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Imobiliare
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, Moroasa 2, str. Sportului,
decomandat, termopan, u ş ă
metalică, izolat, 28.000 € neg. Tel.
0752-538417, 0745-538417.
Vând casă 4 camere, curte,
încălzire centrală, termopane, garaj,
Reşiţa, Stavila, str. Caraşului nr. 9.
Tel. 0747-059557.
Vând garsonier ă 37 mp,
îmbunătăţiri, uşă metalică, geamuri
termopan, u şi schimbate, pre ţ
negociabil. Tel. 0785-463898.
Vând urgent casă în Dognecea,
2 camere, bucătărie, baie cu vană,
hol, canalizare proprie, gresie,
faianţă, teracotă, uşă metalică,
grădină, lângă Primărie. Preţ 18.000
€. Tel. 0255-236325.
Vând casă în Dognecea, 2
camere, bucătărie, anexe, verandă,
grădină cu pomi fructiferi, aproape
de lac şi staţia auto. Preţ 16.000 €.
Tel. 0764-422757.
Vând apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
parţial, etaj 2, zona Luncă, în
spatele Facultăţii Eftimie Murgu.
Preţ negociabil 28.000 €. Tel. 0721749143, 0744-392317.
Vând în Gherteniş casă compusă din 3 camere, bucătărie, hol
închis, bucătărie de vară, anexe,
fântână în curte, grădină 1430 mp,
renovată, la 100 m de şosea şi
aproape de gară, se poate ocupa
imediat după întocmirea actelor,
21.000 € neg. Tel. 0752-670944. (rr)
Vând în Izgar casă compusă din
2 corpuri, 1 corp are 2 camere mai
mari, hol închis şi loc de baie, al 2lea are 3 camere mai mici, hol
închis, anexe, fântână în curte,
suprafaţa totală 1535 mp în acte, la
500 m de şoseaua principală, se
poate ocupa imediat după întocmirea actelor, 15.000 € neg. Tel. 0737565825. (RR)
Vând în Reşiţa, Lunca Pomostului pe A.I. Cuza la nr. 32,
garsonieră la etaj 1, 6000 € neg. Tel.
0769-691017. (RR)

Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă din cărămidă arsă cu 3
camere, baie, bucătărie, hol,
încălzire centrală, grădină cu pomi
fructiferi şi vie, 33.000 € neg. Tel.
0737-274332. (RR)
Vând casă în Bocşa, str. Ion
Creangă nr. 32, compusă din 2
camere, bucătărie, cămară mare,
fântână în curte, curte şi grădină în
jur de 1400 mp, îndiguită recent, nu
este racordată la gaz şi apă,
încălzire cu teracote, 23.000 € neg.
Tel. 0740-770047. (RR)
Caut urgent în Reşiţa apartament la parter pentru închiriat. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747468797. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere,
bucătărie 4x5, debara, 2 holuri, 2
băi, 2 balcoane, beci, 103 mp, etaj 1,
26.000 € neg; în Reşiţa, zona Muncitoresc, casă 3 camere, bucătărie,
bucătărie de vară, beci, anexe,
42.000 €; în Reşiţa, pe Aleea
Roman, apartament 2 camere cu
îmbunătăţiri; o parcelă în Crivaia.
Tel. 0355-415185, 0786-483218,
0747-468797. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, bucătărie, baie,
hol, debara, dotat cu centrală,
geamuri termopan, gresie, faianţă,
podele laminate, uşi schimbate,
situat la etajul 2, 25.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)
Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie şi bucătărie faianţate
plus gresie, mobilată, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L
închise, grajduri, hambare, grădină
mare cu pomi fructiferi, ferită de
inundaţii, locuibilă imediat, 15.000 €
neg. Tel. 0731-306659, 0721157588. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 camere, decomandat, gresie, faianţă, podele laminate, termopane, centrală,
izolaţie interioară, uşile schimbate,
renovat recent, 30.000 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)

Preţ 1,5 lei
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Caut în Reşiţa să închiriez o
garsonieră. Tel. 0765-577197. (RR)
Vând în Re şi ţa, pe Aleea
Tineretului, garsonieră mobilată,
gresie, faianţă, termopan, 12.000 €.
Tel. 0740-099663. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Aleea Daliilor,
lângă Piaţa Nord, apartament 3
camere, centrală, termopan, 23.000
€. Tel. 0769-156800. (RR)
Vând în Reşiţa, Luncă, zona
Poliţie, apartament 2 camere, cu
îmbunătăţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.300 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)
Ofer spre închiriere, în Reşiţa,
zona Victoria, apartament spaţiu
comercial, 2 intr ări separate,
bucătărie şi terasă închisă, complet
renovat şi utilat, 250 €/lună neg. Tel.
0727-883116. (RR)
Vând în Secu o casă cu 4
camere, bucătărie, 2 coridoare, baie
cu hidrofor, termopane, gresie,
faianţă, grădină, construită din
cărămidă arsă, suprafaţa totală
1500 mp, 30.000 € neg. Tel. 0727883116, 0255-216061. (RR)
Vând în Eftimie Murgu casă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
mare, instalaţie sanitară, canalizare, fântână în curte, grădină, 48.000
€ neg. Tel. 0255-243390. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Intim,
apartament 3 camere semidecomandat, fără îmbunătăţiri, 29.000 €.
Tel. 0724-477642. (RR)
Vând în Coştei la nr. 326 casă 6
camere, funcţionabilă, 45.000 €
neg. Tel. 0721-387706. (RR)
Vând la Deze şti cas ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)
Vând în Reşiţa, pe str. Târnovei,
casă 3 camere, bucătărie, baie,
45.000 €; vând casă în Reşiţa, str.
Digului nr. 19, 2 etaje, 9 camere,
75.000 €. Tel. 0726-645433. (RR)
Vând casă în Ezeriş, pe strada
principală, are curte şi grădină,
20.000 € neg. Tel. 0255-235364. (rr)
Proprietar vând apartament 3
camere în vilă, renovat, pre ţ
negociabil. Tel. 0744-596495.
Vând apartament 3 camere,
complet renovat, et. 3, pretabil
"Prima casă". Tel. 0731-771313.
Vând casă în Bocşa Montană, la
strada principală, casa e compusă
din două corpuri plus un spaţiu
comercial, primul corp are o
suprafaţă de 200 mp, iar al doilea de
90 mp, fântână în curte, beci,
grădina, preţ 40.000 € negociabil.
Contact 0746-097065 sau
adelatelechi@yahoo.com
Vând apartament cu 2 camere
semi-decomandat, îmbunătăţiri, în
Reşiţa, zona Moroasa Ateneu, preţ
negociabil. Tel. 0729-432111.
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PUBLICITATE
Vând 4000 mp teren intravilan în
Bocşa Română, zonă rezidenţială,
terenul e parcelat în 4 bucăţi a 1000
mp fiecare, preţ 10/mp negociabil.
Contact 0746-097065 sau
adelatelechi@yahoo.com
Vând sau schimb apartament 2
camere, central ă, termopane,
podele, faian ţ ă, u ş ă metalică,
izolaţie, etaj 2/4, 16.990 €, schimb
cu 3 camere. Tel. 0728-813340.
Schimb sau vând apartament 2
camere confort 3, etaj 2, amenajat,
utilat, 17.500 €, schimb cu 2 camere
conf. 1 sau 3 camere. Tel. 0740520382.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, 2 băi, 2 balcoane,
izolaţie ext/int, utilat, instalaţie
electrică cupru. Preţ negociabil. Tel.
0744-122543.
Persoană fizică cumpăr apartament 2 camere conf. 1, exclus parter
etaj 4 sau turn, amenajat sau nu,
ofer maxim 16.500 €. Tel. 0771533291.
Vând garsonieră, confort 1,
semidecomandat, în zona Mociur,
primul imobil de garsoniere de la
sosea. Preţ 3200 €. Posibil spaţiu
comercial-parter. Tel. 0728-910683.
Proprietar vând apartament 3
camere decomandat, Micro IV,
complet mobilat şi utilat lux, inclusiv
electrocasnice. Preţ 41.000, se
acceptă şi cu prima casă. Tel. 0720003044.
Proprietar vând garsonieră în
zona Moroasa (vis-a-vis de Comisariat), 32 mp, decomandată, parter,
uşă metalică, izolată exterior +
interior, balcon închis, geam
termopan, parţial mobilată. Preţ
11.000 €. Tel. 0770-909786.
Vând în Reşiţa, zona Luncă, bdul A.I. Cuza bl. 32, sc. 3, parter,
apartament 2 camere decomandate, suprafaţă 60 mp, la bloc din
cărămidă. Preţ neg. Tel. 0720311810.
Vând apartament lângă Parcul
Siderurgistului, conf. 1, decomandat, 3 camere, 2 băi, 2 şpaisuri, 3
holuri. Preţ 35.000 € neg. Tel. 0355407975.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, decomandat, centrală termică, gresie, faianţă, podele laminate,
termopane, uşile schimbate. Tel.
0756-198913, 0255-222550.
Vând în Reşiţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, bucătărie, baie,
hol, debara, dotat cu centrală,
geamuri termopan, gresie, faianţă,
podele laminate, uşi schimbate,
situat la etajul 2, 25.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514.
Vând apartament la casă. Preţ
7.500 €. Tel. 0729-826042.
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CU NOI PRINZI DE VESTE!
Ofer spre închiriere garsonieră
în Micro 4, toate utilităţile. Tel. 0726237843.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic, cu centrală, uşi
schimbate, gresie, faianţă, parchet,
podele laminate şi bucătărie mobilată la comandă. Tel. 0770-538111,
0745-932492.
Vând garsonieră, Al. Albăstrelelor bl. 5. Tel. 0355-807197.

„004 Mediu. Misiune în spaţiul verde”
În perioada 16-24 septembrie 2014, a avut loc caravana
de informare a campaniei de comunicare „004 Mediu. Misiune
în spaţiul verde”. Echipa proiectului „Sistem integrat de
management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”,
implementat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, a trecut
prin 26 de localităţi ale judeţului.
Acţiunea a avut în prim plan pregătirea populaţiei pentru
activităţile specifice care urmează să aibă loc în proiect şi
informarea publicului cu privire la noul sistem de gestionare a
deşeurilor în judeţ. Caravana „004 Mediu. Misiune în spaţiul
verde”, care a început pe 16 septembrie, a trecut prin 26 de
localităţi: Băile Herculane,Caransebeş, Buchin, Bucoşniţa,
Slatina Timiş, Armeniş, Teregova, Oţelul Roşu, Glimboca,
Marga, Băuţar, Reşiţa, Lupac, Caraşova, Bocşa, Ocna de

