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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând apartament în Re ţa,
Moroasa 2, str. Sportului, 2 camere,
decomandat, termopan, u

ţ
28.000 € neg. Tel. 0745-538417.

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

Vând gr

ţ 1000 €. Tel. 0732-
603739, 0752-111663.

Vând în Re ţa, Lunca Pomos-
tului pe A.I. Cuza la nr. 32,
garsonier

ţate
plus gresie, mobilat

ţii, locuibil

şi

ş

şi

şi

şi buc

şoara sau cas
şului Timişoara pân

şa, str. Ion
Creang

şi gr

şi ap

ă
metalică, mobilat, izolat. Pre

ădină cu cabană, seră
legume, vie, pomi fructiferi. Merită
văzut. Pre

ă la etaj 1, 6000 € neg. Tel.
0769-691017. (RR)

Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L
închise, grajduri, hambare, grădină
mare cu pomi fructiferi în jur de 700
mp, ferită de inunda ă
imediat, 15.000 € neg sau schimb cu
garsonieră în Timi ă în
jurul ora ă la 30
km. Tel. 0731-306659, 0721-
157588. (RR)

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

camere, bucătărie, cămară mare,
fântână în curte, curte ădină în
jur de 1400 mp, îndiguită recent, nu
este racordată la gaz ă,
încălzire cu teracote, 23.000 € neg.
Tel. 0740-770047. (RR)

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

îmbun ţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.500 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)

şi ă, zona
Poli

ătă

Vând în Re

ăr un săla

ă
situată în centru, cu fântână, pomi,
grădină, 17.000 € neg. Tel. 0721-
877678. (RR)

Vând la Bărbosu casă 2 camere,
bucătărie, cămară, 2 grădini cu pomi
fructiferi, teren arabil, 10.000 € neg.
Tel. 0744-381141. (RR)

Vând în Re ă Pia

ă, termopan, 23.000 €. Tel.
0769-156800. (RR)

Vând pe Calea Caransebe
ădină 1038 mp, 9 €/mp. Tel. 0746-

981989. (RR)
Vând în Re

ătărie, baie,
hol, debara, dotat cu centrală,
geamuri termopan, gresie, faian ă,
podele laminate, u

şi

ş în zona Reşi
şului. Tel. 0757-

773630, 0753-930399. (RR)
Vând la Ticvaniu Mare cas

şi

şului,
gr

şi

şi schimbate,
situat la etajul 2, 25.500 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)

ţa, zona Intim,
apartament 3 camere semideco-
mandat, 29.000 €. Tel. 0724-
477642. (RR)

Cump ţa,
Calea Caransebe

ţa, lâng ţa
Nord, apartament 3 camere,
central

ţa, Micro 1, pe Al.
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, buc

ţ

Vând în Re ţa, zona Re ţa
Sud, apartament 3 camere deco-
mandat confort 1 sporit, etaj 3/4,
toate utilit ţile, beci, bloc anvelopat,
36.500 € neg. sau schimb cu
Timi ţ . Tel. 0722-
688244. (RR)

şi şi

şoara plus diferen

ă

ă

Doresc să închiriez, în Re
ă, apartament sau casă, la

parter. Tel. 0757-687932. (RR)
Vând magazie de cereale, 40 m

lungime, pe 3 nivele, total 1000 mp,
220.000 € neg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)

şiţa,
garsonier

Imobiliare
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
parţial, etaj 2, zona Lunc

ţii Eftimie Murgu.
Preţ negociabil 28.000 €. Tel. 0721-
749143, 0744-392317.

ţa,
zona Victoria, apartament spaţiu
comercial, 2 intr

ţa, pe Aleea
Tineretului, garsonier

ţ

Vând apartament 2 camere, etaj
2/4, izolat, central ţ

-

ă, în
spatele Facultă

Ofer spre închiriere, în Re

ări separate,
bucătărie ă închisă, complet
renovat ă neg. Tel.
0727-883116. (RR)

Vând în Re
ă mobilată,

gresie, faian ă, termopan, 12.000 €.
Tel. 0740-099663. (RR)

ă, faian ă, podele,
u ă metalică, sau schimb cu 3 ca
mere, 17.300 €. Tel. 0728-813340.

şi

şi teras
şi utilat, 250 €/lun

şi

ş

Caut să închiriez apartament cu
2 camere în Re

ă 3 camere, bucătărie,
bucătărie de vară, beci, anexe,
42.000 €. Tel. 0355-415185, 0786-
483218, 0747-468797. (RR)

Vând casă la Secă

ădină mare, pivni ă, anexă pentru
animale, 15.000 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând casă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faian ă, anexe, grădină 1400 mp
închisă cu gard, curte, pomi
fructiferi, 12.000 € neg sau schimb
cu garsonieră sau apartament 2
camere în Re

ă.
Tel. 0255-525371. (RR)

Vând casă în Ezeri
ă, are curte ădină,

20.000 € neg. Tel. 0255-235364. ( )
Vând sau schimb cu apartament

în Re ă în Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faian ă, po
dele laminate, termopane, centrală
termică, anexe, curte, grădină,
acces auto. Tel. 0749-319691.

Vând apartament 2 camere
Govândari, confort 1, semideco
mandat, multiple îmbunătă

şi

şi

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

şi

şa spa

ş, pe strada
principal şi gr

şi şa Montan

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

Vând în Re ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţ

ţ

ţa, ofer diferenţa. Tel.
0355-883833, 0766-411829. (RR)

Închiriez la Boc ţiu
comercial de 60 mp, 700 lei/lun

rr

ţa cas

ţ -

-
ţiri. Tel.

0737-386510.

Doresc s

ţa. Ofer 50 € +
cheltuielile. Tel. 0722-363044.

Vând apartament 2 camere
decomandat, 64 mp, Re ţa. Tel.
0770-982360.

Vând sau schimb cas
ţiri,

cu apartament în Re ţa. Tel. 0771-
449583.

ţie electric
ţ negociabil. Tel.

0744-122543.
Persoan -

-

ţie
pod cu pod lateral

ţ

ţ 50-70 €. Tel. 0733-
388430.

Vând teren intravilan în Re ţa,
pe Calea Caransebe

ţ 35.000 € neg. Tel.
0752-206110.

Vând apartament lâng

ţ 35.000 € neg. Tel. 0355-
407975.

Vând apartament la cas ţ
7.500 €. Tel. 0729-826042.

ă închiriez, pe termen
lung, apartament, nemobilat, zona
Kaufland Re

ă Boc
ă, 3 camere, cu îmbunătă

Vând apartament 3 camere,
etaj. 4/4, decomandat, 2 băi, 2
balcoane, utilat, instala ă
cupru, centrală, pre

ă fizică vând aparta
ment 3 camere Penthouse, deco
mandat, pe două nivele, scară
interioară, 2 băi mari, bucătărie
mare, 4 balcoane, izolat, placat
complet cu aglomarmură

ă camere, u

ă la subsol, situat în
Valea Domanului. Tel. 0749-247912

Vând apartament 2 camere
zona Intim, etaj 3, renovat de la a la
z, izolat, pivni ă, centrală nouă,
mobilier de bucătărie nou cu plită
electrică, podele etc. Tel. 0722-
632315.

Doresc să închiriez apartament
cu o cameră sau garsonieră
nemobilată, pre

ă în Muncitoresc, zona
fostei căi ferate, 3 camere,
bucătărie, baie, hol, curte, subsol (3
încăperi). Pre

ă Parcul
Siderurgistului, conf. 1, decoman-
dat, 3 camere, 2 băi, 2

ă. Pre

şi

şi

şa
Montan

şi

şi parchet
lemn în dou şi şi geamuri
lemn schimbate, etaj 8-9 izola

şi pod deasupra
cu posibilitate de extindere şi
depozitare, box

şi
şului, km 1-2.

Tel. 0722-630097.

şpaisuri, 3
holuri. Pre

Vând cas

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

ţa, str.

ătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
25.000 € neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)

Serviciul Public ”Biblioteca Municipal

Progra ul activit ilor:
7.00 - 18.00 - „Doamnele

ă” din cadrul Primăriei Municipiului Re ătură
campaniei na ă de Asocia ă a Bibliotecarilor

ă.
Cu acest prilej, vineri, 26 septembrie, între orele 17:00 - 24:00, Biblioteca Municipală Re

ă într-un spa

ă

ă

ărită;
21.00 - 21.30 - Despre voluntariat;
20.00 - Realizarea de Graffiti în bibliotecă - voluntarii de laAsocia

ă”;
22.00 - 23.30 - Proiec

şi
şi

Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), care a ajuns la a cincea edi şi reuneşte participan

şi
şi atractive.

Programul cuprinde recitaluri de poezie, ateliere de creaţie, desene pe bază de graffiti realizate
de către voluntarii Grupului Local de Tineret „Arcus” Reşiţa, discuţii despre voluntariat, dezbateri pe
teme literare şi de istorie, proiecţie de film.

De asemenea, toţi cei care au răspuns campaniei ”Construim o bibliotecă pentru comunitatea ta”
şi au donat cărţi bibliotecii, vor primi o diplomă de recunoştinţă.

Momentul inedit al serii de 26 septembrie va fi organizarea unui Mini Party pentru toţi participanţii.
Acţiunile se vor desfăşura la secţia de pe Str. George Enescu, nr. 4.

şi poezia” - recitare de poezii - poetul Nicolae Sârbu;
18.30 - 19.30 - „Lectur şi Istorie” - participarea elevilor din clasele V-VIII de la Colegiul Na

şi şi Simona Sandu;
19.45 - 20.30 - Oferirea de diplome pentru donatorii de carte;
20.30 - 21.00 - „e-Book VS Carte tip

şi

ţa se al
ţionale Nocturna Bibliotecilor 2014, iniţiat ţia Naţional

ţie ţi din
toate categoriile de vârst

ţa se
transform ţiu complex unde vor avea loc evenimente diverse

m ţ
1

ţional
„Mircea Eliade” Re ţa, coordonaţi de d-nele prof. Liliana Lupulescu

ţia GLTArcus Re ţa;
21.30 - 22.00 - „Tineretul activ în viaţa social-cultural

ţie de film;
23.30 - Mini Party.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Nocturna bibliotecarilor - 26 septembrie 2014
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În data de 25 septembrie 2014, Centrul de Zi

„ABC” aniverseaz ţ

ţa îi vor
antrena pe cei mici în diverse jocuri educative

ţat prin Programul Operaţional Regional
2007-2013

ţii vieţii persoanelor care fac parte din
categoria social

ţi din familii cu probleme sociale) cu implicaţii

pozitive asupra gradului de dezvoltare fizic
ţii în ansamblu.ă 1 an de existen ă.

Cu această ocazie, beneficiarii serviciilor acestui
centru au pregătit un moment artistic iar voluntarii de
la Grupul Local de Tineret „Arcus” Re

ă
ă vulnerabilă identificată (copii

proveni

ă
ă a individului ă

şi
şi de

socializare.
Centrul de Zi „ABC” a fost realizat în cadrul unui

proiect finan
şi inaugurat în 25 septembrie 2013.

Obiectivul general al proiectului îl constituie
creşterea calit

şi
psihic şi a comunit

Serviciul Public - Direcţia pentru Întreţinerea

ţa care va fi asfaltat

ţioneze în zona menţionat
ţumim pentru înţelegere.

şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul
de Iluminat Public şi Desz

şurare a
lucr

ăpezire demarează
miercuri, 24 septembrie 2014, lucrările de pregătire
pentru asfaltare a parcării din zona IPJ - Case SA.
Suprafa ă este de 2.300 de mp.

Pe această cale, pentru buna desfă
ărilor, rugăm conducătorii de autovehicule să nu

sta ă mai sus.
Vă mul

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Jude

ărâre pentru modificarea si completarea
Hotărârii Consiliului Jude

ătre acesta, pe anul 2014, modificată
ă.

Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea
Hotărârii Consiliului Jude

ătre acesta pe sursa G, pe anul 2014.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului

Jude
ă

Re
ă de către acesta pe sursa F, pe anul 2014.

Proiect de hotărâre de modificare ărârii
Consiliului Jude

ările
ările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către jude

ărâre privind exprimarea acordului de principiu
pentru majorarea capitalului social de către ac

ă.
Proiect de hotărâre privind reducerea suprafe ă în

administrare Centrului Militar Jude
ărâre privind darea în folosin ă gratuită a unui

spa
ătre Asocia

ă Cultul Eroilor „Regina Maria”.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului

Jude
ă a unor imobile din domeniul public

ările ările
ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru modificarea
ărârii Consiliului Jude

ă „ACVABANAT” Cara ările
ările ulterioare.
Proiect de hotărâre pentru modificarea

ărârii Consiliului Jude

ă „INTERCOM DE
ările ările ulterioare.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului

Jude
ă

ărâre privind aprobarea organigramei

ărâre privind aprobarea organigramei si a
statului de func

ă.
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului

Jude

ările ările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a

func
ă Socială

ă a
Persoanelor a Jude

ărâre privind atribuirea

ărâre privind constatarea neîncetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier
jude

ărâre privind constatarea neîncetării de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier
jude

ăverde,
pre ă de lucru
care a avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei în perioada 01-03
septembrie 2014.

