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Imobiliare
Vând garsonieră Govândari,
cu centrala termică, geamuri
termopan, gresie, faianţă, podele
laminate, mobilată‚ 10.500 €. Tel.
0728-813340.
Cumpăr garsonieră sau apartament 2 camere, zona Govândari
sau Luncă. Tel. 0741-094773.
Vând casă în sat Bini ş,
comuna Doclin, 3 camere, curte,
grădină. Preţ 12.000 €. Tel. 0743059439.
Vând garsonieră cu 2 camere,
cu tot strictul necesar în ea,
ferestre termopan, sită ţânţari şi
rulouri, uşi pliabile interior, baie cu
vană şi duş, centrală termică
nouă, detector de gaz, u ş ă
metalică la intrare. Preţ neg. Zona
căminelor. Tel. 0255-236074.
Vând casă cu 3 camere, centru
Reşiţa, bucătărie, baie, hol, spaiţ,
pivniţă, garaj. Teren 600 mp
(spaţiu util 100 mp). Preţ 40.000 €
neg. Tel. 0767-274081.
Vând casă în Reşiţa, cărămidă
arsă, 100 mp, curtea este amenajată, gard fier forjat, cu acces auto,
terasă, foişor, gazon. Interiorul cu
termopan, uşi la comandă din
lemn, podele încălzire centrală,
mobilată la comandă. Tel. 0770546282, 0355-415394.
Vând la cheie apartament
deosebit, 103 mp, 2 băi, 2
balcoane, renovat, modernizat,
dotat şi mobilat complet. Bloc de
cărămidă, etaj 1. Preţ negociabil.
Tel. 0727-387477.
Vând în Băile Herculane un
teren unde a fost casă, pe strada
Trandafirilor, 526 mp intabulat şi
cadastru. Tel. 0720-951656,
0724-050944. (RR)

Casă de vânzare în colonia
Poiana Golului nr. 22 din Reşiţa.
Casa este intabulată, din cărămidă arsă, 4 focuri gaz, apă, canal,
spaiţ, atelier. Tel. 0724-681964.
Vând teren în zona Bratova,
0,5 €/mp. Tel. 0723-616603.
Vând casă în comuna Doclin 2
case, casă nouă cu 3 camere +
casă veche şi pământ 70 ari, preţ
14.000 €. Tel. 0774-620663.
Vând în satul Dragomireşti,
comuna Ştiuca, 1 ha pădure şi 1
ha păşune, ambele cu titluri de
proprietate, 4500 €. Tel. 0720315338. (RR)
Cumpăr teren extravilan şi
intravilan, lângă şosea, zonele
Bozovici, Mehadia, Herculane,
Caransebeş. Tel. 0720-315338.
Caut chirie garsonieră în Timişoara. Tel. 0720-315338. (RR)
Vând în Timişoara apartament
la casă format din 3 camere, baie,
bucătărie, garaj, toate utilităţile,
curte, grădină 400 mp. Tel. 0745422297. (RR)
Vând la Birda o casă cu 4 camere, bucătărie şi anexe, 30.000
€ neg. Tel. 0748-107669. (RR)
Vând la Câlnic, Reşiţa, casă
bătrânească, suprafaţa totală a
lotului 1200 mp, aşezată la strada
principală, toate utilităţile, 70.000
€ neg; teren pe muntele Semenic,
13.500 mp, neparcelat, front stradal de 64 m în zonă construibilă, 8
€/mp. Tel. 0771-684823. (RR)
Vând la Bocşa casă dotată cu
toate utilităţile, 6 camere, grădină
1500 mp, în rate, 8000 € pe lună 36 luni. Tel. 0755-597587. (RR)
Vând în Aradul Nou, pe
Lugojului, casă cu 2 camere, hol,
bucătărie, loc pentru construcţie
baie şi altele, 70.000 € neg. Tel.
0762-112012, 0741-571238. (RR)

Preţ 1,5 lei
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Vând în Re şi ţa, pe str.