Fier, Anina, Oraviţa, Ciclova Română, Bozovici, Lăpuşnicu
Mare, Moldova Nouă, Pojejena, Mehadia şi Iablaniţa, oprinduse miercuri, 24 septembrie, în Dalboşeţ.
În fiecare localitate, echipa caravanei a explicat pe
înţelesul tuturor noile reguli de depozitare a deşeurilor şi a
informat populaţia asupra faptului că prin proiect vor fi
distribuite containere pentru diferitele categorii de deşeuri. Au
fost organizate concursuri şi au fost împărţite populaţiei şi
autorităţilor locale materiale de informare şi promoţionale
(afişe, pliante, broşuri, pixuri, tricouri şi calendare).
Reprezentanţii proiectului au fost primiţi de locuitori cu interes
şi deschidere, iar copiii au fost cei mai activi actori în concursul
cu deşeuri, primind cu bucurie cadourile primite. Pe pagina
facebook a proiectului, www.facebook.com/004mediu, sunt

postate fotografii din toate localităţile pe care le-am vizitat, iar
pe site-ul proiectului, www.004mediu.cjcs.ro, în secţiunea
Comunicare, va fi prezentată o galerie foto care va ilustra
itinerariul caravanei „004 Mediu. Misiune în spaţiul verde”.
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul
Caraş-Severin” este un amplu demers derulat pe o perioadă
de 44 de luni, prin care va fi realizat un centru de management
integrat al deşeurilor (depozit central ecologic de deşeuri,
staţie de sortare şi staţie de tratare mecano-biologică simplă
la Lupac) şi vor fi construite trei staţii de transfer la Pojejena,
Bozovici şi Oţelu Roşu. De asemenea, vor fi construite
drumurile de acces pentru depozitul central şi pentru staţiile
de transfer şi vor fi achiziţionate echipamente pentru
colectarea selectivă a deşeurilor.
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Primăria Reşiţa ne informează Acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei
Continuând acţiunile de verificare a modului de întreţinere a
imobilelor şi a terenurilor, reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Reşiţa
şi ai Poliţiei Locale Reşiţa au reluat verificările la două imobile,
proprietate privată, unul situat pe Bd. Muncii (clădirea fostului
restaurant Trandafirul, în proprietatea SC CODA SERV SRL) şi altul în
curs de execuţie, situat lângă un magazin comercial din zona centrală a
municipiului, în administrarea SC BANAT REAL ESTATE SRL. La faţa
locului au fost convocaţi administratorii celor două clădiri.
Municipalitatea i-a pus în vedere administratorului imobilului, situat
pe Bd. Muncii, să salubrizeze zonele adiacente şi să execute lucrările
de conservare şi de punere în siguranţă a clădirii până în 24 octombrie
2014. Imobilul în construcţie, situat lângă un magazin comercial din
zona centrală a municipiului, se află în termenul legal de autorizare
până în 11 ianuarie 2015, existând posibilitatea de prelungire.
Şi în acest caz, administraţia locală i-a dat un termen de 5 zile
administratorului imobilului pentru salubrizarea zonelor adiacente.
Astfel de acţiuni de verificare a modului de întreţinere a imobilelor şi
a terenurilor vor continua, conform prevederilor legale şi hotărârilor de
Consiliu Local în vigoare.

În urma unor sesizări, reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Reşiţa
şi ai Poliţiei Locale Reşiţa au efectuat verificări în zona Colegiului
Tehnic Reşiţa cu privire la construcţiile din zonă, la folosirea terenurilor
din zona unităţii de învăţământ şi la respectarea HCL 158/2012 şi
69/2014.
Au fost constatate următoarele:
l 10 persoane identificate foloseau 10 parcele de teren fără să
posede documente de proprietate;
l în zonă sunt amenajate mai multe construcţii improvizate;
l unele persoane cresc animale (capre, păsări de curte, câini), fapte
ce contravin HCL 158/2012.
Poliţia Locală a acordat ca termen- sfârşitul lunii octombrie 2014pentru intrarea în legalitate în majoritatea situaţiilor existente
(depunerea de cereri la Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, obţinerea de avize sau
autorizaţii, desfiinţări de construcţii neautorizate, mutarea animalelor).
Au fost emise 3 avertismente iar 2 persoane au fost sancţionate cu
amendă.
Respectarea termenelor va fi urmărită, verificările fiind reluate
pentru a constata dacă au fost aplicate măsurile stabilite.

Construcţia celor trei blocuri pentru tineri, destinate închirierii,
situate pe Calea Caransebeşului, este în curs de finalizare, urmând a
mai fi executate unele finisaje interioare şi instalaţiile termice. Termenul
de finalizare a lucrărilor a fost decalat în urma necesităţii regândirii
proiectului privind asigurarea agentului termic, având în vedere că
operatorul de termoficare-SC CET 2010 Reşiţa SRL- a intrat în insolvenţă. Astăzi, Comisia tehnică de avizare din cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru noua
soluţie tehnică privind asigurarea agentului termic. Se estimează că la
sfârşitul lunii decembrie lucrările la cele trei blocuri vor fi finalizate.
Cele trei imobile sunt realizate prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe şi dispun de 16 apartamente fiecare, însumând în total 48 de
unităţi locative.
Municipiului Reşiţa îi revine sarcina de a asigura utilităţile:
alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială, alimentare cu
energie electrică şi gaze naturale.
Biroul de presă

Autorizaţiei sanitară a
unităţilor de învăţământ
Inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin
au finalizat controalele în unităţile de învăţământ din judeţ, controale
tematice anuale, destinate a verifica starea acestor unităţi, odată cu
începerea noului an şcolar. Dar, controalele la unităţile de învăţământ
se vor desfăşura şi în continuare. În Caraş-Severin funcţionează 446
de unităţi şcolare, din care, în acest moment, un număr de 335 au
autorizaţiei sanitară de funcţionare, iar 110 nu au. Una dintre aceste
unităţi a primit un calendar de conformare.
Inspectorii DSP au controlat 72 de unităţi şcolare din CaraşSeverin, din care 28 de licee. Două dintre aceste unităţi şcolare nu au în
acest moment autorizaţiei de funcţionare. Printre ele, Liceul din
Bozovici. Au mai fost controlate 842 de spaţii şcolare utilizate, din care
641 s-au dovedit necorespunzătoare, 81 de laboratoare, 75 de
ateliere, 21 de săli de sport, din care 10 au fost necorespunzătoare. Au
fost, de asemenea, controlate 43 de spaţii de depozitare pentru
programul Laptele şi Cornul, din care trei au fost necorespunzătoare,
iluminatul natural şi artificial, în 72 de locaţii, microclimatul, întocmirea
orarului, asigurarea apei potabile centralizate, în 58 de locaţii şi apa în
sistem propriu, în 14 locaţii. Inspectorii de sănătate publică au verificat
69 de vestiare, dotarea cu mobilier, în 72 de locaţii, blocuri alimentare,
spaţii de frig, elaborarea meniului, în 12 cazuri, din care două au fost
necorespunzătoare, din punct de vedere al condiţiilor. Din 72 de
grupuri sanitare controlate, doar unul s-a dovedit a fi necorespunzător
cu normele de sănătate publică. Au mai fost controlate patru internate,
toate fiind în regulă din punct de vedere sanitar. Inspectorii DSP au mai
verificat 1011 fişe de aptitudini, 387 dintre ele fiind necorespunzătoare.
De asemenea, au fost verificate persoanele care au nevoie de cursuri
de igienă. Din 39 de astfel de persoane, patru nu au putut prezenta un
act cum că ar fi absolvit un asemenea curs.
În finalul controlului, inspectorii de sănătate publică au aplicat patru
avertismente.
Compartimentul de relaţii publice
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„Direcţia de Asistenţă Socială” anunţă că, în
perioada 1 octombrie - 17 octombrie 2014, vor fi
preluate cererile şi declaraţiile pe proprie
răspundere pentru acordarea ajutorului de
încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie
electrică precum şi combustibili solizi sau
petrolieri, pentru sezonul rece 1 octombrie 201431 martie 2015. Beneficiarii - familiile şi
persoanele singure din municipiul Reşiţa al căror
venit net mediu lunar pe membru de familie nu
depăşeşte 615 lei - se pot prezenta la ghişeele
„Direcţiei de Asistenţă Socială” (strada Libertăţii
nr. 18-22, fosta poştă veche; cererile pentru
încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau
petrolieri se vor depune la camera nr. 5 a „Direcţiei
de Asistenţă Socială” - intrarea se face prin curtea
Romtelecom-).
Programul de lucru este de luni până joi, între
orele 08:00-16:00 şi vineri, în intervalul orar
08:00-13:30. Preluarea documentelor se va face
în ordinea alfabetică a iniţialei numelui astfel:
l 01-06 octombrie 2014: A-H;
l 07-10 octombrie 2014: I-P;
l 13-17 octombrie 2014: R-Z.
Pe lângă cerere şi declaraţie pe proprie
răspundere, sunt necesare următoarele acte:
l factura de gaz/factura de energie electrică (cu
excepţia celor care utilizeaz ă lemne sau
combustibili petrolieri);
l copie după actele de identitate ale tuturor
membrilor familiei (B.I. sau C.I. cu adresa pentru
imobilul pentru care se solicită ajutorul, respectiv
certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani);
l copie xerox după actul de proprietate, certificat
de moştenitor/contract de vânzare-cumpărare/
contract de închiriere/contract de donaţie/contract
cu clauză de abitaţie/contract de
comodat/contract de întreţinere sau împuternicire
notarială din partea proprietarului din care să
rezulte acordul acestuia privind solicitarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei;
l copie xerox după talonul autoturismului/carte

de identitate a autoturismului;
l adeverinţă de la Asociaţia de locatari/
proprietari în care se certifică nominal persoanele
care locuiesc şi sunt înscrise în cartea de imobil
sau chitanţa privind plata gunoiului menajer,
eliberată de S.C. Brantner S.A., pentru situaţiile
unde nu există asociaţie de proprietari;
l în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani care
locuiesc doar cu un singur părinte sau locuiesc
împreună cu bunicii, fără a exista o hotărâre
judecătorească privind încredinţarea acestora, o
declaraţie notarială a părintelui/părinţilor din care
să rezulte că minorii locuiesc la domiciliul bunicilor
sau se află în grija celuilalt părinte, motivând
situaţia existentă;
l acte privind veniturile nete din luna anterioară
depunerii cererii (septembrie 2013, respectiv
octombrie 2013):
- adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv
valoarea bonurilor de masă;
- cupoane de pensii;
- cupoane de indemnizaţii pentru creşterea
copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
- cupoane de indemnizaţii lunare pentru
persoanele cu handicap;
- cupoane de alocaţii de stat pentru copii;
- alocaţii pentru minorii aflaţi în plasament
familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
- acte doveditoare ale veniturilor provenite din
închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, rentă
sau subvenţie agricolă etc.
l adeverinţă eliberată de “Direcţia Impozite şi
Taxe” din care să rezulte bunurile mobile şi imobile
impozabile deţinute de către familie sau
persoanele singure, pe raza municipiului Reşiţa,
inclusiv în alte localităţi;
l adeverinţă eliberată de “Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al
municipiului Reşiţa” (Biroul Agricol) care să ateste
terenurile aflate în proprietate precum şi numărul
de animale aflate în gospodărie.

Colectarea, de la domiciliu, a de}eurilor provenite de la
echipamente electrice }i electronice
Primăria Municipiului Reşiţa în colaborare cu
Asociaţia Român ă pentru Reciclare RoRec
organizează sâmbătă, 4 octombrie 2014, o
campanie de colectare, de la domiciliu, a deşeurilor
provenite de la echipamente electrice şi electronice
(DEEE).
În categoria ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
ŞI ELECTRONICE (DEEE) sunt incluse deşeurile
provenite de la:
l Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:
frigidere, congelatoare, maşini de spălat rufe,
uscătoare de haine, maşini de spălat vase, maşini de
gătit, sobe electrice, plite electrice, cuptoare cu
microunde, aparate electrice de încălzit, radiatoare
electrice, alte aparate de uz casnic de mari
dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a
paturilor, a scaunelor şi a fotoliilor, ventilatoare
electrice, aparate de aer condiţionat;
l Echipamente de larg consum: aparate de radio,
televizoare, camere video, aparate video,
amplificatoare audio;
l Aparate de uz casnic de mici dimensiuni:
aspiratoare, aparate de curăţat covoare, alte
aparate de curăţat, aparate de cusut, tricotat, fiare
de călcat, aparate de prăjit pâine, friteuze, maşini de
măcinat cafea, filtre de cafea, cuţite electrice,
aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuţe de
dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj şi alte
aparate de îngrijire corporală, ceasuri
deşteptătoare, ceasuri de mână, cântare;
l Echipamente informatice şi de telecomunicaţii:
unităţi centrale, minicalculatoare, imprimante,
calculatoare personale (inclusiv unitate centrală,
mouse, monitor şi tastatură), calculatoare portabile
(inclusiv unitate centrală, mouse, monitor şi

tastatură), calculatoare mici portabile (calculatoare
foarte mici, portabile cu ecran sensibil-notebook),
calculatoare electronice, imprimante,
fotocopiatoare, ma şini de scris electrice şi
electronice, calculatoare de buzunar şi de birou,
faxuri, telexuri, telefoane, telefoane fără fir, telefoane
celulare, roboţi telefonici, baterii de orice dimensiuni;
l Unelte electrice şi electronice: maşini de găurit;
l Jucării: trenuri electrice sau maşini de cursă în
miniatură, console portabile de jocuri video, jocuri
video.
Persoanele care doresc să predea deşeuri
provenite de la echipamente electrice şi electronice
pot apela până sâmbătă, inclusiv, între orele 09:0015:00, următoarele numere de telefon:
l RoRec - 0800 444 800 - număr apelabil gratuit
din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă, 0751 302
119;
l Primăria Municipiului Reşiţa - 0255/211 692
interior 173, 0255/210 258.
În schimbul predării de frigidere, combine, lăzi şi
vitrine frigorifice vor fi acordate 4 cupoane valorice
de 10 lei fiecare.
Persoanele care predau maşini de spălat rufe,
maşini de spălat vase, uscătoare de haine şi aparate
de aer condiţionat vor primi în schimb 2 cupoane
valorice de 10 lei fiecare.
Acestea se acordă numai aparaturii complete şi
vor putea fi utilizate în orice magazin, care foloseşte
sistemul bonurilor.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Reşiţa la numerele de telefon:
0255/211 692 interior 173, 0255-210 258 sau prin email la adresa: mediu@primariaresita.ro.

