dulce ale Europei. Deşi această
situaţie este problematică în special în
regiunile aride, cu precipitaţii reduse şi o
densitate ridicată a populaţiei, şi zonele
temperate, în care se practică activităţi
agricole, turistice şi industriale intensive
sunt susceptibile să fie afectate. Acest lucru
duce la creşterea concurenţei pentru
resursele de apă între diversele sectoare
consumatoare de apă, ceea ce sporeşte
îngrijorarea cu privire la existenţa unor
resurse suficiente de apă de înaltă calitate
rezervate pentru apa potabilă.
Reutilizarea într-o măsură cât mai mare
posibil a apei este un obiectiv specific al
Planului de salvgardare a resurselor de apă
ale Europei, care menţionează posibilitatea
adoptării unui regulament care să
stabilească standarde comune în ceea ce
priveşte reutilizarea apei. Reutilizarea apei
se înscrie, de asemenea, printre domeniile
prioritare majore ale planului strategic de
implementare a parteneriatului european
pentru inovare în domeniul apei.
Comisia Europeană - IP/14/904
05/08/2014

Preşedintele Federaţiei Ruse a
mediat prima întâlnire în nouă luni
dintre liderii Armeniei şi
Azerbaidjanului.
Violenţa în Republica NagornoKarabah - un stat nerecunoscut populat
de etnici armeni şi complet înconjurat de
teritoriul Azerbaidjanului - s-a intensificat
la sfârşitul lunii iulie. Această escaladare
a fost deja descrisă ca fiind cea mai
gravă criză din zonă de la începutul
secolului.
Confruntarea în Nagorno-Karabah a
izbucnit în 1988, când regiunea şi-a
anunţat planurile pentru independenţa
faţă de Azerbaidjan, care se dorea
urmată de constituirea ca parte din
Armenia.
În 1991, după ce Armenia şi
Azerbaidjan au obţinut independenţa
faţă de Uniunea Sovietică, în NagornoKarabah a avut loc un referendum, care
a aprobat crearea unui stat independent.
Azerbaidjan a încercat să tracă teritoriul
sub controlul său, conflictul a evoluat
într-un război pe scară largă, care a
costat viaţa a peste 30.000 de oameni.
Cele două ţări din sudul Caucazului
au semnat un acord de încetare a focului
mediat de Rusia, în 1994, după ce mai
mult de 30.000 de persoane au fost ucise
şi peste 1.2 milioane au fost strămutate.

Edward Snowden a fost autorizat să
rămână încă trei ani în Rusia, unde se
află din vara anului trecut. Fost contractor
al Agenţiei americane pentru securitate
naţională (NSA) a obţinut la 1 august
2013 un azil provizoriu de un an în Rusia.
Cancelarul german Angela Merkel se va
deplasa la Kiev sâmbătă, 23 august, prima sa
vizită în Ucraina de la izbucnirea crizei din ţară.
Merkel efectuează vizita la invitaţia
preşedintelui ucrainean Petro Poroşenko şi se
va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul
Arseni Yatsenyuk, a anunţat purtătorul de
cuvânt al lui Merkel, Steffen Seibert. "În centrul
discuţiilor va fi situaţia actuală din Ucraina şi
relaţia cu Rusia," potrivit lui Seibert.
Ulterior, în 26 august la Minsk (Belarus),
preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu
omologul său ucrainean, Petro Poroşenko a
comunicat Kremlinul.
Discuţiile vor avea loc ca parte a unui
summit între liderii ţărilor din Uniunea
Eurasiatică Vamală - Rusia, Belarus şi
Kazahstan - cu preşedintele ucrainean şi
reprezentanţi ai Comisiei Europene.
Preşedintele american Barack Obama a
admis că atacurile aeriene pe care le-a dispus
împotriva forţelor Statului Islamic (IS) din Irak
sunt doar o parte a unui "proiect pe termen
lung", care ar putea determina SUA să se
implice din nou în această ţară din Orientul
Mijlociu.
Statul Islamic, cunoscut anterior ca Statul
Islamic în Irak şi Levant (ISIS), este un grup
sunnit ce luptă în Siria şi a lansat o ofensivă în
Irak, în iunie. Grupul a cucerit o mare parte din
ţară. De asemenea, în iunie, grupul a
proclamat un califat la graniţa Irak-Siria.
Prim-ministru indian a călătorit în zona
de conflict din Kashmir, devenind primul lider
politic de rang înalt din ultimii 15 ani care a
vizitat gheţarul Siachen - numit cel mai înalt
câmp de luptă din lume.
Tensiunile au sporit în zona Kashmir, cu
India şi Pakistan acuzându-se reciproc de
încălcări ale încetării focului în ultimele luni.
New Delhi şi Islamabad au semnat un
acord de încetare a focului în 2003. În ciuda
armistiţiului, incidente armate de-a lungul
frontierei de facto numită Linia de Control, care
separă Kashmirul în sectoare indiene şi
pakistaneze, au avut loc sporadic din 2003.
Atât India şi Pakistan revendică regiunea
în totalitate şi au purtat două războaie pentru
controlul ei.

Comitetul de experţi convocat de
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a
aprobat folosirea tratamentelor
neomologate în lupta împotriva febrei
hemoragice, Ebola, potrivit unui
comunicat difuzat de organizaţie.
"În contextul circumstanţelor
epidemiei şi sub rezerva faptului că
trebuie întrunite anumite condi ţii,
comitetul a ajuns la un consens,
apreciind c ă este etic să ofere
tratamente neomologate a căror
eficacitate şi efecte secundare nu sunt
cunoscute deocamdată, ca tratament
potenţial sau cu titlu preventiv", a
explicat OMS.

l Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a fost ales preşedinte al Republicii Turcia, din primul tur al alegerilor prezidenţiale, pentru prima dată în cadrul unui sufragiu
universal direct. El a deţinut funcţia de prim-ministru începând din 2003 şi nu mai putea candida pentru un nou mandat l Comisia Europeană anunţă măsuri excepţionale
de sprijin pentru producătorii de legume şi fructe perisabile din UE l Preşedintele sirian Bashar Assad l-a numit pe actualul premier pentru a forma un nou guvern, în
urma alegerilor prezidenţiale în care a câştigat un nou mandat de şapte ani, potrivit agenţiei de ştiri SANA, de stat l Statele Unite ale Americii şi Australia au semnat un
acord prin care SUA îşi întăreşte prezenţa militară în nordul Australiei, în cadrul unui plan de consolidare a legăturilor militare de apărare l Ayatollahul Ali Khamenei,
liderul suprem potrivit constituţiei din Iran, a declarat că discuţiile nucleare cu puteri mondiale vor continua, dar nu există nici un punct de interes în discuţii bilaterale cu
Statele Unite privitor la alte probleme l În Panama, au avut loc evenimente pentru a marca 100 de ani de la deschiderea Canalului Panama (în 1914), o lucrare de
inginerie care a revoluţionat comerţul mondial l Compania de petrol din Rusia, Rosneft, a anunţat că a început un program de explorare în Marea Barents împreună cu
Statoil, compania norvegiană de exploatare a gazelor şi petrolului l Franţa a fost în 2013 cea mai vizitată ţară din lume, cu 84,7 milioane de turişti străini, în creştere cu
2% faţă de 2012, potrivit unui studiu publicat recent l

Primele generatoare conectate în
reţea alimentate de maree

A fost prezentat primul generator activat
de flux-reflux din Ţara Galilor, într-o
încercare de a reduce emisiile de carbon
din Marea Britanie.
Dispozitivul patentat "DeltaStream"
dezvoltat de Tidal Energy Ltd din Cardiff
este printre primele dispozitive
demonstrative din lume care generează
energie verde, durabilă şi previzibilă
folosind mareele.
Numit "Ysbryd y Mor" cea ce înseamnă

"Spiritul Mării", dispozitivul DeltaStream
400kW, cu o greutate de 150 de tone şi un
cadru de 16 metri lungime şi 20 metri
înălţime, a fost fabricat şi asamblat în
ultimele şase luni şi va fi folosit pentru a
alimenta 100 de case din apropiere.
Inventat de inginerul Richard Ayre,
dispozitivul DeltaStream este primul
proiect care a primit acordul de mediu de tip
"implementare şi monitorizare" într-o zonă
specială marină de conservare, având

încorporat un număr de caracteristici în
design pentru a minimiza orice impact
potenţial asupra mediului înconjurător. O
suită extinsă de echipamente de
monitorizare vor fi instalate pe şi în jurul
dispozitivului în zona de exploatare.
După o perioadă de testare de 12 luni,
până la nouă unităţi similare vor fi instalate
pentru a forma o matrice de 10 megawaţi.
Tidal Energy susţine că generatorul său
ac ţionat de maree reprezint ă vârful
tehnologiei ecologice.
O unitate DeltaStream include
următoarele:
Un cadru de bază triunghiular principal
din oţel cu "picioare de piatră" pentru a fixa
dispozitivul pe fundul mării. Prin utilizarea
unei fundaţii solide pentru trei nacele, prin
efectul gravitaţional acest sistem reduce
costurile de instalare şi de întreţinere
ridicate, asociate în mod tradiţional cu
tehnologia regenerabilă în mediul marin.
Un generator independent format dintro turbină cu axă orizontală în fiecare
nacelă, aşezată pe câte un turn în vârfurile
bazei principale triunghiulare.
Un mecanism automat de giraţie
hidraulic pentru fiecare nacelă, care
controlează orientarea generatoarelor
acţionate de turbine în raport cu direcţia
fluxului mareelor.

Conectarea dispozitivului la mal cu un
cablu de alimentare submarin şi
echipamente de putere pentru conectarea
la reţeaua situată pe uscat.
Energia mareelor
Energia mareelor este o formă de
hidroenergie care converteşte energia
mareelor în energie electrică sau alte forme
utile de energie. Prin maree (flux şi reflux)
se înţelege o oscilaţie periodică a nivelului
mării sau oceanului, în raport cu o poziţie
medie, datorită forţei de atracţie combinate
a Lunii şi Soarelui. Prin urmare, energia
mareelor este o formă cu totul previzibilă de
energie din surse regenerabile, care poate
fi valorificată în două forme:
Amplitudinea mareei este diferenţa
verticală în înălţime între flux şi reflux.
Baraje artificiale sau lagune pot fi construite pentru a capta valul din timpul fluxului.
Apa astfel reţinută poate fi apoi eliberată
prin turbine, generatoare de electricitate, în
momentul în care fluxul se retrage.
Curentul mareei este unda care se
dezvoltă prin deplasarea apei în timpul
fluxului-refluxului şi se manifestă ca un
curent de maree. Dispozitivele de tipul
DeltaStream caută să extragă energia din
această mişcare cinetică a apei, acelaşi
principiu folosit la turbinele eoliene care
extrag energia din mişcarea aerului.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Pierdut atestat transport marfă
agabaritic pe numele Păscuţi
Cosmin Mihai. Tel. 0746-255194.
Vând aragaz 4 ochiuri, 1 defect,
maro + tobă copt, 50 lei. Tel. 0355411785, 0747-096075.
Vând frigider, aragaz, maşină de
spălat, mochete, mobilă veche. Tel.
0747-096075, 0771-669426.
Vând Play Station 3, manetă, 5
jocuri, 650 lei; Play Station portabil,
card, jocuri, 160 lei; Play station 2,
jocuri, preţ 110 lei; jocuri originale
Play Station 2, PS2, PSP, PS Vita,
20 lei bucata. Tel. 0721-798604.
Vând în Reşiţa instant de baie,
în garanţie, 500 lei; cuptor pe gaz
pentru cameră, 150 lei; convector
pentru casă, 400 lei; chiuvetă de
baie din porţelan, cu picior, plus
robinetul, 150 lei; chiuvetă mică
inox, de bucătărie, 50 lei; bicicletă
de fete, de la 4 ani, cu roţi ajutătoare,
100 lei; vană de baie, 60 lei;
canapea pliantă, 200 lei. Tel. 0726878510, 0355-426867. (RR)
Vând congelator 60 l, fripteuze,
radiatoare, fierbător aburi, gril
electric, feliator, tacâmuri argintate,
ladă frigorifică, cazan 130 l, robot
bucătărie, oale inox etc. Tel. 0772215308, 0726-211340.
Vând la Jena 13 oi ţurcane din
care 2 berbeci, 3500 lei neg. Tel.
0256-338907. (RR)
Vând la Reşiţa război de ţesut,
120 lei; 2 uşi de parchet, 100 lei/buc;
4 scaune tapiţate, 90 lei/buc;
bicicletă damă, 120 lei; storcător de
rufe; maşină de spălat cu încălzire,
neautomată; ţigl ă de acoperi ş
model Leul. Tel. 0355-427473. (RR)
Vând la Sacu purcei marele alb
la 3 1/2 luni, 500 lei perechea. Tel.
0746-037251. (RR)
Vând la Sacu 12 grăsuni, 500 lei
perechea; 6 grăsuni la 2 luni, 400 lei
perechea; 2 porci, 60-110 kg, 8
lei/kg; iapă 9 ani, 2500 lei neg; iapă
3 1/2 ani gestantă în 3 luni, 2000 lei
neg. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie culoare neagră, 800 lei; dulap
dormitor cu uşi culisante şi oglindă
mare, 1000 lei; maşină de cusut
Singer, manuală, în stare perfectă
de funcţionare, 250 lei; maşină electrică de cusut cu dulap încorporat, în
perfectă stare, 100 €; maşină de
spălat automată, 100 €; ceasuri
pendulă foarte vechi, diferite mărimi, 100 lei/buc; saltele în perfectă
stare, diferite mărimi, 100 lei/buc.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
Vând în Reşiţa plasmă Samsung, diagonala 107 cm, 800 lei. Tel.
0752-564179. (RR)