Romanilor, apartament 3 camere,
bucătărie, 2 băi, 2 coridoare,
balcon, confort 1, decomandat, 75
mp, etaj 4, acoperit cu ţiglă,
28.500 € neg. Tel. 0355-410070.
Vând la Târnova casă construită pe o suprafaţă de 113 mp,
anexe 90 mp, grădină 1080 mp,
curte mare, grădină cu pomi
fructiferi, fântână în curte. Tel.
0773-991835. (RR)
Vând garaj în Reşiţa, pe Aleea
Galaţi. Tel. 0766-537713. (RR)
Vând la Berli şte o cas ă
compusă din 3 camere, bucătărie,
cămară, bucătărie de vară,
canalizare şi apă curentă în faţa
casei - se poate racorda imediat,
curte mare, grădină 1000 mp,
mobilată, utilată, 8000 € neg sau
schimb cu o garsonieră în Reşiţa.
Tel. 0723-329364. (RR)
Vând la Biniş o casă 6 camere
din cărămidă arsă, grădină 2000
mp, mobilată, are ca anexe casa
bătrână cu 4 camere şi grajd cu 3
camere, 35.000 € neg. Tel. 0757845927, 0741-598931. (RR)
Vând urgent la Cuptoare o
casă compusă din 6 camere, 2
băi, 2 bucătării, mobilată, gemuri
termopan, încălzire centrală pe
lemne, garaj, curte mare, anexe,
grădină 800 mp cu pomi fructiferi
pe rod. Tel. 0255-234927, 0762791304. (RR)
Vând în Săvârşin, vis-a-vis de
grădina regală, casă la curte, 180
mp, construită în 2005 de către
firmă, cu toate expertizele necesare, compusă din 5 dormitoare,
living, sufragerie, baie, bucătărie,
hol, coridor mare, 2 grupuri sanitare, scară interioară, canalizare
la stradă - trebuie doar racordată,
fântână, hidrofor, centrală pe
lemne, calorifere, grădină, livadă,
pădure 500 mp, terenul total 4000
mp, casa se vinde cu 2 dormitoare
mobilate şi o bucătărie mobilată,
preţ discutabil la faţa locului. Tel.
0744-324918. (RR)
Vând în Eftimie Murgu casă
din cărămidă arsă compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol,
coridor mare, instalaţie sanitară,
încălzire centrală pe lemne,
canalizare, fântână în curte,
grădină. Tel. 0355-806536. (RR)
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PUBLICITATE
Vând în Ezeriş casă din 3
camere, bucătărie, baie, garaj.
Tel. 0766-652851. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
apartament 3 camere, are geamuri termopane, centrală termică,
etaj 4, 33.000 € neg. Tel. 0743849336. (RR)
Vând în Reşiţa casă din
cărămidă arsă cu 3 camere, baie,
bucătărie, hol, încălzire centrală,
grădină cu pomi şi vie, 37.000 €
neg. Tel. 0735-811271. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 2
camere confort 2, etaj 1, pe Aleea
Breazova, 22.000 € neg. Tel.
0760-605353. (RR)
Vând casă în Valeapai, CaraşSeverin, compusă din 2 camere,
cămară, 30 ari grădina, la drumul
mare, preţ neg. Tel. 0737-309526.
Vând la Gherteni ş cas ă
compusă din 3 camere, bucătărie,
cămară, loc pentru construit baie,
casa nu este gata, anexe,
aproape de şosea şi gară, poate fi
ocupată imediat, 20.000 € neg.
Tel. 0737-565825. (RR)
Vând la ieşire din Belinţ, pe
Calea Timişorii în zona Lugoj,
casă compusă din 4 camere,
bucătărie, cămară, baie, apă,
pomi fructiferi, şopron. Tel. 0755680130. (RR)
Vând în Ezeriş casă sau
schimb cu o garsonieră în Reşiţa.
Tel. 0742-920142. (RR)
Vând apartament 2 camere în
Govândari, cu mobilă şi electrocasnice, preţ 18.000 €. Tel. 0740520382 .
