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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, curte,
garaj, încălzire centrală în Reşiţa,
str. Caraşovei nr. 9. Tel. 0747059557.
Vând casă de piatră, 3 camere,
coridor, bucătărie mobilată, terasă,
grădină cu pomi, canalizare, apă,
teren 495 mp, preţ 43.000 € neg. În
Văliug, la 10 minute de baraj şi
telescaun. Tel. 0733-405991.

Închiriez apartament 2 camere,
zona Luncă - Poliţie, mobilat şi utilat,
cu centrală termică. Tel. 0770538596, 0771-614597.
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 în acte, la
500 m de şoseaua principală, se
poate ocupa imediat după întocmirea actelor, 15.000 € neg. Tel.
0737-565825, 0752-670944. (RR)
Vând în Reşiţa casă 3 camere,
bucătărie, baie, renovată interior şi
exterior, gresie, faianţă, podele laminate, geamuri termopan, 50.000
€. Tel. 0742-250763, 0770-750742.

Preţ 1,5 lei

ANUNTURI
,

Vând casă cu etaj, mobilată, str.
Kogălniceanu nr. 1A Reşiţa. Tel.
0355-426322, 0745-233744.
Caut o gazdă în Reşiţa pentru o
fată la liceu, de preferat în Govândari. Tel. 0760-019338, 0765964325. (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, încălzire cu teracote,
23.000 € neg. Tel. 0740-770047. (rr)
Vând în Reşiţa, zona Intim,
apartament 3 camere semidecomandat, 29.000 €. Tel. 0724477642. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 1, pe Al.
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, bucătărie, baie,
hol, debara, dotat cu centrală,
geamuri termopan, gresie, faianţă,
podele laminate, uşi schimbate,
situat la etajul 2, 26.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Aleea Tineretului, garsonieră mobilată, gresie,
faianţă, termopan, 12.000 €. Tel.
0740-099663. (RR)
Vând în Reşiţa, lângă Piaţa
Nord, apartament 3 camere,
centrală, termopan, 23.000 €. Tel.
0769-156800. (RR)
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Vând în Gherteniş casă compusă din 3 camere, hol, bucătărie de
vară, anexe, grădină 1430 mp, renovată, la 100 m de şosea şi aproape
de gară, se poate ocupa imediat
după întocmirea actelor, 22.000 €
neg. Tel. 0752-670944. (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 la Rusova Veche casă 3
camere, baie şi bucătărie faianţate
plus gresie, mobilată, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L
închise, grajduri, hambare, moară
de măcinat, circular, grădină mare
cu pomi fructiferi în jur de 700 mp,
ferită de inundaţii, locuibilă imediat,
15.000 € neg sau schimb cu garsonieră în Timişoara sau casă în jurul
oraşului Timişoara până la 30 km.
Tel. 0731-306659, 0721-157588 (rr)
Vând în Reşiţa, Lunca Pomostului pe A.I. Cuza la nr. 32, garsonieră la etaj 1, 6000 €. Tel. 0769691017. (RR)
Vând la Şemlacu Mare casă 2
camere, bucătărie, dependinţe,
anexe, curte, grădină, 12.000 € neg
sau la schimb cu o garsonieră la
Reşiţa. Tel. 0758-484037. (RR)

Zimbrii de la Armeni}, cu un pas mai aproape de libertate deplin@
Cel mai mare proiect de reintroducere a zimbrului care a avut loc
vreodată în Europa, iniţiat de Rewilding Europe şi WWF-România,
intră într-o nouă etapă. Astăzi, 12 septembrie 2014, cei 17 zimbri din
Munţii Ţarcu au fost transferaţi din zona de aclimatizare intr-o zonă de
semi libertate, beneficiind acum de un ţarc cu o suprafaţă de
aproximativ 160 de hectare.
După o perioadă în care se vor adapta la mediul sălbatic şi vor
învăţa să supravieţuiască în natură, zimbrii vor părăsi şi acest ţarc şi
vor deveni primii care trăiesc în sălbăticie, în Carpaţii Meridionali, din
secolul XVIII încoace. Zona sălbatică în care vor fi eliberaţi în final se
întinde pe nu mai puţin de 59.000 de hectare şi face parte din situl
Natura 2000 Munţii Ţarcu.
Zona de aclimatizare în care se aflau a contribuit la refacerea
zimbrilor de pe urma stresului cauzat de schimbarea structurii sociale
şi a habitatului în care se aflau, a alimentaţiei, climei precum şi de transportul acestora în România. În urma observaţiei directe, specialiştii
WWF au constatat ca zimbrii sunt pregătiţi pentru această nouă etapă.
Aria de semi libertate în care se află acum zimbrii este propice
pentru organizarea de tururi ghidate pentru turişti împreună cu rangerii
Rewilding Europe-WWF, membrii ai comunităţii locale din Armeniş.
Zona este împrejmuită doar cu garduri electrice, cu care zimbrii s-au
obişnuit deja în ţarcul de aclimatizare.
“În noul ţarc zimbrii vor trăi cât se poate de liber. S-au adaptat
repede; de gardul electric nu se mai apropie şi am văzut ochiuri de
pădure deja formate în ţarcul de aclimatizare. Sunt gata de acest pas
spre libertate deplină” spune Joep van de Vlasakker, specialistul în
zimbri al programului Rewilding Europe.
Despre zimbru
Zimbrul e cel mai mare mamifer terestru din Europa. Odinioară era
prezent pe tot continentul, cu excepţia unor zone din Spania, Italia şi
nordul Scandinaviei. Acum însă este mai rar decât rinocerul negru,
doar 3403 exemplare rămânând în toată lumea în libertate sau semi
libertate. România e una dintre cele 9 ţări europene cu zimbri care
trăiesc în sălbăticie.
Zimbrul este o specie cheie pentru fenomenul de „resălbăticire”,
alimentaţia sa având un impact real asupra vegetaţiei. El consuma
iarbă dar şi mărăcini, puieţi şi arbuşti, formând astfel ochiuri de pădure
şi un peisaj mozaicat, contribuie la fertilizarea pajiştilor, bătătorindu-le,
răscolind nisipul şi noroiul, iar în felul acesta ajută la menţinerea unei
diversităţi biologice ridicate.
Impactul proiectului în regiune
Prezenţa zimbrilor în această regiune va contribui la accelerarea
proceselor naturale ecologice şi va favoriza atât creşterea
biodiversităţii, cât şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale.
Ecoturismul este una dintre variantele fireşti de dezvoltare a unei zone
cu astfel de caracteristici de sălbăticie.
De la sosirea zimbrilor în Armeniş, comunitatea locală a cunoscut
deja aceste beneficii. Localnicii s-au organizat deja într-o asociaţie
locală în vederea oferirii unor servicii de agro-turism, iar oaspeţii nu au
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Anunţuri,
întârziat să apară. Arhitectura locului cu case tip fortăreaţă, sălaşe
bănăţene din piatră, lemn şi ţiglă din satele învecinate (Sat Bătrân, Sub
publicitate
Margine, Plopul) sunt o atracţie în sine, turiştii având ocazia să
cunoască măiestriile şi îndeletnicirile oamenilor din zonă. Munţii Ţarcu
...pag. 6-7
sunt parte componentă a uneia dintre ultimele zone sălbatice ale
Europei, cu suprafeţe întinse, fără acţiune intrusivă a omului, unde procesele naturale se pot desfăşura nestingherite. Obiectivul programului
Rewilding Europe este să formeze o populaţie de peste 500 de
animale, împărţită în cel putin 3 sub populaţii precum şi coridoare ecologice de migratie pentru animale sălbatice, care să contribuie la îmbunătăţirea conectivităţii cu celelalte zone învecinate. Rewilding Europe
şi WWF-România implementează acest proiect împreună cu comunitatea locală din Armeniş şi din împrejurimi, implicând antreprenori
locali, direcţii silvice, asociaţii de vânătoare şi tur-operatori.
Despre WWF (World Wide Fund for Nature):
Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante
organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea
naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să CU NOI PRINZI DE VESTE!
oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor
în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Detalii la: www.wwf.ro
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Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa a primit sesizări cu
privire la faptul că persoane necunoscute, care au
pretins că reprezintă o firmă de dezinsecţie a
administraţiei locale, au comis mai multe fapte
contrare legii pe raza municipiului.
Subliniem că Primăria Municipiului Reşiţa nu
deţine societăţi comerciale care au ca obiect de
activitate dezinsecţia, dezinfecţia sau deratizarea şi
nici nu efectuează astfel de acţiuni, neavând în
subordine un serviciu specializat.
Pe această cale, rugăm cetăţenii să manifeste
vigilenţă, dacă observă persoane suspecte în incinta
imobilelor în care locuiesc, şi să sesizeze organele
abilitate.
La sediul Primăriei Municipiului Reşiţa, a avut loc
o întâlnire de lucru, în cadrul proiectului aflat în
implementare „Flood prevention-For better life
quality” (Prevenirea inundaţiilor-pentru o calitate mai
bună a vieţii), Programul IPA Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia, derulat de
Municipiul Reşiţa şi Municipalitatea din Kikinda.
Au participat responsabili cu atribuţii în domeniu
din cadrul administraţiei locale re şi ţene,
reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin şi

parteneri din Kikinda - asistentul managerului de
proiect, Nemanja Linjacki, şi reprezentantul
Consiliului Municipal din Kikinda pe probleme de
infrastructura utilităţilor, Milivoj Linjacki.

Tema discuţiilor a vizat elaborarea unei strategii
comune pentru identificarea zonelor cu risc de inundaţii şi a măsurilor pentru prevenirea acestor situaţii.
În acest sens, reprezentanţii ISU Semenic au
propus realizarea unei simulări de intervenţie în
cazul producerii unei situaţii de urgenţă, în Reşiţa, în
luna noiembrie.
În perioada următoare, va fi stabilit un program
de întâlniri de lucru pentru realizarea proiectului.
Biroul de presă

Şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin
organizează joi, 18 septembrie a.c., ora 13,00, la
sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I,
şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu
următoarea tematică:
1. Informare privind modul de prescriere şi
eliberare a medicamentelor la nivelul judeţului
Caraş-Severin.
2. Informare privind modalitatea de aplicare a
prevederilor O.u.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991. Efectele acestor prevederi
privind efectuarea operaţiunilor de cadastru şi
publicitate imobiliară.
3. Raport privind activitatea desfăşurată de
către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană
Caraş-Severin în perioada 01.01.- 31.08.2014.

4. Informare privind controlul vamal la trecerea
frontierei de stat. Cooperarea cu alte instituţii în
vederea eficientizării activităţii.
5. Informare privind rezultatele controalelor
efectuate la societăţile comerciale aflate în zona
unităţilor de învăţământ cu privire la respectarea
prevederilor H.G. nr.128/1994 referitoare la unele
măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare
fizică a elevilor şi studenţilor, în cursul anului de
învăţământ 2013 - 2014.
6. Informare privind activitatea desfăşurată de
Agenţia Domeniilor Statului, Reprezentanţa
Teritorială Caraş-Severin în perioada 01.01. 31.08.2014.
7. Informare asupra activităţii Centrului de
Transfuzie Sanguină Reşiţa.
8. Diverse.