Vând dulap cu 2 uşi, 100 lei;
dulap cu vitrină, 100 lei. Ofer gratuit
bufet de bucătărie. Tel. 0759017705. (RR)
Vând la Anina maşină de cusut
marca Pfaff, 250 lei; 2 saltele Relaxa
pentru dormitor, aproape noi,
mărimea 190x87x16 cm, 120
lei/buc; 2 tv color, Sony şi Winston,
diagonala 40/23, 350 lei/buc; piese
din mobilă de tineret, începând cu
200 lei/buc; costum popular din
Banatul de Munte, 250 €; chiuvetă
dublă din inox, 70 lei; candelabre cu
2-8-12 becuri; garnitură pluşată, bej
cu maro, 250 lei; goblen Cina cea de
Taină, 250 lei. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)
Vând telefon Samsung 8300
digital; Iphone 3 cu două cartele la
cutie, 160 lei; Nokia 6300, Nokia
6234 şi alte telefoane între 50-160
lei. Tel. 0721-414951.
Vând boiler electric 80 l, 50 lei;
maşină spălat farfurii, 50 lei; maşină
spălat haine defectă, 50 lei. Tel.
0745-808865. (RR)
Vând la Jena iapă de 10 ani,
roşie, 4500 lei. Tel. 0766-523636 (rr)
Vând la Luncaviţa un cal muran
de 4 ani, roşu cu coamă galbenă,
4500 lei neg; 2 cai de munte, 4500
lei. Tel. 0733-486521. (RR)
Vând la Târnova 2 cai, 3 şi 4 ani,
2100 € neg. Tel. 0764-422290. (RR)
Vând vacă, 3500 lei neg. Tel.
0766-332049. (RR)
Vând în Reşiţa dulap de haine
cu 2 uşi, format din 2 corpuri, 300 lei
neg; servantă tv plus dulap de haine
mai mic, 250 lei neg; servantă
pentru tv, 150 lei; 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; cântar cu
talere şi greutăţi, de 10 kg, 150 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)
Vând la Oţelu Roşu junincă
Bălţata Românească, 2 ani, 3000
lei. Tel. 0255-533722. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă dormitor,
stil vechi, 450 lei; oglindă rotundă,
masă extensibilă, servantă, dulap
cu 2 uşi şi pat de la mobilă Drobeta,
450 lei. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând la Doclin vacă, 4600 lei
neg. Tel. 0255-527039. (RR)
Vând la Brebu 2 perechi de
purcei, 500 lei perechea. Tel. 0749190540. (RR)
Vând în Timişoara canapea neextensibilă de 3 persoane plus 2
fotolii culoare albă, 1500 lei neg. Tel.
0766-889032. (RR)
Vând în Timiş o mânză, 2000 €
sau schimb pe capre sau oi. Tel.
0726-000754. (RR)
Vând în Reşiţa, foarte ieftin,
mobilă în perfectă stare, compusă
din 8 corpuri, şi anume, dulap cu 2
uşi pentru haine, vitrină cu oglindă,
corp de bibliotecă, 5 corpuri cu 2 uşi
pentru haine. Tel. 0724-398138. (rr)
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Vând în Re şiţa biciclet ă
medicinală. Tel. 0355-807961. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă living
Romaniţa din fag aburit, 7 corpuri,
masă cu 6 scaune, vitrină, masă de
televizor, servantă, 950 lei; colţar
mare din catifea, 900 lei; televizor
Teletech cu diagonala 70 cm, ecran
plat, nefolosit, 450 lei; chitară bass,
100 €; covor 2.50x3.50 m; preţuri
neg. Tel. 0749-944961, 0355405864. (RR)
Vând în Tormac un lămâi, 350
lei; mandarin, 140 lei; dafin, 120 lei;
trandafir japonez, 140 lei; Leandru,
3 buc, 100 lei; bidon cu 35 l antigel
pentru instalaţii încălzire centrală,
producţie americană, rezistă -40
grade. Tel. 0256-392859. (RR)
Vând la Bocşa baloţi de lucernă
proaspăt cosiţi, 10 lei/balot neg;
baloţi de paie; măcinătură pentru
animale; şrot de floarea soarelui;
sorg pentru păsări; porci 90-140 kg,
9 lei/kg; vier marele alb cu landras
180 kg cu certificat de sănătate,
1800 lei neg; scroafă gestantă, mai
are 3 săptămâni până fată, 150 kg,
1800 lei neg. Cumpăr porumb în
zona Bocşa, ofer 0.75 lei/kg. Tel.
0740-770047. (RR)
Din Sânicolau Mare, schimb ţap
alpin francez cu o viţea Bălţata Românească. Tel. 0732-517181. (RR)
Vând în Reşiţa 3 jaluzele verticale 2.10, 1.72, 1.24 m lăţime, înălţime 2.00 m; canapea în stare foarte
bună, pentru case, puţin folosită,
530 lei; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; serviciu din porţelan pt.
condimente, 12 piese; baterie nouă
pt. chiuvetă, în cutie, 75 lei; suport
inox pt. perie şi hârtie igienică, 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 albastră pentru baie,
30 lei; haină din piele mărimea 4446 şi încălţăminte din piele mărimea
37-38, pentru femei; preţuri neg. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Cumpăr în Reşiţa butelie pentru
aragaz. Tel. 0723-092582. (RR)
Vând baloţi de fân, 8 lei balotul.
Tel. 0744-381141. (RR)
Vând la Orşova vacă rasa
Holstein, 3500 lei; viţică de 3 luni,
1500 lei. Tel. 0720-725826. (RR)
Cumpăr în Reşiţa tabletă nouă,
în stare foarte bună. Tel. 0355409985, 0727-199030. (RR)
Vând la Cornereva cal în vârstă
de 3 ani, semi muran, 1800 lei neg.
Tel. 0755-400505, 0744-198560 (rr)
Vând la Secu 3 viţei de 1, 2, 3
luni. Tel. 0729-838170. (RR)
Vând în Reşiţa iPhone 5s, 1500
lei. Tel. 0726-671324. (RR)
Vând în Reşiţa boiler electric 80
l. Tel. 0748-406496, 0255-222550.
Vând la Jena vacă roşu cu alb,
3500 lei neg. Tel. 0760-092242 (RR)
Vând la Măureni grâu de anul
acesta, 1 leu/kg. Tel. 0255-526023.
Vând în Reşiţa televizor color în
stare foarte bună de funcţionare,
350 lei; maşină automată de spălat
Indesit în stare foarte bună de
funcţionare, 350 lei. Tel. 0746081232. (RR)
Vând la Moniom vacă de 4 ani,
gestantă, 2500 lei neg; 2 viţele de 5
luni, 1300 lei/buc neg. Tel. 0255232919. (RR)