Întrebări.Interpelări.

ţului Cara

ţean Cara
ţiilor

ţean Cara
ţate de c

ţean Cara
ţiilor si

serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau
finanţate de c

ţean Cara
ţean de Urgenţ

ţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cara
ţat

ţean Cara
ţului Cara

ţiului bugetar 2013,pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2014, cu modific

ţul
Cara ţean Cara

ţiune la vânzarea imobilului situat în municipiul Re ţa,
str. Rândul III, nr. 67, judeţul Cara

ţionarul majoritar,
Consiliul Judeţean Cara

ţa prin aport în natur
ţei dat

ţean Cara
ţ

ţiu din incinta Centrului Militar Judeţean Cara
ţului Cara ţia

Naţional

ţean nr. 25/2006 privind darea în administrare, închiriere,
concesiune sau folosinţa gratuit

ţului Cara

ţean nr. 98/11.07.2008 privind aprobarea
Actului Constitutiv ţiei de Dezvoltare
Intercomunitar

ţean nr. 99/11.07.2008 privind aprobarea
Actului Constitutiv ţiei de Dezvoltare
Intercomunitar

ţean Cara
ţiilor de demnitate public

ţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Cara

ţii ale Complexului de Servicii Sociale Comunitare
pentru PersoaneAdulte Re ţa.

Proiect de hot
ţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea si

Promovarea Culturii Tradiţionale Cara

ţean Cara
ţii ale Direcţiei de Administrare a

Domeniului Public ţului Cara

ţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Cara ţiei Generale deAsistenţ

ţia Copilului Cara ţiei de Evidenţ
ţului Cara ţiei deAdministrare

a Domeniului Public ţului Cara
ţului Cara

ţe de traseu pentru servicii de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate speciale în judeţul Cara

ţean a domnului Sorin Constantin Madina.
Proiect de hot

ţean a domnului Daniel George Surdu.
Informare privind participarea domnului Sorin Frunz

ţean Cara

ş-Severin, pe anul 2014.
Proiect de hot

ş-Severin nr. 14/27.01.2014
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institu şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Jude ş-
Severin sau finan şi
completat

ş-Severin nr.133/29.08.2014
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale institu

ş-Severin nr. 134/29.08.2014 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Jude

şi ş-
Severin sau finan

şi completare a Hot
ş-Severin nr. 26/27.02.2014 privind

utilizarea excedentului bugetului local al Jude ş-Severin,
rezultat la încheierea exerci

şi
complet

ş-Severin prin Consiliul Jude ş-Severin, a dreptului
de preemp şi

ş-Severin - “Ansamblul urban
Zona Rânduri”.

Proiect de hot

ş-Severin, la S.C. Fabrica de Produse
Lactate S.A. Oravi

ş-Severin.
Proiect de hot

ş- Severin, aflat în
domeniul public al jude ş-Severin c

şi privat al Jude ş-Severin, cu modific şi complet

şi completarea
Hot

şi al Statutului Asocia
ş-Severin, cu modific şi

complet
şi completarea

Hot
şi al Statutului Asocia

ŞEURI CARAŞ-SEVERIN” cu
modific şi complet

ş-Severin nr. 79/2014 privind aprobarea
organigramei, a statului func şi a statelor
de func

ş-Severin.
Proiect de hot şi a

statului de func
şi

ş- Severin, modificat

ş-Severin nr.120/30.07.2013 privind aprobarea
organigramei şi a statului de func

şi Privat al Jude ş-Severin, cu
modific şi complet

ş-Severin, al Direc
şi Protec ş-Severin, al Direc

ş-Severin, al Direc
şi Privat a Jude ş-Severin şi al

CamereiAgricole a Jude ş-Severin, pentru anul 2015.
Proiect de hot şi eliberarea unor

licen
ş-Severin.

Proiect de hot

şedintele Consiliului Jude ş-Severin la o vizit

2.

7.

9.

14.

18.

19.

3.

4.

5.

6.

8.

10.

11.

12.

13.

16.

17.

22.

15.

20.

21.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a
Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
din data de 30 septembrie 2014

Institu

-

ţia Prefectului - Judeţul Cara

ţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul
Cara

ş-Severin
organizeaz

şedin

ş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având
urm

ă miercuri, 24 septembrie a.c., la sediul
Palatului Administrativ, Sala de la etajul I,
următoarele:

ătoarea tematică:
Informare privind situaţia monumentelor

istorice şi a monumentelor de for public dedicate
eroilor din judeţul Caraş-Severin

Informare privind serviciile sociale publice şi
private destinate persoanelor vârstnice din judeţul
Caraş-Severin.

Strategie comună de control elaborată de
către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Caraş-Severin şi Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-
Severin pentru eficientizarea acţiunilor de control în
domeniul produselor alimentare.

Diverse
şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului

Caraş-Severin, cu începere de la ora 12,00, având
următoarea tematică:

Informare privind concluziile rezultate în
urma controalelor efectuate pe linia respectării, de
către angajatori şi angajaţi a legislaţiei în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă.

Informare privind controalele efectuate de
Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Caraş-

Severin la unităţile de învăţământ din judeţ.
Informare privind concluziile rezultate în urma

controalelor efectuate privind condiţiile din unităţile
de procesare, depozitare şi comercializare a
produselor de origine animală.

Informare privind posibilităţile identificate
pentru asigurarea căldurii în iarna 2014-2015 în
şcolile din municipiul Reşiţa, rămase fără sursă de
încălzire în urma încetării activităţii S.C. CET 2010
Reşiţa.

Informare privind posibilităţile identificate
pentru asigurarea căldurii în iarna 2014-2015 la
Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa.

Informare cu privire la calitatea aerului în zona
învecinată S.C. Messer România Gaz S.R.L. Punct
de lucru Reşiţa.

Informare privind problema accesabilizării
drumurilor, instituţiilor publice şi a transportului local
pentru persoanele cu handicap.

Informare privind necesitatea elaborării unor
planuri integrate de accesibilizare a municipiilor şi
oraşelor din judeţul Caraş-Severin conform Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată cu modificările
şi completările ulterioare.

Diverse:
Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei

Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin
din data de 27.08.2014.

1.

.

3.

4.

1.1.

1.2.

2.

3.

4.

5.

6.1.

6.2.
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�
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Conform Situaţiei statistice "Suprafaţa productivă de primăvară în anul 2014 (AGR 2 A)” nu s-a cultivat
aproape 40% din suprafaţa arabilă a judeţului Caraş-Severin. Păşunile şi fâneţele judeţului sunt folosite
pentru păşunatul animalelor şi producerea de fân natural, dar şi aici sunt mari rezerve, dat fiind numărul tot
mai mic de animale pe unitatea de suprafaţă. Din totalul patrimoniului pomicol mai puţin de jumătate sunt
livezi pe rod, restul sunt neroditoare sau neîngrijite.

Instituţiile din judeţul Caraş-Severin sunt deficitare în asigurarea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi
în mijloacele de transport în comun şi mare parte a instituţiilor. Pentru a se conforma nevoilor acestei
categorii de persoane, clădirile trebuie să beneficieze de rampe cu pante corespunzătoare, cu balustrade,
uşi large pentru lifturi şi accesibilitate pe verticală. Un procent de 15 % din clădiri au rampe dar nu sunt
corespunzătoare, iar 15 % din clădiri nu au deloc rampe de accesibilitate pentru persoanele care se
deplasează în fotoliu rulant. În judeţ există 1500 de persoane cu handicap.

Problema desfiinţării CET Reşiţa nu va afecta Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa. Diretorul
instituţiei, Dumitru Secăşan a precizat că până la 1 noiembrie vor fi finalizate lucrările de instalare a
centralelor termice în toate cele trei staţionare, lucrări care prevăd asigurarea confortului pentru pacienţi în
ceea ce priveşte căldura şi apa caldă. Noul sistem termic asigurat prin aprobarea unor fonduri în primăvară ,
vor asigura şi costuri reduse cu aproape 30% faţă de cele anterioare.

Subprefectul judeţului, Nicolae Ciobanu, a atras atenţia celor de la ITM Caraş-Severin că pe fondul
scăderii productivităţii în judeţ este îngrijorător faptul că se întâmplă tot mai multe accidente de muncă
mortale. Acesta a cerut ca cei responsabili cu verificarea sănătăţii şi securităţii în muncă să verifice sumele
care se alocă în judeţ pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, deoarece există suspiciuni că acest
domeniu este primul sacrificat în condiţii de criză economică.

Printr-un program guvernamental 10 microbuze şcolare au plecat c
şcolile de centru. Acest program a fost implementat prin

Ministerul Dezvolt
Şcolar Jude şcolare c

şi astfel c
şcolar sunt: C ş, Coronini, Gârnic, Eftimie Murgu,

Berlişte, Cornereva, Pojejena, Teregova, Turnu Ruieni şi Z

ătre 10 primării din jude
ătre

ării, în urma solicitării institu
ăr de 30 de microbuze ătre Ministerul Educa

ă un prim lot de microbuze a sosit deja în jude ării care au beneficiat de
microbuze pentru transportul ărbunari, Ciuchici, Naidă

ăvoi.

ţ pentru a
asigura transportul elevilor din mediul rural c

ţiei Prefectului privind asigurarea transportului elevilor.
Inspectoratul ţean a solicitat un num ţiei

Naţionale ţ. Cele 10 prim

Şedinţa Colegiului Prefectural
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S.C. BIOAGRA ANA S.R.L. societatea în insolventa, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. scoate la vânzarea prin licitaţie
public

ţ pornire licitaţie 297.544 EURO
Pasul de licitaţie 500 EURO
Taxa participare la licitaţie 1000 EURO

RO72 RZBR 0000 0600 1647 2316

ă cu strigare a următoarelor bunuri:
1. Imobil denumit “Complex Sera de Legume şi Anexe

Administrativ - Productive” compus din:

Pre

�

�

�

�

ser

şoara.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea (fosta

Aleea Crea
şi condi

şi zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon, 0256-242823.

ă cu suprafa ă 6.127 mp
centrală termică suprafa ă construită 303 mp
clădire birouri suprafa ă construită 382 mp
platformă betonată, suprafa ă 74 mp
Construc

ă depună
o cau

ăptămânal, vineri, la ora 10 în acelea
ă.

Informa

ţa construit
ţ

ţ
ţ

ţiile se vând ca un întreg.

Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 5% din
valoarea de evaluare.

Participanţii la licitaţie pentru bunurile imobile sunt obligaţi s
ţiune reprezentând 20% din preţ, în contul S.C. BIOAGRA ANA

S.R.L. nr. deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timi

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 03.10.2014,
ora 11 la sediul lichidatorului din Timi

ţiei) nr. 7, ap. 3. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc
s ţii. Bunurile pot fi
vizualizate cu o programare prealabil

ţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro

Construcţii înscrise în CF 31149 Oţelu Ro
ţii în suprafaţ

ţelul Ro

ţie ţiunea pentru bunurile imobile se
depune cu o zi înainte de ziua de licitaţie în contul averii debitoarei.

şu. Terenul de sub
construc

şu.

Taxa de participare la licita şi cau

ă de 13.000 mp este concesionat conform contract
7285/24.07.2006 pe o perioada de 25 ani de la Primăria O

Debitoarea S.C. FMCG Banat S.R.L., sediul social în loc. Bocşa, str.
Medresului, nr. 11, ap. 1, jud. Caraş-Severin, Cod de identificare fiscal

şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-
242823, 0745-599107 public

şi art. 62 alin. (1) din Legea 85/2006, anun

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar al crean

şi afişarea tabelului definitiv al crean

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

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

Pentru termenul din se citeaz

şoara, str. Baba Dochia, bl. D2, sc. A, et. 4, ap. 19, jud. Timiş, data
naşterii 19.04.1979, în loc. Târgu Jiu, jud. Gorj, act de identitate tip CI
seria TM, nr. 306622, emis de Mun. Timişoara, la data de 12.02.2003,
CNP 1790419182773, în calitate de asociat unic administrator.

Cererea de admitere a crean
ş-Severin la dosar

2100/115/2014 fiind timbrat

ă
24211420, număr de ordine în Registrul Comer

ă următoarea:

În baza art. 61 alin (1) ăm
to ă ă că:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ării tabelului
în bpi.

Termenul pentru întocmirea

ă Adunarea Generală a Ac

ă:
ă

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

ă corespunzător.

ţului J11/591/2008, prin
administrator judiciar ,
cu sediul în Timi

ţ
ţi creditorii societ ţii în insolvenţ

ţelor
asupra averii debitorului este .

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi
ţelor este .

Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva tabloului preliminar este de 7 zile de la data public

ţelor
este .

Termenul de continuarea a procedurii este .
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului

judiciar din Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea
administratorului judiciar, stabilirea onorariului; alte menţiuni.

