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cosmetice

Prezentarea oficială a
Programului

“Prima Maşină”

CU NOI PRINZI DE VESTE!

Vând teren agricol, livadă
ădure, situat lângă

ă în Dognecea, 2
camere, bucătărie, anexe, verandă,
grădină cu pomi fructiferi, aproape
de lac

ă în Dognecea,
2 camere, bucătărie, baie cu vană,
hol, canalizare proprie, gresie,
faian ă, teracotă, u ă metalică,
grădină, lângă Primărie. Pre

ă din cărămidă arsă cu 3
camere, baie, bucătărie, hol,
încălzire centrală, grădină cu pomi
fructiferi ă 2
camere, 2 garaje, baie, bucătărie,
grădină cu pomi, 26.000 € neg. Tel.
0737-274332. (RR)

Vând în Re

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

şi
p şoseaua
Reşi ş, pe drumul de la
punctul Crucea Roşie spre Deli-
neşti, la cca. 150 m. Pre

şi sta

ş

şi

şi vie, 33.000 € neg; cas

şi

şi schimbate,
situat la etajul 2, 25.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514. (RR)

ţa-Caransebe

ţ negociabil,
sub nivelul pieţei. Tel. 0770-515947,
0722-123422.

Vând cas

ţia auto. Preţ 16.000 €.
Tel. 0764-422757.

Vând urgent cas

ţ
ţ 18.000

€. Tel. 0255-236325.
Vând în Re ţa, zona Muncito-

resc, cas

ţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, buc

ţ

Vând cas

şina direct în curte, anexe,
gr

şi

şi

şi

şi

şoara plus diferen

şti cas

şi

şi

ă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faian ă, geamuri termopan, se intră
cu ma

ădină 1400 mp închisă cu gard,
curte, pomi fructiferi, 12.000 € neg
sau schimb cu garsonieră sau
apartament 2 camere în Re

ă, zona
Poli

ătă

ă 2 camere,
17.500 € neg. Tel. 0764-654307. (rr)

Vând în Re

ă

ă

ă cu
grădină. Tel. 0727-053607. (RR)

Vând în Re
ă mobilată, gresie,

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

Vând în Re
ă Pia

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

ţ

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

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

îmbun ţiri, în bloc cu 4 etaje,
17.300 € neg. Tel. 0722-440654,
0770-546568, 0355-405138. (RR)

Vând în Lupac cas

ţa, str. G.A.
Petculescu, zona Gara de Sud,
apartament 3 camere decomandat
confort 1 sporit, etaj 3/4, 80 mp utili,
toate utilit ţile, beci, bloc anvelopat,
36.500 € neg; în Re ţa, pe I.L.
Caragiale, apartament 2 camere, 56
mp, toate utilit ţile; sau schimb cu
Timi ţa. Tel. 0722-
688244. (RR)

Vând la Deze

ţa, pe Aleea Tinere-
tului, garsonier

ţ

ţa, peAleea Daliilor,
lâng ţa Nord, apartament 3
camere, central

Imobiliare
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Ofer spre închiriere, în Re

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

Vând în Secu o casă cu 4
camere, bucătărie, 2 coridoare, baie
cu hidrofor, termopane, gresie,
faian ă, grădină, construită din
cărămidă arsă, suprafa ă
1500 mp, 30.000 € neg. Tel. 0727-
883116, 0255-216061. (RR)

Vând casă în Ezeri
ă, are curte ădină,

20.000 € neg. Tel. 0255-235364. (rr)
Vând în

ădină, contoare monofazic
ă, 23.000 €

ădină,
alimentare apă, 12.000 €. Tel. 0721-
265980. (RR)

Vând o locuin ă pe str. Oltului,
cameră, bucătărie, teracote, etaj 1,
magazie lemne, mobilată ă
cu electrocasnice, 20.000 € neg.
Tel. 0748-6116 (RR)

Vând în Bodo, Timi ă veche
nelocuibilă cu 5000 mp grădină, la

ă, 12.000 € neg; tot
în Bodo, vând casă renovată cu 3
camere, bucătărie, baie, 450 mp
grădină, 28.000 € neg. Tel. 0723-
970540. (RR)

Vând în Gherteni ă
compusă din 3 camere, bucătărie,
hol închis, bucătărie de vară, anexe,
fântână în curte, grădină 1430 mp,
renovată, la 100 m de

ă, se poate ocupa
imediat după întocmirea actelor,
21.000 € neg. Tel. 0752-670944. (rr)

Vând în Re

ără îmbunătă

ătă
ă, termopane, gresie, faian ă,

40.000 €. Tel. 0730-653405. (RR)

şi

şi teras
şi utilat, 250 €/lun

ş, pe strada
principal şi gr

Şipet 2 case, una în
centru cu 5 camere, 3000 m
gr şi
trifazic, 2 contoare de ap
şi una cu 3 camere, 2000 m gr

şi dotat

ş, cas

şosea principal

ş cas

şosea şi
aproape de gar

şi

şi

ţa,
zona Victoria, apartament spaţiu
comercial, 2 intr

ţ
ţa total

ţ

ţa, zona Intim,
apartament 3 camere semideco-
mandat, f ţiri, 28.000 €.
Tel. 0724-477642. (RR)

Vând în Re ţa, pe Valea Doma-
nului, apartament 3 camere deco-
mandat, etaj 2/4, îmbun ţiri, cen-
tral ţ

Vând la Crivaia parcele de teren
la 11 €/mp

ă 1400 mp, 24 €/mp; în Crivaia
casă care în interior nu este împăr

ă în camere, în exterior este izola
tă, 45.000 € neg. Tel. 0722-631009.

Vând în Re ă,
parcele de teren pentru construc

ă curentă, 4 €/mp neg. Tel. 0727-
245233, 0770-307812. (RR)

Cumpăr garsonieră în Timi

ă, peste 30 mp.
Tel. 0730-685975. (RR)

Cumpăr un săla

ământ, 84 de ari,
1000 € neg. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând apartament 2 camere,
zona Luncă, suprafa ă utilă 74 mp,
multiple îmbunătă ăt
renovat, bloc de cărămidă, aparta-
mentul se află la parter, posibilită

ă conf. 1, deco-
mandat, etaj 2, boiler, convector,
balcon, baie cu vană, fără
îmbunătă ăstrelelor
5. Tel. 0721-678554.

şi 24 €/mp, cu drum de
acces; în Reşi

şi şi zona limitrof

şteie cu
ap

şoa-
ra, zona sala Olimpia sau Calea
Buziaşului, mobilat

ş în jurul Reşi

şi
şului, teren intravilan 1200 mp,

5 €/mp neg. Tel. 0355-808122. (RR)
Închiriez spa

ş, spre Herculane. Tel.
0733-161125. (RR)

Vând la Sacu p

ţa, pe str. Nera, par
cel

ţit

ţa
ţii

pensiuni, cabane sau hele

ţei.
Tel. 0757-773630. (RR)

Vând în Re ţa, pe Calea Caran-
sebe

ţiu comercial
amplasat pe E70 la 15 km de
Caransebe

ţ
ţiri, proasp

ţi
de privatizare. Tel. 0730-267222.

Vând garsonier

ţiri, 28 mp,Al.Alb

-

-
-

Vând în Gherteniş casă
compusă din 3 camere, bucătărie,
hol închis, bucătărie de vară, anexe,
fântână în curte, grădină 1400 mp,
se poate ocupa imediat după
întocmirea actelor, 20.000 €. Tel.
0737-565825. (RR)

Vând în Borlova casă veche de
100 ani cu 2 grădini, 40.000 € neg.
Tel. 0255-511641. (RR)

Persoană fizică cumpăr aparta-
ment 2-3 camere conf. 1 amenajat
sau nu, exclus turn. Tel. 0728-
813340.

Zilele Culturii Maghiare din Reşiţa
În perioada 5-11 octombrie se desfă ă a 9-a edi

ări culturale. Cu această ocazie s-au depus coroane de
flori la placa memorială a marelui poet maghiar Arany János din
Oravi ărătorilor ora

ări Theer Iosif

ă slujba a fost urmată de un scurt program artistic. Ziua s-a

încheiat la Casa de Cultură din Boc ă pregătită de
inimoasele Vincze-Jancsi Elisabeta ă o
re ă proprie), după care s-a cântat liber.

Pe 7 octombrie, la sediul Casei Maghiare de Cultură a avut loc
deschiderea festivă a Zilelor Culturii. Despre importan

ăugat gânduri frumoase dr. Ada Cruceanu Chisăli ă
ărit cu această ocazie

şoar

şi la monumentele dedicate ap şului Bocşa în
luptele cu habsburgii în 1848. La cimitirul din Bocşa s-a

şi cântece revolu
şi

şa cu o mas
şi Pal Maria (gulaş dup

şi perspectivele de viitor a vorbit preşedintele Balint
Mihai. Au ad şi
consilierul primarului Reşi

ţie a acestei
manifest

ţa
ţinut un

scurt program artistic (recit ţionare
interpretate de Grupul vocal Hóvirág din Re ţa), apoi la biserica
reformat

ţet

ţa
evenimentului

ţ
ţei. Asistenţa a urm

expozi

ă v a a v e a l o c
tradi ă rotundă
dedicată industriei re

ă
(Semenic-Grebla) veche de 110
ani. Vor participa oameni de
specialitate, istorici locali

ă o expozi

ă to r i de
asemenea obiecte valoroase le
vor prezenta publicului personal
fiecare. În a doua parte se vor
cân ta cân tece popu la re
maghiare din locurile de unde
provin soli

ări vor avea
loc la ora 17.

ţia fotografului amator
Toth Ioan.

Pe 9 octombrie tot la Casa
M a g h i a r

ţionala mas
ţene, de

data aceasta se va discuta
d e s p r e U z i n e l e d e a p

ţie de
artizanat popular maghiar unde
ma i mu l ţ i de ţ i n

şi

şi
hidraulicieni.

P e 11 o c t o m b r i e s e
organizeaz

ştii.
Ambele manifest



Prim

-

ăria Municipiului Re ă că la prima licita ă
pentru vânzarea unui teren, în suprafa ă de 22.315 mp, situat în Re

ă a fi
programată o nouă licita ă, la o dată ce va fi stabilită ulterior,
potrivit legii.

Totodată, nici la prima licita ă pentru scoaterea la vânzare a
firului de cupru, în cantitate de 12,7 tone, rezultat din scoaterea din
func

ă urmând a avea loc în data de 14
octombrie 2014, ora 14.

Ofertan ă înscrierii la
licita ă la data de 14 octombrie 2014, ora 12, la Registratura
„Direc

ărul de telefon 0255/212 483.

ă a blocurilor de locuin
ă a

finalizat evaluarea ofertelor, primite în cadrul procedurii de cerere de
ofertă, pentru achizi ărilor de eficientizare energetică a
celor 3 blocuri de locuin

ărilor a fost semnat în data de 25
septembrie 2014. Lucrările de eficientizare energetică a blocurilor de
locuin

ărilor, în cursul săptămânii 6-
10 octombrie 2014.

În cadrul Săptămânii Europene pentru Democra ă, edi
ă: îm

părtă ăria Municipiului Re

ă ă pe tema “Primar pentru o
zi/Consiliul Local al tinerilor”, prilej de a-

ă
ăriei Municipiului Re ă în data de 10

octombrie 2014.
În săptămâna 13-19 octombrie 2014, autorii eseurilor vor avea

ocazia de a petrece câteva ore la sediul Primăriei Reşiţa, ocupând
funcţiile onorifice de primar, viceprimar şi consilieri locali.
Totodată, autorii celor mai bune două eseuri vor participa, în perioada
13 - 16 noiembrie, alături de un cadru didactic, la cea de-a VI-a ediţie a
săptămânii „CAEN INTERNAŢIONAL”, desfăşurată la Caen, Franţa.

şi
şi

şi casarea „Re

şi Privat al
Municipiului Reşi

şi
Privat al Municipiului Reşi

şi 20, Municipiul Reşi

şi 20, vor fi demarate, în
urma emiterii ordinului de începere a lucr

şire experien şi

şi francez
şi pune în valoare creativitatea

şi dorin
şi

ţa informeaz ţie public
ţ ţa,

pe Bd. Republicii nr. 29, nu s-a prezentat niciun ofertant. Urmeaz
ţie public

ţie public

ţiune ţea contact tramvai”, nu s-a prezentat niciun
ofertant, a doua licitaţie public

ţii interesaţi vor depune documentaţia necesar
ţie pân

ţiei pentru Administrarea Domeniului Public
ţa”, str. Petru Maior nr. 2 (Bloc 800), etaj I.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute personal de la sediul
Serviciului Public - „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public

ţa” (str. Petru Maior nr. 2, Bloc 800, etaj III)
sau la num

În cadrul proiectului „Reabilitare blocuri ‹‹Program Operaţional
Regional pentru Domeniul Major de Intervenţie 1.2 - Sprijinirea
investiţiilor în eficienţa energetic ţe››, str.
I.L.Caragiale nr. 18, 19 ţa”, administraţia local

ţionarea lucr
ţe, în conformitate cu prevederile legale.

Contractul de execuţie a lucr

ţe, situate pe str. I.L.Caragiale nr. 18, 19

ţie Local ţia
2014, 13 - 19 octombrie 2014, pe tema „Democraţia participativ

ţe, propuneri, decizii”, Prim ţa
va organiza acţiunea “Primar pentru o zi/Consiliul Local al tinerilor”.