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
11 august 2014
12 august 2014
13 august 2014
14 august 2014
15 august 2014
18 august 2014
19 august 2014
20 august 2014

Lei noi
139.5598
140.3671
139.7869
140.0708
140.0708
138.7659
138.7925
138,5134
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Vând ATV cu acumulator pentru
copii, 330 lei; ATV cu pedale, 120 lei;
bicicletă copii, 40 lei; rotabil, 100 lei;
haine şi încălţăminte copii 4-7 ani de
la 2 lei/buc; televizor LG, 150 lei;
preţuri neg. Tel. 0724-181665. (RR)
Vând în Caransebeş rochie de
mireasă, 450 lei; calorifer electric cu
11 elemenţi, 100 lei. Tel. 0756040911. (RR)
Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1300 lei; sobe cu 350, 400 şi
500 lei; masă de călcat, 20 lei;
maşină de spălat, 300 lei; frigider,
150 lei; boiler 5 l, 100 lei; chiuvetă
bucătărie, 30 lei; casetofon de
maşină, 50 lei; televizor, 150 lei;
patine, 15 lei perechea; boxe 5+1
plus combină muzicală, 150 lei. Tel.
0724-477642. (RR)
Cumpăr în Reşiţa, laptopuri,
telefoane Samsung Galaxy şi
iPhone, televizoare plasmă. Tel.
0355-422022. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare 220 oi,
350 lei/buc; iapă, 2600 lei. Tel. 0255232807. (RR)
Vând în Reşiţa biciclete de copii
până la 12 ani, 300 lei/buc; aspirator
de curte cu motor pe benzină, 250
lei; pentru tâmplărie cu masă şi
motor, 550 lei; televizoare color, 200
lei; veste de salvare, 50 lei/buc;
aparat de sp ălat ma şini sub
presiune, 300 lei; toate sunt aduse
din Germania. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)
Vând la Târnova vacă 7 ani,
gestantă luna 5-a, 10 l lapte, 2500
lei; iapă culoare roşie 9 ani şi iapă
culoare roşie de 3 ani, 4000 €, se
vând şi separat; ţiglă veche, 0.60
lei/buc. Tel. 0769-620614, 0355407438. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de cusut
electrică rusească, aproape nouă,
400 lei; mobilă de bucătărie,
suspendată, 700 lei; colţar de
bucătărie făcut la comandă, 600 lei;
preţuri neg. Tel. 0720-531971. (RR)
Vând în Reşiţa bicicletă medicinală, 280 lei; covor 2x3, 80 lei;
pătură din păr de cămilă, 80 lei;
încărcătoare noi Samsung, 15
lei/buc; acumulatoare Samsung, 30
lei/buc; dună pene de 2 persoane,
100 lei; aspirator fără sac, 100 lei.
Tel. 0784-405181, 0770-823207 (rr)
Vând în Reşiţa 2 televizoare
color cu telecomandă şi televizor alb
negru Diamant 241 cu diagonala 61
cm, stare perfectă de funcţionare.
Tel. 0725-744644, 0737-575779 (rr)
Vând la Jena 2 căţeluşe, roşie şi
neagră, 100 lei/buc. Tel. 0736097252. (RR)
Vând la Oraviţa materiale de
construcţii, fier beton, corniere din
fier, ţevi, cupru, plasă pt. gard; tablouri, 60 lei/buc. Tel. 0726-839207. (rr)
Vând în Bocşa 5000 g propolis,
1 €/g. Tel. 0755-042152. (RR)
Vând la Vârciorova org ă
Yamaha, 250 € neg sau la schimb
pe un laptop; moară de măcinat pe 2
paleţi, 150 € neg; motor de circular
robot, 200 € neg. Tel. 0725-088890.
Vând vacă de 5 ani, 3500 lei. Tel.
0731-224621. (RR)
Vând în Re şi ţa mobil ă de
bucătărie. Tel. 0255-216935, 0744565543. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
diagonala 36, 80 lei; combină
muzicală Sony cu boxe, nu merg cdurile, 150 lei; laptop P4 Toshiba, 180
lei; staţie Panasonic de 180 W, cu tot
cu sistem audio, 250 lei; calculator
P4 cu monitor lcd, 250 lei. Tel. 0765577197. (RR)