Ziua Interna]ional@ a Persoanelor Vârstnice

Cum obţin adeverinţa
de vechime?

De ziua lor, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, celebrată la 1 octombrie, o parte dintre seniorii
care frecventează Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Reşiţa, au ales să fie "bunici" pentru copii de la
Adeverinţa de vechime în muncă este noul instrument de atestare a
Centrul de Zi ABC. Micuţii au spus poezii scrise de colegul lor Andrei, au cântat şi au dansat alături de
"sărbătoriţi" şi de reprezentanţi ai administraţiei locale prezenţi la acest eveniment emoţionant, printre care vechimii după desfiinţarea carnetelor de muncă.
Salariaţii au dreptul să solicite acest document angajatorului.
şi primarul Reşiţei.Surprizele s-au ţinut lanţ şi cum o aniversare nu este completă fără tortul festiv, cei
aniversaţi au primit şi un tort din partea copiilor de la Centrul ABC.
Concomitent, angajatorul are obligaţia de a elibera adeverinţa de
vechime în muncă în termen de 15 zile de la data solicitării.
După data de 1 ianuarie 2011, evidenţa muncii se realizează doar
electronic, prin ReviSal. Obligaţia angajatorului de înfiinţare a unui
PSD-ul şi PPDD-ul au propus câte un consilier local pentru cele două locuri rămase vacante în urma registru general de evidenţă a salariaţilor este stipulată în articolul 34
încetării mandatelor consilierilor Dumitru Secăşan şi Sebastian Purec. Printre punctele de pe ordinea de zi din Codul muncii.
s-au aflat şi cele privind validarea mandatelor de consilieri locali al lui Mirel Sabo din partea PSD şi al lui
Adeverinţa de vechime este eliberată doar la solicitarea salariatului
Dorin Ion Turău, din partea PPDD. În şedinţa de Consiliu Local din 30 septembrie s-a propus validarea sau a unui fost salariat, conform paragrafului 5 al articolului mai sus
mandatelor celor doi consilieri locali, în două proiecte de hotărâri, aprobate în unanimitate.
menţionat:
Cei doi au intrat în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.
“(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul
este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea
desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă,
în meserie şi în specialitate.“
Locuitorii din cartierul Doman au cerut Primăriei Reşiţa să intervină în cazul deschiderii unei cariere de
Între 300 şi 1000 de lei este amenda pe care angajatorul riscă să o
piatră la marginea cartierului pe motivul că locuinţele lor, şi aşa şubrede, nu vor rezista în cazul în care plătească dacă refuză să elibereze adeverinţa de vechime.
această carieră va deveni funcţională. Este vorba despre firma Alpha Construct Sistem din Drobeta TurnuÎn cazul în care angajatorul, din motive obiective, nu poate elibera
Severin. Primarul municipiului a precizat că nu cunoaşte această problemă şi că va încerca soluţionarea ei. adeverinţa de vechime, salariatul poate solicita această adeverinţă de
la inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îşi
desfăşoară activitatea.
Solicitantul plăteşte un tarif de 20 de lei/document pentru eliberarea
Preşedintele Clubului Gloria Reşiţa, Pavel Aghescu a susţinut într-o conferinţă de presă motivele celor adeverinţei de vechime de către ITM, potrivit Ordinului ministrului
două denunţuri penale pe care le-a făcut. Unul dintre ele se îndreaptă împotriva societăţii Recons Reşiţa, iar muncii nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru
celălalt către un topometrist, Mihai Ciuvică, pe care îl acuză de fals în declaraţii. Recons este acuzată de fals plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale
în înscrisuri. Instanţa a dat însă câştig de cauză lui Ion Lupiţa, din Câlnic, care a revendicat un lot de teren pe
Inspecţiei Muncii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 407/2014.
care un strămoş al său l-a avut în proprietate. Acel lot de teren reprezintă jumătate din terenul de zgură pe
Şi Inspectoratul Teritorial de Muncă are obligaţia de a răspunde
care clubul îşi dispută meciurile de fotbal.
solicitării de eliberare a adeverinţei de vechime în termen de 15 zile,
conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011.
Vechimea în muncă, stabilită până la data de 31 decembrie 2010,
se probează cu ajutorul carnetului de muncă.
Miercuri,1.10.2014, cu începere de la ora 14,00, a avut loc în sala de festivităţi a Căminului pentru
Nu există un model standard de adeverinţă de vechime în mediul
Persoane Vârstnice din Anina manifestarea intitulată „Alei printre generaţii”, organizată de Asociaţia privat, însă acest document trebuie să conţină câteva elemente
LAURAS din localitate, în parteneriat cu instituţia -gazdă,reprezentată de D-na Ec. Angela Cherescu, esenţiale:
Director.
l numărul şi data contractului individual de muncă pe baza căruia se
Activitatea se înscrie în strategia Asociaţiei LAURAS de promovare a unei atitudini responsabile şi atestă vechimea;
participative faţă de nevoile speciale ale persoanele ajunse la vârste respectabile, atât din cadrul l funcţia salariatului;
Căminului din Anina, cât şi din comunitate. Acestui demers i s-au alăturat organizaţii şi instituţii locale, dar şi l mutaţiile intervenite pe contractul individual de muncă: încheierea,
din judeţ, fiecare cu aport consistent la
modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de
organizarea evenimentului: Consiliul Local
muncă;
din Anina, Parohiile Ortodoxe „Sfinţii Consl valoarea salariului de bază, inclusiv sporuri care intră în calculul
tantin şi Elena” din Anina şi „Sfânta Treime”
punctajului mediu anual;
din cartierul Steierdorf, Centru European de
l data de încetare a contractului de muncă;
Despăgubiri
din Reşiţa, Asociaţia „Il
l dacă salariatul a avut sau nu concediu fără plată şi/sau absenţe
Giocattolo” din cartierul Brădet, , Ansamblul
nemotivate.
Folcloric „Doina Caraşului” şi elevi ai Liceului
Teoretic „General Dragalina” din Oraviţa.
Manifestarea a fost interesantă şi
atractivă şi prin participarea extraordinară a
soliştilor de muzică bănăţeană Maria Ruva (8
ani, un promiţător talent local), Roxana
Graţiela Todorescu, Petrică Popovici şi Titian
Puichiţă, precum şi prin prezenţa în prograConform ghidului ANAF, veniturile din cedarea folosintei bunurilor
mul artistic a elevilor clasei a II-a de la Şcoala
sunt
veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei
Gimnazială Nr. 1 din cartierul Celnic-Nord.
bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar
Preşedinte, Laura-Adriana Munteanu
sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati
independente. Aceste venituri se stabilesc pe baza unui contract
incheiat intre parti, in forma scrisa.
Astfel, contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei
bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare,
au obligatia sa inregistreze contractul de inchiriere la organul fiscal, in
De la data de 28 septembrie a.c., au intrat în transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu termen de 15 zile de la data incheierii contractului intre parti, se arata in
vigoare câteva modificări ale Ordonanţei de Urgenţă sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul documentul citat. Odata cu inregistrarea contractului trebuie depus si
a Guvernului nr. 195 din 2002 republicată privind transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunul din formularul 220 “Declaratia privind venitul estimat/norma de venit”. In
faţă. Această abatere este sancţionată cu trei puncte cazul in care bunul inchiriat este detinut in comun, contractul se va
circulaţia de drumurile publice, respectiv:
1. La art. 36 alin.1 din OUG 195/2002 republicată penalizare şi o amendă cuprinsă între 360 - 450 lei, inregistra de catre fiecare coproprietar la organul fiscal in a carui raza
se prevede neutilizarea centurii de siguranţă de cu posibilitatea de a plăti jumătate din minim în 48 de teritoriala isi are domiciliul. Documentele se vor prezenta in copie si
către conducătorii auto, abatere sancţionată cu două ore, adică 180 lei. Această sancţiune este aplicată original, urmand ca dupa verificarea realitatii datelor de catre
puncte penalizare şi o amendă cuprinsă între 180 - de asemenea conducătorului auto.
functionarul public de la ghiseu, actele in original sa fie restituie
270 lei, cu posibilitatea de a plăti jumătate din minim
contribuabilului.
în 48 de ore, adică 90 lei;
In ghidul ANAF se mentioneaza ca documentele necesare pentru
2. La art. 36 alin.1^1 din OUG 195/2002
inregistrarea contractului de inchiriere sunt:
Poliţiştii rutieri şi de ordine publică din cadrul l 3 exemplare de contract de inchiriere (un original si doua copii);
republicată se prevede neutilizarea centurii de
siguranţă de către pasageri, abatere sancţionată Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, l dovada detinerii proprietatii (copie si original);
fără puncte penalizare, dar cu o amendă cuprinsă au desfăşurat acţiuni în perioada 26-28 septembrie l declaratie de venit estimat/norma de venit (formular 220 in doua
între 180 - 270 lei, cu posibilitatea de a plăti jumătate a.c., pe raza întregului judeţ cu aparatele de exemplare);
l act de identitate proprietarproprietari (copie si original).
supraveghere video.
din minim în 48 de ore, adică 90 lei;
Formularul 220 se depune in termen de 15 zile de la incheierea
În cadrul acestor activităţi au fost constatate trei
3. La art. 36 alin.1^2 din OUG 195/2002
contractului de inchiriere
republicată se prevede neutilizarea centurii de infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere.
Potrivit ghidului oficial al Fiscului, contribuabilii care obtin venituri
Totodată au fost aplicate şi 440 de sancţiuni
siguranţă/dispozitive omologate de către pasagerii
minori, abatere sancţionată cu trei puncte penalizare contravenţionale la O.U.G. 195/2002 privind din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat
şi o amendă cuprinsă între 360 - 450 lei, cu circulaţia pe drumurile publice, dintre care 339 veniturile din arendare, sunt obligati sa depuna formularul 220
posibilitatea de a plăti jumătate din minim în 48 de pentru depăşirea limitei legale de viteză, 10 pentru “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” in termen de 15 zile
ore, adică 180 lei. Această sancţiune este aplicată depăşiri neregulamentare, două pentru consum de de la incheierea contractului intre parti.
In cazul contribuabililor pentru care cheltuielile se determina in
alcool şi 89 pentru alte abateri de la normele rutiere.
conducătorului auto;
sistem
forfetar si care au optat pentru determinarea venitului net in
Valoarea totală a contravenţiilor aplicate de
4. La art. 36 alin.1^3 din OUG 195/2002
republicată se prevede: conducătorilor de poliţişti pe parcursul desfăşurării acţiunii s-a ridicat la sistem real, acestia vor depune formularul 220 completat in mod
corespunzator, se ara in documentul citat.
autovehicule le este interzis să transporte copii în peste 97 000 lei.
Daca persoanele fizice obtin venituri din cedarea folosintei
Pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate au
vârstă de până la 3 ani în autovehicule care nu sunt
bunurilor
din mai multe surse, respectiv contracte de inchiriere, atunci
echipate cu sisteme de siguranţă, cu excepţia celor fost retrase nouă certificate de înmatriculare şi
acestea vor depune cate o declaratie estimativa pentru fiecare sursa.
destinate transportului public de persoane, precum reţinute 17 permise de conducere, 10 pentru
In situatia inchirierii bunurilor detinute in comun, fiecare coproprietar va
şi a taxiurilor dacă în acestea din urmă ocupă orice depăşiri neregulamentare, două pentru consum de
completa si va depune cate o declaratie, corespunzator cotei care ii
alt loc decât cel de pe scaunul din faţă, în condiţiile alcool, patru pentru depăşirea cu peste 50 km/h a
revine din proprietate.
Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
prevăzute în regulament. Copiii cu vârsta de peste 3 vitezei legale şi unul pentru o altă abatere.
av. Coltuc Marius, 0745-150 894
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin
ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi

Doi noi consilieri locali

Carier@ de piatr@ la Doman

Gloria Re}i]a - litigii

„Alei printre generaţii”

Ce impozite şi taxe plăteşti
la stat dacă obţii venituri
din chirii?