În cadrul acţiunii, elevii, cu vârste cuprinse între 14-18 ani, vor
redacta un eseu în limbile român

ţa de implicare în viaţa comunit ţii. Cele mai bune trei eseuri
vor fi transmise Prim ţa pân

Biroul de presă
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Într-o conferinţă de presă conducerea Federaţiei Judeţene de Fotbal a prezentat părţile pozitive ale
fotbalului din judeţ dar şi lipsurile cu care se confruntă fotbalul cărăşan. Punctlul central al discuţiei s-a axat
pe violenţa în fotbalul din judeţ şi coruperea arbitrilor. Partile pozitive pa care noua conducere a AJF Caras-
Severin le-a realizat pana in prezent este faptul ca asociaţia pe care o conduce ocupă locul trei ca şi număr
de echipe la copii şi juniori, dupăAJF Cluj şi dupăAJF Timiş, depăşind o serie de asociaţii de fotbal cu tradiţie
în fotbalul juvenil la nivel naţional.AJF CS a fost primul din ţară care a iniţiat un campionat de Fotbal în Sală,
campionat care a adus Muncitorul Reşiţa în Liga Naţională. O altă realizare o reprezintă creşterea
numărului de echipe de juniori, de la 9, în ediţia 2013-2014, la 14 echipe în ediţia actuală, 2014-2015.

Un prim punct negativ prezentat de catre presedintele AJF CS, ar fi numărul mic de arbitrii în judeţ
datorat lipsei de interes a tinerilor pentru arbitraj. S-a adus în discuţie cazul arbitrului Ilie Ciocoi care s-a
autodenunţat la Comisia Judeţeană deArbitri Caraş-Severin că a arbitrat în favoarea echipei Viitorul Vrani şi
împotriva echipei AS Ramna, într-o partidă din Liga a 5-a. Observatorul Marius Popescu i-a cerut lui Ciocoi
să arbitreze astfel şi Viitorul Vrani să câştige, de frică să nu ia bătaie de la suporterii echipei din Vrani, acesta
a facut cum i s-a spus. Echipa din Vrani a câştigat meciul cu 1-0, iar Ilie Ciocoi s-a autodenunţat. În urma
autodenunţului, Ilie Ciocoi a fost suspendat din arbitraj. De la acest episod au inceput sa curga si alte
acuzatii de luare de spaga. ( Fran )Elena ţ

Fostul ministru al Educatiei, Ecaterina Andronescu s-a intalnit cu dascalii caraseni. Proiectele sunt
sansa invatamantului. Peste 100 de dascăli s-au adunat la sediul PSD din Resita pentru a purta discuţii cu
fostul ministru. Obiectivele pe care aceasta le-a prezentat dascalolor s-au axat pe revigorarea
invatamantului romanesc. Un punct de plecare subliniat de catre Andronescu a fost cel al importanţei
accesării fondurilor europene. De asemenea s-a discutat despre atenuarea abandonului scolar, fenomen
incurajat de Guvernul Boc prin închiderea a 2.000 de şcoli dar pe care, a precizat omul politic, Guvernul
Ponta incearca sa-l atenueze prin acordarea sumelor necesare cumpărării a 1.200 de microbuze. De
asemenea, fonduri importante s-au mai alocat pentru construirea campusurilor şcolare, însă cel din
Bozovici a ratat finanţarea din acest ciclu bugetar pentru ca n-a depus actele în timp util.

Periplul prin judet al fostului ministru al Eductiei a continuat la Anina. Cadrele didactice de aici au ridicat
problema programelor stufoase si a problemelor cu care se confrunta copiii a caror parinti sunt plecati in
strainatate. Soliutiile ofeite de fostul ministru al Educatiei s-au axat pe realizarea de proiecte cu finantare
europeana si crearea sistemului after-school. O concluie a intalnirii a fost aceea ca proiectele sunt sansa
invatamantului. ( Fran )Elena ţ

Centrul "Casa noastră" din Zăgujeni are o faţă nouă prin
implicarea Consiliului Judeţean. Printr-un proiect pe fonduri
europene s-a reailitat Centrul "Casa noastră"de la Zăgujeni.
Acesta găzduieşte un număr de 43 de copii cu vârste cuprinse
între 4 şi 19 ani, din întreg judeţul.Aceasta reabilitare aconstat
in largirea spatiilor care s-au mărit şi modernizat, iar copii
locuiesc acum câte 2 sau 3 în camere. Sunt repartizaţi pe 4
module, pe grupe de vârste. Fiecare modul are dormitoare
proprii, băi noi, sală de studiu şi club de joacă. Deşi în prezent
aici sunt găzduiţi 43 de copii, capacitatea Centrului este de
maxim 50 de copii iar la finalul lucrărilor va creşte la 60 de
copii, a precizat Ionela Seracin, şeful Centrului.

Centrul are, pe lângă cele 4 module, cabinet medical,
spălătorie, magazii, bucătărie şi sală de mese realizate după
normele europene.

Această investiţie s-a ridicat la suma de 5,4 milioane de lei
din care 3 milioane de lei au fost obţinuţi prin Programul
Operaţional Regional, pe fonduri europene, iar 1,4 milioane
de lei sunt din fonduri guvernamentale, ale Ministerului
Muncii. Participarea Consiliului Judeţean a fost doar de 180
de mii de lei, după cum a declarat chiar Sorin Frunzăverde,
preşedintele administraţiei judeţene. ( Fran )Elena ţ

Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin a
finalizat triajul epidemiologic efectuat la reluarea cursurilor după
vacanţa de vară, pentru anul şcolar 2014 2015.

În cadrul controlului inspectorilor de sănătate publică
desfăşurate la nivelul unităţilor şcolare: creşe, grădiniţe, centre de
plasament, şcoli gimnaziale şi primare, licee, şcoli profesionale şi
de ucenici, şcoli de arte şi meserii, precum şi şcoli speciale, atât în
mediul urban cât şi în cel rural, reprezentanţii DSP au examinat
39.737 de copii, din 43.494 înscrişi. În acest context au fost
depistate 400 de cazuri de afecţiuni cu caracter epidemiologic. Din
acestea, au fost identificate 24 de cazuri de BDA (Boală Diareică
Acută), 82 de angine, 63 de boli infecţioase din diverse categorii,
cinci cazuri de scabie, 137 de pediculoză, 82 de micoze, şapte
cazuri de boli parazitare. În urma recontrolului, nu a mai fost
identificat niciun caz de scabie iar în ce priveşte pediculoza,
inspectorii de sănătate publică au mai identificat nouă cazuri.

-

Compartimentul de relaţii publice

Naivitatea costă!
„Fiul dumneavoastră a avut un accident în urma

căruia o feti ă a murit. Pentru a vă salva fiul trebuie să
depune

ă profite de
naivitatea oamenilor pentru a-

ă
identifice suspec ă ancheta necesită timp până
la recuperarea prejudiciului.

Poli ă ă nu se lase
u ăcăli ă primesc un asemenea apel să
sesizeze Poli ă 112,
fie la cea mai apropiată unitate de poli

ă î
ă întrebe suspectul detalii cunoscute doar de

victimă
ă metodă de în ăciune o reprezintă

prezentarea unor persoane, sub o altă identitate, la
u ă

ă

ă care pretinde că reprezintă o anumită
institu ă fie în măsură să vă prezinte o
legitima ă ave

ă clarifica ă persoanele în cauză au fost
trimise sau nu de institu ă;

ac ă
ă din timp
ă ă astfel de servicii sunt

înso

ă, nici măcar pentru produse
oferite gratuit, „comercian ă;

manifesta ă când diverse persoane
încearcă să vă convingă să achizi

ă, sub pretextul că au fost
trimise la dumneavoastră de rude sau cunoscu

ătorii ambulan ă de multe ori, în
spatele acestor tenta

ăciune.

ţ
ţi suma de ...într-un cont...” - sunt cuvintele

unui infractor care nu dore

ţului Cara
ţiuni sesizate Poliţiei. Pe

baza probelor existente, poliţi
ţii, îns

ţi ţia cet ţenilor s
ţi, iar dac

ţia, fie prin apelul unic de urgenţ
ţie. De

asemenea s

ţenilor pentru a le oferi produse la preţuri
foarte mici sau servicii de dezinsecţie ori reparaţii la
instalaţia de gaz, curent etc.

Într-un astfel de caz este bine s ţineţi cont de
câteva sfaturi simple

în primul rând solicitaţi o legitimaţie! Orice
persoan

ţie trebuie s
ţie iar dac ţi dubii refuzaţi colaborarea

pân ţi dac
ţia în cauz

ţiunile de deratizare desf
ţ ţii

societ ţilor care presteaz
ţiţi de administratorul sau pre ţiei

de locatari/proprietari;
nu invitaţi niciodat

ţi” ambulanţi în cas

ţi vigilenţ
ţionaţi produse pe

care le comercializeaz
ţi;

fiţi foarte atenţi la oferte „speciale” pe care vi le
fac vânz ţi, pentru c

ţii se poate ascunde o
încercare de în

şte decât s
şi rotunji veniturile

simplu şi uşor.
În acest an, pe raza jude ş-Severin au

fost câteva astfel de infrac
ştii reuşesc s

ştii atrag aten
şor p

şi sune rudele implicate (fiul, fiica) şi
s

şi rudele acesteia.
O alt şel

şa cet

şurate în imobile se
anun şi de obicei reprezentan

şedintele asocia

şel

:
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Inspec]ia de s@n@tate public@
a unit@]ilor }colare

Violenţă şi corupţie în fotbalul cărăşan

Ecaterina Andronescu s-a nt lnit cu
dasc lii c r eni

î â
ă ă ăş

Centrul "Casa noastră"
din Zăgujeni



ROMÂNIA
JUDE
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INSPECTOR
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SERVICIUL PUBLIC DE ASISTEN ŞA

Str. 1 Decembrie 1918, nr.3
Tel./Fax 0355/566612

COD FISCAL: 15175086
Nr.4982/07.10.2014

Ă SOCIALĂ BOC

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

INSPECTOR

REFERENT

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
PUBLICAŢIE

În baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicat

ţionarilor publici, cu modific

ţat ţia Naţional ţionarilor Publici, Serviciul Public de
Asistenţ

ţii publice de execuţie

ă în 2007 cu modificările ările ulterioare ărârii
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea

ările
ările ulterioare, cât
ă Agen ă a Func
ă Socială Boc ă concursuri pentru ocuparea

următoarelor func

şi complet şi a Hot

şi dezvoltarea carierei func şi
complet şi adresa nr. 4774/25.09.2014 prin care a fost
înştiin

şa organizeaz

, grad profesional principal, studii superioare de lung
ţ

ţ
ţie Public

ţ
ţie Public

ţ
ţie Public

ţ
ţie Public

ă
durată absolvite cu diploma de licen ă sau echivalent în domeniul
Economic, vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor.

, grad profesional asistent, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licen ă sau echivalent în domeniul
Administra ă, vechime minim un an în specialitatea studiilor.

, grad profesional debutant, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licen ă sau echivalent în domeniul
Administra ă.

, grad profesional asistent, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licen ă sau echivalent în domeniul
Administra ă, vechime minim un an în specialitatea studiilor.

, grad profesional debutant, studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licen ă sau echivalent în domeniul
Administra ă.

, grad profesional debutant, studii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat.

Concursurile se organizează la sediul Serviciului Public de Asistenţă
Socială Bocşa, în data de , ora 10.00 şi ora 12.00 - proba
scrisă şi în data de , ora 10.00 şi ora 12.00 - interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, din data de
17.10.2014 pana in data de 06.11.2014.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008
cu modificările ulterioare.

opia actului de identitate,
formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de organizator),
copie diplomă de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor

specializări,
copia carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care atestă

vechimea în muncă şi specialitate,
cazier judiciar,
adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare,
copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau

după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă,
declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu

a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de

documentele originale sau în copii legalizate.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de

Asistenţă Socială Bocşa şi la telefon 0355/566612.

ŞEF SERVICIU,
IOVANOV EMANUELA

11.11.2014
13.11.2014
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Vând/schimb apartament 2 ca-
mere, termopane, podele, faianţ

ţie pentru central
ţ

16.500 € sau schimb cu 3 camere.
Tel. 0740-520382.

ţial, etaj 2, zona Lunc
ţii Eftimie Murgu.

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

ă,
gresie, instala ă
termică, u ă metalică, etaj 2/4, pre

ă, în
spatele Facultă

ş

Vând apartament 2 camere,
confort 1, nedecomandat, renovat
par

Vând apartament 2 camere zo-
na Intim, renovat recent, cu pivni ă,
izolat interior-exterior

ă încorporat nou de bucătărie,
centrală nouă, u

ţ
şi mobilier cu

plit
şi noi, totul nou. Tel.

0722-632315.
Vând apartament 3 camere

decomandat, 2 balcoane, 2 b

şi
ş

ş

şi

şor neg. Tel. 0737-962553.
Vând în V

ştit

şor neg. Tel. 0737-
962553.

Vând teren pe Calea Caranse
beşului, km 3, front stradal. Tel.
0255-233113.