M@suri de ordine public@ în zona institu]iilor de înv@]@mânt
Începând cu data de 15 septembrie a.c.,
efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean
Caraş-Severin asigură măsurile de ordine publică
în zona instituţiilor de învăţământ pentru
asigurarea unui climat de siguranţă publică.
În atenţia jandarmilor cărăşeni se află 18
instituţii de învăţământ din zona municipiilor
Reşiţa - 8 unităţi de învăţământ şi Caransebeş - 4
unităţi de învăţământ, dar şi cele din localităţile
Oraviţa- 2 unităţi de învăţământ, Bozovici - 3
unităţi de învăţământ şi Văliug- o unitate de
învăţământ. Scopul prezenţei jandarmilor va fi de
a acţiona în scopul asigurării ordinii şi liniştii
publice şi creşterii gradului de siguranţă în zona
instituţiilor de învăţământ preuniversitare.

Asigurarea măsurilor de ordine publică în zona
instituţiilor de învăţământ, siguranţa elevilor şi a
profesorilor, reprezintă un obiectiv prioritar pentru
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean CaraşSeverin, de aceea jandarmii vor fi prezenţi atât pe
traseele de deplasare spre şcoli, cât şi în zona
adiacentă a acestora.
Totodată, prima zi de şcoală marchează şi
debutul unor activităţi educativ-preventive care se
vor derula pe parcursul întregului an şcolar, în
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
Caraş-Severin, urmărindu-se formarea unei
atitudini bazate pe integritate morală şi spirit civic.
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "Gl. bg.
Vasile Zorzor" Caraş-Severin

Oboseala la volan este fatală!
În vara anului 2014 în judeţul Caraş-Severin sau produs trei accidente rutiere pe fondul oboselii
la volan, toate trei cu urmări deosebit de grave: şiau pierdut viaţa 5 persoane, au fost grav rănite 2
persoane şi au fost rănite uşor alte 2 persoane.
Oboseala are multe cauze. Între acestea se
numără:
l lipsa de somn; aceasta poate fi cronică sau
acută; dar oboseala sau somnolenţa se poate
produce şi fără lipsa somnului; acest tip de
oboseală este de obicei în strânsă legătură cu
ciclul zilnic de somn sau de bioritm;
l factori cu influenţă indirectă: vârsta, condiţia
fizica, obiceiul de a bea alcool, consumul de
droguri/medicamente etc.;
l factori externi cum ar fi: temperatura,
zgomotul, vibraţiile, rutina unei lucrări etc..
Efectele somnolenţei şi oboselii la volan:
l alterarea timpului de reacţie, a deciziei şi
vederii;
l gândire înceată şi neclară;
l creşterea riscului de a fi săvârşi un accident
rutier;
l scăderea performanţei, vigilenţei şi motivaţiei;
l creşterea comportamentului agresiv la volan.
Recunoaşterea semnelor de oboseală este
vitală şi poate duce la prevenirea unor accidente:
l dificultăţi în concentrarea atenţiei, în ţinerea
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ochilor deschişi sau a capului ridicat;
l vise cu ochii deschişi şi apariţia unor gânduri
aleatoare;
l senzaţia de nisip în ochi şi nevoia repetată de
frecare a lor;
l conducerea în zig-zag şi omiterea semnelor
sau indicatoarelor rutiere;
l stare de nelinişte sau de iritare.
Măsuri de prevenire a adormirii la volan pe
fondul oboselii (în cazul în care trebuie să
parcurgeţi distanţe mari de drum):
l înainte de a pleca în cursă, odihniţi-vă pentru
cel puţin 8 ore;
l planificaţi-vă drumul cu pauză la fiecare 2 ore
sau 160 km;
l călătoriţi în cabină cu un partener sau un
pasager care să observe semnele de oboseală;
l evitaţi folosirea medicamentelor sau a
consumului de alcool;
l în cazul în care s-a instalat starea de oboseală
opriţi-vă într-un refugiu şi dormiţi puţin;
l opriţi-vă pentru a consuma cafea şi pentru a
face câteva exerciţii fizice;
l rugaţi-vă partenerul de drum, în cazul în care
aveţi unul şi dacă acesta este posesor de permis
de conducere, să vă înlocuiască la volan.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin

S.C. G&B ZACHEL S.R.L. societatea în insolvenţă, in insolvency,
en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu
strigare a bunurilor proprietatea debitoarei:
l Autoturism Fiat Ducato 2.8 JTD, fabricat în 2000
400 EURO+TVA
Preţ pornire licitaţie
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare
50 EURO
Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 50% din
preţul stabilit prin evaluare tehnică.
Taxa de participare la licitaţie se achită cu o zi înainte de data când
este stabilită şedinţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.
Licitaţia va avea loc în data de 26.09.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul Timiş.
În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora 10,
la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.
Bunul scos la vânzare poate fi vizualizat cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.
S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. cu sediul în Timişoara,
Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3 în calitate de lichidator al S.C. SILEX
S.R.L. societatea în lichidare, in insolvency, en procedure colective
continuă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a imobilul înscris
în CF 12613 Reşiţa Română cu destinaţia de birouri, situat în Reşiţa, str.
Petru Maior, nr. 2, judeţul Caraş-Severin.
1. spaţiu administrativ nr. 419 înscris în CF 12613 Reşiţa Română nr.
cad. R201/c/10/et.IV/180 în suprafaţă de 31,23 mp.
4.005 EURO
Preţ pornire licitaţie
2. spaţiu administrativ nr. 420 înscris în CF 12613 Reşiţa Română nr.
cad. R201/c/10/et.IV/181 în suprafaţă de 29,12 mp.
3.735 EURO
Preţ pornire licitaţie
Pasul de licitaţie/bun
2.000 EURO
Taxa participare/bun
1.000 EURO
Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu 50% din preţul de
evaluare.
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună o
cauţiune reprezentând 20% din preţ, în contul S.C. SILEX S.R.L. nr.
RO37 RZBR 0000 0600 1640 5046 deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timişoara. Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi
înainte de ziua de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie se vor organiza începând cu data de 26.09.2014
ora 11, în caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea loc
săptămânal, vineri, la ora 11 în condiţiile prezentate mai sus. Şedinţele
de licitaţie vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara,
Aleea Ionel Perlea (fosta Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro, şi
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256-242823.
S.C. CARINA ROYAL S.R.L. societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continua vânzare prin licitaţie
publică cu strigare a următoarelor bunuri:
l IMOBILUL DENUMIT SPAŢIU COMERCIAL situat în loc.
Caransebeş, str. N. Bălcescu, nr. 12, ap. I compus din:
1. Apartament nr. I compus din 4 camere, una bucătărie, una
cămară, un hol şi magazie în suprafaţă de 180,22 mp, şopronul nr. 1 cu
suprafaţă de 17,10 mp, WC-ul legat şopronul nr. 1, scările cu o suprafaţă
de 1,20 mp înscris în CF nr. 31755-C1-U1, Caransebeş (nr. CF vechi nr.
6298) nr. top 723/I Caransebeş.
2. Apartament nr. II compus din 4 camere, una bucătărie, 2
coridoare, una cămară, una baie, intrare în pivniţă, pivniţa de sub
încăperile atribuite, atelierele, împreună cu 34% din părţile comune în
indiviziune forţată înscris în CF nr. 31755-C1-U2 Caransebeş, (CF vechi
nr. 6299), nr. top 723/II.
3. Depozit materiale de construcţii înscris în CF 31755-C1-U3
Caransebeş, (CF vechi 6300 Caransebeş) nr. top 723/III/IV.
Terenul de sub construcţii în suprafaţă de 1579 mp înscris în CF
31755 nu a fost dezmembrat. Imobilele descrise mai sus se vând ca un
întreg.
133.575 EURO
Preţ pornire la licitaţie
Pas de licitaţie
5.000 EURO
Taxa participare licitaţie
2.000 EURO
l IMOBIL DENUMIT SEDIU FIRMA-GRUP EXPLOATARE compus
din: Teren şi construcţii înscrise în CF 30147 Caransebeş (nr. CF
14823 Caransebeş) situat în Caransebeş str. Muntele Mic nr.131A, după
cum urmează:
- teren în suprafaţă de 5560 mp nr. cad 1002/2-1172 top XXX/2
păşune în Valea Potocului, Birou sediu, grup exploatare - nr. cad C1 top
XXX/2, Garaj TOP nr. cad C2 top XXX/2, Staţie Peco nr. cad. 3 top
XXX/2.
Preţ pornire la licitaţie
310.275 EURO
Pas de licitaţie
5.000 EURO
Taxa participare licitaţie
2.000 EURO
Preţurile de pornire sunt diminuate cu un procent de 25% din
preţul de evaluare.
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil sunt obligaţi să depună o
cauţiune reprezentând 20% din preţ, în contul S.C. CARINA ROYAL
S.R.L. nr. RO67 RZBR 0000 0600 1444 7531 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timişoara.
Cauţiunea şi taxa de participare se depune cu o zi înainte de ziua de
licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 26.09.2014, ora 10 la sediul lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul Timiş.
În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri, la ora
10, la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii. Bunurile scoase la vânzare
pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.