Administratorul judiciar în baza art.20 lit. g din legea 85/2006
convoac ţionarilor/asociaţilor debitorului
pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de

ora la sediul administratorul judiciar din Timi

, cet ţean român, domiciliat în municipiul
Timi

ţei însoţit

S.C.P. MIRIANA MIRCOV RELICONS S.P.R.L.

27.10.2014

17.11.2014

03.12.2014
11.12.2014

24.11.2014 11,30

ţ

NOTIFICARE

24.11.2014 12,00

11.12.2014
� Muresan Cătălin Ionu

S.C. STEEL METAL IMPEX S.R.L. societatea în lichidare, in
insolvency, en procedure colective conform legii 85/2006 prin lichidator
S.C.P. Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita

ă cu strigare:
Teren în suprafa ă de 3270 mp cu depozit combustibil, rampă,

platformă betonată, 7 magazii, ateliere, garaje, birouri, WC înscris în CF
1718 Boc

ă depună o cau

ăptămânal vinerea, la ora
12 în acelea

ţie
public

ţ

ţul Cara
ţul de pornire la licitaţie 9.000 EURO

Pasul de licitaţie 500 EURO
Taxa participare la licitaţie 500 EURO

Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu 50% din preţul de
evaluare.

Participanţii la licitaţie sunt obligaţi s ţiune
reprezentând 10% din preţ, în contul S.C. STEEL METAL IMPEX S.R.L.
nr. RO25 RZBR 0000 0600 1369 5955 deschis la Raiffeisen Bank
Sucursala Timi

ţele de licitaţie vor avea loc începând cu data de 26.09.2014
ora 12 la sediul lichidatorului din Timi

ţia va avea loc s
ţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.relicons.ro

şa, situat în localitatea Bocşa, jude ş-Severin.
Pre

şoara.

Şedin
şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap.

3. În caz de neadjudecare licita
şi condi

şi
zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la telefon 0256-242823.

Cau şi taxa de participare la licitaţiunea ţie se
depune cu o zi înainte de ziua de licitaţie.
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La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,ap. 3 funcţionează o
firmă pentru dispozitive medicale, decontate prin Casa de
Asigurări de Sănătate CS - proteze, orzteze, corset, ghete
ortopedice, saci de colosomie, cărucioare. Program în fiecare
marţi între orele 14.15 - 17.00.

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

ă
0751-486304

Fiind un drept fundamental, dreptul la
locuinţ ţa
naţional

ţat
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în
intenţia de a clarifica întinderea protecţiei
consumatorilor în cazul garanţiilor imobiliare
asupra locuinţei familiale.

Soluţia pronunţat

ţiune în anularea
contractului de credit

ţiei.

Problema este interesant ţi
în situaţii similare. Iat ţia de
fapt. În anul 2009, doamna Kušionová a
încheiat cu SMART Capital un contract de
credit de consum pentru suma de 10.000 de
euro. Pentru garantarea creanţei, s-a constituit
o garanţie imobiliar ţei familiale.
Ulterior, debitoarea a formulat o acţiune în
anularea contractului de credit

ţiei, îndreptat

ţii de Justiţie mai multe întreb
ţa de trimitere dore

ţiei care
greveaz

ţa naţional

ţia f ţia unui control
jurisdicţional.

Mai întâi, Curtea aminte

ţie a consumatorilor. Carta consacr

ţiilor
care însoţesc contractele de împrumut
încheiate de consumatori, Curtea constat

ţine nicio precizare
referitoare la executarea garanţiilor. Cu toate
acestea, Curtea subliniaz ţa de a
determina, într-o situaţie precum cea în discuţie
în cauz ţiei
conferite de directiv

ţ ţia
slovac

ţie poate fi contestat
ţiei

ţile acestei vânz

ţia
s ţie astfel încât s

ţile judiciare
ţie mijloace

adecvate
ţiunilor

aplicabile pentru înc

ţiunile aplicabile au un caracter
efectiv, proporţional

ţii,instanţa naţional

ţional al
sancţiunii, Curtea subliniaz

ţie deosebit
ţie este bunul imobiliar care

constituie locuinţa familial
ţ

ţa
naţional

ţ
ţei naţionale competente de

a adopta orice m

ţa de trimitere.
R

ţa Guvernului nr. 21/1992 privind
protecţia consumatorilor, republicat

ţii imobiliare;
Legea nr. 193/2000, republicat

ţine o
Anex

ţa de urgenţ

ţa NU se aplic

ţia creditorului un bun mobil,
cu titlu de garanţie,

ţie. Nu se înţeleg prin aceasta
contractele de credit în temeiul c

ţie este însu ţat;
Ordonanţa de Urgenţ

ţia naţional

ă trebuie luat în considerare de instan
ă la aplicarea Directivei nr. 93/13

privind clauzele abuzive în contractele
încheiate cu consumatorii. Astfel s-a pronun

ă de CJUE a pornit de la
întrebările preliminare ce i-au fost adresate de
Curtea Regională din Prešov, Slovacia,
sesizată în apel, cu o ac

ă pentru cei afla
ă care a fost situa

ă asupra locuin

ă împotriva
SMART Capital, invocând natura abuzivă a
clauzelor din contractul încheiat cu această
întreprindere.

În acest context, Curtea Regională din
Prešov, Slovacia, sesizată în apel, a adresat
Cur ări
preliminare. Instan ă se
stabilească dacă clauza din contract referitoare
la executarea extrajudiciară a garan

ă bunul imobiliar prezintă un caracter
abuziv. Instan ă precizează, totodată,
că această clauză permite creditorului să
execute garan ără interven

ă, potrivit Cartei
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
politicile Uniunii asigură un nivel ridicat de
protec ă, de
asemenea, dreptul la o cale de atac eficientă.
Aceste imperative î

ă că
Directiva nr. 93/13 nu con

ă importan

ă, în ce măsură aplicarea protec
ă ar fi practic imposibilă sau

excesiv de dificilă.

În spe ă, din dosar rezultă că legisla
ă în cauză prevede, pe de o parte, că o

vânzare la licita ă în termen
de 30 zile după notificarea executării garan

ă parte, că persoana care contestă
modalită ări dispune de un
termen de trei luni de la adjudecare pentru a
exercita calea de atac.

Curtea aminte ă, pentru
a proteja drepturile conferite consumatorilor de
Directiva nr. 93/13, statele membre au obliga
ă adopte măsuri de protec ă

prevină utilizarea în continuare a clauzelor
calificate drept abuzive. În acest scop,
autorită

ă aibă la dispozi
ăstrând

totodată posibilitatea alegerii sanc
ălcările dreptului Uniunii,

statele membre trebuie să se asigure în mod
special că sanc

ă că, în cursul unei proceduri de
e x e c u t a r e e x t r a j u d i c i a r ă a u n e i

garan ă competentă ar putea
să adopte orice măsură provizorie care
interzice continuarea executării unei astfel de
vânzări.

În ceea ce prive
ă că trebuie să se

acorde o aten ă împrejurării că bunul
grevat de garan

ă a consumatorului.
Astfel, în dreptul Uniunii, dreptul la locuin ă este
un drept fundamental garantat de Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
care trebuie luat în considerare de instan

ă în cadrul aplicării Directivei nr. 93/13.

În spe ă, Curtea concluzionează că
posibilitatea instan

ăsură provizorie ar putea
constitui un mijloc adecvat

ăspunsurile date de CJUE au format
obiectul Hotărârii în cauza C-34/13 Monika
Kušionová contra SMART Capital a.s..

Directiva nr. 93/13/CEE, invocată în
Hotărârea CJUE, are ca scop apropierea
actelor cu putere de lege

ător sau furnizor

ă câteva
reglementări relevante aflate în vigoare:

Ordonan
ă în

Monitorul Oficial nr. 208/2007;
Legea nr. 190/1999, publicată în Monitorul

Oficial nr. 611/1999, privind creditul ipotecar
pentru investi

ă (r3) în
Monitorul Oficial nr. 543/2012, privind clauzele
abuzive din contractele încheiate între
profesioni

ă după eliminarea
acestora mai poate continua. Legea con

ă în care sunt redate, cu titlu de exemplu,
clauzele considerate ca fiind abuzive;

Ordonan ă nr. 50/2010, publicată
în Monitorul Oficial nr. 389/2010, privind
contractele de credit pentru consumatori.
Ordonan ă la contractele de credit
la încheierea cărora consumatorului i se cere
să pună la dispozi

ărora
răspunderea juridică a consumatorului este
strict limitată la respectivul bun mobil oferit
drept garan

ărora bunul
oferit drept garan

ă nr. 34/2014,
publicată în Monitorul Oficial nr. 427/2014,
privind drepturile consumatorilor in cadrul
contractelor incheiate cu profesionistii, precum
si pentru modificarea si completarea unor acte
normative. Actul, în vigoare din 13 iunie 2014,
asigură transpunerea în legisla ă a
Directivei 2011/83/UE a Parlamentului
European

şi a contractului de
constituire a garan

şi a contractului
de constituire a garan

şte s

şte c

şi produc efectele la
punerea în aplicare a Directivei nr. 93/13.

În ceea ce priveşte executarea garan

şi, pe de alt

şte, de asemenea, c

şi administrative din statele
membre trebuie s

şi eficace. Mai concret, p

şi disuasiv.

În ceea ce priveşte caracterul efectiv şi
disuasiv, rezult

şte caracterul propor

şi eficace de a
împiedica aplicarea clauzelor abuzive, aspect
care trebuie verificat de instan

şi a actelor
administrative ale statelor membre privind
clauzele abuzive în contractele încheiate între
un vânz şi un consumator.

România şi-a aliniat cadrul legal în materie
cu prevederile comunitare. Iat

şti şi consumatori. Potrivit art. 6 din
lege, clauzele abuzive cuprinse în contract şi
constatate fie personal, fie prin intermediul
organelor abilitate prin lege nu vor produce
efecte asupra consumatorului, iar contractul se
va derula în continuare, cu acordul
consumatorului, numai dac

şi în cazul c

şi bunul finan

şi a Consiliului din 25 octombrie 2011
privind drepturile consumatorilor, de modificare
a Directivei 93/13/CEE a Consiliului şi a
Directivei 1999/44/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului şi de abrogare a
Directivei 85/577/CEE a Consiliului şi a
Directivei 97/7/CE a Parlamentului European;

�

�

�

�

�

www.coltuc.ro
0745 150894

avocat@coltuc.ro
-

Executare silit mpotriva singurei locuin e

Ap ri
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Pre Mo
BERD prognozeaz

Avocatul Poporului nu va sesiza Curtea
Constitu Ac

� �

�

�

�

�

şedintele Traian B şi bugetari ştin
Liberal

şomajului se va situa la 7%

ăsescu a promulgat legile de amnistiere fiscală pentru pensionari, mame ă ini ă de Alian
ă, care acuză PSD că încearcă fraudarea alegerilor preziden ă de plenul Parlamentului ă că rata medie a infla

ădea în acest an până la 2,3%, fa ă de 3,2% în 2013, în timp ce rata
ă în privin ă care aduce modificări legisla

ă de doi ani, începând cu 30 septembrie

ţiunea de cenzur ţiat ţa Cre
ţiale, a fost respins ţiei

în România va sc ţ
ţional ţa ordonanţei de urgenţ ţiei din domeniul educaţiei ţionarii Fondului Proprietatea au aprobat un nou

mandat de administrator pentru Franklin Templeton pe o perioad

� Hot

-

. . .

. .
. . .

ărârea nr. 590/2014 privind suplimentarea pe anul
2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele
imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin H.G. nr.
577/2009 privind declan

ă situate pe amplasamentul
lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între
km 358+000 ă

ăltini
ării Regionale

ărilor de investi
ării sistemelor centralizate de alimentare cu energie

termică a localită
ăldură

ă

ănătă
ăzute de O. G. nr. 71/2009 privind plata unor sume

prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (M.O. nr.
550 din 25.07.2014)

O.G. nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene
prevăzute în O. G. nr. 2/2014 pentru modificarea

ănătă

ă a Notarilor Publici (UNNPR) -
Modificările ările la Regulamentul privind procedura
de organizare ă

ă

ănătă

ănătă

ă
ă

(ANAF) nr. 2280/2014 privind modificarea

ă nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului
ă

ătă

G.
nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al jude

ă de Cadastru ă
(ANCPI) - Regulamentul de avizare, recep

ă din 09.07.2014 (M.O.
nr. 571bis din 31.07.2014)

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale

ătrat, pentru anul 2014, în vederea
vânzării locuin

ă (M.O. nr.
574 din 01.08.2014)

Ministerul Afacerilor Interne - Regulamentul de organizare

ărului maxim
de posturi al Direc

ăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 818/2013 privind declan

ă
situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică
"Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km
450+768

ă (ANCPI) nr. 756/2014 pentru închiderea vechilor
eviden ă cu privire la
imobilele situate pe teritoriul unită

ălăra

ăzute în Ordonan ă a Guvernului nr. 8/2009
privind acordarea voucherelor de vacan ă (M.O. nr. 585 din
05.08.2014)

Circulara Băncii Na
ă a Băncii Na

ăzute de O G nr. 71/2009 privind
plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul
bugetar, de O

ăsuri fiscal-bugetare G nr. 92/2012 privind luarea
unor măsuri în domeniul învă ământului ării, precum

ăzute în hotărâri
judecătore

şarea procedurilor de expropriere a
imobilelor proprietate privat

şi km 495+800" pe teritoriul localit
ş, Buchin şi P ş (M.O. nr. 546 din 23.07.2014)

Ordinul Ministerului Dezvolt şi Administra

şi confort" (M.O. nr. 547 din 24.07.2014)
Comisia de Concurs pentru Recrutarea Înal

şi
completarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi
desf şurarea concursului pentru intrarea în categoria înal

şi
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
s şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative (M.O. nr. 556 din 28.07.2014)

Uniunea Na
şi complet

şi desf şurare a examenului sau concursului
pentru dobândirea calit

şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor
metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea
medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor,
precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare
din unit

şi completarea
Ordinului preşedintelui Agen

şi
con

şi
func

şi completarea H.