Vând cas
ş. 5 camere,

buc

şi

şi schimbate,
situat la etajul 2, 25.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0355-421514.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, izolat termic, cu central şi
schimbate, gresie, faian

şi buc

şi

şoarei, 6000 mp. Tel.
0737-870252.

şi pân

şi
ş

şi şului nr. 9.
Tel. 0747-059557.

Vând garsonier
ş
şi schimbate, pre

ăi,
utilat, gresie, faian ă, podele, izolat
ext+int. Pre

ărămidă, etajul 4/4 acoperi ă,
izolat, posibilitate de mansardare,
zugrăvit, centrală proprie, rulouri la
geamuri, 1 baie, 1 debara, u ă
antiefrac

ă, universitate, 70 mp. Pre

ă, str.
George Enescu, apartament ultra
lux, 3 camere decomandat stil
studio-penthouse. 80 mp + boxă 8,5
mp. Toate finisajele de cea mai
înaltă calitate. Condi ă.
Complet mobilat, la cheie. 39.900 €
u

ăliug casă ărănească,
zonă centrală pe strada lăturalnică,
foarte lini ă, cu curte/grădină
mare, cu vedere la pădure/râu, 3
camere, baie, bucătărie, magazie.
Aprox. 110 mp pe o suprafa ă de
teren 690 mp. Recent renovată, cu
detalii originale men

ă în stil
clasic. 54.900 € u

ă mare, frumoasă, în
Clopodia, jud. Timi

ătărie, coridor mare, gresie,
curte mare, grădină mare. Tel. 0745-
518951.

Vând în Re

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

ă, u
ă, parchet,

podele laminate ătărie mobi-
lată la comandă. Tel. 0770-538111,
0745-932492.

Vând în Re ă, b-
dul A.I. Cuza bl. 32, sc. 3, parter,
apartament 2 camere decoman-
date, suprafa ă 60 mp, la bloc din
cărămidă. Pre

ădure (lemne de
foc). Tel. 0734-155412.

Vând teren lângă mănăstirea de
pe Calea Timi

ă sau schimb cu
apartament 3-4 camere la bloc +
diferen ă. Bloc cu lift ă la etajul
4. Tel. 0746-391733.

Vând casă, zona Muncitoresc,
lângă Forumul German, 6 camere,
curte, grădină. Tel. 0752-562526
după ora 16.

ă
metalică, izolat, 28.000 € neg. Tel.
0752-538417, 0745-538417.

Vând casă 4 camere, curte,
încălzire centrală, termopane, garaj,
Re

ă 37 mp,
îmbunătă ă metalică, geamuri
termopan, u

ţ
ţ negociabil. Tel. 0744-

122543.
Apartament 3 camere Moroasa,

Re ţa, semidecomandat, în bloc de
c ţigl

ţie, aproape de Centru,
piaţ ţ
25.000 €. Tel. 0726-994547.

Vând în Re ţa, zona Lunc

ţie excelent

ţ

ţ

ţinute sau
reabilitate. Complet mobilat

-

ţa, Micro 1, Aleea
Roman, apartament decomandat 2
camere, confort 1, buc

ţ

ţ

ţa, zona Lunc

ţ
ţ neg. Tel. 0720-

311810.
Vând 1 ha de p

ţ

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

ţa, Stavila, str. Cara

ţiri, u
ţ

negociabil. Tel. 0785-463898.

Vând cas

ImobiliarePreavizul la concediere. Aspecte practice 2014
Pentru angajator, este esential sa cunoasca si sa respecte toate

cerintele legale cu privire la acordarea preavizului la concediere.
Ignorarea unui element minor poate duce la anularea de catre instanta
a intregii proceduri de concediere, chiar daca toate celelalte aspecte
legale ale procedurii au fost intrutotul respectate.

Anularea deciziei de concediere pentru incalcarea dispozitiilor cu
privire la preaviz (sau din orice alt motiv) genereaza pentru angajator o
povara financiara enorma, deoarece acesta va trebui sa plateasca
salariatului concediat valoarea majorata, indexata si actualizata a
drepturilor salariale aferente perioadei cuprinse intre data concedierii
si finalizarea procesului, adica va trebui sa il plateasca pe salariat
pentru o perioada in care acesta nu i-a prestat activitate. Mai mult,
anularea deciziei de concediere il poate intoarce pe angajator in
punctul din care a plecat deoarece, in masura in care salariatul
concediat a solicitat instantei si reintegrarea, angajatorul va trebui sa il
primeasca din nou la munca.

Cui se acorda preavizul? Trebuie stiut ca preavizul nu se acorda
oricarui salariat care urmeaza sa fie concediat, ci se acorda numai: (i)
salariatilor concediati pentru necorespundere profesionala; (ii)
salariatilor concediati pentru inaptitudine fizica si/sau psihica si (iii)
salariatilor concediati (individual sau colectiv), prin desfiintarea
postului, pentru motive care nu tin de persoana lor. Salariatul concediat
disciplinar nu beneficiaza de preaviz.

Cum se acorda preavizul? Codul Muncii prevede ca decizia de
concediere trebuie sa cuprinda durata preavizului, de unde reiese ca
preavizul se acorda prin decizia de concediere.

In practica, insa, multi angajatori acorda mai intai, o notificare de
preaviz, urmand ca abia la sfarsitul preavizului sa emita decizia de
concediere. O asemenea abordare este posibila (chiar daca nu e
reglementata legal) si nu atrage nulitatea deciziei de concediere,
deoarece il avantajeaza pe salariat, insa, din punct de vedere practic, il
dezavantajeaza pe angajator (vezi aici de ce).

Cu privire la maniera in care termenul de preaviz trebuie precizat in
notificarea de preaviz/decizia de concediere, practica instantelor nu
este unitara; astfel, unele instante considera ca este suficient sa se
mentioneze durata efectiva a preavizului, fara indicarea datei de
inceput si de sfarsit, in timp ce alte instante apreciaza ca este necesara
si precizarea acestor elemente.

Referitor la aceasta problema, trebuie avut in vedere ca sunt situatii
in care, mentionarea anticipata a datei de incepere si de sfarsit al
preavizului nu este posibila practic (ex. atunci cand comunicarea
preavizului se face prin scrisoare recomandata, nu se poate sti dinainte
cu exactitudine data la care salariatul va primi efectiv decizia si deci data
de la care incepe sa curga preavizul ori, atunci cand pe parcursul prea-
vizului intervin una sau mai multe cauze de suspendare, termenul de
preaviz se prelungeste in mod corespunzator, in functie de durata aces-
tor suspendari, care nu poate fi, de asemenea, anticipata de angajator.

Despre termenul de preaviz acordat la concediere, mai trebuie
stiut:

Exceptie de la obligatia de a acorda termenul de preaviz face
situatia cand salariatul este concediat pe parcursul sau in ultima zi a
perioadei de proba cand salariatul nu va mai beneficia de un termen de
preaviz.

Astfel, potrivit Codului Muncii, „Salariatii nu pot renunta la drepturile
ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se
urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau
limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate”.

Atentie: O astfel de interdictie este fireasca pentru protectia
salariatului in raporturile de munca unde angajatorul se afla
intotdeauna pe o pozitie de forta, pozitie din care ar avea posibilitatea
sa „impuna” salariatului semnarea unei conventii prin care acesta sa
renunte la drepturile sale.

Desi exista opinii in sensul ca renuntarea la termenul de preaviz
este interzisa daca se face in mod anticipat, insa nu si daca se face du-
pa ce salariatului i-a fost comunicata decizia de concediere, nu putem fi
de acord cu acestea, intrucat ratiunea interdictiei legale, mentionata
mai sus, subzista, cu atat mai mult, in aceste cazuri. Adica, angajatorul
ar fi cu atat mai interesat ca salariatul sa renunte la preaviz atunci cand
concedierea acestuia este iminenta, decat atunci cand ar stabili o astfel
de renuntare, numai de principiu (spre ex., la inceputul contractului de
munca), fara sa fie sigur ca vreodata va avea loc o concediere.

In prezent, durata minima legala a termenului de preaviz la
concediere este de 20 de zile lucratoare, indiferent de tipul pozitiei
(executie/conducere) pe care salariatul vizat o ocupa in unitate.

Daca o durata mai mare decat cele 20 de zile lucratoare obligatorii
este prevazuta prin contractul individual de munca al salariatului,
printr-un contract colectiv de munca aplicabil angajatorului sau prin
regulamentul intern al angajatorului, aceasta va prevala fata de
termenul minim legal (un preaviz mai mare fiind in favoarea salaria-
tului) si, deci, va trebui respectata de angajatorul care concediaza.

de toate drepturile pe
care le are in baza raportului sau de munca. Aceste drepturi pot fi:
salariul, vechimea in munca si altele.

In multe cazuri, angajatorul se simte mai confortabil ca, odata ce ii
comunica salariatului preavizul, acesta sa nu mai vina la munca,
gandindu-se ca, avand cunostinta de concedierea sa, salariatul poate
fi intrigat, perturband bunul mers al lucrurilor in unitate. Varianta
trimiterii acasa a salariatului pe perioada preavizului este posibila, cu
conditia, insa, ca (1) salariatului sa i se mentina in vigoare contractul de
munca pe durata preavizului, deci practic, in aceasta perioada,
salariatul sa beneficieze de toate drepturile pe care i le confera statutul
sau de „inca salariat” in cadrul unitatii (salariu, vechime in munca etc.)
si (2) sa nu existe o solicitare explicita din partea salariatului cum ca ar
dori, totusi, sa vina la munca in toata aceasta perioada (desi are
posibilitatea sa nu o faca, bucurandu-se de aceleasi avantaje); in cazul
unei solicitari explicite din partea salariatului ca doreste sa vina la
munca pe durata preavizului (chiar daca ar avea posibilitatea sa stea
acasa si sa fie platit), angajatorul nu ar avea argumente legale pentru

1) ...ca este, in principiu, obligatoriu

2) ...ca salariatul nu poate renunta la el

3) ...ca are o durata minima stabilita de lege

4) ...ca pe durata sa angajatul beneficiaza

a-i respinge o astfel de solicitare.
in baza dispozitiilor legale

actuale, dreptul la un program redus de lucru pentru a-si cauta un alt loc
de munca.

Reducerea programului de lucru pe perioada preavizului era
posibila, la jumatate de norma (4h/zi), in baza contractului colectiv de
munca unic la nivel national, contract care, insa, astazi nu mai exista.
Cu toate acestea, programul de lucru poate fi redus pe perioada
preavizului daca, prevederile acestui contract colectiv la nivel national
au fost preluate in alte contracte colective de munca la niveluri
inferioare aplicabile angajatorilor, in contractul individual de munca al
salariatului ori in regulamentul intern.

in situatia in care intervine una din cauzele
legale de suspendare a contractul de munca.

De stiut: In caz de suspendare, implinirea termenului de preaviz si,
implicit, incetarea efectiva a contractului de munca se va prelungi cu
durata suspendarii.

Nu confundati preavizul la concediere cu preavizul la demisie!
In niciun caz nu trebuie confundat termenul de preaviz acordat de

angajator salariatului, la concediere, cu termenul de preaviz acordat de
salariat angajatorului, la demisie, deoarece acestea sunt complet
diferite, atat din perspectiva duratei, cat si din perspectiva naturii lor
juridice; astfel: preavizul la concediere are rolul de a proteja salariatul
de o concediere intempestiva, in timp ce preavizul la demisie protejea-
za angajatorul de o demisie intempestiva salariatul concediat nu poate
renunta la dreptul sau de preaviz, in schimb, angajatorul poate renunta,
partial sau total, la preavizul ce ii este acordat de salariatul care
demisioneaza termenul de preaviz prevazut de lege in cazul
concedierii reprezinta o limita minima, in timp ce termenul de preaviz
pe care legea il prevede in cazul demisiei, reprezinta o limita maxima
preavizul la concediere are aceeasi durata legala pentru toti salariatii
(min. 20 de zile lucratoare), in timp ce preavizul la demisie difera dupa
cum salariatul are o functie de conducere (max. 45 de zile calenda-
ristice) sau o functie de executie (max. 30 de zile calendaristice).