S.C. GOSTRANS S.A. ANINA societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective, prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
următoarelor bunuri:
I. Hală de tablă neagră-neintabulată, situata în Anina, str. Uzina, nr.
12, jud. Caraş-Severin.
Preţ pornire la licitaţie
600 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa de participare
100 EURO
Preţurile de pornire la licitaţie a bunului diminuat cu un procent de
50% din preţul stabilit prin evaluarea tehnică.
II. Mijloace de transport:
l Autospecializată basculantă Roman 8135 FK, an fabricaţie 1980,
preţ pornire licitaţie 990 EURO+TVA
l Autoturism Dacia 1310, an fabricaţie 1991, preţ pornire licitaţie 61
EURO+TVA
l Autoutilitară Roman 8135 F, an fabricaţie 1992, preţ pornire licitaţie
900 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO/bun
Taxa participare 100 EURO/bun
III. Mijloace fixe (dulap metalic, fotoliu, teracota, strung, containere
gunoi, scaune etc.) - preţ pornire licitaţie 1.432 EURO +TVA
Pasul de licitaţie
5 EURO
Taxa participare
10 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de
pornire la licitaţie sub 100 EURO
Taxa de participare 50 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de
pornire la licitaţie peste 100 EURO
Mijloacele de transport şi mijloacele fixe sunt scoase la vânzare la
45% din valoarea de evaluare.
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi să depună o cauţiune de 10% din
preţul de pornire la licitaţie în contul RO37 RZBR 0000 0600 1518 9151
deschis la Raiffeisen Bank Timişoara pe numele debitoarei.
Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi
înainte de data stabilită pentru licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 26.09.2014, ora 10 la sediul
lichidatorului judiciar din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul
Timiş. În caz de neadjudecare şedinţele de licitaţie vor avea loc
săptămânal, vineri, la ora 10, la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.
Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare
prealabilă. Listele de preţuri privind bunurile mobile (mijloace fixe) pot fi
consultate la sediul lichidatorului judiciar, din Timişoara, Aleea Ionel
Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş.
Informaţii suplimentare la sediul şi pe site-ul lichidatorului judiciar
www.relicons.ro, şi zilnic între orele 13-14 la telefon 0256-242823.
S.C. SF ETIC S.R.L. societatea în insolvenţă, in insolvency, en procedure colective prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L.
scoate la vânzarea prin licitaţie publică cu strigare următoarelor bunuri:
Bunuri imobile:
1. Teren în suprafaţa de 873 mp cu blocul nr. 34, Ocna de Fier,
jud. Caraş-Severin, înscris în CF 30078 Ocna de Fier, (provenită din
conversi de pe hârtie a CF nr. 583, Ocna de Fier), nr. cadastral al
constuctiei 8, nr. top. al construcţiei 343/b/7/b.
Preţ pornire licitaţie
1.336 EURO
Pasul de licitaţie
200 EURO
Taxa participare la licitaţie
100 EURO
2. Teren intravilan în suprafaţă de 857 mp, cu blocul nr. 32 din
Ocna de Fier, judeţul Caraş-Severin înscris în CF 30107 Ocna de
Fier (provenită din conversia de pe hârtie a Cărţii Funciare nr. 583
Ocna de Fier), număr cadastral al construcţiei 9, număr topografic
al construcţiei 343/b/7/c.
Preţ pornire licitaţie
1.320 EURO
Pasul de licitaţie
200 EURO
Taxa participare la licitaţie
100 EURO
3. Clădiri construite pe terenul înscris în Cartea Funciara nr. 21 a
localităţii Ocna de Fier, nr. top 343/b/7/e, nr. cadastral 11 - teren de
construcţie în suprafaţă de 2.606 mp, proprietar asupra terenului
fiind Statul Român şi pe terenul înscris în Cartea Funciară nr. 30106
a Comunei Ocna de Fier (provenită din conversia de pe hârtie a
Cărţii Funciare nr. 561/A a localităţii Ocna de Fier nr. top 182 - Arabil
în Dos în suprafaţă de 5.755 mp, clădiri situate în localitatea Ocna de
Fier, judeţul Caraş-Severin, proprietăţi nescrise în Cartea Funciară
şi anume:
l clădire centrală pentru administrativ (nr. inv. 100003) - Preţ pornire
licitaţie 6.519 EURO
l clădire staţie compresoare Danila (nr. inv. 100300) - Preţ pornire
licitaţie 1.102 EURO
l clădire atelier mecanic (nt.inv.101691) - Preţ pornire licitaţie 381 EURO
l clădire anexe - Preţ pornire licitaţie 194 EURO
l clădire anexe - Preţ pornire licitaţie 257 EURO
Pasul de licitaţie/bun 200 EURO
Taxa participare
100 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de
pornire la licitaţie sub 1000 EURO
Taxa de participare 200 EURO/bun pentru bunuri cu preţul de
pornire la licitaţie peste 1000 EURO
4. Mijloace de transport
l Autoturismul Volkswagen Golf fabricat în 1995
Preţ pornire licitaţie
252 EURO+TVA
Pas licitaţie
100 EURO
Taxa înscriere licitaţie
50 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunurile imobile şi mobile sunt obligaţi
să depună o cauţiune reprezentând 20% din preţ, în contul nr. RO17
RZBR 0000 0600 1693 0176, deschis la Raiffeisen Bank Sucursala
Timişoara pe numele debitoarei.
Taxele de participare şi cauţiunea se achită cu o zi înainte de data
când este stabilită şedinţa de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 26.09.2014,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta
Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
săptămânal, vineri, la ora 11 în aceleaşi condiţii.
Bunurile pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului,
la telefon 0256242823 şi pe site-ul www.relicons.ro .

S.C. Nino De Martiis S.R.L., societatea în insolvenţă, in insolvency,
en procedure collective, prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov Relicon
S.P.R.L., scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare următoarele
bunuri:
1. Autoutilitară Fiat Doblo an fabricaţie 2007
Preţ pornire licitaţie
1.450 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare
100 EURO
2. Bunuri mobile (motostivuitor Linde - 1.250 euro, compresor - 56
euro, aparat sudură - 123 euro, abkant - 123 euro, rastel - 68 euro,
maşină de spălat presiune - 200 euro, rafturi - 67 euro, schelet raft - 67
euro, aparat tăiere plasmă - 671 euro, laptop netbook - 42 euro, telefon
mobil - 23 euro). Preţurile nu conţin TVA.
Pasul de licitaţie
50 EURO
Taxa participare
50EURO/bun
3. Stocuri de piese de schimb pentru utilaje terasiere (cupe, dinţi,
siguranţe, susţinătoare), - preţ pornire licitaţie 2.070 EURO+TVA.
Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu un procent de 50%
Participanţii la licitaţie pentru bunuri sunt obligaţi să depună o
cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. Nino de Martiis
S.R.L., nr. RO93 RZBR 0000 0600 1554 7722, deschis la Raiffeisen
Bank Sucursala Timişoara.
Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte
de ziua de licitaţie.
Licitaţia va avea loc în data de 26.09.2014, ora 11,00 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş, în
condiţiile prezentate mai sus.
În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri la ora
11,00 la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii. Bunurile scoase la
vânzare pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului judiciar
www.relicons.ro, la sediul lichidatorului judiciar şi la telefon 0256-242823
zilnic între orele 13-14.
S.C. BURCIU UNIVERSAL S.R.L. societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator S.C.P. Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. vinde prin licitaţie publică cu strigare următoarele
bunuri proprietatea debitoarei:
I. BUNUL IMOBIL:
Spaţiu comercial compus din teren în suprafaţă de 274 mp şi
construcţii înscrise în CF 30751 Caransebeş nr. top 1942/2 Caransebeş.
Bunul se vinde liber de sarcini.
122.000 EURO
Preţ pornire licitaţie
Pas licitaţie
2.000 EURO
Taxa participare la licitaţie
2.000 EURO
Cauţiune 20% din preţ
24.400 EURO
II. MIJLOACE DE TRANSPORT:
l Autoutilitară Dacia Drop Side 1,9 D - an fabricaţie 2004
Preţ pornire la licitaţie
375 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare licitaţie
50 EURO
l Autoutilitară Dacia Drop Side 1,9 D - an fabricaţie 2005
Preţ pornire la licitaţie
390 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare licitaţie
50 EURO
l Autoutilitară Dacia Drop Side 1,9 D - an fabricaţie 2004
Preţ pornire la licitaţie
364 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare licitaţie
50 EURO
l Autoutilitară Dacia Drop Side 1,9 D - an fabricaţie 2005
Preţ pornire la licitaţie
390 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare licitaţie
50 EURO
l Automobil Mix Furgon Mixt pentru Transport - an fabricaţie 1993
Preţ pornire la licitaţie
1.500 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
200 EURO
Taxa participare licitaţie
100 EURO
Preţul de pornire la licitaţie pentru bunurile mobile au fost diminuate
cu un procent de 25% din valoarea stabilita prin evaluarea tehnică.
III. UTILAJ:
l Motostivuitor Caterpillar DP 25N - an fabricaţie 2007
Preţ pornire la licitaţie
7.900 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
200 EURO
Taxa participare licitaţie
300 EURO
Cauţiune 20% din preţ
1.580 EURO
V. Stocuri de mărfuri industriale (feronerie, fitinguri, articole menaj,
electrocasnice vopsele, lacuri, ambalaje gresie, faianţă)
Se vinde ÎNTREGUL stoc, nu la bucată.
Preţ pornire de
34.600 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
500 EURO
Taxa participare licitaţie
1.000 EURO
Cauţiune 20% din preţ
6.920 EURO
Participanţii la licitaţie pentru bunul imobil, Caterpillar şi stocuri de
mărfuri industriale sunt obligaţi să depună cauţiunea de 20% din preţ în
contul S.C. BURCIU UNIVERSAL S.R.L. - în insolvenţă nr. RO71 EGNA
1010 0000 0036 4991 deschis la MARFIN BANK Timişoara.
Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte
de ziua de licitaţie.
Şedinţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 26.09.2014,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea (fosta
Aleea Creaţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
săptămânal, vineri, la ora 11 în aceleaşi condiţii. Bunurile pot fi
vizualizate cu o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului www.relicons.ro,
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256-242823.

Imobiliare
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)
Doresc să închiriez, în Reşiţa,
garsonieră, apartament sau casă, la
parter. Tel. 0757-687932. (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, 35.000 € neg. Tel. 0737274332. (RR)
Ofer spre închiriere, în Reşiţa,
zona Victoria, spaţiu comercial, 2
intrări separate, bucătărie şi terasă
închisă, complet renovat şi utilat,
250 €/lună neg. Tel. 0727-883116.
Vând o parcelă în Crivaia. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă 3 camere, bucătărie,
bucătărie de vară, beci, anexe,
42.000 €. Tel. 0355-415185, 0786483218, 0747-468797. (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. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)
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 în Reşiţa, ofer diferenţa. Tel.
0355-883833, 0766-411829. (RR)
Vând casă în Ezeriş, pe strada
principală, are curte şi grădină,
20.000 € neg. Tel. 0255-235364. (rr)
Vând la Deze şti cas ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)
Proprietar vând apartament
ultra central 100 mp în Reşiţa. Tel.
0734-544586.
Ofer spre închiriere apartament
2 camere, mobilat şi utilat cu ce e
necesar, situat în Moroasa zona
liniştită. Plata lunară 180 €, cu o
garanţie din partea chiriaşului. Tel.
0760-123786, 0733-175926.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, debara,
coridor, terasă, gresie, faianţă,
podele laminate, termopane, centrală termică, anexe, curte, grădină
acces auto. Tel. 0749-319691.
Vând apartament 3 camere
decomandat, 2 băi, 2 balcoane,
instalaţie electrică cupru, izolat
interior/exterior, centrală, etaj 4/4,
preţ negociabil. Tel. 0744-122543.
Vând teren intravilan Mehadia,
17.000 mp, situat la sosea
internaţională, la 4 km de BăileHerculane, posibilitate racordare
apă şi curent, FS 60m, cu 6 €/mp
negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând/schimb apartament 3 camere, confort 1, semidecomandat,
îmbunătăţit, gresie, faianţă, podele
laminate, uşi schimbate, ferestre
termopan, centrală termică. Sau
schimb cu ap. 2 camere + diferenţă.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.
Vând în Reşiţa, pe Al. Roman,
apartament decomandat 2 camere,
bucătărie, baie, hol, debara, dotat
cu centrală, geamuri termopan,
gresie, faianţă, podele laminate, uşi
schimbate, situat la etajul 2. Preţ
25.000 € neg. sau schimb cu casă în
Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0747832171, 0355-421514.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic, cu centrală, uşi
schimbate, gresie, faianţă, parchet,
podele laminate şi bucătărie mobilată la comandă. Tel. 0770-538111,
0745-932492.
Vând în Reşiţa, zona Luncă, bdul A.I. Cuza bl. 32, sc. 3, parter,
apartament 2 camere decomandate, suprafaţă 60 mp. Preţ neg. Tel.
0720-311810.
Vând apartament 2 camere,
zona Lunc ă, sau schimb cu
garsonieră + diferenţă negociabilă.
Tel. 0760-327540.
Vând apartament 3 camere la
casă. Preţ 7500 €. Tel. 0729-826042
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România nu a renunţat la recuperarea Tezaurului de la
Moscova, care constă în peste 93 de tone de aur, documente
importante şi titluri de valoare, însă, deşi a făcut numeroase
demersuri în acest sens, de la Moscova vin doar răspunsuri
evazive, a declarat consilierul guvernatorului Băncii Naţionale
a României, Adrian Vasilescu, pentru un post de televiziune.