ş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din
jude ş (M.O. nr. 569 din 31.07.2014)

Agen şi Publicitate Imobiliar
şi înscriere în

eviden şi carte funciar

şi Administra

şi func

şarea
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat

şi km 494+500" - Lot 5 (M.O. nr. 583 din 05.08.2014)
Ordinul Agen şi Publicitate

Imobiliar
şi publicitate imobiliar

şi (M.O. nr. 584 din 05.08.2014)
O.G. nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene

prev

şi Persoanelor
Vârstnice, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata
titlurilor executorii prev

şi de O
şi cercet

şi în ceea ce priveşte plata sumelor prev
şti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31

decembrie 2013 (M.O. nr. 587 din 06.08.2014)

ţilor
Caransebe

ţiei
Publice - MDRAP nr. 1210/2014 privind alocarea unor sume
pentru cofinanţarea lucr ţii în vederea
reabilit

ţilor conform Programului "Termoficare
2006-2015 c

ţilor Funcţio
nari Publici - Regulamentul nr. 3/2014 pentru modificarea

ţilor
funcţionari publici (M.O. nr. 548 din 24.07.2014)

H.G. nr. 599/2014 privind suplimentarea bugetului
Ministerului S ţii pentru plata titlurilor executorii
prev u.

u.

ţii, precum

ţional

ţii de notar stagiar din 18.07.2014
(M.O. nr. 556 din 28.07.2014)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 880/2014 privind
completarea punctului I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului
s ţii

ţile sanitare publice (M.O. nr. 559 din 29.07.2014)
Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal

ţiei Naţionale de Administrare
Fiscal

ţinutului unor formulare utilizate în certificarea pl ţii
accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar
(M.O. nr. 560 din 29.07.2014)

Guvernul României - Regulamentul de organizare
ţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbun ţiri Funciare din

23.07.2014 (M.O. nr. 566 din 30.07.2014)
H.G. nr. 611/2014 pentru modificarea

ţului
Timi

ţul Timi
ţia Naţional

ţie
ţele de cadastru

ţiei
Publice (MDRAP) nr. 1391/2014 pentru stabilirea valorii de
înlocuire pe metru p

ţelor pentru tineri (M.O. nr. 572 din 31.07.2014)
Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetic

ţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie din
25.07.2014 (M.O. nr. 580 din 04.08.2014)

H.G. nr. 643/2014 pentru suplimentarea num
ţiei Naţionale Anticorupţie (M.O. nr. 582 din

04.08.2014)
H.G. nr. 639/2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei

prev

ţiei Naţionale de Cadastru

ţe de cadastru
ţii administrativ-teritoriale

Nana, judeţul C

ţa de urgenţ
ţ

ţionale a României nr. 25/2014 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţ ţionale a
României (M.O. nr. 585 din 05.08.2014)

H.G. nr. 647/2014 privind suplimentarea bugetului
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

u

G nr. 17/2012 privind reglementarea unor
m u

ţ
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�

�

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

Boala limbii albastre a fost diagnosticată la 757 de
animale din 22 de jude

ă, din totalul animalelor receptive existente în
aceste jude

ă Sanitară
Veterinară

ţe, iar procentul animalelor afectate
de boal

ţe, este de 0,01% la data de 18 septembrie,
potrivit datelor publicate de Autoritatea Naţional

ţaAlimentelor.şi pentru Siguran

Ministrul Educaţiei Naţionale a decis s

ţiei privind manualele digitale. Pentru
clasa a II-a se vor folosi vechile manuale,
existente deja în

ă
extindă perioada de utilizare a

până la finalizarea
licita

manualelor
vechi pentru clasa I,

şcoli.

Printr-o ordonanţ ţ

ţare în baza schemei de ajutor de stat

ă de urgen ă, executivul a
decis deblocarea cuantumului indemniza

ă

ă

ăr

ă în august
2014, care este 125,99%. De asemenea, este
vorba de deblocarea cuantumului indemniza

ă

ă prin Hotărârea Guvernului nr. 332/2014
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru sprijinirea investi ă
dezvoltarea regională prin crearea de locuri de
muncă, cu modificările ările ulterioare,
potrivit unui comunicat de presă emis de Ministrul
Delegat pentru Buget. Data până la care se pot
depune cererile este 17.10.2014.

Schema are ca obiectiv sus
ări nerambursabile, a costurilor

salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani conse
cutivi, în limita salariului mediu brut pe economie,
de către întreprinderi din toate sectoarele de
activitate care dezvoltă proiecte de investi

ă minimum 10 noi locuri de muncă, din care 3
locuri de muncă pentru lucrători defavoriza

ţiilor de
merit pentru 1.650 de personalit ţi din domeniile
culturii, sportului ţei. Vicepremierul Liviu
Dragnea a anunţat c

ţit în trei categorii:
339 de lei pentru arti

ţiei de
merit pentru 1.650 de personalit ţi române de
prestigiu ale ţei, culturii

stabilit

ţiilor care promoveaz

ţinerea de la bugetul
de stat, prin aloc

ţii

ţi.

şi ştiin
şi artiştii liber profesionişti îşi

vor reprimi veniturile speciale.
uantumul actual este împ

ştii cu atestat categoria I, 254
de lei pentru artiştii cu atestat categoria a II-a şi 198
de lei pentru artiştii cu atestat categoria a III-a.
Aceste cuantumuri vor fi indexate cu indicele de
consum calculat din octombrie 2008 pân

ştiin şi sportului.

şi complet

şi
creeaz

C

-

În 22 septembrie s-a deschis prima sesiune
de înregistrare a Cererilor de acord pentru
finan

Ministerul Sănătă ă procedura de achizi

ă facă vaccinul
antirujeolă, oreion, rubeolă,

ă se vaccineze antidifterotetanic.

ţii deruleaz ţie a
dozelor de necesare campaniei dinvaccin şcoli. În
noiembrie, elevii de şapte ani vor trebui s

şi cei cu vârste de şase-opt ani,
vaccinul polio inactivat. În luna decembrie, elevii de 14 ani vor
trebui s
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Candidaturile pentru alegerile
preziden]iale din 2 noiembrie

23 septembrie ora 00:00, a fost termenul-limită pentru depunerea
candidaturilor în perspectiva alegerilor preziden

Victor Ponta -Alian

ă
Kelemen Hunor - UDMR
Corneliu Vadim Tudor - PRM
Dan Diaconescu - PP-DD
Szilagyi Zsolt - Partidul Popular Maghiar

din Transilvania (PPMT)
William Brînză - Partidul Ecologist Român
Constantin Rotaru - PartidulAlternativa Socialistă
Mirel MirceaAmari

ălin Popescu-Tăriceanu
După 23 septembrie, Biroul Electoral Central are la dispozi

ă, judecătorii CCR având la
dispozi

ă ă.
La 1 noiembrie, ora 7:00 se încheie campania electorală, iar între

orele 18:00 ărei sec
ă făcute de persoanele care nu se pot deplasa la

sec ă-

ă adusă H.G. nr. 521/2004 este că este
permisă exercitarea votului de către persoanele care nu se află în
localitatea de domiciliu, la orice sec ă ce declară în
scris pe propria răspundere că nu au mai votat

ă, sub pază armată.
În cazul în care nici unul dintre candida ă

ă va începe pe 7 noiembrie
ă scrutinul din 16 noiembrie, va

fi declarat câ ător candidatul care adună cele mai multe voturi.

ţiale din 2 noiembrie.

ţa PSD-PC-UNPR
Klaus Iohannis -Alianţa Cre

ţei - Partidul Prodemo
:

Monica Macovei
Gheorghe Funar
Teodor Mele

ţie 48 de
ore pentru a valida candidaturile, iar deciziile BEC pot fi contestate în
alte 24 de ore la Curtea Constituţional

ţie alte 24 de ore pentru a se pronunţa.
Pe data de 30 septembrie, BEC va trage la sorţi ordinea candidaţilor

pe buletinele de vot, iar pe 3 octombrie se va da startul oficial al
campaniei electorale, tot atunci primarii anunţând delimitarea

ţiilor de votare din localit ţile pe care le administreaz

ţii va înregistra cererile
pentru urna mobil

ţia de votare, dar vor totu

ţial

ţie de votare, dup

ţional
ţi nu dep

Şi-au depus candidatura următorii:
�

�

�

�

�

�

�

ştin-Liberale (PNL- PD)
Elena Udrea - Partidul Mişcarea Popular

şcanu
C

şi nume-
rotarea sec

şi 20:00, preşedintele fiec

şi s şi exercite dreptul de vot.
Pe 2 noiembrie are loc procesul de votare, primul tur, între orele

7:00 - 21:00.
O modificare esen

şi nu vor mai vota la acel
tur de scrutin.

Pe 6 noiembrie, cel mai târziu, procesul-verbal privind rezultatul
alegerilor va fi trimis de la Biroul Electoral Central la Curtea
Constitu

şeşte pragul de 50
% voturi atrase, se va organiza un al doilea tur de scrutin, pe 16
noiembrie, iar campania electoral şi se va
încheia pe 15 noiembrie, ora 7:00. Dup

ştig

Independenţi

�

�

�

�

�

�

�

Programul Prima Casă
Executivul a aprobat în

-

şedin

şi în program, pentru onorarea c

şitul anului 2014,
din plafonul destinat garant

şi din estim
şitul anului

2014, din suma total

ţa din 22 septembrie
2014, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice,
Hot

ţial exclusiv achiziţion
ţelor construite de ANL, va putea fi utilizat ca

plafon general de garantare în cadrul Programului
Prima Cas ţii
în continuare pentru toate tipurile de locuinţe.

Plafonul general alocat în 2014 pentru Programul
Prima Cas

ţion ţelor
construite prin ANL) a fost integral alocat, FNGCIMM
primind mai multe cereri de suplimentare de la
finanţatorii înscri

ţiei de locuinţe
construite prin ANL se va mai utiliza suma de
aproximativ 5.300.000 lei

ţiei de locuinţe construite prin ANL, se
vor utiliza cca. 14.000.000 lei, diferenţa putând fi
utilizat

ţionare în continuare a Programului Prima Cas
ţii de maxim ţ

ţiei de locuinţe construite deANL.

ărârea de Guvern pentru completarea art. 3 din
anexa nr. 1 a HG 717/2009 privind aprobarea nor
melor de implementare a programului "Prima casă".

Prin această modificare, plafonul total de
500.000.000 lei destinat ini ării
locuin

ă, ceea ce va permite acordarea de garan

ă a fost de 1,2 miliarde de lei. La data de
01.07.2014, plafonul general aferent anului 2014
(exclusiv plafonul destinat achizi ării locuin

ărora
nu au mai existat sume disponibile.

MFP estimează că până la sfâr
ării achizi

ările efectuate de
către FNGCIMM S.A.-I.F.N. până la sfâr

ă de 500.000.000 lei destinată
garantării achizi

ă ca plafon general de garantare în cadrul
Programului Prima Casă.

Aceasta realocare a plafonului are în vedere buna
func ă,
necesitatea gestionarii în condi ă eficien ă
a limitelor de îndatorare stabilite de MFP, neafectând
derularea achizi

Conven]ia Consiliului Europei privind prevenirea }i combaterea
violen]ei împotriva femeilor }i a violen]ei domestice

Intrat ţia Consiliului
Europei reprezint ţional cel mai cuprinz

ţei împotriva femeilor ţei domestice.
Pe lâng ţiuni, în legislaţiile statelor semnatare, a steriliz ţate,

mutil ţei psihice, neincriminate pân ţia face referire
ţa împotriva femeilor s

ţia este deschis ţ

ă în vigoare la 1 august 2014, după trei ani de la deschiderea spre semnare, Conven
ă tratatul interna ător ce abordează prevenirea

ă necesitatea introducerii ca infrac ării for
ării genitale a femeilor sau violen ă acum, Conven

ă fie acceptată.
Semnată până în prezent de 25 de state, Conven ă pentru semnare ărilor care nu sunt

membre ale UE.