5) ...ca pe durata sa, angajatul nu are,

6)...ca se suspenda

Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS tel. 0745-150894
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ineri, 3 octombrie, a început campania electoral
Programul Prima cas

Senatul, prima camer
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a efectuat o vizit

Ziua Na
La Drobeta Turnu Severin a fost inaugurat

un consulat onorific ungar În poligonul de la Smârdan se desf

V ţiale din 2 noiembrie, campanie care se va încheia pe 1 noiembrie ora 7:00

ţelor Publice ţenilor români a c
Ţinutul Herţa

ţional ţional ţinut pe 9
octombrie în România, dedicat comemor

ţiul multinaţional “Danube Express”, la care particip

ă pentru alegerile preziden
ă va fi extins ăinătate, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern postat pe site-ul Ministerului

Finan ă sesizată, a aprobat proiectul de Lege privind despăgubirile acordate cetă ăror imobile au fost
abandonate în Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau ă cu un caracter privat la Cotroceni,
a informat ă al oficiului prim-ministrului ungar ă de Comemorare a Holocaustului este un eveniment na

ării victimelor Holocaustului
ă ă exerci ă militari români, britanici

ă ă

şi pentru românii care locuiesc în str

şeful biroului de pres
şi rolului României în acest episod al istoriei

şoar şi
americani din diferite arme cum ar fi tancuri, infanterie, cercetare, artilerie terestr şi antiaerian
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H.G. nr. 700/2014 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici şi declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor proprietate privat

şi

şi ai
înv

şi Administra

şi urm

şi Dezvolt

şi dezvolt

şi a modelului de cerere pentru acordarea
ajutoarelor na

şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice
pentru produc şi de carne de vit şi produ-
c şi de carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate, în anul 2014 (M.O. nr. 625 din 26.08.2014)

Ordinul Ministerului Economiei nr. 782/2014 privind
modificarea Ordinului ministrului delegat pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr.
473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare
a Programului de dezvoltare şi modernizare a activit

şi serviciilor de pia

şi facilitarea accesului la finan

şi mijlocii, a Programului
na şteşugurilor şi
artizanatului şi a Programului na

şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de
afaceri (M.O. nr. 626 din 27.08.2014)

Hot

şi Consemna

şi funda

şi Persoanelor
Vârstnice, în anul 2013, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven

şi funda
şi administreaz

şi stabilirea datelor necesare

înregistr

şi de O.
şi cercet

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

ianuarie-31 decembrie 2013 (M.O. nr. 631 din 28.08.2014)
H.G. nr. 714/2014 privind suplimentarea bugetului

Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea
Na

şi faunei s

şi Publicitate
Imobiliar

şi arond
şi publicitate imobiliar

ă care constituie
coridorul de expropriere al obiectivului de investi

ării ini
ă anterior datei de 1 ianuarie 2007,

pentru absolven ă ământului postliceal
ă ământului superior (M.O. nr. 624 din 26.08.2014)
Ministerul Dezvoltării Regionale

ă "Cod de
practică privind executarea ărirea execu ărilor
de zidărie", indicativ NE 036-2014 din 06.08.2014 (M.O. nr.
624bis din 26.08.2014)

Ordinul Ministerului Agriculturii ării Rurale nr.
1321/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul agriculturii ării rurale, nr.
573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a
condi

ă

ătorii de lapte ă
ătorii de lapte

ă
ă, a

Programului pentru dezvoltarea abilită

ărârea Camerei Consultan

ă

G. nr.
156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii

ării de autoturisme
(M.O. nr. 630 din 28.08.2014)

Primărie - Lista asocia ărora li s-au
acordat subven

ă,
care înfiin ă ă unită ă
socială, din 28.08.2014 (M.O. nr. 630 din 28.08.2014)

Ordinul Ministerului Sănătă
ănătă

ă

ării unei persoane pentru atribuirea codului unic
de înregistrare laAgen ă de Transplant (M.O. nr.
631 din 28.08.2014)

H.G. nr. 723/2014 privind suplimentarea bugetului
Ministerului Educa

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

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

ă pentru Protec
ăzute de O. G. nr. 71/2009 privind

plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din
sectorul bugetar (M.O. nr. 631 din 28.08.2014)

O.G. nr. 20/2014 pentru modificarea O. G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei ălbatice (M.O. nr.
632 din 29.08.2014)

Ordinul Agen
ă nr. 890/2014 privind stabilirea modului de

organizare, competen ărului ării
birourilor de cadastru ă (M.O. nr. 632
din 29.08.2014)

ţii "LEA
400 kV de interconexiune Re ţa (România)-Pancevo
(Serbia)" (M.O. nr. 622 din 26.08.2014)

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.
4317/943/2014 privind aprobarea programului special de
revalorizare a form ţiale de asistent medical
generalist, dobândit

ţii înv ţ
ţ

ţiei
Publice (MDRAP) - Reglementarea tehnic

ţiei lucr

ţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor
de referinţ

ţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la
speciile bovine

ţilor
de comercializare a produselor ţ

ţilor antreprenoriale

în rândul tinerilor ţare -
START, a Programului naţional multianual pentru dezvolta-
rea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din
sectorul întreprinderilor mici

ţional multianual pentru susţinerea me
ţional multianual de

înfiinţare

ţilor Fiscali nr. 7/2014
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea
examenului de atribuire a calit ţii de consultant fiscal sau
de consultant fiscal asistent (M.O. nr. 628 din 27.08.2014)

O.G. nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor (M.O. nr. 629 din 27.08.2014)

O.G. nr. 19/2014 pentru completarea O.u.

ţiuni
C.E.C. - S.A. în vederea achiziţion

ţiilor ţiilor c
ţii de la bugetul de stat, prin bugetul Minis-

terului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

ţii
asociaţiilor ţiilor române cu personalitate juridic

ţeaz ţi de asistenţ

ţii nr. 983/2014 pentru mo-
dificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului s ţii nr. 477/
2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant,
desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea
datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul
unit ţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de
transplant de organe

ţia Naţional

ţiei Naţionale la titlul 10 "Cheltuieli de
personal", pentru plata titlurilor executorii prev

u.

G. nr.
17/2012 privind reglementarea unor m

u.
ţ

ţional ţia Consumatorilor, pentru plata
titlurilor executorii prev u.

u.

ţiei Naţionale de Cadastru

ţei teritoriale, num

� O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţ

ţia pe drumurile publice (M.O. nr. 635 din
29.08.2014)

ă a Guvernului nr. 195/2002 privind
circula

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

În cadrul proiectului “Transparenţa actului de justiţie
constituţională”, Curtea Constitu ă anun ă că,
începând cu ziua de mar

ă vor fi transmise în direct,
putând fi vizionate pe pagina de internet a Cur

ţional ţ
ţi, 7 octombrie 2014, ora 9:00,

ţele publice de judecat
ţii

Constituţionale (www.ccr.ro).

şedin

Tribunalul Bucureşti a admis fuziunea prin contopire a

şte PNL, şi radierea vechilor partide care au fuzionat. Decizia Tribunalului Bucureşti nu este
definitiv şi poate fi contestat şi PDL formeaz ştin-Liberal

Partidului Naţional Liberal Partidul
Democrat Liberal

cu
. Instanţa a dispus înscrierea în registrul special a noii formaţiuni politice rezultate, care

se nume
ţa Cre

ţiale, urmând ca fuziunea propriu-zis ţiuni s
ă ă la Curtea deApel. PNL ă în prezentAlian ă,

cu un candidat unic la alegerile preziden ă a celor două forma ă
aibă loc în ianuarie 2015.
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Informaţii utile referitoare la organizarea în străinătate
a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014

Ministerul Afacerilor Externe (M.A.E.) informeaz

şedintele României din anul 2014 se
reg

şedintele României 2014”.
Reamintim c

şedintele României
din anul 2014, cet

şi aplica-
rea unitar

şi organismele cu responsabilit

ă că
adresele sec ăinătate pentru
alegerile pentru Pre

ăsesc pe site-ul M.A.E. la sec

ă numerotarea celor 294 de sec
ăinătate a fost stabilită prin Ordinul ministrului

afacerilor externe nr. 1839/2014, publicat în Monitorul Oficial
al României (Partea I, nr. 677), la data de 16 septembrie 2014.

Men ăm că la alegerile pentru Pre
ă ăinătate în ziua

scrutinului vor putea să voteze în baza actelor de identitate
prevăzute de Biroul Electoral Central (BEC) în Decizia nr. 10/
2014. Textul acesteia poate fi consultat pe site-ul BEC. Pentru
organizarea scrutinului în străinătate, respectarea

ă a dispozi ătre toate
autorită ă

ă sunt asigurate de Biroul electoral pentru
sec ăinătate nr. 48, în conformitate cu
prevederile legale.

ţiilor de votare organizate în str

ţiunea „Alegeri pentru
Pre

ţii de votare
organizate în str

ţion
ţenii români aflaţi în str

ţiilor privitoare la alegeri de c
ţile, instituţiile ţi în

materie electoral
ţiile de votare din str

Comunicat de presă MAE, 02.10.2014

Programul Prima casă va fi extins
ăinătate, potrivit unui proiect de

Hotărâre de Guvern postat pe site-ul Ministerului
Finan ă decizională.

şi pentru românii
care locuiesc în str

ţelor Publice, la rubrica Transparenţ
Astfel, conform proiectului de act normativ, va fi stabilit un

plafon destinat pentru garantarea achizi
ătre persoanele cu cetă ă care

locuiesc în străinătate ă,
eliberate de autorită ă. Până la 31
decembrie 2014 plafonul garan

ăinătate este de 25 de milioane de lei, alocat din
plafonul rămas nealocat

ă.
Informa

ă a fost implementat începând cu a
doua jumătate a anului 2009.

Până în prezent au fost acordate 123.922 garan

ărilor accesate în
cadrul programului este de 38.210 EURO.

ţiei sau construirii unei
locuinţe de c ţenie român

ţile statului în care lucreaz
ţiilor acordate exclusiv pentru

achiziţio-narea sau construirea de locuinţe pentru românii care
locuiesc în str

ţii de context:
Programul Prima cas

ţii din care
circa 31% sunt destinate achiziţiei de imobile construite între
anii 2008-2013. Valoarea medie a finanţ

şi au permis de şedere şi de munc

şi/sau neutilizat destinat ANL, devenit
plafon general de garantare în cadrul Programului Prima cas

Comunicat de presă MFP, 2014-10-06

Prezentarea oficial@ a Programului “Prima Ma}in@”
Program de stimulare a cump

- v

ărării de autoturisme
noi - supus aprobării Guvernului României.

Sprijinirea tinerilor pentru achizi

ă

Tinerii români, cu vârste cuprinse între 18
ă dificultă

ătre popula

ăr redus de bănci, presupun costuri
anuale efective de până la 20%

Lipsa unei oferte de finan
ă persoanelor fizice afectează:

- rata vânzărilor de autoturisme noi către popula
ă

ătorilor de autoturisme

ă
Vânzările de autoturisme vechi în România sunt de

trei ori mai mari decât vânzările de ma
ă la

începutul lunii septembrie
În prezent, pia ă un

volum anual de vânzări de 80.000 de unită
ările către persoane fizice reprezintă circa

20.000 de ma
ă activează peste 600 de

companii, cu mai mult de 200.000 de angaja

Facilitează accesul tinerilor între 18

ă

ă condi

ării de autoturisme noi

ă cumpărarea autoturismelor noi, mai pu

Programul este destinat, în principal, tinerilor cu
vârsta cuprinsă între 18

ă, pentru achizi

ă de autoturismul achizi

Avansul minim din valoarea creditului, solicitat de
bănci beneficiarilor va fi între 5%

ărilor garantate de stat acordate
în cadrul Programului nu va depă

ă a perioadei de creditare: 84 luni
Prin acest Program se pot achizi

ă sau din import, putând fi implica
ătorii/ distribuitorii/ importatorii

Programul este deschis tuturor institu

ării a 20.000 autoturisme noi
anual

În decursul a doi ani, pia
ătre

persoanele fizice, de la un nivel de doar 25% în prezent.
Cre ă a vânzărilor ar putea ajunge până

la 1 miliard de lei ceea ce are capacitatea de a conduce
la o cre ă de 0,1% cumulând efectele
lan

Obiective strategice

Context socio-economic

ă”

ă”

ă”

ţia unei ma

ţiei de autoturisme noi, mai sigure
în trafic ţin poluante

Dezvoltarea producţiei locale de autoturisme, cu
multiple efecte pe industria orizontal

ţi la achiziţia unui autoturism nou
Creditul bancar de consum c ţie (inclusiv

creditul auto) s-a diminuat, în perioada 2008 - 2014, cu
30%

Produsele bancare de creditare auto, existente în
portofoliul unui num

ţare, pentru sectorul auto,
adecvat

ţie
- gradul de utilizare a capacit ţilor de producţie ale

produc
ţului si serviciilor specializate pentru

autovehicule Piaţa auto local

ţa autovehiculelor noi înregistreaz
ţi

Vânz

ţi, care
produc anual 16 mld. Euro (cca. 11% din PIB)

ţia unui autoturism nou, cu efecte benefice directe
asupra grupului ţint

ţei auto din România
Creeaz ţiile iniţierii unui produs bancar

competitiv, cu consecinţe pozitive directe asupra

cre

ţin
poluante, prin fixarea unei garanţii de stat mai mari
pentru automobilele mai puţin poluante

ţionarea primei ma
ţii de stat pentru creditele

contractate de beneficiarii Programului de la instituţiile
de credit ţiile financiar-nebancare pentru
achiziţia de autoturisme noi

Garanţia statului va acoperi maxim 50% din valoarea
creditului acordat în cadrul programului, diferenţa de
colateral fiind reprezentat ţionat

Valoarea creditului pentru achiziţia în cadrul
Programului este de 50.000 Lei (plus TVA plus valoarea
poliţei CASCO pentru primul an

ţ

ţiona autovehicule
din producţie intern ţi
toţi produc

ţiilor financiare
bancare Impactul programului

Susţinerea comercializ

ţa auto poate ajunge la o
pondere de 40% a achiziţiilor de autoturisme noi de c

ţului de producţie, import ţie, inclusiv
serviciile conexe din sectorul auto.