Vând la cheie apartament deosebit, 103 mp, 2 băi, 2 balcoane,
renovat, modernizat, dotat şi mobilat complet. Bloc de cărămidă,
etaj 1. Tel. 0727-387477.
Vând casă în Reşiţa, str.
Rândul 3 nr. 36, gaz, apă, canalizare. Preţ 28.000 € sau schimb cu
apartament sau casă 1-2 camere
+ diferenţă. Tel. 0769-862016.
Vând în Reşiţa, b-dul Republicii, în spate la Intim, apartament 2
camere, bucătărie, baie, centrală
pe gaz nouă, renovat. Pre ţ
negociabil. Tel. 0728-569548.
Ofer apartament 2 camere,
zona Govândari pentru elevi,
studenţi, absolvenţi. Tel. 0720008513.
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Ministerul Mediului, complice al Romsilva în dispari]ia Parcului Natural Semenic - Cheile Cara}ului?
Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC NERA);
organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii
pe www.gecnera.ro); a monitorizat în permanenţă procesul de
elaborare al planului de management (PM) al Parcului
Naţional Semenic - Cheile Caraşului (PNSCC), proces care
tinde să devină etern. Acest proces este în desfăşurare de 14
ani, încă de la înfiinţarea PNSCC, fără ca în momentul de faţă
parcul să aibă un PM aprobat de Ministerul Mediului.
Este chiar greu de înţeles ce anume administrează aici
RNP Romsilva, titularul contractului de administrare a
protecţiei naturii în parc, fără a exista acest document
strategic de administrare iar răspunsul este acela că RNP
Romsilva administrează de fapt doar tăierea pădurii. Trebuie
menţionat că pădurea este habitatul cel mai valoros al
parcului iar conservarea acestuia este scopul principal în
baza căruia a fost înfiinţat Parcul Naţional Semenic - Cheile
Caraşului.
Este greu de înţeles cum a putut admite legiuitorul că
activitatea de protecţie a naturii în parc poate coexista cu

activitatea economică de exploatare a pădurii în situaţia că
aceasta din urmă furnizează aproape în totalitate criteriile de
performanţă ale RNP Romsilva.
În acest context GEC NERA a trimis observaţii şi propuneri
la proiectul PM aflat pe pagina web a Administraţiei PNSCC cu
scopul ca acest document să respecte în final spiritul şi litera
criteriilor şi principiilor cerute de Aquis-ul Comunitar al UE şi
legislaţia naţională. Răspunsul primit de la RNP Romsilva şi
semnat de domnul director general Dragoş Pahonţu, deşi
abundă în justificări şi cifre, întăreşte convingerea GEC Nera
că proiectul PM promovat de însăşi RNP Romsilva este
departe de a respecta Aquis-ul Comunitar în domeniul
protecţiei naturii şi îşi propune de fapt să promoveze tăierea în
interiorul parcului a unei suprafeţe cât mai mare de pădure în
detrimentul activităţilor de conservare a acestui habitat.
Fie că este vorba de GEC Nera sau de alte ONG-uri şi
grupuri civice, consultarea publică făcută de către RNP
Romsilva în cazul PM al PNSCC a avut un caracter formal fără
intenţia de a se ţine cont de opinia societăţii civile.

O asemenea poziţie a RNP Romsilva este încurajată şi de
Ministerul Mediului care a permis funcţionarea timp de 14 ani
a Administraţiei PNSCC fără existenţa unui PM şi nu a luat nici
o măsură după ce în anul 2016 Administraţia PNSCC a primit
calificativul “nesatisfăcător” din partea Agenţiei Naţionale a
Ariilor Naturale Protejate (ANANP). În acest context trebuie
menţionat şi că în ultimul an doi directori ai ANANP, care este
organismul specializat al Ministerului Mediului destinat
monitorizării respectării Aquis-ul Comunitar al UE şi legislaţiei
naţionale în parcurile şi rezervaţiile naturale, au fost schimbaţi
de conducerea ministerului. Surse din interiorul agenţiei
confirmă că în ambele cazuri a fost vorba de intenţia acestor
directori de a cere în instanţă anularea contractului de
administrare a PNSCC pe care RNP Romsilva îl are încheiat
cu Ministerul Mediului tocmai din cauza ilegalităţii de bază pe
care o include, adică parcul nu are un PM aprobat aşa cum
prevede contractul.