Vând la Goruia viţea de 1 an şi 5
luni, 2200 lei. Tel. 0255-234541. (rr)
Vând în Prigor cal 12 ani şi cal 16
ani, 3000 lei. Tel. 0762-691357. (rr)
Vând ficus şi aloe vera. Tel.
0770-389533.
Vând aparat auditiv pentru
persoane ce au probleme cu auzul.
Aparatul funcţionează foarte bine.
Trimite ţi un mesaj dac ă vă
interesează şi vă sun io. Tel. 0740089155.
Vând Antivirus Panda Internet
Security 2014 licenţă valabilă 1 an
pentru până la 3 calculatoare. Preţ
80 lei. Tel. 0770-390733.
Vând desktop PC cu următoarea configuraţie: placa de bază
Gigabyte GA- EP35C- DS3R
(DDR2&DDR3); procesor: Intel
Core2Duo E8400 - 3 Ghz; ram 2 Gb
DDR3 1333 Mhz - Zeppelin; placă
video: ATI Radeon HD 3850 256 bit
512 Mb, PCI Expres 2.0 dvdrw: Asus
16x SATA LightScribe; hard-disk:
Maxtor SATA II 250 Gb DiamonMax
10; sursa 500 W ATX. Preţ 500 lei.
Tel. 0770-390733.
Vând telefon Galaxy Ch@t
B5330, stare bună. Preţ 200 lei. Tel.
0770-390733
Vând tabletţ 7” 3G Allview AX1
Shine + Husa preţ 450 lei. Tel. 0770390733.
Vând Media player Eboda HD
for all 500 3D + adaptor wifi preţ 350
lei. Tel. 0770-390733.
Vând Media player Android
Rochip RK 3066, Cortex- A9 preţ
150 lei. Tel. 0770-390733.
Vând iapă tânără şi blândă,
frumoasă, aproximativ 5 ani, în sat
Potoc, la preţul de 3000 lei. Tel.
0733-156508.
Cumpăr baterie pentru telefon
Digi ZTE F101. Tel. 0770-886273.
Vând planta Kiwi jenny „Actinidia deliciosa” (soi autofertil) 50-60
cm înălţime. Preţ 42 lei/buc (+17 lei
taxe poştale). Tel 0742-573160.
www.plantemania.ro
Vând Smochini de munte (Ficus
carica) produşi şi aclimatizaţi local.
Rezista la maturitate pana la -25
grade Celsius. Preţ 29 lei/buc (+16
lei taxe poştale). Tel 0742-573160.
www.plantemania.ro
Vând pomi de Rodiu fructifer
(punica granatum), 30-35 cm
înălţime. Preţ 30 lei/buc (+16 lei taxe
poştale). Tel 0742-573160.
Vând măslini la 40-50 cm ]n
ghiveci de 1l. Fac flori şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Preţ: 55 lei (+16 lei
taxe poştale). Tel 0742-573160.
Vând Curmal chinezesc soiul
Lang 80-90 cm. Preţ 89 lei/buc (+ 19
lei taxe poştale). Tel 0742-573160
comandaplante@gmail.com
Vindem arbori de cafea (Coffea
Arabica) la 20-25 cm. Preţ 15 lei/buc
(+ 16 lei taxe poştale). Tel 0742573160
Căţei ciobăneşti mioritici născuţi
în 04.07.2014, primul vaccin făcut.
150 lei. Tel. 0722-558567.
Vând covor persan mare, 80 lei;
role reglabile roz 29-33. Preţuri
negociabile. Tel. 0733-072796.
Vând canapea o persoană,
maşină de uscat rufe, 2 peruci păr
natural, bicicletă copii 1-6 ani, 3
corpuri bibliotecă sufragerie. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
Vând cuptor cu microunde
marca Vorex, nou. Preţ 180 lei neg.
Tel. 0355-426322.
Cumpăr urgent butelie galbenă
pentru aragaz. Tel. 0723-092582.

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

Abonamentele se pot face la factorii poştali din judeţ.
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.
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Vând rastel armă, rampă lungă 5
m preţ 100 €, betonieră nouă în
garanţie, aparat de sudură. Tel.
0748-929527.
Vând mobilă bucătărie suspendată, din nuc şi colţar catifea şi cuier.
Tel. 0355-411682, 0733-594473.
Vând 2 locuri de veci la cimitirul
de lângă Universalul Vechi. Tel.
0355-411682, 0733-594473.

Auto-Moto-Velo
Vând Seat Cordoba 2009, roşu,
5.200 €. 1,4 benzină, 42.000 km, ca
nou, unic utilizator, servo, ABS,
turelă, geamuri electrice, cumpărată
din ţară. Tel. 0749-121241.
Vând la Vărădia Dacia Break an
1998, stare bună, culoare albastră,
piese de schimb, 590 €. Tel. 0764066387. (RR)
Vând la Sacu motocultor de 7
CP, pentru grădină, aproape nou,
350 € neg; scuter Honda Bali, motor
de 49, înscris, acte la zi, 300 € neg.
Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Reşiţa Ford Mondeo, an
2002, cutie automată de viteze,
argintiu metalizat, recent adus din
Germania, euro 4, toate dotările,
1700 € neg; dezmembrez Renault
Twingo, an 2000, preţuri foarte
avantajoase; jante aluminiu 14, 15,
16, 17 ţoli, 550 lei/set; jante tablă pe
13, 14, 15 ţoli, 50 lei/buc; cauciucuri
de iarnă şi vară, diferite dimensiuni,
50 lei/buc; biciclete de femei şi
b ărba ţi, 250 lei/buc; cositoare
pentru stadion, pe benzină, 600 lei;
cositoare pe benzină, manuală, 350
lei. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând ATV pentru copii, 200 €.
Tel. 0745-808865. (RR)
Vând la Cornea excavator pe
şenile, 5000 €; Audi A4, an 1996,
motor 1.6, culoare neagră, stare
foarte bună, 1400 €. Tel. 0754610537. (RR)
Vând în Reşiţa 4 jante tablă în
patru găuri pentru Ford Focus,
Mondeo, 195x65x15, 250 lei neg; 4
cauciucuri 195x65x15 M+S, 250 lei
neg; 4 cauciucuri de vară
155x65x14, 250 lei neg; Opel Agila,
an 2004, climă, 86.000 km, 1000
cmc, 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)