şini noi
printr-un credit bancar garantat de stat

Stimularea achizi
şi mai pu

şi 35 de
ani, întâmpin

şi componente auto
olumul comer

şini noi
139.000 de maşini vechi vândute în acest an, pân

şini (25%)
În industria auto local

şi 35 de ani la
achizi

şi, indirect, asupra industriei şi
pie

şterii vânz şi a segmentelor
orizontale conexe

Stimuleaz

şi 35 ani, dar şi celorlalte cate-
gorii de vârst şini noi

Se vor emite garan

şi institu

şi 10%
Costul total al finan

şi ROBOR 3 luni+marja
de 3%

Durata maxim

şterea anual

ştere economic
şi distribu

�

Oportunitatea programului ,,Prima ma

Descrierea programului ,,Prima Ma

Condiţii pentru accesarea programului
guvernamental ,,Prima ma

şin

şin

şin
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Guvernul suedez nou-format, care a preluat mandatul
pe 3 octombrie, a stârnit controverse din prima zi, când a
anunţat c

ţar

ţie cu dou ţii a
ambasadei Suediei din Tel Aviv, care clarifica necesitatea
negocierilor "în conformitate cu principiile dreptului
internaţional". Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a
r ţul guvernului suedez, spunând c

ţând c
ţinerea posibilit ţii

de aplicare opţional
ţiei

ţiene ţionale.
Danemarcei i-au fost acordate patru opt-out de la

Tratatul de la Maastricht din 1992: ap
ţinerea coroanei ţenie,

care a fost anulat de Tratatul de la Amsterdam, care a intrat
în vigoare în 1999. Danemarca a organizat un referendum
cu privire la relaţia sa cu UE în anul 2000, când aleg

ă Suedia va recunoa
ă europeană care face acest lucru.

"Conflictul dintre Israel
ă state," potrivit unei declara

ăspuns la anun ă "măsuri
unilaterale" nu ar aduce pacea mai aproape, ci mai
degrabă, ar îndepărta-o

ă Danemarca va
organiza un referendum cu privire la men ă

ă (opt-out) a regulilor Uniunii Europene
în domeniul justi

ă cu excluderea din Europol
datorită acestui opt-out ă este
timpul pentru danezi să decidă dacă doresc să rămână
parte a cooperării poli

ărare, afaceri interne,
men ă

ătorii au
respins din nou euro.

şte statul palestinian,
devenind prima mare

şi Palestina poate fi rezolvat
doar printr-o solu

şi mai mult.

Helle Thorning-Schmidt a marcat
noul sezon parlamentar anun

şi afacerilor interne.
Danemarca se confrunt

şi prim-ministrul a declarat c

şti interna

şi un opt-out la regulile de cet

Premierul danez

5
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�

�

� �

�

� �

�

�

M ţenilor din Finlanda nu ar vrea ca ţara lor s F ţa
ţiul în estul Ucrainei mai mult de patru luni de zile,
ţie P ţiile asupra reunific

ţ C ţia de centru-dreapta, la guvernare, a câ P
ţilor regionale din Catalonia s ţ J ţioneaz

ţii bilaterale cu Franţa,Australia, Israel ţii cibernetice înainte
de Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 C C

ţi la cea de-a 181-a ediţie a Oktoberfest, care s-a încheiat recent la Munchen, au b ţin ţ
C ţii

ap

ajoritatea cet a declarat într-un interviu prim-ministrul finlandez ran şi Germania vor trimite drone
pentru a supraveghea armisti

şedintele Ciprului a suspendat discu şi gaze în
apele în care Cipru are deja licen ştigat alegerile legislative din Letonia

şi Estonia pân şi spori capacitatea de lupta împotriva criminalit

şi de Sud au convenit s

ă ă adere la NATO
ă

ării insulei divizate, ca răspuns la planul Turciei de a căuta petrol
ă de foraj

ă ă participe la negocieri pe marginea referendumului pentru independen ă, stabilit pentru luna viitoare ă să
lanseze discu ă în martie anul viitor, pentru a- ă

ăutarea aeronavei malaysiene dispărute în luna martie a fost reluată în Oceanul Indian
ăut mai pu ă bere decât anul trecut: 6,5 milioane de litri, fa ă de 6,7 milioane în

2013 ă reia convorbiri oficiale la nivel înalt, care au fost efectiv suspendate începând din luna februarie, potrivit unor informa
ărute în mass-media sud-coreeană

Partidele de centru-dreapta din Belgia au convenit dup asupra unui acord pentru
formarea unui guvern de coali re

oali remierul spaniol a solicitat
autorit aponia inten

ele 6,3 milioane de vizitatori
veni

oreea de Nord

Premierul Chinei, Li Keqiang, va efectua
o serie de vizite, în perioada 9-15 octombrie, în
Germania, Rusia, Italia şi la sediul FAO. De
asemenea, Li Keqiang va participa, în zilele de
16 şi 17 octombrie, la cel de-al 10-lea Summit
Euro-Asian, organizat în Italia, la Milano.

Apple r
ştere cu 3% comparativ cu anul trecut) potrivit edi

ştere cu 23%. Google a devansat pentru
prima dat

ămâne cea mai valoroasă marcă din lume cu o valoare de 113,165 mili
arde de euro (în cre

. Pe locul secund de situează Google, cu o
valoare de 67,471 miliarde de euro, în cre

ă Coca Cola, brand cu o valoare de 64,775 miliarde de euro, minus 4%.
Toate cele mai valoroase 10 branduri din lume sunt companii cu sediul în SUA.

-
ţiei din 2014 a

clasamentului eurobrand Global Top 100

Sute de palestinieni din
-

Fâşia Gaza s-au
rugat la moscheeaAl-Aqsa din Ierusalim, dumi
nică, 5 octombrie.A fost pentru prima dată când
locuitorilor din Gaza le-a fost permis să viziteze
moscheea după ce Hamas a preluat controlul
asupra enclavei de coastă, în iunie 2007.

P r e ş e d i n t e l e r u s
Vladimir Putin a semnat
amendamentele la "legea cu
privire la adun

şi marşuri", care
prev

şi de camera
s u p e r i o a r

şedintele rus a
promulgat o lege ce prevede
pedepse mai aspre pentru
înc

şase luni risc

şi la o
amend

ări, manifesta

ăd că astfel de ac
ă ora 22.00,

fa ă de 23.00, cum era permis
până acum.

Actul normativ men

ă a parlamentului
federal rus (Duma) la 19
septembrie

ă ( C o n s i l i u l
Federa

ălcarea normelor de
organizare a manifesta

ă
aceste norme de mai multe ori
în decurs de ă să
fie condamnate la o pedeapsă
cu închisoarea de 5 ani

ă de un milion de ruble
(aproximativ 25.000 de euro).

ţii,
mitinguri

ţiuni nu
pot avea loc dup

ţ

ţionat a
fost aprobat de camera
inferioar

ţiei) la 1 octombrie.
În iulie pre

ţiilor.
Persoanele care încalc

Un alt punct de reper Arctic a fost atins recent, când o
navă de marfă a finalizat singură un drum prin periculosul
Pasaj de Nord-Vest (Northwest Passage).

Nava MV Nunavik, de ă de firma de transport
FEDNAV ă în Japonia, a plecat din Deception
Bay, Canada, la 19 septembrie ă

ă de marfă care a navigat prin Pasajul de Nord-Vest, fără
o escortă de spărgătoare de ghea ă. MV Nunavik este un
vas de clasă polar, care poate străpunge un strat de ghea ă
de aproape 1.5 metri grosime la o viteză de 3 noduri.

Ruta polară spre destina ă, portul Bayuquan,
China, este cu aproximativ 40 la sută mai scurtă decât
traseul prin Canalul Panama, potrivit reprezentan

ă să reducă emisiile de gaze cu efect de seră în
timpul călătoriei cu aproximativ 1.300 de tone metrice.

Nava transportă 23.000 de tone de minereu de nichel
extras în Deception Bay din provincia Nunavik, Canada.

Topirea ghe

ă companiile să consume mai pu
ă că

firmele pot cre ă transportată într-o
singură călătorie.

Prima navă de marfă care a navigat prin Pasajul de
Nord-Vest a finalizat traseul în septembrie 2013 cu o
escortă formată dintr-un spărgător de ghea ă al Pazei de
Coastă canadiene. ă rusă a plecat din
Norvegia spre Japonia pe acela ă acum, unele
vase de croazieră sau iahturi personale au reu ă
efectueze cu succes această traversare, fără a fi asistate.

De ă în acest an în jurul insu
lelor din pasaj fa ă de anii preceden

ă care să împiedice trecerea.
Dar provocările navigării arctice rămân. De exemplu,

ghea ă adesea în Pasajul de Nord-Vest mai mult
decât în alte regiuni ale Arcticii. Insulele de ghea ă fac, de

asemenea, navigarea complicată.
Pasajul de Nord-Vest are o lungime de 5.780 km, fiind o

cale maritimă care trece prin nordul continentului America
de Nord, legând prin Oceanul Arctic, Oceanul Atlantic cu
Oceanul Pacific.

Prima încercare de a trece prin Pasajul de Nord-Vest,
în 1845, s-a încheiat cu moartea echipajului de 129
oameni, atunci când două nave au rămas prinse în gheaţă.
Oamenii de ştiinţă canadieni au descoperit una dintre
aceste nave, HMS Erebus, la începutul lunii trecute. Vasul
din epoca victoriană a devenit parte din folclorul nautic
după ce a dispărut la mijlocul secolului al 19-lea. Căpitanul
ei, Sir John Franklin, se afla în căutarea legendarului Pasaj
de Nord-Vest.

Căutat de către exploratori de secole ca un posibil
traseu de comerţ, a fost traversat pentru prima dată de
RoaldAmundsen în 1903-1906.

Guvernul canadian susţine că o parte din apele
Pasajului de Nord-Vest, în special cele din Arhipelagul
Arctic Canadian, sunt ape interne, oferind Canadei dreptul
de a controla sau chiar bloca tranzitul prin aceste ape. Cele
mai multe naţiuni maritime, inclusiv Statele Unite şi cele ale
Uniunii Europene, consideră pasajul a fi o strâmtoare
internaţională, prin care navele străine au dreptul de
trecere în tranzit.

ţinut

ţi, 30 septembrie. Nunavik a devenit prima na
v

ţ
ţ

ţia final

ţilor
FEDNAV. Prin economia de combustibil, compania se
a

ţii arctice a deschis mai multe rute arctice
noi de transport maritim comercial. Aceste rute mai scurte
ajut ţin combustibil

ţ

ţa este mai groas
ţ ţi, Nunavik nu a întâlnit

nici un strat gros de gheaţ

ţa persist
ţ

şi construit
şi a dep şit Punctul Alaska

Barrow, mar

şteapt

şi sunt
mai adânci decât Canalul Panama, ceea ce înseamn

şte cantitatea de marf

Şi în 2012, o nav
şi drum. Pân

şit s

şi ghea

-

-
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Prin Pasajul de Nord-Vest f@r@ sp@rg@toare de ghea]@Prin Pasajul de Nord-Vest f@r@ sp@rg@toare de ghea]@

Comisia a consolidat
ţia consumatorilor, în special a

bebelu
ţionare a folosirii a

trei conservanţi în produsele cosmetice.
Decizia Comisiei vine în urma unei

evalu ţific
i n d e p e n d e n t p e n t r u s i g u r a n ţ a
consumatorilor (CSSC), un organism
consultativ care a realizat o evaluare atent

ţele
înainte de a recomanda restricţionarea sau
interzicerea acestora.

Prin adoptarea acestor m
ţia maxim

ţ i , p r o p i l p a r a b e n u l

ţi
separat

ţi esteri la 0,14 % în cazul în care sunt
utilizaţi separat sau împreun ţele
sunt interzise în produsele folosite f

ţia acestora.
Conservantul poate fi în continuare utilizat
în produsele care se îndep

ţie maxim

ţ

ţii sunt importanţi în
produsele cosmetice întrucât protejeaz

ţilor patogeni
nocivi care altfel ar invada cremele

ţilor, toate
produsele cosmetice ar avea un termen de
valabilitate foarte scurt

ţilor care ar putea fi
utilizaţi în produsele cosmetice. Pe lâng

ţi
parabeni, precum metilparabenul

ţific pentru siguranţa consumatorilor
(CSSC). Ace

ţi conservanţi.
La începutul acestui an, Comisia a inter

zis utilizarea altor cinci parabeni în produ
sele cosmetice izopropilparaben, izobutil
paraben, fenilparaben, benzilparaben

ţ
ţin ţe.

Produsele cosmetice sunt reglementate
la nivel european prin Regulamentul (CE)
nr. 1223/2009 pentru a se garanta siguran
ţa consumatorilor ţei inter
ne. Indiferent de procesele de producţie
sau de canalele de distribuţie, produsele
cosmetice introduse pe piaţa UE trebuie s

ţa produselor

ţ
ţifice de specialitate vizând siguranţa.