(continuare în pagina 2)
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O viaţă dedicată Reşiţei
Nu sunt muli cei care au trăit și muncit până la a
se identifica cu Reșia și spiritul ei, de la naștere și
până la zborul către eternitatea de dincolo de trăirea
pământeană. Emiliu Ferdinand Toth (1942 - 2018)
este unul dintre ei. A plecat din Reșia doar temporar
și doar să ia lumina știinei de la Politehnica
Timișoreană (octombrie 1960 - decembrie 1965) și
să devină unul din eminenii ei absolveni. A trăit, s-a
format, a slujit și s-a exprimat complex, intens, în
modalităi diferite și pe multiple planuri, asemenea
iubitului său oraș, atât în perioada comunistă, cât și
în capitalismul primitiv, dar încărcat cu sperana de
mai bine.
Reșia muncitoare, tradiională, constructoare și
deschizătoare de drumuri în tehnica și tehnologia de
prim rang și-a pus pecetea pe viaa elevului,
studentului, inginerului, politicianului, managerului
Emiliu Ferdinand Toth, devenit și recunoscut ca unul
dintre spiritele alese și reprezentative ale citadelei
tehnicii și progresului de pe malurile Bârzavei.
Competena, abilitatea relaională,
responsabilitatea consecventă, onestitatea și
raionalitatea comportamentală în gândire și
activitatea profesională, politică și socială i-au fost
atributele și atuurile definitorii.
A trăit ca fiecare român perioada dictaturii
comuniste. A exercitat funcii importante pe plan
local și judeean, în structurile de partid, căutând
permanent să edulcoreze viaa reșieanului
angrenat în dezvoltarea economică fără precedent,
fără să genereze sau să accentueze aspectele
dictatoriale ale sistemului. Atitudinea sa, indiferent
de locul și de funcia pe care o îndeplinea, era aceea
de a fi omul care, așa cun spune bănăeanul, se
comportă cu semenii săi astfel încât să lase loc de
„bună ziua” oricui, oriunde și oricând după ce
părăsește funcia de conducere.
Cu apetit deosebit pentru studiu, pentru
documentare și fundamentare temeinică în
identificarea soluiilor optime în rezolvarea
problemelor de zi cu zi și a celor de perspectivă,
colegul, prietenul, liderul Toth Emil nu a ezitat să-și
asume responsabilităi și decizii oriunde a lucrat;
conștient de consecinele acestora. A făcut-o cu
pricepere, metodic și eficient. A parcurs hotărât,
constant și repede etapele integrării și afirmării în
structurile economiei, politicii și în egală măsură în
viaa socială a Reșiei. Intelectual fin, onest,
modestia îl caracteriza, detesta ipocrizia, vorbăria
de prisos, prefera munca cu omul, cea mai grea de
altfel, cu materialitatea lumii creatoare de bunuri și
de prosperitate. El face parte din pleiada artizanilor
Reșiei, care de la naștere și până la moarte s-au
dedicat trup și suflet bunăstării și progresului urbei
natale, promovării intereselor sale în ară și în
străinătate.
Revenind la traseul său prin viaă, amintim că
după absolvirea în 1965 a Facultăii de Mecanică,
secia Sudură, Toth Emiliu Ferdinand intră, cum se
spunea, „în procesul de producie, la munca de jos”,
la Uzina de Construcii de Mașini Reșia ca inginer
stagiar. Perioadă în care și-a însușit și făurit abilităi
profesionale în tehnicile realizării ansamblurilor
sudate din componena tuturor agregatelor,
utilajelor, mașinilor atât de necesare industriei
românești în perioada de avânt economic comunist.