Ultima zi pentru înscrierea în cursa pentru alegerile
prezidenţiale este 23 septembrie - a anunţat BEC. Un
număr de 18.313.698 de cetăţeni români au drept de vot
la alegerile prezidenţiale pe 2 noiembrie, iar 18.321.512
pe 16 noiembrie la turul al doilea, potrivit ultimelor date
furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Învăţământul terţiar
nonuniversitar

Învăţământul
profesional

Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/2014 şi Metodologiacadru privind organizarea şi funcţionarea
învăţământului terţiar nonuniversitar nu permit accesul
fără Bacalaureat la studiile superioare
Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior,
Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea
Costoiu, a făcut mai multe precizări cu privire la impactul
Ordonanţei de Urgenţă nr. 49/2014, respectiv al
Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea
învăţământului terţiar nonuniversitar, asupra sistemului
educaţional: „Cele două documente nu modifică în
niciun fel condiţiile de acces la studiile superioare.
Condiţia esenţială, respectiv promovarea examenului
de Bacalaureat, rămâne fundamentală pentru
admiterea absolvenţilor de liceu la cursurile organizate
de universităţile de stat sau de cele private”.
Ministrul a arătat, de asemenea, că legea nu face
nicio menţiune cu privire la „echivalarea” anilor de
studiu din cadrul colegiilor: „Legislaţia în vigoare nu
permite sub nicio formă echivalarea anilor de studiu din
colegiile postliceale cu anii de studiu din facultate. Orice
declaraţie în acest sens este speculativă şi lipsită de
temei legal. Legea 1/2011, Ordonanţa de Urgenţă nr.
49/2014, Metodologia-cadru privind organizarea şi
funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar,
alături de Hotărârea nr. 918/2013 privind aprobarea
Cadrului naţional al calificărilor, fac imposibile şi ilegale
aceste aserţiuni”.
Mihnea Costoiu a arătat de ce funcţionarea colegiilor
postliceale în cadrul universităţilor reprezintă o soluţie
pentru sistemul educaţional românesc: „Tendinţa
sistemelor de educaţie europene este de a încuraja
învăţământul terţiar nonuniversitar. Există domenii şi
specializări, mai ales cele tehnice, unde universităţile
au resursele de infrastructură şi resursele umane
pentru a instrui absolvenţi de liceu. Atenţie, este vorba
de obţinerea unor calificări care nu sunt echivalente
studiilor universitare de zi”, a mai declarat Mihnea
Costoiu.
MEN, 12.09.2014

35.740 elevi au optat pentru învă ţ ământul
profesional, aproape de trei ori mai mult faţă de anul
şcolar anterior.
35.740 elevi s-au înscris în învăţământul profesional
pentru anul şcolar 2014 - 2015, în cadrul celor trei etape
de înscriere desfăşurate în perioada mai - septembrie
2014. Din totalul acestora, 24.403 elevi au optat pentru
învăţământul profesional cu durata de 3 ani, după
finalizarea clasei a VIII-a, iar 11.337 elevi, pentru
învăţământul profesional cu durata de 2 ani, după
finalizarea clasei a IX-a.
Numărul de elevi înscrişi în învăţământul profesional
a crescut considerabil pe parcursul ultimilor trei ani.
Astfel, dacă pentru anul şcolar 2012 - 2013, cifra era de
11.368, în anul şcolar 2013 - 2014 a început să crească
uşor la 12.693, ajungând pentru anul şcolar 2014 - 2015
la 35.740, de aproape trei ori mai mult ca în anul anterior.
În învăţământul profesional cu durata de 3 ani, cele
mai căutate domenii de pregătire, conform numărului de
elevi care s-au înscris, sunt: Mecanică (9.636 elevi),
Turism şi alimentaţie (2.460 elevi), Industrie textilă şi
pielărie (2.394 elevi), Construcţii, instalaţii şi lucrări
publice (1.578 elevi). Calificările profesionale cele mai
căutate de elevii care s-au înscris la învăţământul
profesional cu durata de 3 ani sunt: Mecanic auto (5.075
elevi), Confecţioner produse textile (2.136 elevi),
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
(1.400 elevi), Tâmplar universal (1.205 elevi),
Comerciant vânzător (1.003 elevi).
În învăţământul profesional cu durata de 2 ani, cei
mai mulţi elevi au optat pentru următoarele domenii de
pregătire: Mecanică (5.697 elevi), Turism şi alimentaţie
(1.286 elevi), Construcţii, instalaţii şi lucrări publice (861
elevi), Industrie textilă şi pielărie (854 elevi). Calificările
profesionale cele mai căutate de elevii care s-au înscris
la învăţământul profesional cu durata de 2 ani sunt:
Mecanic auto (3.408 elevi), Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie (826 elevi), Confecţioner produse textile (798 elevi), Tâmplar universal (551 elevi).
MEN 15.09.2014

Curtea Constituţională a României a decis:
Judecătorii au constatat că dispoziţiile legii nu au un
l în cazul numirii judecătorilor CCR prin decret caracter precis şi previzibil, iar modalitatea prin care
prezidenţial, condiţia de înaltă competenţă profesională sunt obţinute şi stocate datele necesare pentru
nu poate fi cenzurată de instanţă.
identificarea utilizatorilor nu oferă o protecţie eficientă
faţă de riscurile de abuz, precum şi faţă de orice
l legea referitoare la identificarea utilizatorilor de accesare şi utilizare ilicită.
cartele telefonice prepay este neconstituţională, după
ce a admis sesizarea Avocatului Poporului.

Plenul Camerei Deputaţilor a respins proiectul de
lege de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă 55/2014
pentru reglementarea situaţiei politice a aleşilor
locali, neîntrunindu-se numărul de voturi necesare
pentru adoptarea unei legi organice. Camera
Deputaţilor este prima sesizată în acest caz.

Departamentul pentru Energie a lansat în
dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern
potrivit căruia preţul gazelor de producţie internă nu
va mai fi majorat în octombrie nici pentru
consumatorii casnici, nici pentru cei industriali.
"Prin modificarea legislativă propusă, Guvernul
României intenţionează să anuleze aplicarea
majorării preţului de achiziţie a gazelor naturale din
producţia internă pentru consumatorii casnici
prevăzută pentru data de 1 octombrie 2014 în anexa
Hotărârii nr.511/2014 şi renegocierea calendarului
de eliminare a preţurilor reglementate, în sensul
extinderii perioadei aferente consumatorilor casnici
până la data de 30 iunie 2021.
Totodată, se intenţionează menţinerea preţului
de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă
pentru clienţii noncasnici din piaţa reglementată, cu
excepţia producătorilor de energie termică, pentru
cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea
de energie termică în centralele de cogenerare şi în
centralele termice, destinată consumului populaţiei,
pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2014, la
un nivel de 89,40 lei/MWh, în perioada octombriedecembrie 2014", se arată în nota de fundamentare
a documentului.
Propunerea legislativă pentru abrogarea unor
prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri
şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, care a fost
respinsă de Senat în 2 septembrie, a fost adoptată
de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.
Raportul comun al Comisiei de muncă şi al
Comisiei de buget, pe care plenul şi l-a însuşit şi
votat, prevede că eliminarea interdicţiei cumulului
pensiei cu salariul se aplică în cazul angajaţilor
sistemului public pentru care nivelul pensiei nete
aflată în plată depăşeşte nivelul câştigului salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului aprobat în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
l a respins ca inadmisibilă sesizarea PNL referitoare
la OUG 45/2014 privind modificarea Legii pentru
alegerea preşedintelui României.
l a decis că dispoziţiile unui articol din OUG nr.1/2013
sunt neconstituţionale, deoarece Parlamentul nu a
respectat o decizie anterioară a Curţii privind aplicarea
indicilor de corecţie prevăzuţi în legea pensiilor publice.

l Numărul mediu de pensionari a scăzut la circa 5,36 milioane, în trimestrul II al anului, de la 5,38 milioane în trimestrul precedent, potrivit datelor publicate de
INS l Concursul de intrare în Rezidenţiat se va organiza în data de 23 noiembrie 2014 l MAE a lansat pe pagina sa de internet secţiunea dedicată organizării în
străinătate a alegerii Preşedintelui României în anul 2014 l Forţele aeriene ale României şi Bulgariei participă în septembrie şi octombrie la un exerciţiu militar
comun l Investiţiile străine directe au scăzut cu 13,8%, în primele şapte luni ale anului faţă de perioada similară din 2013, totalizând 1,31 de miliarde de euro,
potrivit datelor publicate de BNR l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii
serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (M.O. nr.
505 din 08.07.2014)
l Legea nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru
stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii tineri (M.O. nr. 506 din 08.07.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3677/2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei
nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea
unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de
calculatoare, pentru anul 2014 (M.O. nr. 512 din 09.07.2014)
l H.G. nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi
termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor
reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi
nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept
combustibil pentru motor (M.O. nr. 512 din 09.07.2014)
l H.G. nr. 564/2014 privind acordarea de stimulente
financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea
naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2014 şi la
examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul
2014 (M.O. nr. 516 din 10.07.2014)
l Legea nr. 103/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii audiovizualului nr. 504/2002 (M.O. nr. 518/11.07.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3838/2014
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
sistemul naţional de învăţământ (M.O. nr. 518 din 11.07.2014)
l Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane
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şi serviciile funerare (M.O. nr. 520 din 11.07.2014)

privind constituirea, utilizarea şi eliberarea garanţiei de

agricole vegetale pe drumurile publice (M.O. nr. 523 din
14.07.2014)
l Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice - Metodologia de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale
protejate din 03.07.2014 (M.O. nr. 523 din 14.07.2014)
l Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1069/2014 privind
actualizarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.
112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în
interes personal pe căile ferate române şi a anexei nr. 1.2 la
Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă,
condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de
călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul
ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite
în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate
române (M.O. nr. 524 din 14.07.2014)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 108/2014 privind
măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat întrun grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul
militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului
militar decedat (M.O. nr. 526 din 15.07.2014)
l H.G. nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a
sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru
producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018
(M.O. nr. 537 din 18.07.2014)
l Guvernul României - Normele metodologice şi procedurile

funciare pentru care s-a aprobat constituirea dreptului de
folosinţă în favoarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi a
federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare din
09.07.2014 (M.O. nr. 537 din 18.07.2014)
l Ordinul Departamentului pentru Ape, P ăduri şi
Piscicultură nr. 635/2014 pentru modificarea anexei nr. 6 la
Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a
faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi
pădurilor nr. 1.221/2010 (M.O. nr. 537 din 18.07.2014)
l Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor
debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări
sociale al agricultorilor către bugetul de stat (M.O. nr. 541 din
22.07.2014)
l H.G. nr. 585/2014 privind suplimentarea bugetului
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la
titlul 10 "Cheltuieli de personal" şi titlul 51 "Transferuri între
unităţi ale administraţiei publice", pentru plata titlurilor
executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intră sub
incidenţa prevederilor O.u.G. nr. 71/2009 privind plata unor
sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea
de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale
O.G. nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare şi ale O.u.G. nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri
în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce
priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti
devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
2013 (M.O. nr. 541 din 22.07.2014)

l Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse asigurare a bunei funcţionări a infrastructurii de îmbunătăţiri

În Rusia s-au desfăşurat alegerile regionale.
Pentru prima oară, la aceste alegeri au participat şi
cetăţenii noilor subiecţi ai Federaţiei Ruse - Republica
Crimeea şi oraşul federal Sevastopol. Agenţia de
presă Itar-Tass transmite că Partidul Rusia Unită, aflat
la putere, este câştigător detaşat în urma alegerilor.