şi mai mult
protec

şilor şi a copiilor mici, adoptând
dou

ştiin

ş i
butilparabenul, de la limita permis

şi de 0,8 % în cazul amestecurilor
cu al

şi a ocluziei
deja existente, p

şi)
metilizotiazolinon

şte s
şi apari

şampoane şi geluri
de duş, în concentra

şi
produsele pe care le folosesc zilnic
oamenii. În lipsa conservan

şi majoritatea ar
trebui p

şi butilparaben, al
şi

etilparabenul, sunt siguri, astfel cum a
confirmat în repetate rânduri Comitetul
ştiin

ştia sunt totodat şi unii dintre
cei mai eficien

şi
pentilparaben deoarece lipseau datele
necesare pentru reevaluare. Produsele
introduse pe pia

şi integritatea pie

şi trebuie s

ştiin

ă măsuri de restric

ări efectuate de Comitetul

ă
a riscurilor pe care le prezintă substan

ăsuri, Comisia
limitează concentra ă a doi
c o n s e r v a n

ă în
prezent de 0,4 % atunci când sunt utiliza

ă. Substan
ără

clătire destinate zonei corpului acoperite de
scutec la copiii mici, cu vârsta sub trei ani,
deoarece, din cauza pielii iritate

ătrunderea în piele poate fi
mai mare decât în cazul pielii intacte. Noile
norme se vor aplica pentru produsele puse
în vânzare după 16 aprilie 2015.

În al doilea rând, Comisia interzice
amestecul de metilcloroizotiazolinonă (

ă (MCI/MI) din produse
fără clătire cum sunt cremele de corp.
Măsura urmăre ă reducă riscul de
alergii cutanate

ărtează prin
clătire, de exemplu în

ă de 0,0015
% de amestec în raport de 3:1 de MCI/MI.
Măsura se va aplica pentru produsele
introduse pe pia ă după 16 iulie 2015.

Conservan
ă

consumatorii împotriva agen

ăstrate la frigider.
Grupa de produse chimice cunoscute

sub numele de parabeni reprezintă o parte
importantă a conservan

ă
propilparaben

ă

ă după 30 octombrie 2014
vor trebui să nu con ă aceste substan

ă
fie sigure. Producătorul este responsabil
pentru siguran ă se
asigure că acestea sunt supuse, înainte de
a fi introduse pe pia ă, unei evaluări

Context

-
-

- -

-
-
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Comisia îmbun@t@]e}te siguran]a
produselor cosmetice

Partidul GERB (de centru-dreapta), condus de fostul premier Boiko Borisov, a
câştigat alegerile legislative anticipate desf şurate în Bulgaria, dar nu a ob şi
majoritatea în parlament.

ă ţinut

Potrivit rezultatelor neoficiale, GERB a ob

şcarea pentru Drepturi şi Libert
şi pragul de

4% necesar intr

şi, eventual,
partidulABV (social-democrat, al fostului preşedinte Gheorghi P

şi martie 2013, când a fost nevoit s
şi a

creşterii pre şarski, s-a bucurat la
început de încredere, el promi şi-a pierdut şi el foarte
repede credibilitatea dup

şi la
convocarea alegerilor anticipate.

ţinut circa 33% din voturi, în timp de principalul
s

ţi (MDL, a minorit ţii turce) vine pe poziţia a treia
cu aproximativ 15% din sufragiile exprimate. Alte patru sau cinci partide vor dep

ţial aliat al GERB) cu
8,91% din voturi, Frontul Patriotic (naţionalist) cu 7,32% din voturi, formaţiunea 'Bulgaria f

ţii GERB au declarat c ţii cu toate celelalte formaţiuni
politice cu excepţia Partidului Socialist Bulgar.

Borisov a condus executivul de la Sofia între iulie 2009
ţiilor de amploare împotriva corupţiei elitelor politice

ţului la energie. Succesorul s
ţând m

ţiei de securitate naţional
ţii, iar criza politic

ău adversar, Partidul Socialist Bulgar (BSP), se situează pe locul al doilea cu circa 16% din
voturi, iar Mi ă ă

ă
ării în parlament - Blocul Reformator (de dreapta, poten

ără
cenzură' (populist) cu 5,58% din voturi, Ataka (xenofob) cu 4,56% din voturi

ărvanov) cu 4,18% din voturi.
Reprezentan ă vor începe discu

ă
demisioneze în urma manifesta

ău, socialistul Plamen Ore
ăsuri de combatere a sărăciei, dar

ă ce a numit la conducerea Agen ă (DANS)
un deputat controversat. Au urmat noi manifesta ă, dublată din luna iunie a
acestui an de o gravă criză a sistemului bancar, a condus la căderea guvernului



Vând în Re ţa 2 monitoare 16
inch, în stare foarte bun

-
ţii.

Tel. 0725-744644. (RR)
Vând în Re ţa tv alb negru

Diamant 249 cu diagonala de 61 cm
în stare bun ţionare;
pereche pantofi cu tocuri pentru
femei m

ţuic
ţe de fân, 300 lei. Cump

ţa acordeon
Crucianelli, 120 ba

ţic

ţ ţi, 300 lei
perechea. Tel. 0728-078433. (RR)

Vând la Fârliug 9 purcei la 40 kg,
400 lei/buc; 7 purcei 25-30 kg, 300
lei/buc. Tel. 0727-883116. (RR)

Vând la Oraviţa purcei Landrace
între 35

rr

RR
ţa o van

ţel la 2 luni, 10
lei/kg viu, 16 lei/kg t

RR
-

şi

şi

şa 5000 g propolis;
r

şi
şi, 8 registre, 700

€. Tel. 0746-323212. (RR)
Vând aragaz Zanussi din 2004

cu 4 ochiuri şi cuptor, f

şi 40 kg, 100 €/buc. Tel.
0762-454250. (RR)

Vând la G

ş televizor
Samsung diagonala 80 şi Grundig,
150 ambele. Tel. 0255-511641 ( )

Vând în Reşi

ş vi

Vând la Bocşa baloturi de lu
cern

şa-Jebel.
Tel. 0740-770047. (RR)

ă; aparat de
măsurat glicemia plus teste, nou; tv
color Nei cu diagonala 51 cm, cu te
lecomandă, necesită mici repara

ă de func

ărimea 39; fier de călcat;
termoplonjon; difuzoare pentru
televizoare; radio cu baterii Mamaia.
Tel. 0737-575779. (RR)

Vând la Votnic 2 pichamere
profesionale noi; drujbă Stihl 051AV.
Tel. 0766-577454. (RR)

Vând în Boc
ăcitor din cupru pentru cazan de

ă, 200 lei; stupi, 400 lei/buc; 2
căpi ăr fax cu
telefon, performant. Tel. 0755-
042152. (RR)

Vând în Re

ără grill,
culoare albă, stare foarte bună, 300
lei neg. Tel. 0729-983874, 0762-
897701. (RR)

Vând 2 vaci, la prima - a doua
fătare, fiecare cu vi ă, 5000
respectiv 4800 lei neg. Tel. 0753-
041625, 0746-551326. (RR)

Vând la Sânicolau Mare 5
perechi purcei în ărca

ăvojdia 4 porci la 160
kg, 10 lei/kg. Tel. 0726-102138. ( )

Vând la Caransebe

ă din fibră
de sticlă, nouă, 1.80x0.80 m, cu
baterie, 300 lei. Tel. 0724-005604.

Vând la Sacu vacă de 8 ani,
2500 lei; porc 150 kg; ponei, 400 €
neg; 7 grăsuni marele alb, 30-35
kg/buc, 500 lei perechea; 2 iepe,
2000 respectiv 800 lei; 5 purcei rasa
petrean. Cumpăr cai semi-murani.
Tel. 0732-982025. (RR)

Vând la Păltini
ăiat; junincă 2

ani, 2800 lei. Tel. 0744-533420 ( )

ă; baloturi de paie; ovăz pentru
semănat; sorg pentru animale; porci
100-140 kg, 9 lei/kg; purcei de 6
săptămâni, 400 lei perechea, neg;
vier marele alb cu landras 180-200
kg, 1800 lei neg sau 9 lei/kg; scroafă
vietnameză fătată, 90 kg, pentru
tăiat sau prăsilă, 200 € neg. Cumpăr
porumb nou din zona Boc

Vând la Şopotu Vechi vi

ş, vi
şu

cu alb, gestant

şi

şi caset

şi, mas
şi 2 fotolii,

700 lei. Tel. 0737-274332. (RR)
Vând în Reşi

şin

şi şin

şinie, 500 lei; 2 mese de
buc şi m

şi

ş calorifer
electric cu 11 elemente, 100 lei;
maşin

şi

ţel de 4
luni, 150 kg, 10 lei/kg. Tel. 0765-
511836. (RR)

Vând la G

ţel 130
kg, 10 lei/kg; juninc

ţa mobil

cd

ţa televizor color gri
metalizat cu diagonala 36, nou, 100
lei; televizor lcd diagonala 20, 200
lei; laptop HP Mini, 250 lei; laptop
HP Mini f

ţa ma

ţ

ţa mobil
ţa, 7 corpuri, mas

ţar mare din catifea, 900 lei;
televizor Teletech cu diagonala 70
cm, ecran plat, nefolosit, 450 lei;
chitar

ţuri neg. Tel. 0749-944961,
0355-405864. (RR)

Vând în Caransebe

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

Vând la Mehadica 4 purcei de
2.5 luni, 200 lei/buc; 10 oi, 380
lei/buc. Cump ţel de întors oile.
Tel. 0764-447864. (RR)

ătaia porc de 150 kg, 9
lei/kg neg; vacă gestantă luna 8-a,
3500 lei. Tel. 0722-703390. (RR)

Vând la Vucova, Timi
ă de 2.5 ani, ro

ă, 3000 lei. Tel. 0758-
562902. (RR)

Vând în Re ă dormitor,
450 lei; sobă de încălzit nouă, 400
lei; congelator Arctic cu 5 sertare,
450 lei; combină muzicală, radio

ă, 250 lei; mobilă Drobeta
compusă din canapea extensibilă,
dulap cu 2 u ă extensibilă,
oglindă rotundă, servantă

ără hard, 150 lei; combină
muzicală Sony cu boxe, nu merg cd-
urile, 150 lei; laptop Acer, 170 lei;
magnetofon Tesla, 120 lei; aspirator
cu abur, 60 lei; monitor lcd Philips de
17, 80 lei; radio casetofon Trident,
100 lei; scaun pentru copii în
ma ă, 80 lei; laptopuri 50 lei/buc.
Tel. 0765-577197. (RR)

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

ătărie, 100 lei; 2 fotolii ăsu ă,
300 lei neg; 3 scaune sufragerie, 50
lei/buc. Tel. 0747-832171, 0355-
421514. (RR)

Vând în Re ă living
Romani ă cu 6
scaune, vitrină, masă de televizor,
servantă din fag aburit, 950 lei;
col

ă bass, 100 €; covor 2.50x3.50
m; pre

ă BMW cu baterie pentru
copii, 400 lei; rochie de mireasă, 450
lei; rochie de mireasă nouă, 1500
lei; cuptor cu microunde în stare
foarte bună, 70 lei neg. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând în Re

ăr că

Vând la Oravi

ă pentru gard,
bară din fier de 16, profile cu latura
de 7 cm. Tel. 0726-839207. (RR)

ţa materiale de
construcţii, fier beton, corniere din
fier, ţevi, cupru, plas
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Vând în Re
ă frigorifică cu 7 lădi

ă. Tel. 0765-002978. (RR)
Vând la Mehadica o pereche de

cai, 9000 lei; 10 oi, 400 lei/buc. Tel.
0785-888582. (RR)

Vând în Lugoj acordeon Hohner
120 ba ă

şi

şi, alb, 4 scaune la claviatur
şi 3 la başi, greutate 7 kg, 300 € neg.
Tel. 0723-970540. (RR)

ţa covor persan;
lad ţe; 2 mc de
piatr

Vând la M
şi 500 lei; mas

şin

şin

şin

şat

şa motor de
moar

şi m
ş 2 biciclete

b
şin

şi
scurt pentru chei tubulare; chei de
reglat tache

şin şin
şte de prins tabl

şi color în
stare bun

şit la iarb
şi cuptor, 120 lei

neg; lamp

şin

şi şi
rame, 2500 lei neg. Tel. 0729-
016771. (RR)

Vând, în zona V şoara, mas

ăureni sobe cu 350,
400 ă de călcat, 20 lei;
ma ă de spălat, 300 lei; frigider,
150 lei; boiler 5 l, 100 lei; chiuvetă
bucătărie, 30 lei; casetofon de
ma ă, 50 lei; televizor, 150 lei;
patine, 15 lei perechea; boxe 5+1
plus combină muzicală, 150 lei. Tel.
0724-477642. (RR)

Vând la Valea Deni vi

ă" cu dimensiuni 50x40, 250
lei; ma ă de cusut marca Pfaff,
200 €; 2 saltele Relaxa pentru
dormitor, aproape noi, mărimea
190x87x16 cm, 1200 lei/buc; tv
color Sony aproape nou, diagonala
40, 350 lei; piese din mobilă de
tineret, începând cu 150 lei/buc;
costum popular pentru femei, din
zona Banatul de Munte, mărimea
42-44, 200 €; chiuvetă dublă din
inox, 70 lei; candelabre cu 2-8-12
becuri; garnitură plu ă, bej cu
maro, 250 lei. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)

ăr la Boc
ă pentru măcinat, monofazic

de 1.8-2.2 kw. Tel. 0745-842054 (rr)
Vând la Butin purcei diferite

vârste ărimi. Tel. 0723-128805.
Vând la Caransebe

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

ă până la 200
kg; triunghiuri reflectorizante de
ma ă; claxoane ma ă la 12 V;
cle ă cu nituri de la
1.5 la 5 mm; tv alb negru

ă; dună de pene pentru 2
persoane; plapumă de pene pentru
2 persoane; plapumă de lână pentru
2 persoane, 100 lei; saltea de burete
de 1 persoană, 80 lei; aragaz cu 3
ochiuri pentru ie ă verde;
aragaz cu 3 ochiuri

ă de benzină; cărucior
pentru câmp cu 2 ro

ă de spălatAlbalux 7; gril
la 220 V. Tel. 0768-776073, 0720-
663621. (RR)

Cumpăr în Măureni calorifer
electric. Tel. 0730-685975. (RR)

Vând în Re ăzi

ăli ă
de circular metalic, 600 lei; tv
Samsung, 120 lei neg; tv Provision,
150 lei; monitor pentru calculator;
dvd; cântar de 3.5 tone, 600 lei. Tel.
0733-161125. (RR)

ţel de 2
luni, 1300 lei. Tel. 0720-209120. (rr)

Vând la Sacu vier 300 kg, 6
lei/kg. Tel. 0723-537806. (RR)

Vând la Clocotici un viţel. Tel.
0786-509366. (RR)

Vând la Anina goblen "Cina cea
de Tain

ţi, 100 lei/buc neg; menghin

ţi; duroflex mic Bosch;
scripete cu funie, ridic

ţi; motor electric
de la ma

ţa 7 stupi plus l

Vând la Sacu congelator mic cu
4 sertare; aragaz mic, nou; aragaz
cu focar pentru fripturi, nou; preţuri
neg. Tel. 0723-302061. (RR)

Cump

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR

Vând în Re

Vând în Re ă dormitor,
450 lei; sobă de încălzit aproape
nouă, 400 lei. Tel. 0737-274332.