Vine anul 1968, an de referină pentru Reșia,
care odată cu aplicarea reformei administrativteritoriale a României devine capitala - reședină a
noului jude Caraș-Severin, al treilea jude al ării ca
mărime a teritoriului. Noul statut al orașului Reșia,
datorat în mare parte și fostului lider comunist al
momentului Ilie Verde, om al locului, cum se
autointitula, însemna crearea unor noi structuri
administrative și politice. Oportunităi noi de afirmare
pentru oamenii cu abilităi profesionale,
manageriale, politice și desigur cu dosar de cadre
adecvat spiritului ideologic al vremii. Ca tânăr inginer
specialist, care de altfel vădea reale abilităi de
organizare și comunicare, Toth Emil, care cochetase
cu politica încă din facultate, nu putea să nu intre în
vizorul conducerii locale a partidului comunist,
pentru promovarea în administraia publică sau în
garnitura politică a noului jude. Iar oferta pentru el a
venit prompt, ferm și explicit. Probabil și de
nerefuzat.
Aflat în faa unei decizii hotărâtoare, sfătuit și de
colegul și prietenul mai vârstnic Vrăjitoru Chirilă, a
ales să urmeze preponderent cariera politică, în care
să-și pună în valoare calităile dobândite în anii de
studii, în cei de profesare a meseriei de inginer
mecanic. L-a convins finalmente argumentul că
noua carieră îi va oferi oportunităi suplimentare,
pârghii nemijlocite de aciune pentru afirmarea
Reșiei pe plan naional și peste hotare, dar mai ales
pentru sporirea bunăstării locuitorilor săi.
Emiliu Ferdinand Toth s-a înhămat hotărât și
consecvent la efortul comun politic, organizatoric și
investiional derulat în anii de oarecare liberalism
economic și chiar politic ce cuprinsese România
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după venirea la putere a dictatorului Ceaușescu. A
urcat relativ rapid treptele ierarhiei politice, devenind
secretar cu probleme economice mai întâi al
comitetului municipal de partid și apoi al comitetului
judeean Caraș-Severin de partid. A fost ales și
membru al Comitetului Central al PCR. În acest
mediu politic a pledat pentru cauza dezvoltării
municipiului Reșia și a judeului. A contribuit esenial
la realizarea marilor obiective economice: (...)
construcia zecilor de mii de apartamente în toate
orașele judeului Caraș-Severin; asimilarea
produciei de motoare diesel navale; construcia
laminorului pentru șinele de cale ferată; crearea
Centralei Siderurgice Reșia și altele. În întreaga
activitate, în înaltele funcii politice din trecutul regim,
Toth Emil a reușit să-și folosească abilităile de lider
local echilibrat, racordat la realităile vremii. În
limitele competenelor funciilor sale a reușit să ină
sub obroc cerinele conducerii superioare a
partidului, ajunse insuportabile pentru populaie, și-n
paralel să amelioreze condiiile de muncă și viaă a
locuitorilor Reșiei și ai judeului Caraș-Severin.
Deși era riscant pentru poziia sa în sistem,
Emiliu Toth a fost unul dintre cei care au avut
exprimări critice faă de sistemul dictatorial de
conducere. Le-a formulat constant, explicit și cu ton
avertizator pentru consecinele acutizării
contradiciilor interne ale dictaturii comuniste.
Desigur nu ca un opozant anticomunist, ci din
interiorul partidului, ca unul care sesizase mai
devreme decât alii declinul iremediabil al edificării
socialismului în ara noastră.
Lucrurile au evoluat spectaculos în România,
culminând în decembrie 1989 cu o rapidă schimbare
de regim politic, economic și de democraie mimată
cu una autentică. Practic, comunismul a fost
abandonat, iar populaia ca și noii conducători ai ării
au deschis calea dezvoltării capitaliste.
Necunoscută majorităii locuitorilor ării, dar
îmbrăișată cu mare interes, curiozitate și așteptări
justificate pentru o viaă mai bună. Nu știm dacă a
trăi zeci de ani atât în sistemul existenial comunist,
cât și în cel capitalist este doar o experienă de viaă
inedită, marcantă, ireversibilă, ci și un handicap ori o
vinovăie în a-i croi un nou drum după schimbarea
de regim.