Parlamentul European a aprobat Acordul de Asociere
UE - Ucraina, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat
şi Cuprinzător (DCFTA). Simultan, Acordul a fost ratificat şi
de Parlamentul ucrainian la Kiev. Acordul va crea o asociere
politică cuprinzătoare şi o integrare economică între UE şi
Ucraina, oferind acces reciproc liber pe piaţă.

Organizaţia Naţiunilor Unite a preluat controlul
asupra trupelor de menţinere a păcii staţionate în
Republica Centrafricană, aflate până de curând sub
egida Uniunii Africane. Forţele ONU vor avea ca
prioritate derularea de misiuni de protecţie a civililor, de
sprijinire a progresului politic şi construcţiei a statului.

Propuneri pentru îmbun@t@]irea
s@n@t@]ii animale }i umane
Comisia Europeană a adoptat propuneri privind produsele
medicinale de uz veterinar şi hrana pentru animale cu adaos
de medicamente, pentru a îmbunătăţi sănătatea şi
bunăstarea animalelor, pentru a aborda rezistenţa la
antimicrobiene (RAM) în UE şi a încuraja inovarea.
l Propunerea privind medicamentele de uz veterinar
vizează, în special, să pună la dispoziţie mai multe medicamente în UE pentru tratarea şi prevenirea bolilor la animale.
l Propunerea de modernizare a legislaţiei privind hrana
pentru animale cu adaos de medicamente include în prezent,
în domeniul său de aplicare, animalele de companie. Ideea
este de a asigura standardul corespunzător de calitate şi de
siguranţă a produselor în UE, deschizând, în acelaşi timp,
calea pentru tratamente îmbunătăţite pentru animalele
bolnave.
De normele propuse vor beneficia animalele, inclusiv
speciile acvatice, deţinătorii acestora, proprietarii de animale
de companie, veterinarii şi întreprinderile - inclusiv industria
farmaceutică şi cea furajeră din UE.
Propunerea privind medicamentele de uz veterinar
Prin propunerea sa, Comisia urmăreşte să adapteze
legislaţia privind medicamentele de uz veterinar la nevoile
sectorului veterinar, continuând totodată să asigure un nivel
ridicat al sănătăţii publice şi animale şi condiţii de mediu
sigure.
Regulamentul propus se bazează pe normele existente
ale UE pentru medicamente veterinare care garantează
faptul că doar medicamentele care au obţinut o autorizaţie de
comercializare pot fi introduse pe piaţă. Cu toate acestea,
normele sunt simplificate pentru a asigura elaborarea unor
medicamente adecvate pentru animalele din UE. Această
reducere a birocraţiei va viza atât procedura de autorizare a
comercializării cât şi monitorizarea efectelor secundare
(farmacovigilenţa).
Normele propuse sunt deosebit de oportune pentru speciile minore, cum ar fi albinele, caprinele, curcanii, caii, etc.
pentru care nu există în prezent medicamente disponibile.

Pentru a combate RAM şi a men ţine eficienţa
antibioticelor la oameni şi animale, propunerea introduce
posibilitatea de a restrânge autorizarea şi utilizarea la animale
a anumitor substanţe antimicrobiene care sunt rezervate
pentru tratarea infecţiilor umane.
Propunerea privind hrana pentru animale cu adaos de
medicamente
Propunerea de regulament va abroga şi înlocui vechea
Directivă (90/167/CEE) privind producerea, introducerea pe
piaţă şi utilizarea hranei pentru animale cu adaos de
medicamente. După reţetele veterinare, hrana pentru
animale cu adaos de medicamente este o cale importantă de
administrare a medicamentelor de uz veterinar la animale.
Scopul propunerii este de a armoniza standardele de
producţie şi de comercializare ale hranei pentru animale cu
adaos de medicamente în UE la un nivel de siguranţă
corespunzător şi de a reflecta progresele ştiinţifice şi tehnice
din acest domeniu.
Normele propuse vor garanta faptul că hrana cu adaos de
medicamente poate fi fabricată numai din medicamentele
veterinare autorizate în mod specific şi de către producători
autorizaţi. RAM va fi abordată prin măsuri precum o interdicţie
a utilizării hranei pentru animale cu adaos de medicamente în
mod preventiv sau ca promotori de creştere. În plus, limitele
reziduurilor de medicamente pentru uz veterinar în hrana
comună a animalelor la nivelul UE sunt stabilite la o limită care
să evite dezvoltarea rezistenţei la antimicrobiene.
Domeniul de aplicare al propunerii include, în mod explicit,
hrana cu adaos de medicamente pentru animalele de
companie, astfel încât animalele de companie - în special cele
cu boli cronice, să poată fi tratate mai uşor cu hrană cu adaos
de medicamente inovatoare.
Paşii următori
Celelalte instituţii ale UE, inclusiv Parlamentul European
şi Consiliul, vor analiza propunerile Comisiei şi vor adopta
poziţii în timp util, în conformitate cu procedura de codecizie.
Comisia Europeană - IP/14/987 10/09/2014

Preşedintele francez, François Hollande, a
descris gruparea Statul Islamic drept o
ameninţare globală şi a adăugat că răspunsul
trebuie să fie, de asemenea, global.
Hollande a ţinut un discurs la deschiderea unei
conferinţe internaţionale, la care au luat parte
reprezentaţii a 30 de state, inclusiv SUA, Rusia,
China, Irak, pentru a discuta pe marginea unei
strategii de combatere a grupării militante
islamiste.
În ajunul comemorării evenimentelor din 11
septembrie 2001, preşedintele Statelor Unite,
Barack Obama, s-a declarat pregătit să autorizeze
lansarea de atacuri aeriene împotriva Statului
Islamic în Siria şi a anunţat că forţele americane
vor extinde raidurile pe care le derulează în Irak
pentru a-i distruge pe luptătorii grupului "oriunde
se află".
Obama a cerut Congresului să autorizeze un
program de instruire şi înarmare a rebelilor
"moderaţi" din Siria, care luptă atât împotriva
grupului Statul islamic cât şi împotriva
preşedintelui Siriei, Bashar Al-Assad.
Oficialii sirieni şi iranieni au criticat
administraţia Obama pentru că îi exclude din
coaliţia internaţională care va lupta împotriva
grupului, în timp ce un cotidian sirian de stat a
avertizat asupra consecinţelor în eventualitatea
atacurilor aeriene americane neautorizate în Siria.
Cea mai puternică reacţie a venit din Rusia. O
declaraţie califică o astfel de acţiune militară [în
Siria] fără o rezoluţie a Consiliului de Securitate al
ONU ca "un act de agresiune şi încălcare flagrantă
a dreptului internaţional".
Preşedintele Chinei s-a aflat în India în
perioada 17-18 septembrie. Nu de multe ori doi
politicieni care se întâlnesc pot pretinde că
vorbesc în numele a mai mult de un sfert din cei
7.2 miliarde de oameni din lume (China-1.4
miliarde, India-1.3 miliarde).

l Militari americani şi din alte 14 ţări au început exerciţii militare în vestul Ucrainei. NATO a anunţat că aceste exerciţii au fost planificate înainte de izbucnirea
crizei din Ucraina l Comisarii candidaţi, prezentaţi de preşedintele ales al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, trebuie să apară la audieri în faţa
comisiilor parlamentare în intervalul 29 septembrie - 7 octombrie l Vicepremierul chinez Zhang Gaoli va efectua o vizită oficială în România şi Belarus între 24 şi
29 septembrie l Banca Central Europeană este pregătită să adopte noi măsuri pentru a ţine sub control deflaţia în zona euro, dacă va fi necesar, a declarat
recent preşedintele BCE, Mario Draghi l Papa Francis se va afla în vizită oficială la Parlamentul European, în noiembrie l Iranul a respins o cerere de
cooperare din partea SUA în lupta împotriva grupării Statul Islamic, a declarat liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei l Şefii apărării din Coreea de
Sud, Coreea de Nord şi Japonia au fost invitaţi la o conferinţă de securitate regională organizată de Ministerul Apărării din China, în perioada 20-22 noiembrie l
Israelul va permite unui număr suplimentar de 5.000 de muncitori palestinieni să intre în Israel din Cisiordania, în scopul de a susţine sectorul construcţiilor
rezidenţiale şi are în vedere şi aducerea de lucrători străini din China şi România l Japonia are aproape 59.000 de persoane centenare, dintre care 87% sunt
femei, ceea ce constituie un nou record de longevitate pentru populaţia acestei ţări l

Curiosity a ajuns la destina ţia final ă, Muntele Sharp

După doi ani în care s-a deplasat şi a forat pe Marte,
Roverul NASA Curiosity a ajuns la ţinta finală, baza unui
munte marţian gigant.
Vehiculul laborator se află acum lângă muntele Aeolis
Mons cu înălţimea de 5.5 kilometri, numit neoficial Muntele
Sharp, au anunţat recent oficialii NASA, într-o conferinţă
de presă. După aterizarea pe Planeta Roşie în 2012 şi
parcurgerea a 9 kilometri, Curiosity se pregăteşte să sape
la baza muntelui pentru a releva indicii despre trecutul
planetei.
„Misiunea Curiosity a fost extinsă cu doi ani iar acum,
roverul, ajungând la poalele muntelui, poate să foreze mai
mult timp pentru a afla un plus de informaţii privind trecutul
lui Marte", a declarat John Grotzinger, implicat în proiect,
răspunzând indirect unor analize critice legate de
realizările ştiinţifice ale misiunii Curiosity. "Este într-adevăr
o onoare şi un privilegiu pentru mine să pot să vă spun că
am ajuns în sfârşit la frontiera depărtată pe care am căutato în tot acest timp", a mai spus Grotzinger, la conferinţa de
presă.