şi combaterea
violen şi a violen

şi la
schimbarea atitudinilor şi combaterea stereotipurilor care fac ca violen

şi
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C ţi" în lupta împotriva ISIL (statul Islamic) M
P

ţi, potrivit unui nou bilanţ al ONU
ţar

ţienii au votat s (55%), în timp ce pentru independenţ (45%).
ţia din Ucraina în cadrul sesiunii de toamn

C

ţia Islamic

Negocierile dintre Rusia, Ucraina şi UE cu privire la livr
ongresul american a autorizat Pentagonul s şi înarmeze rebelii sirieni "modera

şefi de stat şi de guvern se afl şedintele american
Barack Obama îl va primi pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alb

şura în perioada 29 septembrie - 3 octombrie,
la Strasbourg şii legislativi pentru a interzice homosexualitatea, devenind al 37-lea stat african care adopt

şedintele Iranului, Hassan Rouhani, la New York, în marja Adun
şi un lider iranian de la Revolu

ările de gaz rusesc vor continua în 26 septembrie, la Berlin, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei
Europene ă instruiască

ă la New York pentru Adunarea anuală Generale a ONU, pe fondul crizelor de pe mai multe fronturi din lume
ă în 1 octombrie ăcut, până la 21 septembrie, 3.245 de

mor ătorilor din Statul Islamic (fost ISIL), care au ocupat zeci de
sate din apropierea frontierei, potrivit oficialilor turci ă predominant musulmană, cu o minoritate romano-catolică de 10%

ă rămână în Marea Britanie ă au votat Rata de participare la vot a fost una record: 84.6%
ă a Consiliului Europei (APCE) va examina situa ă, care se va desfă

ă o astfel de lege
ării Generale a ONU. Aceasta a fost prima întâlnire a

unui prim-ministru din Marea Britanie ă din Iran, 1979

ai mult de 140 de
re

Conflictul din Ucraina a f
Zeci de mii de sirieni kurzi au trecut în Turcia, pe fondul avansului lupt

Papa Francisc s-a aflat în Albania,
Sco Adunarea
Parlamentar

iad parcurge pa Prim ministrul Marii
Britanii, David Cameron, a avut convorbiri cu pre

Populaţia lumii ar putea atinge
11 miliarde de locuitori la sfâr

cre

şitul
secolului, cu dou

şterea fiind înregistrat

ă miliarde mai
mult decât se prevăzuse până
acum, ă
îndeosebi înAfrica.

Kievul şi reprezenta ştilor au semnat un memorandum
care vizeaz

şi mercenarilor din ambele p şi interzice avia

ţii separati
ţii

purtate la Minsk. În principal, acesta prevede o zon
ţi, ţiei militare s

ţie pentru
dronele de supraveghere utilizate de c

ă stoparea luptelor în estul Ucrainei, în urma unor discu
ă tampon, retragerea

trupelor ăr ă
survoleze zona controlată de rebeli. A fost inclusă o excep

ătre OSCE pentru a monitoriza

Pentagonul a transmis c

-

ă Armata SUA ăi au început
desfă ării

afla ă, bombardiere
ărilor, statele europene nu ar fi implicate. Infor

ma ă că SUA a informat Iranul

şi alia
şurarea atacurilor împotriva militan

şi
rachete. Potrivit relat

şi Siria în avans
cu privire la inten

ţii s
ţilor grup

ţi în Siria. S-au folosit avioane de lupt

ţii neoficiale sugereaz
ţia sa de a lovi militanţii statului islamic în Siria.

Statului
Islamic

Parlamentului din Libia, refugiat în
Tobruk, a respins componen

ă guverne
concurente. Fostul guvern al ării din
capitala Tripoli refuză să accepte guvernul
din ora

ăsturnarea de la putere a lui Muammar
Gaddafi în 2011 au preten

ă se mute în estul ării.
Grupul a înfiin

ători
străini în Irak

ă de SUA
ă tuturor

ărilor să elaboreze legi care să considere
ca infrac ă

ătura auto-declaratelor
grupuri jihadiste, cum ar fi stat islamic în
Irak

ă, în general, luptători care
călătoresc către conflicte oriunde în lume.
Ea nu mandatează for ă pentru a
aborda problema luptătorilor străini.

ţa unui nou
executiv. Libia are în prezent dou

ţ

ţii teritoriale,
asupra petrolului

ţat
parlamentul ales s ţ

ţat propriul parlament

ţional.

ţie
pentru combaterea fluxului de lupt

ţia elaborat

ţ
ţiuni grave deplasarea cet ţenii lor

pentru a se al

ţia este în conformitate cu capi
tolul 7 din Carta ONU, ceea ce o face obli
gatorie pentru cele 193 de state membre
ONU. Ea vizeaz

ţa militar

au aprobat în unanimitate o rezolu

-
-

şul din est, Tobruk.
Majoritatea rebelilor care au sprijinit

r

şi altor resurse.
Un grup armat din oraşul vestic Misrata

a ocupat capitala Tripoli în august şi a for

şi
guvern, care nu sunt recunoscute pe plan
interna

şi Siria.
Rezolu şi adoptat

miercuri, 24 septembrie, solicit

şi Levant (Isil).
Rezolu

Membrii Consiliului de Securitate al
ONU
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Proiectul SOLAR-JET
Un vis pentru oamenii de ştiin

şi
lumina soarelui este cu un pas mai aproape de realitate,
datorit ştilor din Europa care au produs, pentru
prima dat şi a fost
produs kerosen doar pentru a umple un borcan de sticl

şi
a-l converti în combustibil este destul de simpl

şi apa se disociaz
şi oxigen. Amestecul de

hidrogen şi monoxid de carbon, cunoscut sub numele de
gaz de sintez

ştii
Franz Fischer şi Hans Tropsch, în Germania anilor 1920.

Pân

şi a apei are loc doar la temperaturi foarte ridicate,
de obicei peste 2200 grade Celsius. Cealalt

şi apa pentru a produce hidrogen şi
monoxid de carbon - gazul de sintez

şi
gazul de sintez şi pot, prin
urmare, s

şit s

şi dioxid de carbon de la o butelie de gaz, cu o
eficien

şi f

şi
proces, folosind diferite reactoare, dar [au] acelaşi scop,
de a ajunge la eficien

şi teste
extinse în mediul real. Adev

ţ

ţia),
împreun

ţin
oxigen, acestea fiind pompate în afara incintei. În etapa
urm ţioneaz

ţând gazului de
sintez

ţ
-

ţie care va deschide calea pentru
combustibilii hidrocarburi din surse regenerabile. "Aceasta
este o etap

ţia de gaz de sintez

ţ

ţioneaz ţia gazului de sintez

ţul de producţie este viabil economic,
cea ce necesit ţ

ă, producerea de
hidrocarburi-combustibil combinând dioxid de carbon

ă chimi
ă, combustibil într-un reactor solar. De

ă, ei
cred că un concentrator solar ar putea furniza, în final,
20.000 de litri de carburant pentru avioane, pe zi.

Ideea de a extrage dioxidul de carbon din atmosferă
ă. La

temperaturi ridicate, dioxidul de carbon ă
în hidrogen, monoxid de carbon

ă sau singaz, poate fi apoi transformat în
hidrocarburi lichide, cum ar fi benzină sau kerosen prin
procesul Fischer-Tropsch, care a fost inventat de chimi

ă acum, aplicarea practică a ideii a întâmpinat două
probleme. Una dintre ele este că disocierea dioxidului de
carbon

ă problemă,
mai dificilă, este că aceste gaze de sinteză nu pot fi
abordate prin procesul Fischer-Tropsch, până când tot
oxigenul este eliminat, deoarece amestecul este exploziv.

Aldo Steinfeld de la universitatea ETH Zurich (Elve
ă cu colegii din cadrul proiectului Solar-Jet sprijinit

de UE, au rezolvat prima problemă, de a genera
temperaturi ridicate, prin folosirea unui simulator solar cu
flux ridicat de la Universitatea ETH Zurich - care imită
rezultatele unui concentrator solar real.

Pentru a elimina în mod eficient oxigenul din gazul de
sinteză (a doua problemă) au fost încercate diverse

metode iar în final, cea stabilită de către echipa Solar-Jet a
fost utilizarea de oxid de ceriu. Când este încălzit la
aproximativ 1500 grade Celsius de lumina concentrată a
soarelui, oxidul de ceriu eliberează gaze care con

ătoare, ceriul aflat în noua stare chimică reac ă
cu dioxidul de carbon

ă - preluând oxigen în
timpul procesului. În cele din urmă, revenit în forma
chimică originală, oxidul de ceriu poate fi bombardat cu
lumina concentrată a soarelui, ciclul repetându-se.

Avantajul utilizării oxidul de ceriu este că oxigenul
ă sunt produse în diferite etape

ă fie colectate separat, permi
ă să intre în procesul Fischer-Tropsch.

Până în prezent, grupul Solar-Jet a reu ă producă
doar un pahar de kerosen, folosind lumina artificială a
soarelui

ă medie a procesul lumina soarelui-gaz de sinteză
de 1.73%. Cu toate acestea, Andreas Sizmann, colabo
rator la Bauhaus Luftfahrt, un thinktank german, consideră
că este o demonstra

ă extrem de importantă în procesul pe termen
lung de a dezvolta un combustibil alternativ cu adevărat
durabil", spune el. "Procesul [extrage] combustibil din
resurse practic nelimitate ără costuri prohibitive".

Inginerul în energie solară Jane Davidson, de la
Universitatea din Minnesota, Statele Unite, spune că
produc ă, folosind lumina soarelui
concentrată este încă în stadiu incipient de dezvoltare.
"Multe grupuri din întreaga lume lucrează la acela

ă viabilă comercial pentru procesul
solar-combustibil", spune ea.

Sizmann spune că în următorii patru ani grupul Solar-
Jet inten ă să înceapă produc ă
într-un reactor de 50 kW, alimentat de lumina soarelui,
pentru a se putea face o analiză chimică detailată

ărata provocare va fi să se
demonstreze că lan

ă o eficien ă de aproximativ 15%.
Combustibilii obţinuţi prin metoda "Fischer-Tropsch"

sunt deja certificaţi şi pot fi utilizaţi de vehiculele şi de
aeronavele existente fără a fi necesare modificări ale
motoarelor acestora sau ale infrastructurii de combustibil.

radiaţie solară concentrată

H O, CO22

H , CO2

gaz de
purjare

O , gaz de purjare2

Degajarea oxigenului (jumătate de ciclu)
Producţia combustibilului (jumătate de ciclu)

fereastr
ţ
ă

de cuar

ceriu poros

ie
şi

re

intrare

intrare

izolaţie de
alumină

CPC

Îmbunătă ă ă disponibilitatea
ătorilor de a- ă sau de a se muta în alte regiuni

este esen ă pentru economiile europene, potrivit unui recent raport comun
UE-OCDE.

Întrucât se preconizează că popula ă în vârstă de muncă (15-
64 de ani) va scădea cu 7,5 milioane între 2013 ă utilizeze
mai eficient competen ă.

În raport se eviden ă mobilitatea
ărilor privind demografia
ă ărba

ăr mai mare de lucrători tineri ă vor fi, de asemenea,
esen ătrânirii popula

ări europene se confruntă cu o cre ă a ratei
ă fa ă de imigra

ă deja dificultă ăsi numai pe plan intern for
ă necesară.

ăsesc cu greu
lucrători care să dispună de competen ătorul deceniu, se
preconizează că nevoile pie ă se vor concentra pe anumite
profesii, care necesită competen

ă 3 răspunsuri de politică
complementare:

îmbunătă ă ă în interiorul UE, cu scopul de a
dispune de competen

ă integrare a imigran
ă a competen

ă a UE a unui număr mai mare de
imigran ări ter

ă necesitatea de a elimina obstacolele cu care se
confruntă lucrătorii care doresc să- ă, prin
îmbunătă

ărilor ob ăinătate
ă adaptată la competen ările de destina

ăsuri pentru a elimina unele dintre aceste obstacole,
inclusiv noi norme care să faciliteze libera circula

ăstrarea drepturilor de pensie suplimentară.
De asemenea, au fost propuse ini ă îmbunătă ă

re ă de căutare de locuri de muncă EURES ă consolideze
măsurile care asigură respectarea normelor privind lucrătorii deta

ările sale anuale de politică economică adresate
guvernelor ărilor UE, Comisia a oferit orientări privind integrarea pe pia

ă.

ţirea mobilit ţii forţei de munc

ţial

ţia european

ţele migranţilor, pentru a menţine Europa competitiv
ţiaz ţia ca factori-cheie în

abordarea provoc ţele în Europa.
Eliminarea inegalit ţilor dintre femei ţi ţa muncii a
unui num

ţiale în atenuarea efectelor îmb ţiei.
Multe ţ

ţ ţie. În acela
ţi în a g ţa de

munc

Potrivit unui sondaj recent, 40 % din întreprinderile din UE g
ţele necesare. În urm

ţei forţei de munc
ţe de nivel mediu sau ridicat. Pentru a ajuta la

îndeplinirea cerinţelor viitoare, raportul indic

ţirea mobilit ţii forţei de munc
ţele necesare acolo unde este nevoie de ele

o mai bun ţilor originari din afara UE, pentru a se
asigura o utilizare mai inteligent ţelor acestora

atragerea pe piaţa forţei de munc
ţi din ţ ţe mai calificaţi, pentru a reduce anumite decalaje.