Infracţiuni şi sancţiuni aplicate de
poliţiştii rutieri şi de ordine publică
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Un nou Cod Rutier a intrat în vigoare la începutul săptămânii. Schimbarea modului în care sunt transportaţi minorii,
posibilitatea recoltării de probe biologice la locul accidentului,
suspendarea permisului de conducere pentru neplata amenzii
sau obligativitatea folosirii centurii de siguranţă, nu doar de către
şofer, ci de către toţi pasagerii, sunt câteva dintre noutăţi.

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane lansează o nouă cerere de proiecte pentru dezvoltarea
economiei sociale. Bugetul alocat acestui nou apel este de 100
milioane de euro, iar propunerile de proiecte vor putea fi încărcate în
sistemul informatic Action Web în perioada 1 - 15 octombrie.

PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL 2014-2016
- Modul de alocare a fondurilor Conform Deciziei CE nr. 5.126 / 2013şi a Hotărârii
Guvernului nr. 1050 / 2013, pentru perioada 16 octombrie 2013
- 15 octombrie 2014 a fost alocată prin Programul Naţional
Apicol (PNA) 2014-2016 suma de 29.705.660,20 lei, pentru
următoarele măsuri de ajutor financiar:
l realizarea sistemului informatic pentru identificarea
stupilor;
l achiziţionarea de medicamente şi funduri de stupi pentru
control sau funduri de stupi antivarooa folosite în apicultura
convenţională şi ecologică;
l achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de
albine pentru apicultura convenţională sau ecologică;
l achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi
în urma deplasării acestora în pastoral;
l decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste
calitatea mierii.
Beneficiarii Programului Naţional Apicol pentru
perioada 2014 - 2016 sunt:
Apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale
constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările şi completările
ulterioare, organizate în asociaţii de crescători de albine,
federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de
producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.
În urma centralizării de către APIA a cererilor de plată
depuse de solicitanţi până la termenul limită de 1 august 2014
suma solicitată este de 32.560.076,13 lei fa ţ ă de
29.705.660,20 lei.
Deoarece Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi
Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" nu a
depus la APIA cererea şi documentele justificative necesare
pentru implementarea măsurii privind realizarea Sistemului
informatic pentru identificarea stupilor, suma alocată pentru
anul 2014 a fost realocată pentru celelalte măsuri prevăzute în
Programul naţional apicol.
Astfel, pentru anul 2014, au fost aplicate următoarelor
principii:
i. Decontarea integrală a sumelor pentru achiziţia de
medicamente şi a fundurilor de stupi pentru control sau a

fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei,
respectiv alocarea sumei de 5.164.333,5 lei;
ii. Decontarea integrală a analizelor fizico-chimice ale
mierii, respectiv alocarea sumei de 527 lei;
iii. Decontarea procentuală a sumelor pentru achiziţia
mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine, respectiv
alocarea sumei de 12.974.132,26 lei;
iv. Decontarea procentuală a sumelor pentru achiziţia
stupilor, respectiv alocarea sumei de 11.566.667,44 lei.
Având în vedere modul de decontare prevăzut la art. 11 din
Anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1050/2013, după
centralizarea şi verificarea cererilor, pentru anul 2014, suma
alocată apicultorilor pentru achiziţiile efectuate este de:
l 100 % din preţul de achiziţie (-TVA) pentru medicamente şi
a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi
antivarooa pentru combaterea varoozei pentru apicultura
convenţională/ecologică;
l 72,79 lei / buc (-TVA) pentru mătci;
l 174,69 lei / buc (-TVA) pentru roi pe faguri;
l 349,37 lei / buc (-TVA) pentru familii de albine;
l 147,47 lei / buc (-TVA) achiziţia de stupi în vederea
reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral;
l 100 % din preţul analizelor (-TVA) pentru analizele fizicochimice care atestă calitatea mierii.
În urma verificării de către APIA a facturilor depuse de către
solicitanţi s-a constatat că au fost achiziţionate:
l mătci cu un preţ minim de 25 lei şi un preţ maxim de 100 lei,
l roiuri pe faguri cu un preţ minim de 60 lei şi un preţ maxim
de 393 lei,
l familii de albine cu un preţ minim de 120 lei şi un preţ maxim
de 550 lei,
l stupi cu un preţ minim de 53 lei şi un preţ maxim de 420 lei.
De asemenea, menţionăm faptul că, pentru anul 2014, de
măsurile prevăzute în PNA 2014 au beneficiat 5.391 de
apicultori organizaţi în 143 forme asociative şi au fost
decontate următoarele:
l 38.526 buc mătci;
l 23.297 buc familii de albine;
l 19.771 buc roi la pachet;
l 86.035 buc stupi;
l 7 seturi de analize fizico-chimice
Comunicat de presă MADR, 2014-09-30

Parlamentul a decis să anuleze
datoriile pe care Curtea de Conturi le-a
constatat în cazul a peste 1.100 de
medici de familie care şi-au desfăşurat
activitatea la Centrele de Permanenţă
în perioada ianuarie 2009 - mai 2011.

În 30 septembrie a fost lansat proiectului
„Consolidarea capacităţii sistemului românesc de
probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative
închisorii”, potrivit unui comunicat de presă al MJ.
Proiectul, finanţat prin Mecanismul Financiar
Norvegian 2009-2014, are un buget de 8.622.139
lei şi este gestionat de Direcţia Programe Europene
din Ministerul Justiţiei şi Direcţia Naţională de
Probaţiune.
Având în vedere că anul 2014 reprezintă anul
intrării în vigoare a noilor coduri în materie penală, a
unei noi legi de executare a sancţiunilor penale
privative şi neprivative de libertate, precum şi a noii
legi privind organizarea sistemului de probaţiune,
proiectul vine în întâmpinarea nevoilor instituţionale
ale sistemului de probaţiune din România, se arată
în comunicat.
Plenul Camerei Deputa ţilor a aprobat
abrogarea articolului 276 din Codul Penal,
respingând cererea preşedintelui Traian Băsescu
de reexaminare a propunerii legislative cu acest
subiect.
Articolul 276 din Codul Penal prevede că "fapta
persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare
în curs, face declaraţii publice nereale referitoare la
săvârşirea de către judecător sau de organele de
urmărire penală a unei infracţiuni sau a unei abateri
disciplinare grave legate de instrumentarea
respectivei cauze, în scopul de a influenţa sau a
intimida, se pedepseşte cu închisoarea de la trei
luni la un an sau cu amendă".
Camera Deputaţilor este for decizional pentru
acest proiect.
Deputaţii au respins moţiunea simplă, pe
teme de educaţie, iniţiată de PNL şi PDL.
Semnatarii documentului solicitau în principal
retragerea recentei Ordonanţe de Urgenţă a
Guvernului care aduce modificări la Legea
educaţiei, rezolvarea situaţiei manualelor pentru
clasa I şi a II-a, finanţarea corectă a sistemului de
învăţământ şi depolitizarea şcolii româneşti.

l Numărul salariaţilor la sfârşitul anului trecut a fost de 4.8 milioane, a anunţat INS l Banca Naţională a României a decis să reducă, începând de la 1 octombrie, rata
dobânzii de politică monetară la 3% pe an, de la 3,25% l Senatul, prima camera sesizată, a adoptat tacit o propunere legislativă prin care funcţionarii publici ar putea să
exercite funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă cu atribuţiile de funcţionari l Peste un milion de fermieri vor beneficia de
sumele cuvenite prin plăţi directe, în valoare de 692 milioane de euro, începând din 16 octombrie l A fost lansat primul program de e-learning pe teme de infertilitate din
ţara noastră, cu ocazia primei ediţii a Congresului de infertilitate de la Bucureşti, la care au fost prezenţi miniştrii Sănătăţii din România şi Grecia l Comisia Europeană a
aprobat, în temeiul regulamentului UE privind concentrările economice, achiziţionarea Eni Česk Republika, s.r.o., Eni România S.R.L. şi Eni Slovensko, spol. s.r.o. de
către MOL Petrol şi Gaze Plc. din Ungaria l Operatorul belgian de servicii poştale bpost a avansat o ofertă neangajantă pentru achiziţionarea pachetului de 51% din
acţiunile Companiei Naţionale Poşta Română l România a primit în primul semestru al anului în curs 664 cereri de azil, cu 7% mai puţine decât în perioada similară a
anului trecut, când au fost înregistrate 711 solicitări l Experţii români şi chinezi vor demara la începutul lunii octombrie o serie de întâlniri în vederea realizării căii ferate
de mare viteză Bucureşti - Iaşi - graniţa cu Republica Moldova, cu posibilitatea extinderii spre Chişinău, şi a unei centuri feroviare a Bucureştiului l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 24/2014
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din
argint dedicate aniversării a 150 de ani de la naşterea
Elenei Văcărescu (M.O. nr. 592 din 07.08.2014)
l Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ungariei
privind legăturile rutiere peste frontiera de stat românoungară din 24.07.2014 (M.O. nr. 594 din 08.08.2014)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) nr. 1023/756/993/2014 pentru
completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi
turismului, al ministrului afacerilor europene şi al viceprimministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.368/1.058/
1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli
eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe"
din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului operaţional regional 2007-2013 (M.O. nr. 595 din 08.08.2014)
l Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei (ANRE) nr. 74/2014 pentru aprobarea
conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare (M.O.
nr. 603 din 13.08.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 1162/3969/
2014 privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul
universitar 2014-2015 (M.O. nr. 605 din 14.08.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4314/2014
privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului
de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului
naţional de experţi în management educaţional, seria a 7-a
(M.O. nr. 607 din 14.08.2014)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4315/2014
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pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea activităţii
manageriale desfăşurate de către inspectorii şcolari
generali, inspectorii şcolari generali adjunc ţi din
inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic
(M.O. nr. 607 din 14.08.2014)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia privind
evaluarea activităţii manageriale desfăşurate de către
inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali
adjuncţi din inspectoratele şcolare şi directorii caselor corpului didactic din 11.08.2014 (M.O. nr. 607 din 14.08.2014)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) nr. 1451/2014 pentru modificarea
şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr.
2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a
măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile
industriale (M.O. nr. 610 din 18.08.2014)
l Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie (M.O.
nr. 613 din 19.08.2014)
l Ordinul Departamentului pentru Ape, Păduri şi
Piscicultur ă nr. 670/2014 pentru modificarea şi
completarea Normelor tehnice privind modificarea
prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea
categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier,
aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr
3.814/2012 (M.O. nr. 614 din 20.08.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 926/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind
metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru
tratament în străinătate (M.O. nr. 614 din 20.08.2014)
l H.G. nr. 678/2014 privind suplimentarea bugetului
Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor lup-

tătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România
în perioada 1945-1989 din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în
perioada 21-24 august 2014, a Congresului al XXI-lea al
Asociaţiei Internaţionale a Foştilor Deţinuţi Politici, Deportaţi şi Persecutaţi Politic (M.O. nr. 615 din 20.08.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 930/2014 pt. modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice
nr. 1.136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pt.
cabinetele de înfrumuseţare corporală şi pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind
aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru
proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pt.
starea de sănătate a populaţiei (M.O. nr. 615/20.08.2014)
l Ordinul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură nr. 669/2014 pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a
dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de
marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011
(M.O. nr. 617 din 21.08.2014)
l O.G. nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societăţilor (M.O. nr. 618 din 22.08.2014)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 776/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii
nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de
decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în
cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei
de calcul al acestora (M.O. nr. 618 din 22.08.2014)

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, efectuează
o vizită de cinci zile în SUA, cu ocazia Adunării Generale a
ONU. Acesta a cerut comunităţii internaţionale o mobilizare
împotriva terorismului reprezentat de organizaţiile Statul
Islamic, Hamas şi Jihadul Islamic, punând în evidenţă rolul
Iranului în sprijinirea organizaţiilor teroriste.