şi

şi

ţa porci la 9 lei/kg.
Tel. 0724-093929. (RR)

ţa mobil

Vând la Anina un PlayStation cu
8 cd-uri, adus din Germania, 100 €
neg. Tel. 0734-409090. (RR)

Vând la B ţaru de Jos ma
ţit pânz

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

ţi local.
Rezist

ţ 19 lei/buc (+16
lei taxe po

ţ 55 lei (+16 lei
taxe po

ţ 15 lei/buc
(+ 16 lei taxe po

ţa ma

ţ

ţa. Tel. 0723-092582
Vând monitoare color 16 inchi

Proview

ţi din lucern

ţi. Tel. 0758-392589, 0723-
521371.

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.

ău ă
de ascu ă pentru tăiat lemn,
100 lei. Tel. 0742-524825. (RR)

Vând motor electric monofazat
1,8kw. Tel. 0763-601081.

Vând p lan tă K iw i jenny
„Actinidia deliciosa” (soi autofertil)
50-60 cm înăl

ă la maturitate până la -25
grade Celsius. Pre

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

ă
Siemens cu încărcător, 70 lei neg.;
Sony Ericsson cu încărcător 70 lei
neg. Tel. 0746-020211.

Vând rulouri din plastic maro, 4
canate pentru 4 geamuri, 250 lei
neg. Tel. 0355-422572.

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

ătărie, 100 lei; 2 fotolii plus
măsu ă, 300 lei neg; 3 scaune
sufragerie, 40 lei/buc. Tel. 0747-
832171, 0355-421514.

Cumpăr urgent butelie pentru
aragaz, în Re

ă; cartele
Cosmote; o pereche pantofi femei,
mărimea 39. Tel. 0737-575779,
0725-744644, 0770-515588.

Vând ieftin balo ă
ecologică, comuna Devesel jud.
Mehedin

şin

ştale). Tel 0742-
573160, www.plantemania.ro

Vând smochini de munte (Ficus
carica) produşi şi aclimatiza

ştale). Tel 0742-573160.
Vând m

şi fructe la
vârsta de 3-4 ani. Pre

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

Arabica) la 20-25 cm. Pre
ştale). Tel. 0742-

573160 comandaplante@gmail
.com

Vând telefon negru pe şin

şi şin

şinie, 500 lei; 2 mese de
buc

şi

şi Dell în stare bun

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

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

Un abonament cost

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

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

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

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

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

2 septembrie 36,3695
septembrie 36,1476

t mbrie 136,0189
2 t mbrie 136,2724
3 t mbrie 135,5973
6 t mbrie 135,0261
7 t mbrie 135,6247
8 t mbrie 136,5774
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Auto-Moto-Velo
Vând în Reşi

şii, 700 €
neg. Tel. 0752-227264. (RR)

Vând în Caransebeş un Rover
414 pe benzin

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

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

Vând în Reşi

şi

şi 14

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

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

ţa Matiz, 11.800 km
rulaţi, an 2006, culoare alb original
ţinut

ţionare,
neînmatriculat

ţa 4 cauciucuri de
var

ţa autoturism
Mitsubishi Galant 137 CP, unic
proprietar, 165.000 km reali, stare
impecabil

ţi, unic proprietar,
acte la zi, ţinut

-

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

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

ţoli, 300 lei; pl ţe de frân
ţ

ă,
ă în garaj, 1500 € neg. Tel.

0737-274332. (RR)
Vând la Târnova BMW 316,

1997, stare perfectă de func
ă, au fost scoase

două ture de numere ro

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

ă fizică, taxa
nerecuperată, an 1997, 1300 € neg;
4 cauciucuri de iarnă cu jante cu 4
găuri

ă 155x65x14, 250 lei neg; Opel
Agila, an 2004, climă, 86.000 km,
1000 cmc, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 1950 € neg; Ford
Focus turbo-diesel, 1800 cmc, an
2003, climă, stare foarte bună, taxă
nerecuperată, 3100 € neg. Tel.
0751-187503. (RR)

Vând în Re

ă, unic proprietar, vopsea
originală, 1600 € neg; motocicletă
Suzuki GS 500E de stradă, 46 CP,
24.000 km rula

ă în garaj, 1200 € neg;
motocicleta Honda CM400T cho
pper, 43.000 km, neînmatriculată,
1000 €; 4 ro

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

ă
pentru Mercedes A180, 50 lei/buc;
jante de aliaj pentru Ford, în 4 găuri,
pe 15 ăcu ă
fa ă noi marca Ferodo Premier,
pentru Mercedes Vito, OpelAstra de
1.8

ă moto nouă Probiker,
200 lei; 2 portbagaje laterale pentru
motocicletă, din fibră de sticlă,
foarte frumoase, culoare ro
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SOMAŢIE
În vederea soluţion

ţ

ţ
ţilor

Peia Maria ţi.
Toţi cei interesaţi pot s ţie, în caz contrar, în termen de

6 luni de la emiterea prezentei, se va trece la judecarea cererii.
V ţumim pentru colaborare.

ării cauzei civile cu nr. 1642 /290/2014 privind
pe reclamantul Chiche

ă la data de 18.12.2014.
Vă aducem la cuno ă faptul că numitul Chiche

ă dobândirea prin uzucapiune a imobilului înscris în CF nr.
31287 Lupac, top 449, compus din teren în suprafa ă de 5755 mp,
situat în Vodnic, com. Lupac, fostă proprietate tabulară a numi

ă facă opozi

ă mul

ş Petru în contradictoriu cu pârâtul Com.
Lupac prin Primar, având ca obiect uzucapiune, cu termen de
judecat

ştin ş Petru, cu
domiciliul în com. Lupac, sat. Vodnic, nr. 121, jud. Caraş-Severin,
invoc

şi Birta Nicolae, în prezent deceda

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,ap. 3 funcţionează o
firmă pentru dispozitive medicale, decontate prin Casa de
Asigurări de Sănătate CS - proteze, orzteze, corset, ghete
ortopedice, saci de colosomie, cărucioare. Program în fiecare
marţi între orele 14.15 - 17.00.

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

ă
0751-486304



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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Octombrie

RE

BOC

ŞI

ŞA:

CARANSEBEŞ:

ŢA:

ŢA:

Ţ 19

ţioner articole din piele

ţiilor: 1; operator la ma
ţii: 1;

ţ

confecţioner-asamblor articole din textile: 1; lucr

confec

asistent farmacist: 1; înc

şi înlocuitori: 1; controlor
calitate: 1; inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la
cald: 1; l ş mecanic: 1; muncitor necalificat în industria
confec şini-unelte cu comand

şef atelier în construc şofer autobuz: 1;

osp

ăcătu
ă numerică: 1;

referent: 1;

ărcător-descărcător: 1;
îngrijitor animale: 2; profesor în învă ământul gimnazial: 1;
vânzător: 1;

ătar (chelner): 1;

ător
comercial: 1; manipulant mărfuri: 1;

ORAVI

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 08.10.2014

Matrimoniale

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

PRISMA | - Octombrie 2014 |9 15

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.

Reşi
şoar

şi

şi iubire. Tel 0771-089215.
Pentru o întâlnire discret şi

pl
şi ofer discre

şoarelor.
Tel. 0740-946042.

B

ţean singur, 29 ani, doresc
s

ţie serioas

ţean singur, 175/78/49,
doresc s

ţie bazat

ţie
maxim

ţ, studii superioare,
f

ţ
ţului, f

ţii, s

ţie cu o
doamn

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

Re
ă cunosc o doamnă suplă,

40/50 ani pentru o rela ă pe
respect

ă
ăcută sunt persoana ideală cel

mai important cer
ă doamnelor domni

ărbat drăgu
ără vicii, 48 ani, 1,76/76 caut
doamnă înaltă, drăgu ă, cu prioritate
din domeniul comer ără vicii,
până în 48 ani. Fără complica ă
locuiască la mine. Tel. 0728-
333317.

Văduv 56 ani, doresc rela
ă până la 62 ani, să locuiască

Oferte-Cereri

de Serviciu
Îngrijesc, în Re

Ofer spre închiriere, din O

şi
şcoal

şi gr
şi

şi

şi
henco, robinete, calorifere, obiecte
sanitare, repara

şi

şi
salariu 700 lei lunar, inclusiv carte
de munc

şu, limuzin

ţa, copii ce
merg la gr ţ

ţa, salariu atractiv. Tel. 0740-
850442. (RR)

Îngrijesc, în Re ţa, tineri sau
b

ţii. Tel. 0727-199030. (RR)
Instalator montez, centrale

termice, apometre, instalaţii cupru

ţii, sp

ţa. Tel. 0786-112763.
Caut îngrijitoare pentru persoa-

ne cu handicap locomotor (inclusiv
noaptea). Ofer mas

ţelu
Ro ţi,
botezuri. Tel. 0754-577166. (RR)

Profesor de limba german
ţii. Tel. 0727-199030.

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

Caut o persoană pentru
construit solar ădinărit, în
Re

ătrâni cu probleme grave de
sănătate (gradul 1). Tel. 0355-
805646, orele 20.30-22.30. (RR)

Profesor de limba germană, ofer
medita

ăl calorifere.
Tel. 0740-520382. Tund câini,
Re

ă, cazare

ă dacă este cazul. Tel.
0355-412906.

ă albă pentru nun

ă, ofer
medita

Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Pre

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

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

şi,
numai dus, transport cu autoturism,
pre

şi

ţuri de la 50 €.
La 4 c

ţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

Caut trei persoane doritoare s

ţ 100 lei de persoan

ţa. Tel. 0723-788000.

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ări

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

ă
meargă la Sf. Parascheva - Ia

ă. Plecarea
în data de 13 oct. ora 7,00 din
Re

Vând la Oravi

şin

şii. Tel. 0766-577454. (RR)
Vând la Bocşa maşin

şi

ş Renault Twingo,
600 € neg. Tel. 0727-328497. (RR)

Vând la Verendin Mercedes Vito
diesel, 6 locuri, în spate de marf

şabil

şa tractor Interna
tional, 53 CP, înscris în circula

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

şi

şoara,
motoret

ţa motociclet

ţuri neg. Tel. 0726-
839207. (RR)

Vând la Votnic Hyundai Sonata
din 1995, 196.000 km la bord, neîn-
matriculat

ţa motociclet

ţionare, acte la zi, 2000 €.
Tel. 0746-323212. (RR)

Vând la V

ţin rulate, 250
lei. Tel. 0766-675612. (RR)

Vând în Timi

-
ţie,

3200 € neg. Tel. 0742-992363,
0255-556239. (RR)

Vând remorc ţi,
sem

ţa camion Iveco,
3.5 tone, an 2002, roţi duble pe
spate, acoperit. Tel. 0722-435561,
0770-307812. (RR)

Vând, în zona V
ţi din magneziu,

600 lei; biciclet ţi, în
stare foarte bun

ă de
teren motor 1.25, 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
ma ă; redresor auto; piese pentru
tractor; pre

ă, a doua oară numere
ro

ă Hyundai,
16 valve, numere Bulgaria, 770 €.
Tel. 0755-042152. (RR)

Vând la Arad Vw Microbus
Syncro 4x4, an 1999, 4500 €;
semiremorcă dublu ax platformă,
greutatea utilă 2000 kg, greutate
totală cu încărcătură 2500 kg, 1500
€. Tel. 0740-253347. (RR)

Vând în Re ă
BMW model 162 de 650 cmc,
culoare gri, an 1997, stare perfectă
de func

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

ă, an
1999, motor de 2300, înmatriculat,
acte la zi, 3200 € neg. Tel. 0720-
592945. (RR)

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

Vând la Boc

ă pe 2 ro
ănătoare pe 4 rânduri, disc

pentru tractor U650, pră

ăli
ă KTM cu ro

ă pentru bărba
ă, 130 lei. Tel. 0733-

161125. (RR)
Vând la Agadici Dacia 1310, an

1977, albă, ITP valabil martie 2015,
asigurare, 150 €. Tel. 0721-356123.
(RR)

Vând în Re

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

Condiţii studii adecvate.:

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

Vând la O

ă, climă, arată impecabil,
toate dotările, 2600 €; Golf 4,
neînmatriculat, adus recent, motor
1.4 benzină, climă, arată impecabil,
toate dotările, 2200 €. Tel. 0754-
577166. (RR)

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

Vând garaj în Govândari, 13,5
mp. Pre

ătate de pre

ă foarte bine, pre

ă recent din
Germania. Tel. 0723-090853.