Raportul subliniaz

ţirea instrumentelor de adecvare a competenţelor, prin facilitarea
recunoa ţinute în str

ţele migranţilor în ţ ţie.

UE a luat deja m
ţie, precum

ţiative menite s ţeasc
ţeaua european

ţi. Nu în
ultimul rând, în recomand

ţ ţa
forţei de munc

-
-

şi capacitatea
lucr şi schimba locul de munc

şi 2020, UE trebuie s

şi migra
şi competen

şi b şi atragerea pe pia
şi în vârst

ştere constant şomajului
şi cu o atitudine din ce în ce mai ostil şi timp,
întreprinderile întâmpin

şi schimbe locul de munc

şterii calific şi prin oferirea de formare
lingvistic

şi dobândirea şi
p

şi s
şa

Dezvoltarea competen

ă

ţelor

Activit ţi în curs
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Epidemia de Ebola din Africa de Vest
Epidemia de Ebola dinAfrica de Vest a fost trecută cu

vederea de comunitatea interna ă ă
acum un pericol pentru securitatea globală, spun
deputa ă recent. ările afectate se
confruntă cu un colaps socio-economic, de aceea ar
trebui luată în considerare interven

ăugat ei.
Sunt necesare urgent fonduri, precum ă

ă în rezolu ă de
Parlament. Ar trebui avută în vedere utilizarea
mijloacelor militare ărare sub autoritatea
secretarului general ONU, spun deputa

Deputa ă că ările afectate suferă deja de
lipsa hranei ă cu o prăpastie
economică cauzată de întreruperea comer

ării din cauza epidemiei. Mi ările sociale, oamenii
care părăsesc zonele afectate, haosul sunt factori care
determină răspândirea virusului. Mai mult, epidemia a
arătat gravitatea situa ă sistemele de
sănătate ale ărilor afectate, care au nevoie urgent de
sprijin în acest sens, au mai spus deputa

ă fie accelerate, spun deputa
ă între testele pentru tratament

ă urmând a
respecta regulile în vigoare ale OMS.

Epidemia Ebola a fost declarată oficial la 22 martie
2014 în Guinea, de atunci răspândindu-se în patru state
(Liberia, Nigeria, Sierra Leone

ănătă
ărul pacien

ătoarele trei luni.

ţional

ţii într-o rezoluţie votat Ţ

ţia unor trupe ONU,
iar accesul la tratamentele existente ar trebui accelerat,
au ad

ţi
operaţionale, inclusiv resurse umane calificate

ţia adoptat

ţii.

ţii subliniaz ţ

ţului,
anularea zborurilor comerciale

ţiei în care se afl
ţ

ţii.

ţii,
cerând o distincţie clar

ţi
ţiei Mondiale a S ţii

(OMS), num ţilor ar putea cre

şi reprezint

şi capacit
şi

materiale logistice, se arat

şi civile de ap

şi a apei curate şi se confrunt

şi imposibilitatea
recolt şc

Testele clinice pentru tratamentele existente ale
virusului ebola ar trebui s

şi
testele pentru vaccin acestea din urm

şi Senegal), aproape
4000 de oameni fiind infecta şi mai mult de 2000
decedând. Conform Organiza

şte la 20 000 în
urm

Ţările se află pe marginea prăpastiei economice

Cercetare medicală şi acces la tratamente

-

Context

PE -REF. : 20140915IPR62603

Mobilitatea lucrătorilor,
esen ă pentru UEţial

O nouă bancnotă de 10 euro, din
seria "Europa", care beneficiază de
caracteristici de securitate îmbunătă

ături de vechea bancnotă, care va fi
acceptată în continuare, a informat Banca
Central Europeană (BCE).

Institu ă de Mario Draghi a
anun ă va introduce progresiv în
următorii ani

ă (la 2 mai
2013 a fost introdusă bancnota de 5 euro).

ţite, a
intrat marţi, 23 septembrie, în circulaţie,
al

ţia prezidat
ţat c

şi celelalte bancnote din seria
"Europa", în ordine ascendent



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

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

Vând în Re

ăr cadă
de lemn cu slavină pentru vin capa
citate 100 l. Tel. 0740-850442. (RR)

ărime reglabilă; bicicletă copii
mărime medie, 100 lei; covor persan
mare, 100 lei. Tel. 0733-072796. ( )

Vând la Timi
ă spălat vase,

100 € neg; set care con
ă, 60 lei. Tel.

0762-112012, 0741-571238. (RR)
Cumpăr în Re ă

10+ căldări. Tel. 0740-085778. (RR)
Vând cal negru de 3 ani, 2500 lei

neg. Tel. 0737-405999. (RR)
Vând în Boc

ă, 300 €; 200 kg prune,
1 leu/kg; 50 familii de albine. Tel.
0755-042152. (RR)

Vând în Re

ă pentru gard.
Tel. 0726-839207. (RR)

Vând la Sacu vacă de 8 ani,
2500 lei; porc 150 kg; ponei de 5 ani,
400 € neg; 7 grăsuni marele alb, 30-
35 kg/buc, 500 lei perechea; 2 iepe,
5000 lei. Tel. 0732-982025. (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 la Anina goblen Cina cea
de Taină cu dimensiuni 50x40, 250
lei; ma ă de cusut marca Pfaff,
250 lei; 2 saltele Relaxa pentru
dormitor, aproape noi, mărimea
190x87x16 cm, 120 lei/buc; tv color
Sony aproape nou, diagonala 40,
350 lei; piese din mobilă de tineret,
începând cu 150 lei/buc; costum
popular pentru femei, din zona
Banatul de Munte, mărimea 42-44,
200 €; chiuvetă dublă din inox, 70
lei; candelabre cu 2-8-12 becuri;
garnitură plu ă, bej cu maro, 250
lei. Tel. 0255-240038, 0764-
994752. (RR)

şi
500 lei; mas

şin

şin

şi

şi

şoara telefon Digi
dual SIM, 80 lei; maşin

şi

şa 5000 g propolis;
cazan de

şi

şin

şat

ţa 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; cântar cu
talere, de 10 kg, 150 lei neg. Tel.
0751-187503. (RR)

Vând televizor Philips cu suport,
model 2005, 600 lei. Cump

-

Vând în Re ţa role pentru fetiţe,
m

rr

ţine ceas,
curea, pix, lantern

ţa cazan de ţuic

ţuic

ţa un Leandru înalt
de 1.80 m, culoarea piersicului, 100
lei. Tel. 0761-804615. (RR)

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

Vând aragaz Zanussi din 2004
cu 4 ochiuri şi cuptor, fără grill,
culoare albă, stare foarte bună, 300
lei neg. Tel. 0729-983874, 0762-
897701. (RR)

Vând mobil
ţ f. mic. Tel. 0355-411785, 0747-

096075.
Vând 2 fotolii negre de piele

ţe, f

ţuri
negociabile. Tel. 0721-798604.

Vând telefon Samsung Galaxy
NextAndroid, gps, wifi, preţ 170 lei

ţuri între 50-150
lei bucata. Tel. 0721-414951.

Vând combin

.

-

ţe inox etc. Tel.
0726-211340, 0772-215305.

Vând în Re ţa sistem audio
5+1, 250 lei neg. Tel. 0744-759866.

Vând la Timi

ţ, c ţ

,

ă veche

ă. Vând ieftin 2 u
ăi

ăcute la comandă,
lăcuite, cu sticle, clan ără tocuri.
Tel. 0721-155683.

Vând Play Station 3, 600 lei;
PSP, 150 lei; PS2, 200 lei; jocuri
originale PS3, PSP, PS2, 15 lei
bucata. Tel. 0721-798604.

Vând telefon Samsung Digital,
160 lei; iPhone 3, 150 lei; Nokia, 50
lei; Nokia 6300, 100 lei, pre

ă muzicală Philips
ă satelit auto

completă digital, receptoare, dvd, tv
auto, laptop Apple, copiatoare
Epson, cd-uri muzică etc. Tel. 0726-
211340, 0772-215308.

Vând canapea, garnitură hol,
scaune pliante, set masă berărie,
fotoliu electric, masă de perete,
scaun birou. Tel. 0726-211340
0772-215308.

Vând drujbă electrică, flex,
circular de mână, ferestrău, rindea
electrică, ma ă de găurit, scule
fixe. Tel. 0726-211340, 0770-
215308

Vând frigider 60 litri, fripteuze,
radiatoare, ladă frigorifică, storcător,
feliator mezeluri, cazan 150 l, tacâ
muri argintate, automat de pâine,
fierbător, oale

ă plus 2 fotolii, culoare
alb, 950 lei neg. Tel. 0776-889032.

Vând la Boc
ă, 10 lei neg; baloturi de paie;

măcinătură pentru animale;
ăsări;

porci 90-140 kg, 9 lei/kg; vier marele
alb cu landras 180 kg, 9 lei/kg;
scroafă 90 kg, fătată recent cu 6
purcei de 2 săptămâni, rasa marele
alb cu landras, 1800 lei neg; purcea
vietnameză 90 kg pentru tăiat, 200 €
neg; pătu ărucior copii ăsu ă
pentru mâncare pentru copii, 500 lei
neg.

Cumpăr porumb în zona Boc

ăptămâni. Tel. 0723-128805. (RR)

şi tablouri.
Pre

şi 2
fotolii scoic şi duble
pentru b şi balcoane, 3 geamuri
mari duble f

şi
alte telefoane, pre

şi Universum, anten

şin

şi crati

şi

şoara canapea
neextensibil

şa baloturi de
lucern

şrot de
floarea soarelui; sorg pentru p

şi m

Tel. 0740-770047. (RR)
şa,

ofer 0 80 lei/kg. Tel. 0740-770047.
Vând la Butin purcei 8-10

s
Vând în Timi ă 2.5 ani,

gestantă, ro
ş juninc

şu cu alb, 3500 lei; viţel
130 kg, 12 lei/kg. Tel. 0745-304827.
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CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
EUROUSDlei

3,50
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3,36
3,34
3,32
3,30

lei

4,44
4,42
4,40

4,50
4,48
4,46

4,38
4,36
4,34
4,32
4,30

Vând în Re ă de spălat
automată, 300 lei; pat extensibil de
culoare vi

ătărie, 100 lei; 2 fotolii plus
măsu

Vând în Caransebe ă
Dadant de făcut faguri de ceară; 6
magazii mici Dadant pentru stupi pe
10 rame; pre

ă
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 lă

ăl
ă, pentru case, pu

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

ă, 30 lei;
încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc;
aparate defecte pentru piese: radio
casetofon, aspirator; veioză pentru
birou, 10 lei; veioză pentru dormitor,
10 lei; haină din piele mărimea 44-
46 ăl ăminte din piele mărimea
37-38, pentru femei; covor persan
culoare albastră, 2x2.50 m, 150 lei;
pre

ă de
pene de gâscă, 130 lei; obiecte
pentru lustruit scândura, 5 lei/buc.
Tel. 0731-191130. (RR)

Vând la Zorlen
ă culoare

ro

ăr la Jena gantere. Tel.
0720-188994. (RR)

Vând în Jena câine, corcitură de
caucazian cu mioritic, învă

ă de parchet.
Tel. 0355-802886. (RR)

Vând în Re
ăsurat

glicemia plus teste, nou; radio cu ba
terii Mamaia; 2 perechi pantofi femei
mărimea 39. Tel. 0725-744644 (RR)

Vând în Re

ă de func
ăr ăini.