Controlorii de pe Pământ ai misiunii au condus roverul
la Muntele Sharp pe o rută oarecum diferită decât se
planificase iniţial, parţial din cauza uzurii neaşteptate a
roţilor pe care se sprijină corpul de o tonă, acesta ajungând
mai repede decât era prevăzut în zona muntoasă dar într-o
locaţie diferită.
Curiosity a aterizat în craterul Gale de pe Marte în
august 2012, după lansarea în spaţiu în 2011. Misiunea
care a costat iniţial 2.5 miliarde dolari are ca principal
obiectiv să determine dacă pe Marte au existat condiţii de
viaţă, în trecut.
Oamenii de ştiinţă doresc să examineze straturile
sedimentare situate la poalele muntelui Sharp pentru a
vedea dacă s-au păstrat dovezi privind o tranziţie de la o
lume caldă şi umedă la cea rece şi uscată prezentă astăzi.
În septembrie 2012, la doar o lună după aterizare,
Curiosity a găsit semne ale unui mediu propice vieţii atunci
când a explorat o albie veche prin care ar fi putut curge
apă, acum mai mult de 1.000 de ani.
Prin analizarea eşantioanelor prelevate de Curiosity,

câteva luni mai târziu, oamenii de ştiinţă au descoperit că,
în urmă cu miliarde de ani, mediul marţian, cel puţin cel
explorat de către Curiosity, a fost locuibil.
Roverul, cu toate acestea, nu a găsit nici o dovadă a
vieţii microbiene, dar nici nu a fost construit special pentru
acest tip de analize. (Un nou vehicul spaţial este programat
pentru lansare spre Marte în 2020 şi acesta este conceput
pentru a căuta semne de viaţă din trecut).
Caracteristici
Curiosity are o masă de 899 kg, inclusiv 80 kg de
instrumente ştiinţifice. Roverul are lungimea de 2.9 m,
lăţimea de 2.7 m şi înălţimea de 2.2 m. Este alimentat de un
generator termoelectric cu radioizotopi, asemeni
misiunilor de succes Viking 1 şi Viking 2 din 1976. Curiosity
este echipat cu şase roţi cu diametrul de 50 cm. Fiecare
roată este acţionată şi orientată în mod independent. În
funcţie de mai multe variabile, inclusiv nivelele de putere,
dificultatea terenului şi vizibilitate, viteza maximă de
deplasare este de aproximativ 200 m pe zi în regim de
navigare automată.
PRISMA | 18 - 24 Septembrie 2014 |

5

Anunturi
,

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând 2 fotolii negre piele, 2
fotolii scoică,. Vând ieftin 2 uşi duble
pentru băi şi balcoane, 3 geamuri
mari duble făcute la comandă,
lăcuite, cu sticle, clanţă (fără tocuri).
Tel. 0721-155683.
Vând convector tiraj forţat, 300
lei; 5 telefoane mobile, 40 lei/
bucată; 2 cuiere mari, 50 lei/buc.
Preţuri negociabile. Tel. 0728404513.
Vând 10 familii de albine, ţancuri
pentru oi, diferite mărimi. Tel. 0731418674.
Vând colţar bucătărie nou, preţ
convenabil. Tel. 0355-803362,
0770-390662.
Vând motocositoare nouă, 2 luni
de la cumpărare. Tel. 0355-803362,
0770-390662.
Vând în Reşiţa en-gros 90 de
cărţi, diferite romane, cu autori
români şi străini; o pereche de
pantofi de bărbaţi mărimea 41; două
perechi de pantofi de femei; tv alb
negru Diamant 249 cu diagonala de
61 cm în stare bună de funcţionare.
Tel. 0725-744644, 0725-744996.
Pierdut chei în Reşiţa, lângă
Spitalul Jude ţean. Tel. 0355407706. (RR)
Vând în Reşiţa monitor 16 inch;
aparat de măsurat glicemia plus
teste, nou; radio cu baterii Mamaia;
radiocasetofon Thompson plus
căşti; tub tv color Thomas cu diagonala 51 cm; tv alb negru Diamant
249 cu diagonala de 61 cm în stare
bună de funcţionare; en-gros cărţi
cu autori români şi străini; 1 pereche
pantofi bărbaţi mărimea 41; 2 perechi pantofi femei mărimea 39. Tel.
0725-744996, 0770-515188. (RR)
Vând la Bocşa baloturi de
lucernă, 10 lei neg; baloturi 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, 1800 lei neg;
scroafă 90 kg, fătată recent cu 6
purcei de 2 săptămâni, rasa marele
alb cu landras, 2000 lei neg; purcea
vietnameză 90 kg pentru tăiat, 200 €
neg; pătuţ, cărucior copii şi măsuţă
pentru mâncare pentru copii, 500 lei
neg. Cumpăr porumb în zona
Bocşa, ofer 0.80 lei/kg. Tel. 0740770047. (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)

Vând în Bocşa 5000 g propolis;
cazan de ţuică, 1500 lei; 200 kg
prune; 50 familii de albine. Tel.
0755-042152. (RR)
Vând la Butin purcei 8-10
săptămâni. Tel. 0723-128805. (RR)
Cumpăr la Bocşa motor de moară pentru măcinat, monofazic de
1.8-2.2 KW. Tel. 0745-842054. (RR)
Vând la Sacu ponei de 5 ani, 400
€ neg; 7 grăsuni marele alb, 30-35
kg/buc, 500 lei perechea; iapă de 9
ani, 3000 lei. Tel. 0732-982025 (RR)
Vând în Re şi ţa 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; cântar cu
talere şi greutăţi, de 10 kg, 150 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)
Vând în Reşiţa trotinete pentru
copii, 50 lei/buc; biciclete de copii
până la 12 ani şi biciclete mari, 300
lei/buc; aspirator de curte cu motor
pe benzină, 250 lei; circular pentru
tâmplărie cu masă şi motor, 550 lei;
pat pliant, 80 lei; televizoare color,
200 lei/buc; veste de salvare, 50
lei/buc; aparat de spălat maşini sub
presiune, 300 lei; şezlong, 50
lei/buc; preţuri neg. Tel. 0355425973, 0729-022526. (RR)
Vând televizor Philips cu suport,
model 2005, 600 lei. Cumpăr cadă
de lemn cu slavină pentru vin capacitate 100 l. Tel. 0740-850442. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată, 300 lei; canapea extensibilă, 500 lei; masă de bucătărie, 50
lei; 2 fotolii plus măsuţa, 250 lei/buc;
3 scaune sufragerie, 50 lei/buc. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)
Cumpăr la Ciacova 20 oi. Tel.
0742-544119. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare 200 oi,
350 lei/buc; iapă culoare roşie de 4
ani, 2600 lei. Tel. 0255-232807 (RR)
Cumpăr în Lugoj televizor color
50 inch. Tel. 0727-364839. (RR)
Vând la Oraviţa materiale de
construcţii, fier beton, corniere din
fier, ţevi, cupru, plasă pentru gard.
Tel. 0726-839207. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă living
Romaniţa, 7 corpuri, masă cu 6
scaune, vitrină, masă de televizor,
servantă din fag aburit, 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,
0355-405864. (RR)
Vând în Reşiţa instant de baie,
în garanţie, 500 lei; cuptor pe gaz
pentru cameră, 200 lei; convector
pentru casă, pe gaz, 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.
0726-878510, 0355-426867. (RR)
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Vând în Caransebeş calorifer
electric cu 11 elemente, 100 lei;
rochie de mireasă, 450 lei; maşină
BMW cu baterie pentru copii, 400
lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Anina mânz de 1 an şi 6
luni, semi-muran, culoare roşie, şi
armăsar de 3 1/2 ani, 700 kg,
culoare roşie, muran, 4300 lei neg.
Tel. 0740-145324. (RR)
Vând în Reşiţa sistem audio
5+1, 250 lei neg. Tel. 0744-759866.
Vând în Timişoara canapea neextensibilă de 3 persoane plus 2
fotolii culoare albă, 950 lei neg. Tel.
0766-889032. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă dormitor,
450 lei; sobă de încălzit nouă, 400
lei; mobilă Drobeta cu oglindă rotundă, masă extensibilă, servantă,
dulap cu 2 uşi şi canapea, 550 lei.
Tel. 0737-274332. (RR)
Vând în Reşiţa canapea roşie şi
canapea maro, 500 lei/buc; oglindă
baie de culoare albastră, 25 lei;
tabletă Asus Transformer TF101 16
GB plus tastatură, 1300 lei; jaluzele
verticale 2.10, 1.74, 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 pentru condimente, 12
piese, 65 lei; suport inox pentru
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; haină din piele mărimea 4446 şi încălţăminte din piele mărimea
37-38, pentru femei; covor persan
culoare albastră, 2x2,50 m, 150 lei;
preţuri neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)
Vând la Fârliug 9 purcei la 40 kg,
400 lei/buc; 7 purcei 25-30 kg, 300
lei/buc. Tel. 0727-883116. (RR)
Vând aragaz Zanussi din 2004
cu 4 ochiuri şi cuptor, fără grill,
culoare albă, stare foarte bună, 300
lei neg. Tel. 0729-983874, 0762897701. (RR)
Vând în Reşiţa vacă cu lapte,
3000 lei; tăuraş trecut de 1 an, 2500
lei. Tel. 0355-414602, 0724-083997
Vând la Brebu o pereche de
hamuri cu frâne, 1000 lei. Tel. 0355883547, 0720-789946. (RR)
Vând la Târnova 2 cai, 3 şi 4 ani,
acte la zi, sănătoşi, 2500 € neg;
porci 100-120 kg, 10 lei/kg neg. Tel.
0764-422290. (RR)
Vând în Timiş capre, 350 lei/buc;
ţap de anul acesta, 200 lei. Tel.
0742-127772. (RR)
Vând la Mehadica o pereche de
cai, 10.000 lei; 10 oi. Tel. 0785888582. (RR)
Vând în Reşiţa covor persan, 90
lei; covor persan, 450 lei; carpete,
20 lei/buc; candelabru, 100 lei;
oglindă pentru hol, 30 lei; mască
pentru vană, nouă, 100 lei; rochie de
mireasă, 400 lei; costum negru
pentru bărbaţi, 200 lei; bibliotecă
plus 75 de cărţi, 180 lei; plapumă 2
persoane, din lână, 180 lei; tv
Schneider, stare foarte bună, 300
lei; tablouri pictate şi înrămate, 100
lei/buc; masă tv, 200 lei; preţuri neg.
Tel. 0751-847843. (RR)
Vând cuşcă prepeliţe complet
echipata şi populată. Preţ avantajos. Tel. 0722-192224.
Vând prepeliţe ouătoare, la preţ
foarte bun. Tel. 0722-192224.
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Vând incubator automat prepeliţe 600 ouă, preţ convenabil. Tel.
0722-192224.
Vând creşă 500 pui prepeliţă,
preţ deosebit. Tel. 0722-192224.
Vând calculator (unitate centrală, monitor plat Philips, tastatură,
cameră web, boxe). Preţ negociabil.
Tel. 0744-627916.
Vând plantă kiwi jenny „Actinidia
deliciosa” (soi autofertil) 50-60 cm
înălţime. Preţ 42 lei/buc (+17 lei taxe
p o ş t a l e ) . Te l 0 7 4 2 - 5 7 3 1 6 0 .
www.plantemania.ro
Vând smochini de munte (Ficus
carica) produşi şi aclimatizaţi local.
Rezistă la maturitate până la -25
grade Celsius. Preţ 19 lei/buc (+16
lei taxe poştale). Tel 0742-573160.
www.plantemania.ro
Vând măslini la 40-50 cm în
ghiveci de 1 L. Fac flori şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Preţ 55 lei (+16 lei
taxe poştale). Tel. 0742-573160.
Vindem arbori de cafea (Coffea
Arabica) la 20-25 cm. Preţ 15 lei/buc
(+ 16 lei taxe poştale). Tel. 0742-573
160 comandaplante@gmail.com
Vând iap ă tânără, blândă,
frumoasă, la un preţ de 2800 lei, în
localitatea Potoc. Tel. 0733-156508.
Vând 390 bucăţi scaune noi inox
import Franţa f. rezistente, baruri,
restaurant, preţ 55 lei bucata. Tel.
0747-700044.
Vând răcitoare lapte inox import
Franţa, 330 litri sau 430 l la 9 lei litru.
Tel. 0747-700044.
Vând dulap 50 lei, dulap cu
vitrină 100 lei, canapea fixă 130 lei,
fotoliu 2 persoane 60 lei, fotoliu o
persoană 100 lei, betonieră în
garanţie 650 lei, aparat sudură 600
lei, strung + compresor 600 lei şi
covoare 4/1,5 la 100 lei/buc. Preţuri
negociabile. Tel. 0748-929527.
Vând urgent canapea o persoană, bibliotecă pt sufragerie compusă
din 3 corpuri, maşină de uscat rufe,
cuier hol, bicicletă copii 1,5-3 ani,
aspiratoare, călcătoare, haine, 2
peruci păr natural pt. doamnă. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată, 300 lei; canapea extensibilă, 500 lei; 2 fotolii plus măsuţă,
250 lei; 3 scaune sufragerie, 40 lei/
buc.Tel. 0747-832171, 0355-421514
Vând căruţă cu roţi de lemn,
costume b ărbăte şti, costum
naţional pentru femei şi ponevi. Tel.
0255-232955.
Vând tablouri vechi, preţuri
foarte mici. Tel. 0355-411785, 0747096075.
Vând sobă electrică cu 4 ochiuri,
coarne de cerb, pălării bărbăteşti,
vaze de flori, ceramică originală din
Corund. Tel. 0255-257476.