Matrimoniale
Domn 45 ani doreşte o prietenie
cu o persoană feminină cu scopul
întemeierii unei familii. Dacă doriţi
să aflaţi mai multe, sunaţi la 0049 15
757 617 476 - Germania.
Domn singur, 58 ani, 175/72,
caut doamnă în jur de 53 ani, pentru
o relaţie de lungă durată. Tel. 0734089374.
Am 40 ani sunt din Reşiţa şi
doresc să-mi refac viaţa alături de o
doamnă sinceră care ştie ce îşi
doreşte cu adevărat. Tel. 0770390963.
Caut o doamnă peste 40 ani
îndrăzneaţă, deschisă la prietenie şi
nou. Eu sincer, serios, matur 49/
1,63/73, Reşiţa. Tel. 0720-009165.
Reşiţean, singur, 175/ 79/ 49
caut parteneră de viaţă, 40/50 ani
suplă. Tel. 0771-089215.

Anunturi
,

Tânăr 37 ani, loc de muncă
stabil, despărţit, cu un copil, doresc
să cunosc o doamnă de la sat sau
oraş, cu vârsta până la 45 ani. Nu
consum alcool şi nu fumez. Tel.
0766-363971.
Domn 40, caut doamnă sau
cuplu. Tel. 0765-997606.
Tânăr 38 ani, doresc să cunosc
o doamnă pentru prietenie. Tel.
0720-380446.
Domn de la ţară, divorţat, 2 copii,
50 ani, doresc relaţie, căsătorie. Tel.
0734-819324.
Domn de la oraş, 45 ani,
necăsătorit, doresc o relaţie pentru
căsătorie. Tel. 0720-372179.
Domn 43 ani, divorţat, fără
obligaţii, doresc relaţie cu doamnă
maxim 46 ani, poate să aibă şi un
copil. Tel. 0747-645680.

Anunturi
,

Anunturi
,

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

Comunicat de presă
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin reaminteşte angajatorilor faptul că din bugetul asigurărilor
pentru şomaj se acordă subvenţii pentru încadrarea în muncă a
diferitelor categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă, angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 50% din indicatorul
social de referinţă în vigoare, acordat din bugetul asigurărilor pentru
şomaj. Angajarea poate fi pe perioada vacanţelor, iar stimulentul
financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile
lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student căruia
i s-a încheiat contract individual de muncă. Pentru a beneficia de
acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să
încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în
termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.
Pentru încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a
absolvenţilor instituţiilor de învăţământ , angajatorii pot primi, lunar, din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe o perioadă de 12 luni, pentru
fiecare absolvent, suma de:
l 500 lei, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de
arte şi meserii;
l 600 lei, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau
învăţământ postliceal;
l 750 lei, pentru absolvenţii de învăţământ superior.
Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată
absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus, pentru 18 luni.
Angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu şi după
cele 18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relaţii,
un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate
pentru aceste persoane şi virate conform legii. Acesta se virează, la
cerere, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din
neplata contribuţiilor sociale.
Pentru incadrarea in munca a şomerilor în vârsta de peste 45 ani
sau şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale, agentii
economici pot beneficia lunar, timp de 12 luni, de o sumă egală cu
valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia
menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la
încheierea convenţiei, iar persoana angajată să nu fi avut raporturi de
muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani.
De aceeaşi subvenţie beneficiază şi agenţii economici care au cel
puţin 50 angajaţi şi încadrează persoane cu handicap, cu obligaţia
menţinerii raporturilor de muncă cel puţin 2 ani de la încheierea
convenţiei.
Pentru angajarea şomerilor care în termen de 5 ani de la angajare
îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensie anticipată parţială sau
limită de vârsta, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensie
anticipată, angajatorii pot beneficia lunar, pe perioada angajării până la
îndeplinirea condiţiilor de pensionare, de o sumă egală cu valoarea
indicatorului social de referinţă în vigoare, cu condiţia să nu fi avut
raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani.

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.

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de
marginalizare sociala în baza contractelor de solidaritate, pot beneficia
lunar, pe perioada contractului de solidaritate, de o suma egala cu
salariul de baza stabilit la data angajării, dar nu mai mult de doua ori
valoarea indicatorului social de referinta. Subventia se acordă pentru
tinerii care au vârsta între 16 şi 26 de ani care se înregistrează la
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au
domiciliul sau, după caz, reşedinţa şi se încadrează în una dintre
următoarele categorii:
a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest
sistem;
b) are dizabilităţi;
c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victimă a traficului de persoane.
Angajatorii care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă
pot beneficia lunar, pe toată perioada derulării contractului de ucenicie ,
de o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al
asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în
vigoare. Subvenţia se acordă la cerere, din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel
ucenic, proporţional cu timpul efectiv lucrat.
Agenţii economici care doresc să beneficieze de aceste facilităţi se
pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 sau la sediile
punctelor de lucru ale acesteia din judeţ, actele necesare pentru
încheierea convenţiilor fiind disponibile la sediul AJOFM CaraşSeverin din Reşiţa, Compartiment Relaţii cu Angajatorii (tel. 0255212380) şi pe site-ul www.ajofmcs.ro.
Isac Caius Sandu, director executiv
Firmă multinaţională în industria furajeră
ANGAJEAZĂ
Supervizor producţie, în fabrica din Caransebeş.
CERINŢE:
l Cunoştinţe de limba română şi limba maghiară sau limba română şi
limba engleză nivel avansat
l Experienţă în producţie
Constituie avantaj:
l Studii finalizate în agricultură
l Experienţă în industria furajeră
l Cunoaşterea programului SAP
Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită cv-ul la adresa: hsa@hsa.ro,
Tel: 0742.552.473