Miliţiile care controlează capitala Libiei au
respins apelul Naţiunilor Unite pentru o
încetare a focului, insistând în schimb ca rivalii
lor să fie dezarmaţi. Mişcările din 2011 au dat
naştere la o multitudine de miliţii înarmate şi tot
mai indisciplinate.

Pelerinii musulmani s-au îndreptat spre Mecca, în Arabia
Saudită, pentru anualul Hajj, una dintre cele mai mari adunări la
nivel mondial. Săptămâna Hajj are loc în ultima lună a
calendarului islamic şi pelerinajul din acest an începe în 3
octombrie, cu aproape două milioane de credincioşi care
participă la unul dintre cinci piloni ai credinţei Islamului.

Comisia sprijin@ statele membre în
lupta împotriva c@s@toriilor de convenien]@
Comisia Europeană a publicat un ghid pentru a ajuta statele membre ale UE să ia
măsuri împotriva căsătoriilor de convenienţă între cetăţeni UE şi resortisanţi ai ţărilor
terţe, în contextul legislaţiei UE privind libera circulaţie. Comisia a redactat acest ghid
în strânsă colaborare cu statele membre, după ce unele state membre i-au solicitat
sprijinul pentru a face faţă acestui fenomen. Ghidul îşi propune să ofere sprijin autorităţilor naţionale pentru combaterea eficace a căsătoriilor de convenienţă, garantând,
în acelaşi timp, dreptul la liberă circulaţie al cetăţenilor UE. Noile orientări publicate
vor contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că autorităţile naţionale abordează
acest fenomen - a cărui amploare variază considerabil de la un stat membru la altul, pe baza aceloraşi elemente de fapt şi de drept pe întreg teritoriul Uniunii.
Ghidul Comisiei abordează următoarele elemente:
l orientări operaţionale privind desfăşurarea anchetelor referitoare la presupusele
căsătorii de convenienţă;
l tehnici de anchetă eficace elaborate de autorităţile naţionale şi informaţii privind
modul în care Europol, Eurojust şi Comisia Europeană pot oferi asistenţă autorităţilor
naţionale;
l consiliere privind aplicarea unui mecanism de protecţie dublă („double-lock”)
pentru a reduce la minimum pericolul de eroare în ceea ce priveşte aprecierea unei
căsătorii ca fiind reală sau de convenienţă;
l o prezentare generală a normelor pe care autorităţile naţionale trebuie să le ia în
considerare atunci când acţionează pentru a preveni sau pentru a combate abuzurile
şi detalii cu privire la ceea ce înseamnă în practică aceste norme.
Context
Având în vedere faptul că peste 14 milioane de cetăţeni ai UE sunt rezidenţi întrun alt stat membru decât cel de origine, libera circulaţie - altfel spus posibilitatea de a
trăi, a munci sau a studia oriunde în Uniunea Europeană - este dreptul UE cel mai
preţuit de europeni. Lucrătorii din UE beneficiază de acest drept încă de la crearea
Uniunii Europene, principiul fiind consacrat în primul tratat european, semnat la
Roma, în 1957.
În 2012, Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne a convenit asupra necesităţii
redactării unui ghid pentru combaterea căsătoriilor de convenienţă între cetăţeni UE
şi resortisanţi ai unor ţări terţe, în contextul legislaţiei UE privind libera circulaţie, în
încercarea de a combate imigraţia neregulamentară. La 25 noiembrie 2013, Comisia
a definit cinci acţiuni pentru a contribui la punerea în aplicare a normelor UE în
materie de liberă circulaţie în statele membre ale UE. Una dintre acţiunile concrete
menite să ofere sprijin autorităţilor naţionale a fost elaborarea, împreună cu statele
membre, a unui ghid privind soluţionarea problemei căsătoriilor de convenienţă.
Normele UE în materie de liberă circulaţie prevăd o serie de garanţii care permit
statelor membre să prevină abuzurile.
Comisia Europeană - IP/14/1049 26/09/2014

Cultivarea organismelor
modificate genetic în UE
Regulile UE privind cultivarea organismelor modificate
genetic sunt printre cele mai stricte. Culturile OMG sunt
aprobate numai după o evaluare in detaliu a riscurilor. Cu
toate acestea, ca urmare a cererii unor state membre de a
avea mai multe posibilităţi pentru restricţionarea culturilor
OMG pe propriile teritorii, Comisia Europeană a propus modificări la regulile UE. Pe 3 septembrie, deputaţii europeni
de la comisia pentru mediu au discutat poziţia Consiliului.
Sunt permise culturile OMG în UE?
Da, dar numai după ce au fost autorizate la nivel UE, în
urma unei evaluări stricte a riscurilor. Evaluarea este
realizată de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa
Alimentară. După autorizare, ţările UE pot interzice
individual cultivarea unui produs OMG pe teritoriul lor. Sunt
nevoite să justifice această decizie, arătând că planta poate
dăuna oamenilor şi mediului.
În momentul de faţă se cultivă OMG-uri în UE? Au
fost interzise de vreun stat membru?
Numai o cultură OMG este permisă în UE: porumbul
MON 810 de la Monsanto - rezistent la insecte. Unele ţări
(Austria, Bulgaria, Grecia, Germania, Ungaria, Italia,
Luxemburg şi Polonia) au adoptat o clauză de salvgardare
pentru a interzice această cultură pe teritoriile lor.
De ce doreşte UE să schimbe sistemul actual pentru
autorizarea produselor GMO?
Unele state membre au cerut mai multă libertate şi
flexibilitate în a restricţiona şi interzice cultivarea OMG-urilor
pe teritoriile lor. Comisia a propus modificări la regulile
actuale. Acestea sunt în momentul de faţă dezbătute la
Consiliu şi Parlament.
Când vor intra în vigoare noile reguli?
În 2011, deputaţii europeni au adoptat o opinie pozitivă
în prima lectură cu modificări. După mai mulţi ani, pe 12
iunie 2014, Consiliul a ajuns la un acord politic ce va permite
co-legislatorilor să continue discuţiile în a doua lectură,
pentru a se ajunge la un text comun. Se estimează că
propunerea va fi adoptată în 2015. (PE-REF.: 20140902STO57801)

Hong Kong este scena celei mai
lungi serii de proteste politice din 1997.
Scopul lor este de a face presiuni
asupra Chinei pentru a garanta fostei
colonii britanice dreptul la sufragiu
universal total.
Când oraşul s-a întors la China, în
1997, a fost semnat un acord care
prevede "un grad ridicat de autonomie"
pentru Hong Kong sub o formulă
numită "o ţară, două sisteme".
Legea fundamentală a oraşului sau
"mini-constituţia" a permis acestuia să
continue cu propriul sistem juridic şi
financiar. Hong Kong se bucură de
libertăţi civile nevăzute în China
continentală, cum ar fi un sistem
judiciar independent, libertatea presei
şi dreptul de a protesta.
De asemenea, se precizează că
"sufragiu universal" este scopul final
pentru Hong Kong, dar nu este
specificat un calendar pentru această
reformă politică.
În prezent, liderul din Hong Kong,
cunoscut sub numele de directorul
executiv, este ales de către un comitet
de 1.200 persoane loiale Beijingului.
Secretarul General al ONU, Ban
Ki-moon, a primit o scrisoare de la liderul nord-coreean Kim Jong-un, potrivit
purtătorului de cuvânt al lui Ban, care
nu a oferit detalii despre conţinutul ei.
Scrisoarea a fost transmisă prin
ministrul de externe al Coreei de Nord,
care s-a întâlnit cu Ban în marja Adunării Generale a ONU de la New York.
Ban a mulţumit oficialului din
Coreea de Nord pentru că a participat
(primul în ultimii 15 ani) la reuniunea
ONU.

l Gruparea palestiniană Fatah şi mişcarea Hamas au convenit, la Cairo, să permită guvernului de uniune să-şi exercite autoritatea în Fâşia Gaza, au afirmat
responsabili din cele două tabere l UE a declarat că va menţine sancţiunile dure împotriva Rusiei până când acordul de încetare a focului între separatiştii din estul
Ucrainei şi Kiev este pus în aplicare pe deplin l Deputaţii ruşi din cadrul Dumei de Stat a Rusiei au ratificat Tratatul privind crearea Uniunii Economice Aurasiatice (UEA),
semnat de preşedinţii Rusiei, Republicii Belarus şi Republicii Kazahstan pe 29 mai anul acesta, la Astana l Fostul prim-ministru norvegian, Jen Stoltenberg, ocupă, de
la 1 octombrie, funcţia de secretar general al NATO, funcţie deţinută în mandatul anterior de Fogh Rasmussen l Potrivit unor estimării preliminare publicate de biroul
federal de statistici Destatis, inflaţia din Germania, în această lună, a fost de doar 0.8% l Datoria publică a Franţei a urcat la nivelul record de 95.1% din PIB în trimestrul
doi din 2014, depăşind nivelul de 60% din PIB stabilit de UE l Aplicarea Acordului de asociere UE-Ucraina va fi efectuată în două etape l Curtea Constituţională a
Spaniei a suspendat referendumul asupra independenţei Cataloniei convocat la 9 noiembrie de preşedintele regional, acceptând recursul prezentat de guvernul central
care se opune acestui vot l Summit-ul UE-Canada desfăşurat în Ottawa a marcat finalizarea discuţiilor desfăşurate pe parcursul a 5 ani pentru un acord global
economic şi comercial (CETA) l Consultările la nivel de miniştri de externe dintre Iran şi ţările G6 (membrii permanenţi ai ONU plus Germania) pe marginea programului
nuclear iranian vor fi reluate peste aproximativ 7 zile l Prima femeie preşedinte din Brazilia, Dilma Rousseff, încearcă să câştige un al doilea mandat în alegerile care se
desfăşoară duminică, următorul pas pe un drum politic care a început atunci când ea făcea parte din gherilă şi a fost torturată sub dictatura militară l