Auto-Moto-Velo
Vând Golf 3, an 1994, stare
perfectă, acte la zi, adeverinţă
ANAF taxă nerecuperată, motor 1,8
benzină, vopsea originală, fără
accidente. Preţ 1250 € negociabil.
Tel. 0743-738531.
Vând 2856 mp grădină în Bocşa
II, limitrofă cu intravilanul, pretabilă
la orice fel de construcţie
(intabulată), preţ 1 €/mp negociabil.
Tel. 0743-738531.
Vând la Boc şa motoscuter
Peugeot 125 cmc, albastru închis cu
argintiu, an 2008, unic proprietar din
Italia, neînscris, toate documentele,
24.300 km, 500 € neg. Tel. 0740770047. (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 4 cauciucuri de
vară 155x65x14, 250 lei neg; Opel
Agila, an 2004, climă, 86.000 km,
1000 cmc, stare f. bună, taxă nerecuperată, 2150 € neg; Ford Focus
turbo-diesel, 1800 cmc, an 2003, climă, stare f. bună, taxă nerecuperată, 3300 € neg. Tel. 0751-187503.
Vând în Re şi ţa cauciucuri
195x14, 205x14, 175x14, 50 lei/
buc; motoscuter adus din Germania, 3900 km, cu acte, 250 €. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Cumpăr în Mehedinţi combină
de tăiat cereale, de preferat cu lama
de 3 m. Tel. 0728-297932. (RR)
Cumpăr în Lugoj Logan fabricat
după anul 2000. Tel. 0727-364839.
Vând remorcă cu 2 roţi, semănătoare pe 4 rânduri, disc pentru
tractor U650, prăşitoare 4 rânduri.
Tel. 0727-291553. (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 noi, 14x60x185,
100 lei/buc. Tel. 0741-330588. (RR)
Vând la Oraviţa motocicletă de
teren în stare foarte bună, an 2008,
adusă recent din străinătate; Ford
Escort, an 1996; piese pentru
scutere; roată nouă pentru maşină;
redresor auto; piese pentru tractor;
preţuri neg. Tel. 0726-839207. (RR)
Vând la Clocotici căruţă pentru
agricultură, din fier şi lemn, stare
foarte bună, vine împreună cu un cui
pentru a de conecta la tractor şi cu 4
cauciucuri, 500 €. Tel. 0255234188, 0767-447761. (RR)
Vând la Vărădia Dacia 1310
break, fabricată 1998, în stare foarte
bună, cu multe piese de schimb, 550
€ neg. Tel. 0766-675612. (RR)
Vând la Domaşnea căruţă pe
roţi de Dacia, 1000 lei; comote pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722-551615.
Vând în Reşiţa tractor U445 cu
dublă tracţiune, 4500 €; motor de
445, reparaţie capitală, 600 €;
pompă de injecţie de U445, 250 €;
cabină de U445, 250 €. Tel. 0767679777. (RR)
Vând în Reşiţa electromotor şi
anvelope pentru Dacia 1300. Tel.
0769-691017. (RR)
Vând la Dezeşti 2 semiremorci
cu o singură axă pentru tractor mic şi
mare, 2000 respectiv 2500 lei; disc
cu 4 baterii purtat în tiranţi, 1500 €;
preţuri neg. Tel. 0728-829946. (RR)
Vând în Reşiţa Vw Golf 2, 1.6
diesel, înmatriculat, taxe la zi, 500 €;
semiremorcă Padis înmatriculată,
450 €; Dacia Solenza, motor 1.4,
benzină, acte la zi, 1200 €. Tel.
0757-311013. (RR)
Vând la Reşiţa bicicletă mountain bike culoare neagră sidefată, cu
rudă, stare foarte bună, 280 lei neg;
bare portbagaj pentru BMW, Opel,
100 lei neg. Tel. 0744-759866. (RR)
Vând la Bocşa Hyundai, 16
valve. Tel. 0755-042152. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri de
iarnă 185x65x15, 70 lei/buc. Tel.
0355-422818. (RR)
Vând la Băile Herculane
motocicletă Honda Hornet din 2005,
600 cmc, portocalie, înmatriculată,
stare foarte bună, 2400 € neg. Tel.
0754-724283. (RR)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
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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 în Reşiţa Matiz, 11.800 km
rulaţi, an 2006, 1800 €. Tel. 0737274332. (RR)
Vând la Soceni tractor plus
cositoare ataşabilă, 3200 €. Tel.
0720-907701. (RR)
Cumpăr maşini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.
Cumpăr auto defecte, avariate
sau neînmatriculate. Tel. 0762350914.
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 la Plugova remorcă auto 1
tonă, cu sistem de frânare, instalaţie
electrică, prelată, frână de parcare,
înscrisă, 1000 €. Tel. 0741-211338.
Vând în Reşiţa Vw Golf 2, 1.6
diesel, înmatriculat, taxe la zi, 500 €;
semiremorcă înmatriculată, 450 €;
Dacia Solenza, motor 1.4, benzină,
acte la zi, 1200 €. Tel. 0757-311013.
Vând în Reşiţa Vw Sharan din
1996, 1200 € neg; camionetă Iveco
an 1991, motor 2.4, 1500 € neg. Tel.
0733-308625. (RR)
Vând la Vârciorova 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, 100 lei neg; braţ Dacia faţă, 2
bucăţi, 100 lei; 4 cauciucuri cu jante
pentru Dacia, 155x13, 100 lei neg.
Tel. 0725-088890. (RR)
Cumpăr la Grădinari motor de
Opel, 1600 pe benzină, sau o
chiulasă cu ax cu camă. Tel. 0743508299. (RR)
Vând la Bocşa Ford Focus din
2000, 245.000 km, motor 1.6
benzinar, stare foarte bună, nu mai
are numere roşii, 1100 € neg. Tel.
0746-358871. (RR)
Vând în Dalboşe ţ Renault
Laguna 2 combi, motor 1.9 diesel,
180.000 km parcurşi, 2500 €, taxa
de înmatriculare nerecuperată. Tel.
0722-990102. (RR)
Cumpăr la Soceni roţi de Aro
6.50x16, cu 6 găuri. Tel. 0749159355. (RR)
Vând la Vărădia Dacia 1310
break, fabricată 1998, în stare foarte
bună, cu multe piese de schimb, 550
€ neg. Tel. 0766-675612. (RR)
Ofer Dacia 1300 an fabricaţie
1983, pentru programul rabla, preţ
400 €. Tel. 0727-861222.

În PRISMA
puteţi publica
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Matrimoniale

Caut o doamna între 40-50 mai
micuţă, slăbuţă, cu care să împart
prietenia, timpul şi multe altele. Eu
curat, sincer, serios, 49; 1,63; 69.
Reşiţa. Tel. 0720-009165.
Reşiţean singur, 175/ 78/ 49,
caut doamnă suplă, 40/50 ani,
pentru o relaţie serioasă. Tel. 0771089215. Bărbat 51 ani, fără obligaţii,
1,75/90 doresc să cunosc o doamnă pentru o relaţie serioasă de prietenie, căsătorie. Tel. 0751-641476.
Domn 55 ani, singur, fără obligaţii, nealcoolic, doresc să cunosc
sufletul pereche. Tel. 0734-411000.
Doamnă 69 ani, doresc să
cunosc domn până în 70 ani. Tel.
0743-110814.
Pensionar văduv 56 ani, doresc
o rela ţie cu doamn ă pentru
căsătorie, până în 65 ani, să
locuiască la mine la casă, aproape
de Nera. Tel. 0763-129899.
Bărbat 49 ani fără obligaţii,
doresc cuno ştin ţ ă cu doamnă
pentru prietenie, căsătorie. Tel.
0727-918549.
Domn singur, 58 ani, fără copii,
caut doamnă singură pentru relaţie
de durată. Tel. 0728-404513.
Domn singur 54 ani, situaţie
materială foarte bună, fără vicii şi
fără obligaţii, caut parteneră de
viaţă fără obligaţii. Ofer şi cer
seriozitate. Tel. 0728-333317.
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.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Îngrijesc, în Reşiţa, tineri sau
bătrâni cu probleme grave de
sănătate (gradul 1). Tel. 0355805646, orele 20.30-22.30. (RR)
Caut o persoană serioasă,
dispusă să lucreze 3-4 ore/zi,
pricepută în grădinărit, pomicultură,
viticultură, pentru amenajare curte
şi grădină în Reşiţa, salariu atractiv.
Tel. 0740-850442. (RR)

Anunturi
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Primesc elev în gazdă, condiţii
ca la mama acasă. Tel. 0355803362, 0770-390662.
Instructor licenţă germană, 60
de ore, 3 săptămâni, certificate în
limbile română şi germană. Reşiţa.
Tel. 0744-478467.
Execut zidării, şarpante, gresie,
faianţă, podele, rigips, instalaţii
sanitare şi termice, fier beton, totul
după proiect, preţuri avantajoase.
Rog seriozitate. Tel. 0741-624238.
Tractări auto Reşiţa non-stop.
Tel. 0741-631795.
Transport utilaje Reşiţa. Tel.
0762-350914. Primesc băiat în
gazdă. Tel. 0729-115691.
Caut îngrijitoare pentru persoane cu handicap locomotor (inclusiv
noaptea). Ofer masă, cazare şi
salariu 700 lei lunar, inclusiv carte
de muncă dacă este cazul. Tel.
0355-412906.
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.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Dactilografiez manuscrise,
diplome sau orice lucrare literarştiinţifică. Tel. 0355-407164.
Aştept oferte pentru gătit, eventual uşor menaj la persoane în etate.
Tel. 0355-407164.
Ofer traduceri italiană română.
Tel. 0740-089155.
Matur scări de bloc. Rog
seriozitate. Tel. 0753-349185.
Electrician schimb şi montez
tablouri electrice, siguranţe automate, corpuri iluminat, doze, prize.
Tel. 0740-520382.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255/571133, fax 0255/572815 organizează
licitaţie publică deschisă cu strigare pentru:
1. închirierea spaţiului comercial cu Su = 9,61 mp şi cale de
acces de 10,20 mp din Piaţa agroalimentară înscrisă în C.F.
nr. 33641 ORAVIŢA, nr. cadastral 33641, situat administrativ
în Oraviţa, str. Zona Gării, conform H.C.L. nr. 83/22.08.2014;
Documentaţia de atribuire pentru licitaţie se poate procura de la
biroul de urbanism - camera 7, zilnic între orele 9-15, începând cu
data de 22.09.2014. Licitaţia va avea loc în data de 08.10.2014, ora
10, cu repetare în fiecare miercuri până la adjudecare. Ofertele se
depun până în data de 07.10.2014, ora 16, la secretariatul primăriei
oraşului Oraviţa.
PRIMAR
Secretar comisie evaluare
URSU DUMITRU
Neamţu Valeria
0761118091

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.