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 20.08.2014
REŞIŢA: brancardier: 1; electrician exploatare centrale si staţii
electrice: 1; infirmier/infirmiera: 1; îngrijitoare la unităţi de ocrotire
sociala şi sanitară: 1; lucrător comercial: 1; medic medicină generală:
1; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 2; şofer de
autoturisme şi camionete: 1; spălător vehicule: 1;
BOCŞA: asamblator-montator profile aluminiu şi geam termopan:
1; îngrijitor clădiri: 1; manipulant mărfuri: 1; montator-reglor, depanator
de aparate radio şi TV, redresoare si amplificatoare: 1; muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;
ORAVIŢA: lucrător bucătărie (spălător vase mari): 1; muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic,
faianţă, gresie, parc: 2;
TOTAL JUDEŢ: 18

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

August
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Ioana Mihăiescu - arhitectul care-şi însufleţeşte fiecare lucrare
Ioana Mihăiescu, omul, care a ştiut de la început că
Se pare că Reşiţa aştepta un arhitect ca Ioana
arhitectura o va completa şi o va defini ca personalitate Mihăiescu pentru că nici nu venise bine că a şi primit o
şi-a lăsat amprenta pe cele mai reprezentative lucrări colaborare şi apoi o şefie de proiect la una dintre cele
ale urbei şi nu numai.
mai mari lucrări din centrul Reşiţei, ansamblul de
locuinţe Samanta, acele locuinţe cu scară interioară,
vestite în Reşiţa. Numele a apărut folcloric şi a rămas
permanent, ca urmare a unui serial ce se difuza pe
atunci la televizor, "Samanta", a cărui acţiune se
desfăşura într-o locuinţă cu scară interioară.
După Revoluţia din 1989 a fost primul arhitect care a
plecat din Institutul de Proiectări, fără să mai fie angajată la o altă instituţie de stat, pornind pe un drum pe
cont propriu. Deşi, au mai plecat şi alţi arhitecţi, aceştia
s-au transferat la alte instituţii de stat şi au început
activitate privată în paralel, Ioana Mihăiescu a plecat de
la stat direct în viaţa privată şi nu a fost uşor. A bănuit
însă, încă de pe atunci, că mediul privat era viitorul.
A reuşit în acest mediu pentru că i-a plăcut să-şi
poate gestiona singură timpul şi să fie liberă în
realizarea profesiei.
Ioana Mihăiescu subliniază faptul că arhitectura nu
Înclinaţia spre arhitectură a pornit încă din se face numai pe hârtie, ea trebuie pusă apoi în practică
adolescenţă. Arhitecta îşi aminteşte un episod care a şi urmărită: "Poţi să ai un proiect perfect, dacă construcavut loc cam prin clasa a VIII-a, când diriginta a întrebat torul nu ţi-l execută cum trebuie şi dacă tu nu-l observi,
fiecare elev ce vrea să devină. "Eu auzisem de această nu-l urmăreşti tot timpul, acesta poate să eşueze!"
profesie. Ştiam că prin ea se poate construii. Mai ştiam
După ce a ales varianta independentă de exercitare
că poţi să te exprimi folosind desenul şi am spus: "eu a profesiei a avut activitate din plin, nu a cunoscut "timpi
vreau să devin arhitect!" I s-a sugerat atunci să se morţi" şi nici nu-şi aminteşte vreo perioadă în care să nu
orienteze spre o altă meserie deoarece aceasta părea fi avut ceva de făcut.
foarte complicată în acel moment, în viziunea
"E drept, perioada de început, până când mi-am
dascălului.
format o piaţă, chit că oamenii mă ştiau destul de bine în
Se pare că vocaţia îşi are undeva, în interiorul fiecă- Reşiţa, oraşul este mic şi ne cunoaştem, şi eu crescând
ruia, cuibul, pentru că, deşi mintea de copil nu înţelegea aici aveam un atu în plus, îi cunoşteam foarte mult, dar
pe deplin ce implică această profesie, a continuat să la început am avut mai mult timp şi am putut să particip
meargă pe acelaşi drum până la împlinirea visului.
la câteva concursuri de arhitectură care s-au soldat şi
cu câteva premii", a spus Ioana Mihăiescu.
A luat în perioada aceea 3 premii la concursuri din
judeţ şi din ţară, apoi o nominalizare şi o participare la
un concurs de amenajare a unei Bănci din Anglia şi
chiar un concurs în Japonia.
Odată cu o consolidare a pieţei pe plaiurile natale şi
nu numai, arhitecta Ioana Mihăiescu n-a mai avut timp
să participe la concursuri şi a mers înainte pe activitatea
de proiectare.
Mărturiseşte că a făcut totul cu cea mai mare
plăcere, încercând în acelaşi timp să fie la curent cu tot
şi să fie mereu informată. A devenit verificator de
proiecte şi restaurator atestat de Ministerul Culturii. S-a
perfecţionat în permanenţă: "m-am străduit să învăţ un
program de proiectare pe calculator, e drept mi-a fost
foarte greu pentru că aveam timp să-mi aloc pentru
A terminat facultatea în 1979, după 3 ani de studii la acest lucru, dar până la urmă am reuşit să-l învăţ. Am
Timişoara şi alţi 3 ani la Bucureşti. A fost repartizată apoi ştiut că acesta e viitorul şi nu puteam să ies din morişca
la Târgu-Jiu în urma sistemului de reparti ţie timpului!"
De-a lungul carierei a avut lucrări pe diverse
guvernamentală de pe vremea aceea, unde a rămas 4
ani. Aici a fost practic începutul carierei de arhitect, domenii, pe investiţii noi şi mai ales pe amenajări
carieră pe care a început-o în forţă, primind chiar din interioare pentru Reşiţa. De amintit aici: sediul Direcţiei
prima zi de prezenţă la serviciu, şefie de proiect: "Ne-a Silvice Caraş-Severin, Studioul Regional Radio Reşiţa primit un colectiv tânăr, care n-a ţinut cont că şi noi eram amenajat în totalitate în perioada 2001-2011, Sala de
nişte copii şi ne-au aruncat în mijlocul oceanului şi a Şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi câteva
birouri din sediul acestei instituţii, Facultatea de Ştiinţe
trebuit să învăţăm să înotăm".
Tânăra arhitectă, ieşită de pe băncile facultăţii, nu Economice din cadrul Universităţii reşiţene şi chiar
ştia ce responsabilitate implică acest lucru, dar a învăţat Primăria din Caransebeş.
Alte lucrări s-au adresat societăţilor economice şi
totul din mers şi în toţi cei 4 ani petrecuţi la Târgu-Jiu a
persoanelor
fizice din oraş şi din judeţ.
avut numai şefii de proiecte. Nu a scăpat de asta toată
De câţiva ani colaborează cu Primăria Reşiţa la
viaţa, pentru că a avut mereu şefii de proiecte.
Deşi i s-a propus să rămână arhitect şef la Târgu-Jiu amenajarea parcurilor din oraş şi amplasarea fântânilor
a refuzat pentru a reveni acasă, la Reşiţa, aproape de decorative, precum şi la amenajarea locurilor de joacă.
Vorbind cu entuziasm despre prezent arhitectul
familie. Aici a lucrat la Institutul de Proiectare, pe atunci
o instituţie foarte puternică. Colectivul care se ocupa de Ioana Mihăiescu spune: "Am fericita ocazie să lucrez şi
proiectele pentru locuinţe scotea cam un camion de restaurări. Am un beneficiar la Herculane, căruia îi
documentaţie pe lună. Adică, un număr de 25 de doresc viaţă lungă, are 85 de ani, şi mă bucur că a intrat
oameni din colectivul de locuinţe proiectau câteva sute în viaţa mea! Este drept acuma, târziu, că nici eu nu mai
sunt la prima tinereţe, dar totuşi a intrat în viaţa mea cu
de apartamente pe lună.