Rosetta va plasa landerul Philae pe suprafaţa unei comete în 12 noiembrie

Misiunea Rosetta a ESA va plasa landerul său, Philae,
pe suprafaţa cometei 67P/Churyumov-Gerasimenko
(67P/CG) în 12 noiembrie.
Site-ul de aterizare pentru Philae, cunoscut în prezent
ca site-J, este situat pe cel mai mic dintre cei doi "lobi" ai
cometei, cu un site de rezervă pe lobul mai mare. Locurile
au fost selectate pe parcursul celor şase săptămâni după
ce modulul Rosetta a ajuns la cometă, pe 6 august, în urma
călătoriei sale de 10 de ani prin Sistemul Solar. Acum se
află pe o orbită de 14 zile, în planuri diferite, la 30 de
kilometri de 67P/CG.
În această perioadă, a fost efectuată o analiză ştiinţifică

fără precedent a cometei, un
fragment din istoria de 4.6 miliarde de ani a Sistemului Solar.
Principalul obiectiv până
în prezent a fost de a studia
67P/Churyumov-Gerasimenko, în scopul de a pregăti
prima încercare din istorie de
aterizare pe o cometă.
Site-ul J a fost ales din
cinci locaţii posibile ca locul
de aterizare principal, deoarece majoritatea terenului,
într-un perimetru de un
kilometru pătrat, are pante
mai mici de 30 grade faţă de
verticala locală şi pentru că
există relativ puţini bolovani
de mari dimensiuni. Zona
prime şte, de asemenea,
lumină suficientă pentru a
reîncărca bateriile lui Philae,
permi ţând-ui s ă continue
opera ţiunile ştiin ţifice pe
suprafaţă, dincolo de faza
iniţială, în care este alimentat
cu baterii timp de 64 de ore.
După ce Philae părăseşte Rosetta spre 67P/CG, aflată
atunci la 22 km, nu mai există nici o posibilitate pentru a-i
modifica traiectoria. Drumul va dura între cinci şi opt ore
pentru a ajunge pe suprafaţa cometei unde se va aşeza
sub acţiunea forţelor gravitaţionale ale acesteia şi va fi
ancorată cu ajutorul unor harpoane. Transmisia care va
confirma aterizare va parcurge distanţa între Rosetta şi
Pământ în 28 minute şi 20 de secunde.
După aşezarea lui Philae, Rosetta va continua să
însoţească cometa pe parcursul unui an, în călătoria ei în
jurul Soarelui şi apoi spre Jupiter, pentru a continua studiul

ei şi a mediul care o înconjoară, folosind cele 11
instrumente ştiinţifice aflate la bord. Cometa se află pe o
orbită eliptică de 6.5 ani, care o poartă dincolo de Jupiter,
cel mai îndepărtat punct, şi între orbitele lui Marte şi
Pământ, cel mai apropiat punct de soare.
Analizele efectuate de Rosetta vor fi completate de
măsurătorile efectuate pe cometă cu ajutorul celor 10
instrumente purtate de Philae.
În ultima perioadă, cercetătorii de la sol care
monitorizează misiunea au descoperit unele caracteristici
surprinzătoare despre cometa 67P. În primul rând nu este
acoperită de gheaţă. Instrumentele sondei au detectat că
67P este, de fapt, mai închisă decât cărbunele în anumite
lungimi de undă ale luminii.
Oamenii de ştiinţă au crezut anterior că suprafaţa
cometei conţine gheaţă. Lipsa acesteia ar putea sugera că
67P a fost aproape de soarele nostru, sau o altă stea, la un
moment dat în timpul călătoriei sale în spaţiu adânc.
De asemenea s-a constatat că "coma" - sau atmosfera
- din jurul cometei conţine hidrogen şi oxigen. Lucrul este
surprinzător pentru că acestea sunt, în general,
considerate a fi compuse din vapori de apă şi praf.
Cometa a fost observată pentru prima dată în 1969 şi
are aproximativ 4 km lungime. Acum se află la aproximativ
450 milioane kilometri de Soare.
Deoarece orbita ei este controlată de gravitaţia lui
Jupiter, este considerată parte a familiei de comete Jupiter.
Se crede că aceste comete provin din Centura Kuiper, un
rezervor mare de corpuri mici de gheaţă situate "în
spatele" lui Neptun. Ca urmare a coliziunilor sau a
perturbaţiilor gravitaţionale, unele dintre aceste obiecte de
gheaţă sunt ejectate din Centura Kuiper şi cad spre Soare.
Când trec prin orbita lui Jupiter, cometele interacţionează gravitaţional cu această planetă masivă. Orbitele lor
se schimbă treptat, ca urmare a acestor interacţiuni, până
când, în cele din urmă, sunt expulzate din sistemul solar
sau se ciocnesc cu o planetă sau cu Soarele.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând monitoare color 16 inchi
Proview şi Dell în stare bună; cartele
Cosmote; o pereche pantofi femei,
mărimea 39. Tel. 0737-575779,
0725-744644, 0770-515588.
Vând ieftin baloţi din lucernă
ecologică, comuna Devesel jud.
Mehedinţi. Tel. 0758-392589, 0723521371.
Vând joc Sony Play Station 3,
manete, 3 jocuri, preţ 650 lei; PSP,
card, jocuri, preţ 160 lei; Play Station
2, manete, 5 jocuri, preţ 210 lei;
jocuri originale Plaz Station 3, PSP,
PS2, Wii 20 lei. Tel. 0721-798604.
Vând în Reşiţa tv alb negru
Diamant 249 cu diagonala de 61 cm
în stare bună de funcţionare; cărţi cu
autori români şi străini. Tel. 0725744644. (RR)
Vând în Reşiţa monitor 16 inch;
monitor 15 inch; aparat de măsurat
glicemia plus teste, nou; radio cu
baterii Mamaia; pereche pantofi cu
tocuri pentru femei mărimea 39. Tel.
0737-575779. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă dormitor,
450 lei; sobă de încălzit aproape
nouă, 400 lei. Tel. 0737-274332.
Vând în Caransebeş calorifer
electric cu 11 elemente, 100 lei; maşină BMW cu baterie pentru copii,
400 lei. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Tormac un lămâi, 300
lei; mandarin, 120 lei; dafin, 120 lei;
trandafir japonez, 120 lei; Leandru,
3 buc, cadou pentru cine le
cumpără. Tel. 0256-392859. (RR)
Vând la Bocşa balotuir de
lucernă, 10 lei neg; baloturi de paie;
măcinătură pentru animale; şrot de
floarea soarelui; sorg pentru păsări;
porci 90-140 kg, 9 lei/kg; vier marele
alb cu landras 180-200 kg, 1800 lei
neg. sau 9 lei/kg; scroafă 90 kg,
fătată recent cu 6 purcei de 3 săptămâni, rasa marele alb cu landras,
2000 lei neg; scroafă vietnameză
fătată, pentru tăiat sau prăsilă, 200 €
neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa canapea roşie şi
canapea maro, ambele în stare f.
bună, 500 lei/buc; oglindă baie cu
ramă de culoare albastră, 25 lei;
jaluzele verticale 2.10, 1.74, 1.24 m
lăţime, înălţime 2.00 m; tablou pictat
în Germania, 1980, 80 lei; serviciu
din porţelan pt. condimente, 12 piese, 65 lei; baterie chiuvetă la bucătărie, cu 2 robinete; încărcătoare telefon, 5-10 lei/buc; uşă pliantă, 100 lei;
aparate defecte pt. piese: radio
casetofon, aspirator; veioză birou,
10 lei; veioză dormitor, 10 lei; haină
din piele lungă şi scurtă; încălţăminte din piele pentru toamnă şi iarnă;
covor persan culoare albastră,
2x2.50 m, 150 lei; tv color, 400 lei;
preţuri neg. Tel. 0355-415185,
0786-483218, 0747-468797. (RR)

Vând purcei 8-10 săptămâni.
Tel. 0723-128805. (RR)
Vând televizor Philips cu suport,
model 2005, 600 lei. Cumpăr cadă
de lemn cu slavină pentru vin capacitate 100 l. Tel. 0740-850442. (RR)
Vând în Reşiţa 2 scaune sufragerie, 50 lei/buc; cântar cu talere, de
10 kg, 150 lei neg. Tel. 0751187503. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată, 300 lei; pat extensibil de
culoare vişinie, 500 lei; 2 mese de
bucătărie, 100 lei; 2 fotolii, 250 lei
neg; 3 scaune sufragerie, 50 lei/buc.
Tel. 0747-832171, 0355-421514 (rr)
Vând în Reşiţa boiler electric 80
l, 300 lei. Tel. 0748-406496, 0255222550. (RR)
Vând ţuică de prună de Zorlenţ,
15 lei litrul. Tel. 0741-687704.
Vând în Reşiţa televizor color gri
metalizat cu diagonala 36, nou, 100
lei; televizor lcd diagonala 20, 200
lei; laptop HP Mini, 250 lei; laptop
HP Mini fără hard disk, 150 lei;
combină muzicală Sony cu boxe, nu
merg cd-urile, 150 lei; laptop Acer,
180 lei; magnetofon Tesla, 120 lei;
aspirator cu abur, 60 lei; monitor lcd
Philips de 17, 80 lei; radio casetofon
Trident, 100 lei. Tel. 0765-577197.
Vând la Sacu vacă de 8 ani,
2500 lei; porc 150 kg; 2 ponei, 250
€/buc neg; 7 grăsuni marele alb, 3035 kg/buc, 500 lei perechea; 2 iepe,
2000 respectiv 800 lei; 5 purcei rasa
petrean. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Jamu Mare catâr de 5
ani, 1900 lei. Tel. 0724-158059 (RR)
Vând la Reşiţa porci 140-150 kg,
8 lei/kg. Tel. 0724-093929. (RR)
Vând vacă 2 ani gestantă în 2
luni, 3000 lei neg. Tel. 0763-690885.
Vând la Orşova vacă pentru
sacrificare. Tel. 0720-725826. (RR)
Vând la Oraviţa materiale de
construcţii, fier beton, corniere din
fier, ţevi, cupru, plasă pentru gard,
bară din fier de 16, profile cu latura
de 7 cm. Tel. 0726-839207. (RR)
Vând aragaz Zanussi din 2004
cu 4 ochiuri şi cuptor, fără grill,
culoare albă, stare foarte bună, 300
lei neg. Tel. 0729-983874, 0762897701. (RR)
Vând la Herculane boiler 80 l şi
capsulă de frigider, 200 lei/buc. Tel.
0727-276305. (RR)
Vând în Re şi ţa acordeon
Crucianelli, 120 başi, 8 registre, 700
€. Tel. 0746-323212. (RR)
Vând la Măureni purcei la 7
săptămâni, 450 lei perechea;
scrofiţă 50 kg, 500 lei sau 10 lei/kg.
Tel. 0744-471361. (RR)
Vând la Gătaia porc de 150 kg;
vacă gestantă luna 8-a, 3500 lei. Tel.
0722-703390. (RR)
Vând la Târnova 2 cai murani, 3
şi 4 ani, castraţi, acte la zi, sănătoşi,
2500 € neg; porci, purcei, capre şi
un ţap alb. Tel. 0764-422290. (RR)
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Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1300 lei; sobe cu 350, 400 şi
500 lei; masă de călcat, 20 lei;
maşină de spălat, 300 lei; frigider,
150 lei; boiler 5 l, 100 lei; chiuvetă
bucătărie, 30 lei; casetofon de
maşină, 50 lei; televizor, 150 lei;
patine, 15 lei perechea; boxe 5+1
plus combină muzicală, 150 lei. Tel.
0724-477642. (RR)
Vând la Cara şova moar ă
industrială pentru măcinat cereale
pe curent trifazic, motor 7.5 KW. Tel.
0255-232277, 0749-971068. (RR)
Vând în Bocşa 5000 g propolis;
răcitor din cupru pentru cazan de
ţuică, 200 lei; stupi, 400 lei/buc.
Cumpăr fax cu telefon, performant.
Tel. 0755-042152. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă living
Romaniţa, 7 corpuri, masă cu 6
scaune, vitrină, masă de televizor,
servantă din fag aburit, 950 lei;
colţar mare din catifea, 900 lei;
televizor Teletech cu diagonala 70
cm, ecran plat, nefolosit, 450 lei;
chitară bass, 100 €; covor 2.50x3.50
m; preţuri neg. Tel. 0749-944961,
0355-405864. (RR)
Vând la Lupac vacă, a fătat cu 1
săptămână în urmă, 3200 lei. Tel.
0255-233648. (RR)
Vând în Caransebeş presă
Dadant de făcut faguri de ceară; 6
magazii mici Dadant pentru stupi pe
10 rame; preţuri neg. Tel. 0755940848. (RR)
Vând la Doman porci 100-160
kg, de sacrificat, 9 lei/kg neg. Tel.
0720-264309. (RR)
Vând în Timi ş 2 c ă ţelu şe
mioritice, 1.5 luni, 100 € ambele. Tel.
0736-097252. (RR)
Vând la Mehadica o pereche de
cai, sau la schimb cu vaci. Tel. 0785888582. (RR)
Vând la Teregova vacă 2 ani şi 7
luni, la prima fătare de 2 luni, fără
viţel 2700 lei neg. Tel. 0255-260078.
Vând la Oradea Keyboard
Roland Axim, stare impecabilă, cu
husă, 500 € neg. Tel. 0766-476509.
Vând la Fârliug 9 purcei la 40 kg,
400 lei/buc; 7 purcei 25-30 kg, 300
lei/buc. Tel. 0727-883116. (RR)
Vând armă mixtă Sabatti calibru
20/3005, perfecta stare, arma Krupp
Lisa calibru 12, lunetă sudcoreeană, dispozitiv electronic de
reglare a lunetei, dispozitiv punct
luminos. Preţ 3000 € negociabil. Tel.
0745-438258.
Vând iapă negru roşcat grasă,
frumoasă, în jurul a 5-7 ani, în sat
Potoc la preţul de 2600 lei. Tel.
0733-156508.
Vând boiler pe curent, 80 l. Tel.
0748-406496, 0255-222550.
Vând fier de călcat Mureş şi tv
alb-negru Diamant 249 cu
diagonala de 61 cm. Tel. 0725744644, 0741-633690.
Vând tv color Vestel cu diagonala de 51 cm, cu telecomandă. Tel.
0725-744644, 0741-633690.
Vând aparat de făcut glicemia +
teste, în stare foarte bună. Tel.
0770-515588, 0737-575779.
Vând un aparat foto Smena 8M,
un aparat foto digital Ranger, un
radio pe baterii Mamaia 4, un radio
cu ceas Kosmodisk, o sursă de
220V, memorie DDR 256 MB şi
palete de mixer. Tel. 0725-744644,
0770-515588.
Vând tv color Philips cu diagonala de 51 cm, cu telecomandă. Tel.
0725-744644, 0741-633690.
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Vând porci la Caraşova, 140160 kg, preţ 10 lei/kg neg. Tel. 0746112240.
Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată, 300 lei; pat extensibil de
culoare vişinie, 500 lei; 2 mese de
bucătărie, 100 lei; 2 fotolii plus măsuţa, 300 lei neg; 3 scaune sufragerie, 40 lei/buc. Tel. 0747-832171.
Vând combină muzicală Philips
şi Universum, antenă satelit auto
completă digital, receptoare, dvd, tv
auto, laptop Apple, copiatoare
Epson, cd-uri muzică etc. Tel. 0726211340, 0772-215308.
Vând canapea, garnitură hol,
scaune pliante, set masă berărie, fotoliu electric, masă de perete, scaun
birou. Tel. 0726-211340..
Vând drujbă electrică, flex,
circular de mână, ferestrău, rindea
electrică, maşină de găurit, scule
fixe.Tel.0726-211340, 0770-215308
Vând frigider 60 litri, fripteuze,
radiatoare, ladă frigorifică, storcător,
feliator mezeluri, cazan 150 l, tacâmuri argintate, automat de pâine,
fierbător, oale şi cratiţe inox etc. Tel.
0726-211340, 0772-215305.
Vând mobilă veche şi tablouri.
Preţ f. mic. Tel. 0355-411785, 0747096075.
Vând telefon Samsung Digital,
160 lei; iPhone 3, 150 lei; Nokia, 50
lei; Nokia 6300, 100 lei, preţuri
negociabile. Tel. 0721-798604.