Anunturi
,

Firma de curăţenie, angajăm personal pentru
curăţenie cu şi fără experienţă în Timişoara.
Oferim cazare. Tel: 0724.505.318

Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi
Absolvenţii unei forme de învăţământ care nu şi-au găsit încă un loc de
muncă, dar şi alte categorii de persoane, au şansa de a intra pe piaţa
muncii, la Bursa locurilor de munca pentru absolvenţi, ce va avea loc în
data de 26 septembrie 2014.
Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creşterea gradului
de ocupare pentru absolvenţi, nefiind excluse alte categorii de persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă, prin întâlnirea directă a cererii cu
oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale şi
transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea în
timpul cel mai scurt.
BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENŢI reprezintă
o oportunitate pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi de a
cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea
astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau ,
în ultimă instanţă, să se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu
posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu si lung.
Agenţii economici care vor participa la BURSA LOCURILOR DE
MUNCĂ PENTRU ABSOLVENŢI vor avea prilejul să-şi recruteze
personalul direct, fără intermediari, în funcţie de cerinţele concrete ale
locului de muncă pe care îl oferă.
In vederea stabilirii locatiilor de organizare a Bursei, invitam agenţii
economici care doresc să participe la Bursă sa isi depuna ofertele de locuri
vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel 0255212380) sau la sediile Agenţiilor locale şi Punctelor de lucru din Anina (tel
0255-241317), Baile Herculane (tel 0255/560484), Bocşa (tel 0255555900), Bozovici (tel 0255/242600), Caransebeş (tel 0255/516323),
Moldova Nouă (tel 0255/541069), Oraviţa (tel 0255/571598) şi Oţelu Roşu
(tel 0255/533046). Participarea agenţilor economici la bursă este gratuită.

Absolvenţii de studii medii şi superioare - promoţia 2014 şi IMMurile care doresc să se înscrie pentru a primi ajutorul de minimis privind
"Locurile de muncă subvenţionate" pot descărca formularele de
înscriere de pe site-ul www.aippimm.ro, începând din 25.08.2014.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 17.09.2014
REŞIŢA: desenator cromolitograf: 2; dispecer reţea distribuţie: 2;
electrician auto: 2; electrician în construcţii: 2; maşinist la maşini pentru
terasamente (ifronist): 2; mecanic utilaj: 2; muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 4; şofer autocamion/maşina de mare
tonaj: 4; vulcanizator de produse industriale din cauciuc: 2;
BOCŞA: asistent farmacist: 2; confecţioner-asamblor articole din
textile: 2; lucrător gestionar: 2; menajeră: 2; operator la fabricarea
nutreţurilor combinate: 2;
BĂILE HERCULANE: asistent medical generalist: 2; barman: 2;
electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport: 4;
lăcătuş-montator agregate energetice si de transport: 2;
CARANSEBEŞ: operator la maşini-unelte semiautomate şi
automate: 2;
ORAVIŢA: muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele,
poduri, baraje: 2;
TOTAL JUDEŢ: 46

(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.

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

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Septembrie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

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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Patru Festivaluri au pus "monopol" pe sta]iunea B@ile Herculane timp de 4 zile
Oraşul Băile Herculane a fost "supus" anul acesta
unei acţiuni complexe de promovare a staţiunii de pe
Valea Cernei prin alăturarea a patru evenimente
cultural-sportive care au "monopolizat" timp de 4 zile
staţiunea: Festivalul Internaţional de Escaladă,
Festivalul Etniilor din Banat, Festivalul Răchiei din
Banat, Târgul de Turism, în cadrul evenimentului
denumit "Ziua Turismului Activ".
Consiliul Judeţean Caraş-Severin îşi aruncă privirea
şi spre ancestrala urbe a staţiunii Băii Herculane
aprobând un Acord de parteneriat cu Consiliul Local
Băile Herculane şi Asociaţia de Turism Băile Herculane.
Prin revigorarea turismului se încearcă o readucere
a staţiunii Băile Herculane pe harta preferinţelor
turiştilor din ţară dar şi de peste hotare.
Staţiunea Băile Herculane s-a făcut cunoscută la
nivel internaţional prin organizarea Festivalului
Internaţional de Căţărare

sunt 45 de zile, cu zece tabere organizate în cele 5 ţări.
Peste 500 de participanţi din 52 de ţări au venit să
escaladeze pereţii stâncoşi din Băile Herculane. Au
participat unii dintre cei mai cunoscuţi căţărători pe plan
mondial.
Zona Băile Herculane a fost în atenţia întregii lumi
deoarece evenimentul a fost promovat pe un site
dedicat festivalului, în limbile engleză, germană şi
franceză, prin comunicarea către întreaga comunitate
internaţională de căţărători şi către toată media de
specialitate atât înainte, în timpul cât şi după eveniment.
Totodată, aici a fost prezentă o echipă de fotografi dar şi
o echipă de filmare care vor realiza un film de
promovare al evenimentului. Astfel că, staţiunea
bănăţeană a fost pentru câteva zile în atenţia întregii
lumi iar numele ei va circula de jur împrejurul globului
pământesc.
Poate că acest eveniment va aduce Băile Herculane
la gloria de altă dată şi va redevenii o staţiune de nivel
superior, pentru că ediţiile precedente ale Petzl Roc Trip
din alte ţări au arătat impactul pozitiv pe care festivalul la avut asupra regiunii de primire.
„Răchia” din Banat are şanse să devină un brand
pentru Caraş-Severin
Ţuica din Banat ar putea deveni un brand pentru
această zonă a ţării datorită numărului mare de
producători şi a diversităţii sale.
A XV-a ediţie a "Festivalului Răchiei din Banat" a
adus în staţiunea Băile Herculane 35 de producători ai
licorii bahice bănăţene. "Vedeta" zilei a fost prezentată
juriului şi turiştilor în forme inedite şi diferite, menite să
îmbie la degustare.
Un juriu condus de către vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Ionesie Gheorghioni, a degustat diversele
sortimente de ţuică promovate cu ocazia acestui
eveniment, susţinând că fiecare merită câte un premiu
datorită unicităţii gustului din fiecare regiune de
provenienţă.
Acest festival a fost aşteptat cu bucurie nu numai de
localnici ci şi de cei care iubesc bunătăţile locului, dar şi
gustul licorii bahice. Producătorii bănăţeni au venit să-şi
expună răchia produsă în propriile gospodării, de zeci
de ani.
După o întrerupere de 5 ani, "Festivalul Răchiei din
Banat" a fost reintrodus în programul activităţilor
Primăriei Băile Herculane, anul acesta desfăşurânduse cea de-a XV-a ediţie.
Se pare că în fiecare an turiştii şi vizitatorii veniţi pe
aceste meleaguri au fost încântaţi de bunătăţile
tradiţionale expuse de către producătorii autohtoni.
Bucate din cămara fiecăruia, miere, răchie şi tot felul de

În staţiunea Băile Herculane a avut loc un eveniment
sportiv remarcabil, Festivalul Internaţional de Escaladă
"Petzl Roc Trip 2014" organizat de firma franceză Petzl
Distribution, leader mondial în echipament de escaladă
şi de alpinism utilitar. A fost un eveniment sportiv de
mare anvergură şi care a avut ca scop promovarea
internaţională şi dezvoltarea turistică a zonei Băile
Herculane. Acest festival a adunat laolaltă cei mai buni
căţărători şi a atras în staţiune vizitatori.
În acest an, concursul e organizat, în premieră, sub
forma unei caravane prin mai multe ţări din Europa de
Sud-Est. Startul s-a dat în Băile Herculane. Din Băile
Herculane, caravana căţărătorilor s-a mutat în
Macedonia apoi în Bulgaria, Grecia şi Turcia. În total,

Joi/18 Septembrie

Vineri/19 Septembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+23ºC
+11ºC

Oraviţa +19ºC
+10ºC

pe următoarele

+21ºC
+12ºC

11 zile

Luni, 22 Septembrie
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+24ºC
+9ºC

Reşiţa

+24ºC
+15ºC

preparate au făcut deliciul festivalului. La ediţia de anul
trecut au fost prezente 23 de comune şi au expus 18
grupuri de producători din cele mai renumite localităţi
ale Banatului de Munte. Licoarea celebrată la acest
festival a fost diversă, fiind produsă din cireşe, prune,
mere, pere, struguri sau gutui, fiecare producător
prezentându-şi cât mai original "vedeta" târgului, prin
aspect şi calitate. Parcul Central al staţiunii de pe Valea
Cernei a fost "invadat" de miresme ameţitoare dar şi de
turişti veniţi din toate colţurile ţării.
"Festivalul Răchiei" pune în valoare o resursă de
tradiţie din Banat prin care se poate promova această
zonă. Acest produs poate devenit un brand pentru
Caraş-Severin, în condiţiile în care în acest judeţ se
produc peste 500 de sortimente de ţuică din diverse
fructe.
Festivalul Etniilor din Banat
Festivalul Etniilor din Banat a adus pe scena din
centrul civic al staţiunii un "spectacol" al portului popular
etnic prezentat de ucraineni, sârbi, romi şi croaţi.
Târgul de Turism a venit, de asemenea, în faţa
celor prezenţi, cu locuri şi zone din Banat care merită
vizitate de către turişti din ţară şi străinătate.
Cu compatibilitate între ele sau nu, evenimentele
care au marcat perioada 8-15 septembrie mica staţiune
de pe Valea Cernei, un lucru este cert: atmosfera de
sărbătoare, voia bună şi forfota au trezit nostalgii ale
trecutului celei care a fost cândva „Perla Banatului”.
Franţ Elena
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