ţelu Ro

ţie, motor de 1.2, consum
4.5%, full option, 5300 € neg. Tel.
0721-252861. (RR)

Vând la M

ţ 8500 €. Tel. 0728-813340.
Vând telescop Sachs nou nouţ în
cutie la jum ţ, pentru
Renault 19. Preţ 230 lei negociabil.
Tel. 0746-037272.

Vând Renault 19 Chamade
pentru piese de schimb, ma

ţioneaz ţ 350 €
negociabil. Tel. 0746-037272.

Vând Vw Passat 1,9 tdi break,
an 2005, 101 cp, înmatriculat, itp
2016, accept orice test, 5900 €. Tel.
0728-813340.

Vând garaj str. Rodnei nr. 4 sc.
D. Tel. 0371-450516.

ţie
2002, 1,9 tdi, culoare silver metal,
preţ 2.650

şu Golf 4,
înmatriculat recent, motor 1.4
benzin

Vând la Caransebeş Suzuki
Samurai, 4x4, an 1987, motor de
1.3, înmatriculat, acte la zi, 1600 €
neg; microbuz Mercedes Sprinter
313 TDI de persoane, an 2000,
15+1 locuri, acte la zi, 3600 € neg;
Aro 10, 4x4, motor de 1.4, an 1990,
înmatriculat, acte la zi, 1000 € neg;
Renault Symbol, an 2010, în
garan

şina
func

Vând Vw Passat an fabrica

Є, adus

Subven]ii pentru încadrarea în munc@

:
�

�

�

Agen ă pentru Ocuparea For ă Cara
ă din bugetul asigurărilor pentru

ă subven ă a diferitelor categorii de
persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată a absolven
ă ământ , angajatorii pot primi, lunar, din bugetul

asigurărilor pentru ă de 12 luni, pentru fiecare
absolvent, suma de

500 lei, pentru absolven

ă ământ secundar superior sau
învă ământ postliceal;

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

absolven
ăzute mai sus, pentru 18 luni. Angajatorii

care men ă sau de serviciu ă cele 18 luni
primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor rela

ă contribu
ă, la cerere,

angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata
contribu

ători ai familiilor monoparentale, agentii economici pot
beneficia lunar, timp de 12 luni, de o sumă egală cu valoarea indicatorului
social de referin ă în vigoare, cu obliga ă
sau de serviciu cel pu

ă să nu fi avut raporturi de muncă sau de serviciu cu angajatorul în
ultimii 2 ani.

De aceea ă
ă persoane cu handicap, cu obliga

ă cel pu

ă par ă sau limită
de vârsta, dacă nu îndeplinesc condi ă,
angajatorii pot beneficia lunar, pe perioada angajării până la îndeplinirea
condi ă egală cu valoarea indicatorului social
de referin ă în vigoare, cu condi ă nu fi avut raporturi de muncă sau de
serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani.

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de
marginalizare sociala în baza contractelor de solidaritate, pot beneficia
lunar, pe perioada contractului de solidaritate, de o suma egala cu salariul
de baza stabilit la data angajării, dar nu mai mult de doua ori valoarea
indicatorului social de referinta. Subventia se acordă pentru tinerii care au
vârsta între 16 ă la agen

ă în a cărei rază teritorială î ă caz,
re ă în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protec

ă
ărui familie nu îi poate asigura între

ă a traficului de persoane.
Angajatorii care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă pot

beneficia lunar, pe toată perioada derulării contractului de ucenicie , de o
sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referin ă al
asigurărilor pentru ării ocupării for ă în vigoare.
Subven ă la cerere, din bugetul asigurărilor pentru

ării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, propor

ă beneficieze de aceste facilită
ă Cara

ţia Judeţean ţei de Munc

ţii pentru încadrarea în munc

ţilor
instituţiilor de înv ţ

ţii ciclului inferior al liceului sau ai

ţii de înv ţ
ţ

ţii de înv ţ

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

ţin raporturile de munc
ţii, un ajutor

financiar egal cu suma aferent ţiilor sociale datorate pentru
aceste persoane

ţiilor sociale.
Pentru incadrarea in munca a

ţin

ţ ţia menţinerii raporturilor de munc
ţin 18 luni de la încheierea convenţiei, iar persoana

angajat

ţie beneficiaz ţii economici care au cel puţin
50 angajaţi ţia menţinerii
raporturilor de munc ţin 2 ani de la încheierea convenţiei.

Pentru angajarea
ţiile pentru a solicita pensie anticipat ţial

ţiile de a solicita pensie anticipat

ţiilor de pensionare, de o sum
ţ ţia s

ţia pentru ocuparea
forţei de munc

ţa
ţie a copilului sau provine din acest

sistem;
b) are dizabilit ţi;
c) nu are familie sau a c ţinerea;
d) are copii în întreţinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victim

ţ
ţei de munc

ţia se acord
ţional

cu timpul efectiv lucrat.
Agenţii economici care doresc s ţi se pot

adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Munc
ţa, str. Traian Lalescu nr. 17 sau la sediile punctelor de

lucru ale acesteia din judeţ, actele necesare pentru încheierea convenţiilor
fiind disponibile la sediul AJOFM Cara ţa, Compartiment
Relaţii cuAngajatorii (tel. 0255-212380)

ş-Severin
reaminteşte angajatorilor faptul c şomaj se
acord

şomaj, pe o perioad

şcolilor de
arte şi meserii;

600 lei, pentru absolven

şi dup

şi virate conform legii. Acesta se vireaz

şomerilor în vârsta de peste 45 ani sau
şomeri unici sus

şi subven şi agen
şi încadreaz

şomerilor care în termen de 5 ani de la angajare
îndeplinesc condi

şi 26 de ani care se înregistreaz
şi au domiciliul sau, dup

şedin şi se încadreaz

şomaj şi stimul
şomaj, pe

perioada derul

ş-
Severin din Reşi

ş-Severin din Reşi
şi pe site-ul www.ajofmcs.ro

la mine la casă în Re

ă 57 ani, caut domn să
locuiască la mine la Hunedoara, 57-
65 ani. Tel. 0740-986234.

şiţa. Rog
seriozitate. Tel. 0736-941543.

Doamn

Domn 45 ani doreşte o prietenie
cu o persoană feminină cu scopul
întemeierii unei familii. Dacă dori
ă afla

Bărbat singur, caut parteneră de
via ă fără vicii, chiar dacă e săracă.
Tel. 0728-404513.

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

ţ
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Suntem mândri şi bucuroşi s
şi mountainbiking - Trasee ciclistice în

Mun
şi

şi propune s
şi în zona noastr

şi ca infrastructur

şi
informa

şi foarte util pentru
cei care fac cicloturism. Cicloturismul este o form

şi se adreseaz
şti educa

şedintele asocia şi

ştilor variante pentru planificarea excursiilor,
majoritatea fiind în sistem circuit. Astfel, indiferent de
zon şi se termin şi punct. De
asemenea, majoritatea traseelor sunt concepute ca
ture de nivel mediu (aproximativ 50 de km), pentru
ciclişti care au ceva experien şi doresc s

şi trasee uşoare de câteva ore, accesibile şi
pentru mai pu

şi o serie de trasee
tematice: traseul minelor, al lacurilor sau al etniilor din
Banat (traseul satelor ceheşti, al satelor germane, al
satelor croate). Acestea sunt motive puternice pentru a
vizita Banatul Montan pe biciclet

şi timp moştenirea sa istorico-cultural
şi au

caracter de recomandare. Astfel circuitele pot fi
începute şi din alte puncte, se pot combina sec

şi se pot utiliza drumuri care nu au fost
propuse, astfel încât, pe baza acestei h

şi poat

şti,
de specificul zonei respective, precum şi de
notorietatea şi poten

şi
s

şi 15
situri Natura 2000. Bog

şi pozi

şi tradi

şi mai apoi din perioada regimului comunist au
l şti şi legende care merit

şi cu o b

şului, Cheile Nerei Beuşni

şi artificiale, cascadele, peşterile, potecile
stâncoase, vegeta

şi drumuri te
duc în inima p

şi-au p

şuni luminoase şi v

şi la Reşi

şi

ă anun ăm apari
ăr

ă contribuie la dezvoltarea cicloturismului
montan în România ă. Aceasta
deoarece, în ciuda poten

ă de turism prieten cu natura, în zona
Banatului Montan acesta este extrem de pu

ăr de practican ă.
Acest material este o premieră pentru România,

con ăr
ă zona pe bicicletă,

toate informa

ă munca asocia

ă completeze oferta turistică din zona Banatului
fiind un instrument de promovare dar

ă de
turism modern care generează venituri importante
comunită ă ă în
general unei categorii de turi ătălin
Gavrila pre

ă, turele încep ă în acela

ă ă practice
această formă de turism. Bineîn ă în fiecare zonă
există

ă
ă

ă, descoperind în
acela ă.

Traseele propuse nu sunt marcate pe teren

ăr

ă î ă concepe propriile planuri personalizate de
trasee cicloturistice.

Alegerea zonelor în care sunt propuse circuitele s-a
făcut ă

ă
întreaga suprafa ă a Banatului Montan, urmând ca o
edi ă îmbunătă ă circuitele existente
ă deschidă noi zone pentru mountainbiking.

Banatul Montan este o regiune impresionantă
cuprinzând 3 Parcuri Na

ă ă
ă de-a lungul Dunării au

atras în timp locuitori din toate păr ă
Banatul Montan este un model de interculturalitate.
Bucătăria specifică, băuturile locale

ăstrate încă pot fi savurate de cei care vizitează aceste
locuri. Este o zonă încărcată de isotire în care
frământările din timpul ocupa

ăsat multe pove ă ascultate
seara la foc, pe răcoare ăutură tare în mână.

Banatul Montan are o zonă vastă acoperită de
arealul ariilor protejate ale Parcurilor Na

ă. Lacurile
naturale

ă
ădurilor spre văi abrupte sau către

localită ăstrat farmecul de
odinioară. Sute de drumuri forestiere, poteci bătute,
pă ăi abrupte, toate fac din Banatul
Montan zona perfectă pentru mountainbiking.

Mountainbikingul aici este provocare, aventură,
relaxare.

Harta de ciclioturism - Trasee ciclistice în Mun

ăm la dispozi
ătălin Gavrila, tel. 0726-

187399, e-mail: catalingavrila@yahoo.com

ţ ţia
H ţii de ciclism

ţii Banatului, un material realizat de Asociaţia Bike
Attack Re ţa în colaborare cu Schubert & Franzke care
î

ţialului extrem de ridicat pentru
cicloturism, o form

ţin dezvoltat
atât ca num ţi cât

ţinând h ţi complete de mountainbiking, precum
ţii utile turistului care viziteaz

ţiile fiind actualizate de membri Asociaţiei
BikeAttack în perioada mai 2010 - mai 2013.

“Harta de ciclioturism - Trasee ciclistice în Munţii
Banatului reprezint ţiei noastre de mai
bine de 10 ani. Ea este de fapt un produs turistic care
vine s

ţilor în care se practic
ţi”, spune C

ţiei BikeAttack Re ţa.
Cele 36 de trasee propuse sunt gândite pentru a

oferi turi

ţ
ţeles c

ţin antrenaţi sau nou-iniţiaţi în mountain-
biking. Pentru a promova în întregime bog ţiile
Banatului Montan a fost gândit

ţiuni din
trasee diferite

ţi, fiecare turist

s

ţinând cont de facilit ţile existente pentru cicli

ţialul zonei. Harta nu acoper
ţ

ţie viitoare s ţeasc

ţionale, 1 Parc Natural
ţia biodiversit ţii, resursele

naturale ţia strategic
ţile Europei, astfel c

ţiile ce sunt
p

ţiilor otomane, austro-
ungare

ţionale
Semenic - Cheile Cara ţa,
Domogled - Valea Cernei sau Parcul Natural Porţile de
Fier, locuri unice de o frumseţe incredibil

ţia cu influenţe mediteraneene sunt
bog ţii naturale bine conservate. Poteci

ţi izolate care

ţii
Banatului se va lansa oficial ţa în data de
11.10.2014 cu ocazia concursului de mountainbike
METAL ENDURO organizat de Asociaţia Bike Attack
Re ţa.

Pentru mai multe informaţii va st ţie.
Persoana de contact: C

De ce Banatul Montan pentru cicloturism?

http://metal-enduro.blogspot.ro

Trasee ciclistice în Munţii Banatului