Auto-Moto-Velo
Vând în Caransebeş un Rover
414 pe benzină, motor 1.4, consum
5%, închidere centralizată, faruri
autoreglabile, oglinzi şi geamuri
electrice, volan reglabil, acte la zi,
înscris pe persoană fizică, taxa
nerecuperată, an 1997, 1500 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri şi capace noi, 14x60x185, 100
lei/buc. Tel. 0741-330588. (RR)
Vând în Reşiţa electromotor şi
anvelope pentru Dacia 1300. Tel.
0769-691017. (RR)
Vând în Reşiţa 4 cauciucuri de
vară 155x65x14, 250 lei neg; Opel
Agila, an 2004, climă, 86.000 km,
1000 cmc, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 2150 € neg; Ford
Focus turbo-diesel, 1800 cmc, an
2003, climă, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 3300 € neg. Tel.
0751-187503. (RR)
Vând remorcă cu 2 ro ţi,
semănătoare pe 4 rânduri, disc
pentru tractor U650, prăşitoare 4
rânduri. Tel. 0727-291553. (RR)
Vând la Vărădia 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, puţin rulate, 50
lei/buc. Tel. 0766-675612. (RR)

S.C. B.R. IBRASI S.R.L. societatea în insolvenţă, in
insolvency, en procedure colective prin lichidator judiciar S.C.P.
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licitaţie
publică cu strigare:
l Autoturism Daewoo Cielo Executive TF 19V, fabricat in 2002
Preţ pornire licitaţie
300 EURO+TVA
Pasul de licitaţie
100 EURO
Taxa participare
50 EURO
Taxa de participare la licitaţie se achita cu o zi înainte de data
când este stabilită şedinţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.
Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 50%
din preţul de evaluare.
Licitaţia va avea loc în data de 03.10.2014, ora 11 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul
Timiş. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri,
la ora 11, la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.
Bunul scos la vânzare poate fi vizualizat cu o programare
prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.
Debitoarea S.C. Lemn. Usc. Prodcom S.R.L., sediul social în
sat Feneş, comuna Armeniş, Mănăstirea Sf. Nectarie, Baraci 1, 2, 3,
4, jud. Caraş-Severin, Cod de identificare fiscală 22798095, număr
de ordine în Registrul Comerţului J11/1043/2007, prin lichidator
judiciar S.C.P. MIRIANA MIRCOV RELICONS S.P.R.L., cu sediul în
Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon: 0256-242823,
0745-599107 publică următoarea:

NOTIFICARE
În baza art. 109 alin. (1) şi alin. (2) din Legea 85/2006, anunţăm
toţi creditorii societăţilor în insolvenţă că:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor născute în cursul procedurii, este de 27.10.2014.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea
şi comunicarea tabelului suplimentar este 27.11.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate
împotriva creanţelor născute în cursul procedurii este 18.12.2014.
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor este 29.12.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 15.01.2015.
Pentru termenul de 15.01.2015 se citează:
l Groza Luca Calin Adalbert, cetăţean român, domiciliat în
municipiul Timişoara, str. Silistra, nr. 25, bl. A72, sc. C, ap. 2, jud.
Timiş, act de identitate tip CI seria TM nr. 192131 emis de Timişoara
la data de 03.04.2001, data naşterii 16.09.1956, în loc. Ciresa, CNP
1560916110640, în calitate de unic administrator.
Cererea de admitere a creanţei însoţită de documentele
justificative, în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului CaraşSeverin în dosar nr. 457/115/2014 , fiind timbrată corespunzător.

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

Abonamentele se pot face la factorii poştali din judeţ.
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.
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Vând la Sacu motocultor de 7
CP, pentru grădină, aproape nou,
350 € neg; scuter Honda Bali, motor
de 49, înscris, acte la zi, 300 € neg.
Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa Opel Astra
Combi, motor de 1.6 pe benzină,
înmatriculat, taxa nerecuperată. Tel.
0758-710137. (RR)
Vând la Oraviţa motocicletă de
teren motor 125, în stare foarte
bună, adusă recent din străinătate,
500 € neg; Ford Escort, an 1996,
motor 1.4 benzină, adusă recent,
stare foarte bună, 450 € neg; piese
pentru scutere; roată nouă pentru
maşină; redresor auto; piese pentru
tractor; preţuri neg. Tel. 0726839207. (RR)
Vând în Reşiţa Vw Golf 1.6
diesel, înmatriculat, taxe la zi, 700 €
neg; semiremorcă pentru autoturisme, 500 €; Dacia Solenza, an
2004, 70.000 km, maşină de garaj,
1500 € neg. Tel. 0757-311013. (RR)
Vând în Reşiţa Golf 4 recent
adus, toate dotările incluse, stare
foarte bună de funcţionare, 1800 €
neg. Tel. 0742-689399. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
BMW model 162 de 650 cmc,
culoare gri, an 1997, stare perfectă
de funcţionare, acte la zi, 2000 €.
Tel. 0746-323212. (RR)
Vând la Verendin Mercedes Vito
diesel, an 1999, înmatriculat, acte la
zi, 3200 € neg. Tel. 0720-592945.
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 la Caraşova greblă mecanică pentru întors fân, adaptabilă la
tractor; maşină semănat cartofi,
mecanică, pe două rânduri, cu
posibilitate de adaptare cu sape
pră şit şi îngropat; pr ă şitoare
mecanică pe 7 sau pe 5 rânduri;
plug cu 2 brazde din 3 cu defect;
Peugeot 309 funcţional, eventual
pentru dezmembrat, 350 €. Tel.
0255-232277, 0749-971068. (RR)
Vând la Bocşa maşină Hyundai,
16 valve, numere Bulgaria, 770 €.
Tel. 0755-042152. (RR)
Vând la Bocşa tractor International, 53 CP, înscris în circulaţie,
3200 € neg. Tel. 0742-992363,
0255-556239. (RR)
Cumpăr maşini avariate sau
neînmatriculate. Tel. 0741-631795.
Vând la Deta Volkswagen
Passat din 2002, motor 1.6
benzinar, 3800 € neg. Tel. 0745091895. (RR)

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile
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Vând 2 pluguri de arat, unu cu 2
brazde şi unu cu 3 brazde la preţul
de 2600 lei ambele, preţ negociabil
la faţa locului. Tel. 0764-007606.
Vând Fiat Stilo, a.f. 2001, motor
1,6 l, Euro 4, 107.000 km, maşină de
garaj, dotată full. Preţ 2.600 € neg.
Tel. 0745-974507, 0355-427855.
Vând Golf 3, a.f. 1997, 1,4 l. Preţ
800 € neg. Tel. 0736-088029.
Vând tractor U650 + remorcă,
2.800 € neg. Tel. 0736-088029.
Vând Dacia Nova a.f. 2000. Tel.
0726-237843.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la telefon
0318-110788.

Matrimoniale

Bărbat 30 ani, cu serviciu,
serios, doresc să cunosc o tânără
fără copii, maxim 35 ani, pentru
prietenie, căsătorie. Tel. 0725433684.
Doresc o prietenă de vârstă
apropiată, nu grasă, care are curajul
de a începe o relaţie. Eu 49; 1,62;
70, serios, curat, sensibil, sufletist.
Tel. 0727-150962.
Tânăr 38 ani, doresc o relaţie de
prietenie, eventual căsătorie, cu
doamnă până în 45 ani. Tel. 0749458991.
Domn 45 ani doreşte o prietenie
cu o persoană feminină cu scopul
întemeierii unei familii. Dacă doriţi
să aflaţi mai multe, sunaţi la 0049 15
757 617 476 - Germania.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Profesor de limba germană, ofer
meditaţii. Tel. 0727-199030. (RR)
Îngrijesc, în Reşiţa, tineri sau
bătrâni cu probleme grave de
sănătate (gradul 1). Tel. 0355805646, orele 20.30-22.30. (RR)
Caut o persoană pentru construit solar şi grădinărit, în Reşiţa,
salariu atractiv. Tel. 0740-850442.
Caut trei persoane doritoare să
meargă la Sf. Parascheva - Iaşi,
numai dus, transport cu autoturism,
preţ 100 lei de persoană. Plecarea
în data de 13 oct. ora 7,00 din
Reşiţa. Tel. 0723-788000.
Transport persoane Italia
România. Tel. 0763-760604.
Tractări auto şi transport utilaje
Reşiţa. Tel. 0741-631795.