Tel. 0737-575779. (RR)
Vând la Jamu Mare 3 porci 110

kg, 800 lei/buc; 2 scroafe, prima
fătare peste 1 lună, 1200 lei/buc sau
la schimb cu vacă sau junincă. Tel.
0760-912961. (RR)

Vând la Boc

ă de piele bărba
ărimea 60-62, 250 lei; scaun de

copii până la 7 ani, pentru ma ă,
130 lei; cântar balan ă, 150 lei;
pre

ă 2 ani
ătare, fără vi

ăureni purcei la 7
săptămâni, rasa marele alb, 450 lei
neg. Tel. 0744-471361. (RR)

Vând la Dognecea mulgătoare
de două capete la 2 vaci, 2000 lei
neg. Tel. 0760-272242. (RR)

şi şin

şinie, 500 lei; 2 mese de
buc

ş pres

şi şie şi
canapea maro, 500 lei/buc; covor
albastru cu modele, 150 lei; oglind

şi hârtie igienic

şi înc

şi

şie de 4 ani, 2600 lei. Tel. 0255-
232807. (RR)

Cump

şi ş

şi

şi

şi str

şa frigidere de
prezentare pentru magazine, 650
lei/buc; scurt

şin

şi 7
luni, la prima f

ţa ma

ţa, 300 lei neg; 3 scaune
sufragerie, 40 lei/buc. Tel. 0747-
832171, 0355-421514. (RR)

ţuri neg. Tel. 0755-
940848. (RR)

Vând în Re ţa canapea ro

ţime,
în ţime 2.00 m; canapea în stare
foarte bun ţin
folosit

ţelan pentru condimente, 12
piese, 65 lei; suport inox pentru
perie

ţ

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

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

ţu Mare 200 oi
tinere, 350 lei/buc; iap

ţat la oi,
300 lei. Tel. 0736-097252. (RR)

Vând în Re ţa u

ţa monitor 16 inch;
monitor 15 inch; aparat de m

-

ţa tv alb negru
Diamant 249 cu diagonala de 61 cm
în stare bun ţionare; en-
gros c ţi cu autori români

ţi,
m

ţ
ţuri neg. Tel. 0255-525371. (RR)
Vând la Teregova vac

ţel 2800
lei neg. Tel. 0255-260078. (RR)

Vând la M

Vând la Caransebe ă plus
vi

ş vac
ţel de 2 luni, 3500 lei; bazin de

plastic 2000 l pentru borhot, 100 €.
Tel. 0748-210278. (RR)

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

Vând în Re

ă muzicală
Sony cu boxe, nu merg cd-urile, 150
lei; laptop P4 Toshiba, 180 lei;
magnetofon Tesla, 150 lei. Tel.
0765-577197. (RR)

Vând în Caransebe

ă, 450 lei; ma ă
BMW cu baterie pentru copii, 400
lei. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând la Boc
ă, 10 lei/balot. Tel.

0744-381141. (RR)

ă, monitor plat, cameră web,
boxe, tastatură) stare perfectă de
func

ăr butelie pentru aragaz.
Tel. 0726-325283, 0771-206561.

Vând covor persan 3/4

ă. Tel.
0744-568143.

Vând iapă tânără, frumoasă,
blândă, în jur de 5-6 ani, în
localitatea Potoc, la un pre

ăuni maturi femelă

ă veche, dulap
haine, masă 12 persoane

ă nouă de
piele pentru bărba ărimea 54).
Pre

ă la maturitate până la -25
grade Celsius. Se trimit în orice
loca ă prin intermediul
Po

ă siguran ă. Plata se face în
sistem ramburs la ridicarea cole
tului. Pre

ăl

ă cu planta ve

ă

ă,
piatră sau granit.

ă cu sculptură sau model
simplu, executate la comandă sau
după modelul dorit de dumnea
voastră.

ă. Tel. 0762-
523399.

şi

ş calorifer
electric cu 11 elemente, 100 lei;
rochie de mireas şin

şa baloturi de fân, 8
lei balotul; lucern

şi 3
mochete cu acelaşi model ca şi
covorul. Stare foarte bun

şi
masculi. Tel. 0722-630097.

ş.a. Tel.
0355-407975.

Vând convector, butelie aragaz,
reşou cu 2 ochiuri, hain

Vând smochini de munte (Ficus
carica) produşi şi aclimatiza

ştei Române, în condi

ştale). Tel. 0742-573160.
Vând kiwi Jenny „Actinidia

deliciosa” (soi autofertil) 50-60 cm
în

ştale). Tel 0742-573160.
Vindem arbori de cafea (Coffea

Arabica) la 20-25 cm. Fac rod la
vârsta de 5 ani. Odat

şi un ghid p îngrijirea ei.
Pre

ştale). Tel . 0742-573160,
comandaplante@gmail.com

Peste cinci sute de modele
monumente funerare din marmur

Şemineuri din
marmur

Şpalturi, travertin, stâlpişori
şi baluştri din marmur

ţa televizor color
diagonala 36, 100 lei; televizor lcd
diagonala 20, 200 lei; laptop HP
Mini, 250 lei; combin

Vând calculator (unitate cen-
tral

ţionare. Preţ negociabil. Tel.
0744-627916.

Cump

ţ de 2800
lei negociabil. Tel. 0733-156508.

Vând p

Vând mobil

ţi (m
ţuri negociabile. Tel. 0728-

033979.

ţi local.
Rezist

ţie din ţar
ţii de

maxim ţ
-

ţ 29 lei/buc (+ 16 lei taxe
po

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

ţi
primi entru

ţ 15 lei/bucat (+ 16 lei taxe
po

-

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

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

Un abonament cost

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

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

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

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

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

1 2014
1 2014
1 2014
1 2014
1 2014

2014
2014
2014 134,8266

5 septembrie 135,8265
6 septembrie 135,9246
7 septembrie 135,5908
8 septembrie 134,6338
9 septembrie 134,3621

22 septembrie 133,7350
23 septembrie 134,5915
24 septembrie25 26 27 28 29 1 2 3 11 12 15 16 17 18 19 22 23 244 5 8 9 1025 26 27 28 29 1 2 3 11 12 15 16 17 18 19 22 23 244 5 8 9 10

25 August - 24 Septembrie 201425 August - 24 Septembrie 2014

Auto-Moto-Velo

Cumpăr microbuz în stare bună
de funcţionare.Tel. 0765-577197 (rr)

Vând în Reşi

şi Dacia
Logan, pentru motoare euro 3;
electromotor pentru Renault 1.5 dCi
euro 3 şi 4; motor Renault 19, 1.9
diesel. Tel. 0723-224288. (RR)

şa motociclet

şi

şitoare 4
rânduri. Tel. 0727-291553. (RR)

Vând la Timişoara Opel Kadett
din 1988, motor de 1300, înmatri
culat

ş un Rover
414 pe benzin

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

şi capace noi, 14x60x185, 100
lei/buc. Tel. 0741-330588. (RR)

Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb pe benzin

şin

şa Hyundai, 16
valve, 770 €. Tel. 0755-042152 (RR)

şi

şi 14

şi
2.0 l, BMW seria 5, Volkswagen
Touareg an 2000, 100 lei/set;
cauciucuri moto, de la 50 lei/buc;
casc

şu sidefat, cu cheie, 200
lei perechea. Tel. 0745-134127 ( )

ţa autoutilitar

ţi; cutii de vitez

ţa 4 cauciucuri de
var

ţi,
sem

-

Vând în Re ţa autoturism
Mitsubishi Galant 136 CP, unic
proprietar, 165.000 km reali, stare
impecabil

ţi,
unic proprietar, acte la zi, ţinut

ţi
complete de Ford, Vw Polo, pe 13,
500 lei; roat

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

ţoli,
300 lei; pl ţe de frân ţ

.

. rr

ă
Renault B70, 3.5 tone, 4000 € neg;
motor Renault 1.5 dCi euro 3,
110.000 km rula ă
Renault Megane, Symbol

Vând la Boc ă
Peugeot 125 cmc, albastru închis cu
argintiu, an 2008, unic proprietar din
Italia, neînscris, toate documentele,
24.300 km, 500 € neg. Tel. 0740-
770047. (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 Re
ă 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, 3300 € neg. Tel.
0751-187503. (RR)

Vând remorcă cu 2 ro
ănătoare pe 4 rânduri, disc

pentru tractor U650, pră

ă, acte la zi, stare bună, 600 €
neg. Tel. 0762-112012, 0741-
571238. (RR)

Vând în Caransebe
ă, motor 1.4, consum

5%, închidere centralizată, faruri
autoreglabile, oglinzi

ă fizică, taxa
nerecuperată, an 1997, 1500 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri

ă, an 2001, motor de
1.4, 148.000 km, acte la zi,
cauciucuri iarnă-vară, 2200 € neg;
motor Sachs cu pedale, 2 viteze,
250 € neg; ma ă electrică pentru
despoiat porumb, 250 € neg; punte
de Fiat 445 legumicol, 300 € neg.
Tel. 0744-381141. (RR)

Vând la Boc

ă, vopsea originală, 1700
€ neg; motocicletă Suzuki GS 500E
de stradă, 46 CP, 24.000 km rula

ă în
garaj, 1300 € neg; motocicleta
Honda CM400T chopper, 43.000
km, neînmatriculată, 1000 €; 4 ro

ă de rezervă completă pt
Mercedes Vito, 170 lei; portbagaje
auto pentru biciclete, 70 lei/buc;
jante tablă pe 13

ă pentru Mercedes
A180, 50 lei/buc; jante de aliaj
pentru Ford, în 4 găuri, pe 15

ăcu ă fa ă noi
marca Ferodo Premier, pentru
Mercedes Vito, Opel Astra de 1.8

ă moto nouă Probiker, 200 lei; 2
portbagaje laterale pt motocicletă,
din fibră de sticlă, foarte frumoase,
culoare ro

Închiriez garaj. Tel. 0770-
478743.

Închiriez garaj pe strada
F ţ 210 lei pe lun

ţ 650 lei; biciclet -
ţ 260 lei. Tel. 0721-414951.

Vând în Re ţa electromotor

ăgăra ă
negociabil. Tel. 0721-414951.

Vând bicicletă Trek aluminiu,
Shimano, pre ă da
mă, pre

şului. Pre

şi şi
anvelope pentru Dacia 1300. Tel.
0769-691017. (RR)

Vând la Reşiţa biciclet -ă moun
tain bike culoare negru sidefat, cu
rudă, stare foarte bună, 280 lei neg;
bare portbagaj pentru BMW, Opel,
100 lei neg. Tel. 0744-759866. (RR)
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Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi
Agenţia Judeţean ţei de Munc

ţi. În acest an, Bursa va
fi organizat ţa, la Universitatea Eftimie Murgu, str. Piaţa Traian Vuia, nr. 1-4. Angajatorii care
încadreaz ţi ai unor instituţii de înv ţ

ţii ciclului inferior al liceului sau ai
ţii de înv ţ ţ
ţii de înv ţ

ţi din rândul
persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prev

ţi care, la
data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de munc

ţi de studii superioare care nu au promovat examenul de licenţ
ţie cu agenţia judeţean ţei de munc

ţi s ţin ţilor încadraţi
în condiţiile de mai sus cel puţin 18 luni.

În aceast ţii pot urma o form
ţiile legii, ale c

ţin raporturile de munc
ţii, un ajutor financiar egal cu suma aferent

ţiilor sociale datorate pentru aceste persoane
ţiilor sociale.

Agenţii economici care vor participa la Bursa locurilor de munc ţi vor avea prilejul
s ţie de cerinţele concrete ale locului de
munc

ţii economici care doresc s ţi s
ţiei din Re ţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel 0255 212380) sau la sediile

Agenţiilor locale ţ. Participarea agenţilor economici la burs

ă pentru Ocuparea For ă Cara
ă pentru absolven

ă la Re
ă în muncă pe perioadă nedeterminată absolven ă ământ pot primi,

lunar, din bugetul asigurărilor pentru ă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, suma
de

500 lei, pentru absolven
ă ământ secundar superior sau învă ământ postliceal;

750 lei, pentru absolven ă ământ superior.
Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolven

ăzute mai sus, pentru
18 luni. De aceste stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolven

ă sau de serviciu, precum ă
absolven ă. În acest scop, angajatorii
trebuie să încheie o conven ă pentru ocuparea for ă, în termen de 12
luni de la data absolvirii studiilor.

Angajatorii sunt obliga ă men ă raporturile de muncă sau de serviciu ale absolven

ă perioadă, absolven ă de pregătire profesională, organizată de către
angajator, în condi ăror costuri pot fi suportate din bugetul asigurărilor pentru

ă sau de serviciu ă cele 18 luni
primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor rela ă
contribu ă, la
cerere, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribu

ă pentru absolven
ă- ără intermediari, în func

ă pe care îl oferă.
Agen ă participe la Bursă sunt invita ă- ă ofertele de locuri

vacante la sediul Agen
ă este gratuită.

ş-Severin va organiza în data de 26
septembrie 2014, începând cu ora 9, Bursa locurilor de munc

şi

şomaj, pe o perioad

şcolilor de arte şi meserii;
600 lei, pentru absolven

şi cei care încadreaz

şomaj.
De asemenea, angajatorii care men şi dup

şi virate conform legii. Acesta se vireaz

şi recruteze personalul direct, f

şi depun
şi

şi Punctelor de lucru din jude
. -

Isac Caius Sandu, Director executiv

:
�

�

�

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Septembrie

REŞI

ANINA:

ŢA:

ŢA:
Ţ 18

agent de securitate: 2; confecţioner cablaje auto: 2;
confecţioner-asamblor articole din textile: 2; dulgher (exclusiv
restaurator): 1; electrician în construcţii: 1; inginer electroener-
getic ţiilor: 2; muncitor
necalificat la demolarea cl

ţ

operator la prelucrarea cauciucului: 1;

ă: 1; muncitor necalificat în industria confec
ădirilor, căptu ărie, plăci mozaic,

faian ă, gresie, parc: 2; referent: 1;
ă de mare tonaj: 1;

şeli zid
şofer autobuz: 1; şofer

autocamion/maşin
fasonator mecanic (cherestea): 1;

ORAVI
TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 24.09.2014

Matrimoniale

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

PRISMA | 25 - 1 Octombrie 2014 |Septembrie

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.