Joi/21 August

Vineri/22 August

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+28ºC
+14ºC

Oraviţa +26ºC
+13ºC

pe următoarele

+29ºC
+14ºC

11 zile
Luni, 25 August
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+30ºC
+12ºC

Reşiţa

+26ºC
+15ºC

În puţinul timp liber care îi rămâne mai lucrează
acuarelă şi pictură pe mătase, cu care se prezintă la
unele expoziţii sau tabere organizate. Ioana Mihăiescu
se gândeşte ca în viitor să-şi gestioneze mai bine timpul
şi să lase mai mult acestui segment.
În cei 30 de ani de activitate a reuşit să-şi deschidă
câteva expoziţii personale de pictură, de acuarelă, atât
în ţară cât şi în străinătate şi câteva expoziţii de pictură
pe mătase, care de regulă se vernisează în 24 iunie cu
ocazia Sânzienelor. "Este o îndeletnicire care mie îmi
dă o stare de linişte, de fericire şi de împlinire greu de
descris, în care folosesc foarte mult partea emoţională
şi mai puţin cea mentală şi în care mă simt foarte
confortabil. Rezultatul sper să fie nişte ferestre
luminoase pe care oamenii să şi le poată expune în
casele lor, să le aducă bucurie şi lumină!"
Dincolo de aceste cuvinte se vede limpede că
sufletul de artist dă valoare oricărui lucru sau situaţii şi
că transpunerea în material este de fapt o reflecţie
inedită a trăirilor lăuntrice pe care numai un artist le
poate genera.
Elena Franţ

Sâmb@t@/23 August

Duminic@/24 August

Timişoara
Caransebeş

+27ºC
+14ºC

Reşiţa

+25ºC
+14ºC

Oraviţa +23ºC
+15ºC

Miercuri, 27 August

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+27ºC
+13ºC

Oraviţa +23ºC
+13ºC

+26ºC
+15ºC

Marţi, 26 August

aceast ă lucrare foarte frumoasă, restaurarea
Complexului Apolo din Herculane şi-mi dă ocazia să
abordez secvenţa de restaurare". Este vorba despre o
restaurare de faţadă, pentru început, deoarece
tencuiala se desprinde şi este periculos pentru trecători.
Apoi se va intra pe compartimentările şi
refuncţionalizarea interioară. "După ce tot acest lucru
se va termina aştept de la Primăria din Herculane o
iniţiativă să amenajeze Piaţa Hercules care s-a ridicat în
timp cam cu vreo jumătate de metru faţă de cota ei de
călcare iniţială din 1851. Asta înseamnă că toate
demisolurile clădirilor de acolo au fost înghiţite de
această sistematizare pe verticală. Demisolurile au
rămas fără aerisiri, scurgerea apelor pluviale este
defectuoasă. Acolo ar trebui decopertat totul, refăcută
scurgerea apelor pluviale, refăcută piaţa. Ar trebui o
intervenţie destul de masivă!"

Caransebeş

+24ºC
+11ºC

Reşiţa
Oraviţa +21ºC
+10ºC

+24ºC
+11ºC

+27ºC
+14ºC

Joi, 28 August

Vineri, 29 August

+25ºC
+8ºC

Sâmbătă, 30 August

Duminică, 31 Aug.

Reşiţa

+20ºC/+11ºC

+25ºC/+15ºC

+22ºC/+10ºC

+22ºC/+13ºC

+25ºC/+15ºC

+27ºC/+17ºC

+27ºC/+19ºC

Timişoara

+24ºC/+11ºC

+28ºC/+15ºC

+27ºC/+8ºC

+26ºC/+13ºC

+21ºC/+15ºC

+31ºC/+16ºC

+32ºC/+19ºC

| 21 August - 3 Septembrie 2014 | PRISMA