Anunturi
,

Electrician, repar montez, instalaţii iluminat, prize, întrerupătoare,
schimb tablouri vechi de siguranţe
cu siguranţe automate etc. Tel.
0771-533291.
Instalator profesionist, montez
centrale termice de apartament,
robinete apa şi gaz, baterii apă, apometre, chiuvete, instalaţii henco şi
cupru, calorifere. Tel. 0728-813340.
Familie serioas ă, învă ţ ătoreducator, 53-58 ani, îngrijim
persoane în vârstă fără moştenitori.
Asigur ăm asisten ţ ă medicală,
îngrijire, afecţiune, respect, numai
persoane serioase. Tel. 0748841669.
Învăţătoare-educatoare, 53 ani,
cu experien ţa şi recomand ări
pregătesc elevi şcolari dup ăamiaza, la teme, educaţie, numai la
familii serioase. Tel. 0748-841669.
Primesc băiat în gazdă. Tel.
0729-115691.
Caut îngrijitoare pentru persoane cu handicap locomotor (inclusiv
noaptea). Ofer masă, cazare şi
salariu 700 lei lunar, inclusiv carte
de muncă dacă este cazul. Tel.
0355-412906.
Preiau asociaţii de proprietari în
administraţie. Tel. 0733-049775
Profesor de limba germană, ofer
meditaţii. Tel. 0727-199030. (RR)
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50 €.
La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.
Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezervări şi informaţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.
Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timişorii şi zboruri charter
din Timişoara în toată România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Informaţii şi rezervări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.
Repar tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Sap curat şi adâncesc fântâni
tradiţionale în zona Banatului de
Munte, seriozitate şi profesionalism.
Tel. 0755-776028.
Instructor licenţă germană, 60
de ore, 3 săptămâni, certificate în
limbile română şi germană. Reşiţa.
Tel. 0744-478467.
Îngrijesc, în Reşiţa, copii ce
merg la gr ădini ţ ă/ şcoal ă sau
bătrâni. Tel. 0355-804513.
Tund câini. Reşiţa, tel. 0786112763.

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.
Persoană de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei,
tel. 0751-486304 la orice oră.
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.
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Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi - rezultate
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin a organizat azi, 26 septembrie 2014, Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi. Întâlnirea dintre angajatori şi absolvenţi a avut loc la
Reşiţa, la Universitatea Eftimie Murgu .
Prezenţi la bursă au fost 24 agenţi economici, care au oferit
absolvenţilor şi persoanelor în căutarea unui loc de muncă un număr
de 42 locuri de muncă.
La fel ca şi anul trecut, şi la această ediţie, locurile de muncă au fost
variate, acoperind domenii diferite de activitate, cele mai multe fiind in
domeniul comerţului , serviciilor şi confecţiilor. Pentru persoanele cu
studii superioare au fost oferite posturi de inginer proiectant, inginer
vânzări şi inginer electrotehnic.
Situaţia detaliată a organizării Bursei locurilor de muncă pentru
absolvenţi din acest an este următoarea:
Nr. agenţi economici participanţi 16
Nr. locuri de muncă oferite
42
Nr. persoane participante
66
Nr. absolvenţi participanţi
39
Nr. absolvenţi selectaţi în vederea încadrării 13
Nr. absolvenţi încadraţi pe loc
3
Absolvenţii încadraţi în ziua Bursei au ocupat locuri de muncă de
muncitor necalificat.
Atât agenţii economici, cât şi absolvenţii au primit la bursă pliante şi
ziare care au conţinut informaţii referitoare la serviciile oferite , precum
şi facilităţile de care pot beneficia atât absolvenţii cât şi angajatorii,
dacă apelează la serviciile Agenţiei.
Locurile de muncă rămase vacante în urma Bursei vor putea fi
consultate la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de
Muncă din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17, precum şi la sediile
Agenţiilor locale din judeţ , unde vor fi emise repartiţii persoanelor ce
întrunesc condiţiile impuse de angajatori.
Isac Caius Sandu, Director executiv

Prisma s.r.l. angajează
Condiţii: studii adecvate.

- agent marketing
- secretar redacţie

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 01.10.2014
REŞIŢA: confecţioner articole din piele şi înlocuitori: 1; controlor
calitate: 1; inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la
cald: 1; lăcătuş mecanic: 1; muncitor necalificat în industria
confecţiilor: 1; operator la maşini-unelte cu comandă numerică: 1;
referent: 1; şef atelier în construcţii: 1; şofer autobuz: 1;
BOCŞA: asistent farmacist: 1; încărcător-descărcător: 1;
îngrijitor animale: 2; profesor în învăţământul gimnazial: 1;
vânzător: 1;
CARANSEBEŞ: ospătar (chelner): 1;
ORAVIŢA: confecţioner-asamblor articole din textile: 1; lucrător
comercial: 1; manipulant mărfuri: 1;
TOTAL JUDEŢ: 19

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Marius Paniti şi „Ucigătorul de dinozauri”
Marius Paniti, de profesie inginer chimist şi,
totodată, speolog amator în cadrul Clubului "Prusik", din
Timişoara a făcut o descoperire remarcabilă chiar în
judeţul nostru. Este vorba despre un corp extraterestru,
numit "Ucigaşul de dinozauri".
Corpul descoperit de Marius Paniti, într-o peşteră
din Caraş-Severin, este al celui mai mare asteroid care
a căzut vreodată pe pământ şi are o vechime de peste
60 de milioane de ani.
Asteroidul descoperit de către Marius Paniti a primit
chiar numele acestuia "ASTRID-PANITI".
Acesta a sosit pe pământ cu o viteza de mii de
kilometri pe oră şi având o temperatură de mii de grade
Celsius, la intrarea în atmosferă. Elementele uşor fuzibile de la suprafaţa sa s-au volatilizat iar corpul ceresc
devenit meteorit, s-a prăbuşit în apele Mării Tetis.
Descoperirea a avut loc în anul 2012 iar, potrivit lui

Marius Paniti, analizele chimice efectuate la NASA
asupra compuşilor acestuia au arătat că meteoritul este
format din roci condrite şi acondrite, cele mai vechi roci
care au existat vreodată în Univers.
Marius Paniti declara pentru presă că este vorba de
cea mai dură rocă ce intră la calitatea de pietre
preţioase, peste topaz şi sub rubin, smarald şi safir.
Acesta speră ca cei în măsură să aprecieze
descoperirea să facă ceva în acest sens şi să fie
promovată într-un fel sau altul această descoperire. Au
trecut 2 ani de la acest eveniment dar se pare că
lucrurile stagnează. Descoperitorul speră într-o
colaborare cu autorităţile şi poate că se va evidenţia
într-o oarecare măsură zona şi potenţialul ei.
Marius Paniti a făcut aceasta descoperire din
întâmplare. El s-a distanţat de colegii cu care pornise în
această aventură.

S-a oprit să bea apă dintr-o formaţiune carstică şi a
văzut multe pietre cu aspect de pietre semipreţioase,
gălbui, roşii, cenuşii, care contrastau cu formaţiunile
calcaroase din jur. Fiind specialist în mineralogie şi-a
dat seamă de importanţa descoperirii sale. El a reuşit să
smulgă din pereţii grotei şi câteva fragmente de
meteorit. Analizele au demonstrat natura silicatică a
rocii extraterestre, o rocă cu o duritate inexplicabilă.
Descoperirea a fost confirmata şi recunoscuta de
Muzeul de Mineralogie al Campaniei (Italia).
Analizele care au confirmat originea extraterestră a
rocii şi importanţa descoperirii au fost făcute de
laboratoarele Facultăţii de Chimie a UVT Timişoara, ale
Catedrei de Fizică a Universităţii de Vest Timişoara şi
ale Societăţii Pro Air Clean, societate românoelvaţiano-germană, specializată, printre altele, şi în
analize chimice.
Franţ Elena

Cazanele Dun@rii, un muzeu al geologiei P@mântului unic în Europa, de care turismul românesc profit@ prea pu]in
În perioada 26-27 septembrie 2014 Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în Trebuie doar respectate principiile şi criteriile de practicare a ecoturismului în zonele
cooperare cu Asociaţia Turism şi Agrement CAZANELE DUNĂRII din Dubova, au de protecţie integrală iar aceasta este treaba administraţiei parcului”.
realizat un eveniment de promovare a obiectivelor turistice din Clisura Dunării situate
Cu ocazia evenimentului au fost implicaţi în activităţi de monitorizarea a stării
pe teritoriul judeţului Mehedinţi şi Caraş-Severin, în zone aferente comunelor mediului din Clisura Dunării şi voluntari de la cele două ONG-uri.
Coronini, Şviniţa şi Dubova.
Pe parcursul celor două zile de întâlnire, reprezentanţii celor două ONG-uri au
realizat un seminar în cadrul căruia s-au identificat posibile răspunsuri la
nemulţumirile deţinătorilor de locaţii turistice din Clisura Dunării faţă de nivelul redus
de promovare prin politici publice a turismului din această zonă. Participanţii la
seminar au realizat tururi ale traseelor Ciucaru Mare, Golful Mraconia, cursul Dunării
în zona Cazanelor Mari şi malul Dunării, pe DN 57, între localităţile Coronini şi
Dubova. Concluzia prezentată în cadrul seminarului a fost că fabulosul patrimoniu
natural al zonei, în special elementele de peisaj, constituie elementul principal de
atracţie iar valoarea acestui patrimoniu poate fi considerată a fi peste valoarea medie
a unor brand-uri turistice consacrate ale României.
Clisura Dunării este însă puţin promovată pe bani publici de către autorităţile
centrale cu responsabilităţi în promovarea turismului în raport cu celelalte brand-uri
iar infrastructura de vizitare a obiectivelor turistice şi drumurile de acces în zonă sunt
de slabă calitate. „Umblând prin lume, am văzut uneori în marile aeroporturi sau la
sediile marilor agenţii turistice imagini ale Litoralului, Bucovinei şi Deltei Dunării, dar
nu am văzut niciunde, nici măcar în aeroportul de la Timişoara, o imagine a
Cazanelor Dunării văzută de pe Ciucaru Mare, adică de acolo de unde spectacolul
oferit de Cazane pare privit din Cer” a spus în timpul seminarului d-l Marin
Cărămizaru, preşedintele Asociaţia Turism şi Agrement CAZANELE DUNĂRII.
Tot cu această ocazie preşedintele GEC Nera, dl. Cornel Popovici Sturza, a spus
ca „existenţa Parcului Natural Porţile de Fier nu este o barieră în dezvoltarea
turismului din Clisura Dunării. Acesta este un parc natural iar regulamentul
activităţilor turistice şi de vizitare este mai flexibil decât în cazul parcurilor naţionale.

Joi/2 Octombrie

Vineri/3 Octombrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Prognoza meteo

+20ºC
+12ºC

Oraviţa +17ºC
+9ºC

pe următoarele

+20ºC
+11ºC

11 zile
Luni, 6 Octombrie

8

+21ºC
+12ºC

Reşiţa

+19ºC
+10ºC

Sâmb@t@/4 Octombrie
Timişoara

Caransebeş

+19ºC
+8ºC

Reşiţa

+18ºC
+8ºC

Oraviţa +15ºC
+6ºC

Miercuri, 8 Oct.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+20ºC
+6ºC

Caransebeş

+18ºC
+7ºC

Reşiţa

+18ºC
+7ºC

Joi, 9 Octombrie

+20ºC
+5 º C

Oraviţa +15ºC
+6 º C

Oraviţa +14ºC
+5 º C

+18ºC
+7ºC

Marţi, 7 Octombrie

Duminic@/5 Octombrie

+18ºC
+8ºC

Vineri, 10 Octombrie Sâmbătă, 11 Oct.

Duminică, 12 Oct.

Reşiţa

+15ºC/+6ºC

+15ºC/+8ºC

+16ºC/+0ºC

+18ºC/+11ºC

+19ºC/+8ºC

+11ºC/+3ºC

+10ºC/+4ºC

Timişoara

+19ºC/+8ºC

+20ºC/+9ºC

+20ºC/+8ºC

+19ºC/+7ºC

+19ºC/+7ºC

+17ºC/+4ºC

+16ºC/+6ºC
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