Domn singur 54 ani, situaţie
material

ţ
ţii. Ofer

ţa max.
44 ani care î

ţie discret

ţean singur, 29 ani, doresc
s

ţie serioas

ţ

ţa. Tel. 0720-009165.
B

ţie

ţi
s ţi mai multe, sunaţi la 0049 15
757 617 476 - Germania.

ă foarte bună, fără vicii,
caut parteneră de via ă fără
obliga

ă din Re

ă nonconformistă
care dore ă. Eu
cu bun simt

ă cunosc o doamnă\domni ă
pentru prietenie\rela ă.
Tel. 0743-803779.

Caut suflet prieten în persoana
unei doamne slăbu ă peste 40 ani.
Eu sufletist, matur, serios, 49; 1,62;
71, Re

ărbat singur 50 ani caut o
doamnă de vârstă apropiată, pentru
o vorbă, o rela

ă feminină cu scopul
întemeierii unei familii. Dacă dori
ă afla

şi cer seriozitate. Tel.
0728-333317.

Caut doamn şi
şi doreşte un nou

început bazat pe sinceritate şi
respect. Tel. 0770-390963.

Caut o doamn
şte o rela

şi discret. Tel. 0740-
946042.

Reşi
şoar

şi

şi chiar mai mult.
Tel. 0727-150962.

şte o prietenie
cu o persoan

Domn 45 ani dore

Firma de cur enie, angaj m personal pentru
cur enie cu i f r experien n Timi oara.
Oferim cazare. Tel: 0724.505.318

ă ă
ă ă ă ă

ţ
ţ ţ îş ş

Preiau asociaţii de proprietari în
administraţie. Tel. 0733-049775

Profesor de limba german
ţii. Tel. 0727-199030. (RR)

Îngrijesc, în Re ţa, copii ce
merg la gr ţ

ţa, tineri sau
b

ţii pe cupru

ţii etc. Tel.
0728-813340.

Tund câini. Re ţa, tel. 0786-
112763.

ă, ofer
medita

ădini ă/ ă sau
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Îngrijesc, în Re
ătrâni cu probleme grave de

sănătate (gradul 1). Tel. 0355-
805646, orele 20.30-22.30. (RR)

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

Instalator profesionist montez
centrale termice, coloane apa rece

ă, apometre, robinete,
instala

şi
şcoal

şi

şi cald
şi henco, obiecte

sanitare. Tel. 0740-520382.
Electrician schimb şi montez

tablouri electrice, prize, doze,
corpuri iluminat, repara

şi

Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Pre

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

ţuri de la 50 €.
La 4 c

ţii la
www.balloony.ro tel. 0256-270016.

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ări

Oferte-Cereri

de Serviciu

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

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

ţuri neg Tel.
0747-478023.

Instructor licenţ

ţa.
Tel. 0744-478467.

ţa, salariu atractiv.
Tel. 0740-850442.

Primesc elev în gazd ţii
ca la mama acas

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

şi
montaj. Pre

şi german şi

şi gr şi

ă România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Infor-
ma ări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

ă germană, 60
de ore, 3 săptămâni, certificate în
limbile română ă. Re

Caut o persoană serioasă,
dispusă să lucreze 3-4 ore/zi,
pricepută în grădinărit, pomicultură,
viticultură, pentru amenajare curte

ădină în Re

ă, condi
ă. Tel. 0355-

803362, 0770-390662.

ociabile.

Îngrijesc, în Re
ătrâni cu probleme grave de

sănătate (gradul 1). Tel. 0355-
805646, orele 20.30-22.30. (RR)

şiţa, tineri sau
b

Absolvenţii de studii medii şi superioare - promo şi IMM-
urile care doresc s

ţia 2014

ţionate" pot desc
ă se înscrie pentru a primi ajutorul de minimis privind

"Locurile de muncă subven ărca formularele de
înscriere de pe site-ul www.aippimm.ro, începând din 25.08.2014.

Vând în Reşi

şin

şin
ştiat azot tip pâlnie, 900 lei;

c

şa motoscuter
Peugeot 125 cmc, albastru închis cu
argintiu, an 2008, unic proprietar din
Italia, neînscris, toate documentele,
24.300 km, 500 € neg. Tel. 0740-
770047. (RR)

ţa VW Golf 1.6
diesel, înmatriculat, taxe la zi, 700 €
neg; semiremorc -

ţa met erbicidat
românesc pe 2 roţi, 1200 l, 850 €
neg; tractor Volvo, 45 CP, motor
Perkins în 3 pistoane, are braţe
pentru cup

ţ ţi de lemn, 250 €
neg; cauciucuri cu jante pentru
utilaje agricole, de la 200 lei/buc;
Opel Ascona, motor 1.6 injecţie,
benzinar, acte la zi, 700 € neg;
cauciucuri balonate 480x65 R28,
360x70 R24, 50 €/buc neg. Tel.
0767-791282, 0762-179725. (RR)

Vând Golf 3, an 1994, stare
perfect ţ

ţ 1250 € negociabil.
Tel. 0743-738531.

Vând la Boc

ă pentru autoturis
me, 500 €; Dacia Solenza, an 2004,
70.000 km, ma ă de garaj, 1500 €
neg. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând la Oravi

ă, 2600 € neg; ma ă de
împră
ăru ă rustică, cu ro

ă, acte la zi, adeverin ă
ANAF taxă nerecuperată, motor 1,8
benzină, vopsea originală, fără
accidente. Pre

Vând la Oravi

şin

şabil

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

şi informa

ţa motociclet

ţuri neg. Tel. 0726-839207. (RR)
Vând la V

ţin rulate, 50
lei/buc. Tel. 0766-675612. (RR)

Vând la Sacu motocultor de 7
CP, pentru gr

Vindem online cauciucuri noi

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

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

Cump ţi combin

ă de
teren în stare foarte bună, an 2008,
adusă recent din străinătate, 500 €
neg; Ford Escort, an 1996, adusă
recent, 450 € neg; piese pentru
scutere; roată nouă pentru ma ă;
redresor auto; piese pentru tractor;
pre

ărădia Dacia 1310
break, fabricată 1998, în stare foarte
bună, cu multe piese de schimb, 550
€ neg; piese de schimb pentru
Dacia; cauciucuri de iarnă pentru
Dacia, 165x70x13, pu

ădină, aproape nou,
350 € neg; scuter Honda Bali, motor
de 49, înscris, acte la zi, 250 € neg.
Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la Soceni tractor plus
cositoare ata ă, 3200 €. Tel.
0720-907701. (RR)

ă România.
Comenzi

ăr în Mehedin ă
de tăiat cereale, de preferat cu lama
de 3 m. Tel. 0728-297932. (RR)

Prisma s.r.l. angajează
- agent marketing
- secretar ţieredac

Condiţii studii adecvate.:

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro
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În noaptea de 13 spre 14 septembrie, la Spitalul
Judeţean de Urgenţ ţa a avut loc cu succes prima
prelevare de organe din istoria acestei instituţii
spitalice ţ.

În cadrul "Programului Naţional de Prelevare de
Organe, Ţesuturi

ţa au fost prelevate organe, adic

ţinute funcţiile vitale în
cadrul secţiei de Terapie Intensiv

ţ

ţi 3 medici din Centrul Universitar
Bucure

ţean de Urgenţ ţa este acreditat
de c ţii ţia Naţional

ţesuturi de origine
uman

ţialilor donatori aflaţi în moarte
cerebral ţii cerebrale

ţinerea în condiţii fiziologice a potenţialilor donatori,
în persoana dr. Rodica M

ţinerea funcţiilor vitale ale
donatoarei pân

ţiunea de prelevare în premier ţa

ţiunea s-a desf ţii, dup

ţean de Urgenţ
ţean de Urgenţ ţime

prin faptul c ţiei
medicale re ţene s-a ocupat de toate operaţiunile
premerg

ţinut funcţiile vitale ale
donatoarei, fiind totodat

ţialilor donatori aflaţi în moarte cerebral
ţii cerebrale ţinerea în condiţii

fiziologice a potenţialilor donatori. Iar asistentul
ţia ATI, Daniel C ţ ţii de

coordonator de transplant, pân

ţiei neurologice a creierului,
care va duce ulterior la pierderea centrului vaso-motor
care asigur ţia sângelui prin organism precum

ţiei, determinând în final moartea tuturor
ţesuturilor ţii
cerebrale se face dup

ţii cerebrale
particip

ţi pe lista de a
ţional exist

ţial

transplant.
Nu toate organele unei persoane pot fi folosite

pentru transplantare deoarece datorit

ţar

ţ

ţi în moarte cerebral

ţean de Urgenţ
ţa au salvat viaţa a trei pacienţi.

Organele prelevate au plecat spre spitalele din
Bucure

ţi în prelevare de organe, care au venit cu
echipament de transport

ţiuni.
Echipa de cadre medicale din Re ţa care s-au

ocupat de operaţiunile premerg

ţi.

ă Re

ă" în spitalul
din Re ă rinichi

ă în vârstă de 52 de ani, aflată în moarte
cerebrală.

Donatoarei i-au fost men
ă a Spitalului de

Urgen ă până la sosirea echipelor medicale
specializate în prelevarea de organe.

În acest caz, s-au prezentat 2 echipe de prelevare. O
echipă formată din 3 medici din Centrul Universitar Cluj
care s-a ocupat de prelevarea rinichilor

ă formată din al

ă Re
ătre Ministerul Sănătă ă de

Transplant încă din anul 2013 pentru activitatea de
prelevare de organe, celule

ă. Spitalul are chiar

ă, diagnosticarea mor

ăslin - specialist ATI. Acest
medic s-a ocupat de men

ă la sosirea celor două echipe de medici
care s-au ocupat de prelevarea organelor.

Ac ă pentru Re

ă 5 ore în care
toată opera ă ă
cum a precizat purtătorul de cuvânt al Spitalului
Jude ă, Violeta Florea.

Spitalul Jude ă s-a ridicat la înăl
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Nep@sarea autorit@]ilor distruge lumea mirific@
din zona de vecin@tate a rezerva]iei naturale Gârli}te

În perioada iunie - august 2014 Grupul Ecologic de Colaborare Nera,
organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe
www.gecnera.ro), a monitorizat în teren tăierile de arbori din zona rezervaţiei
naturale Gârlişte situată în interiorul Parcului Naţional Semenic Cheile -
Caraşului.

Cu această ocazie s-a constat că, deşi partida de tăiere a fost autorizată,
operatorul care a exploatat masa lemnoasă nu a respectat Codul Silvic sub
aspectul conservării peisajului, a căilor de acces dinspre localitatea Gârlişte spre
zona de tăiere şi a stabilităţii solului din zona de tăiere.

În acest context mirifica zonă a începutului traseului turistic Cheile Gârliştei a
fost complet răvăşită iar destabilizarea solului din zona de tăiere a făcut ca ploile
din luna iulie a acestui an să spele cantităţi mari de pământ şi să-l transporte
peste păşunile, grădinile şi în gospodăriile cetăţenilor din satul Gârlişte.

Exploatarea masei lemnoase nu a respectat nici Legea Ariilor Naturale pro
tejate, tăierile făcându-se în zona de vecinătate a PN Semenic - Cheile Caraşului.
În acest context operatorul avea obligaţia să anunţe şi să ceară acordul Primăriei
Goruia. Conform informaţiilor furnizate de Primăria Goruia acest acord a fost
cerut mult mai târziu în urma protestelor cetăţenilor din Gârlişte.

GEC Nera apreciază că este posibil că tăieri de arbori să se fi făcut şi în
interiorul rezervaţiei. Poziţia actuală a bornelor de delimitare a PN Semenic-
Cheile Caraşului, sau lipsa unora, nu oferă garanţia că limita în teren a parcului
este marcată în conformitate cu hărţile de amenajament silvic. În acest context, s-
au solicitat în baza Legii 544/2001 atât Direcţiei Silvice Caraş-Severin, care este
şi administratorul terenului în cauză, cât şi Institutului de Cercetări şi Amenajări
Silvice Bucureşti (ICAS), coordonatele geodezice ale bornelor de delimitare a
Parcului pentru ca GEC Nera să poată face cu GPS-ul în teren propria identificare
a limitei Parcului.

DS Caraş-Severin a informat GEC Nera că nu are asemenea coordonate iar
ICAS a refuzat să furnizeze coordonatele.

Intre timp Direcţia Silvică Caraş-Severin, Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic şi Vânătoare Timişoara, Garda de Mediu; care ar fi putut opri la timp
dezastrul din pădurea Gârliştei, se orientează în teren după frunzele copacilor.

Altfel nu se explică reacţia întârziată a acestor autorităţi, de a amenda cu o
amendă simbolică pe operatorul care a tăiat anapoda la Gârlişte, doar după ce
GEC Nera a transmis presei imaginile cu dezastrul ecologic.
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