Emiliu Ferdinand Toth a parcurs trecerea dintre
sisteme în stilul unei adevărate personalităi. A
revenit la „munca în producie”. Cu certitudine că el,
trăitor cu sau fără voia lui în două sisteme diametral
opuse, s-a adaptat, la un nivel superior, exigenelor
profesionale și manageriale în noile condiii.
Diriguitorii vremii, dar și concitadinii l-au acceptat și
apreciat, l-au urmat, recunoscându-i intrinsec
valoarea și competena profesională. Ceea ce era
firesc s-a și petrecut. Ajuns director la Renk
Reductoare Reșia a [activat] pentru meninerea
standardelor de calitate și de performană a firmei
private cu capital german în noile condiii ale
economiei de piaă.
Era conștient că transformările din România sunt
profunde, ireversibile și în toate domeniile. Constată
cu regret evident degradarea industriei și economiei
naionale, cu impact negativ, agresiv asupra celei
locale. Observa cu îngrijorare că Reșia, orașul său
iubit pierde teren în competiia pentru păstrarea
statutului de mare putere economică a României.
Dezamăgit de involuia economiei românești, ca și a
celei reșiene, se retrage din sfera muncii și se
pensionează, fără însă a exclude manifestările în
viaa socială a municipiului. Participările la viaa
culturală a Reșiei ca și momentele de meditaie și
dialog confesional cu părintele paroh al cultului
catolic de care aparinea, de care nu s-a dezis
niciodată, i-au adus satisfacii specifice noului său
statut social. Pe care îl dorea cât mai durabil.
Călătoria pământeană s-a sfârșit brusc, neașteptat,
spre regretul familiei, prietenilor și comunităii
reșiene și al tuturor celor care l-au cunoscut.
Divinitatea l-a chemat și ridicat pe tărâmul de odihnă
și pace eternă.
Emiliu Ferdinand Toth rămâne în memoria
colectivă ca una din personalităile autohtone de
prim rang. Chiar dacă unii detractori ai săi îi
reproșează slujirea conștiincioasă a comunismului,
este necesar să precizăm că el nu a lucrat pentru
comunism. El a slujit și a lucrat pentru comunitatea
din care făcea parte, pentru reșieni și carașseverineni, pentru orașul și judeul pe care le
reprezenta în forurile de partid și de stat.
Spiritele alese își marchează călătoria
pământeană prin importana și amplitudinea
activităii lor civice, prin rezultatele dobândite în
munca de zi cu zi. Prin ele Emiliu Ferdinand Toth, cel
pe care îl comemorăm acum, s-a plasat pe orbita pe
care navighează oamenii de vază ai Reșiei.
Pentru recunoștină și pomenire veșnică.
Lugoj, 23 iulie 2018.
Ing. Ioan Valcan

Înregistrarea în eviden]ele AJOFM
Cara}-Severin a absolven]ilor promo]iei 2018
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin reaminteşte absolvenţilor promoţiei 2018 că, în termen de 60 de zile
de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei
pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de AJOFM
Caraş-Severin în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.
Precizăm că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de
muncă este o etapă prealabilă şi obligatorie în vederea obţinerii
facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Documentele necesare înregistrării absolvenţilor ca persoane în
căutarea unui loc de muncă sunt: carte de identitate (original şi copie),
diploma sau adeverinţa de studii (original şi copie), adeverinţă medical
care să ateste faptul că persoana este aptă de muncă sau are anumite
restricţii medicale, precum şi adeverinţa de venit de la ANAF.
Astfel, absolvenţii instituţiilor de învăţământ care se înregistrează în
evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă ca persoană în
căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de informare şi
consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare
profesională, precum şi de facilităţi financiare.
Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana
care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în
una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special,
liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau
acreditat în condiţiile legii.
În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe din data
de 26 mai 2018, potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Educaţiei
Naţionale nr. 3.382/2017 conform căruia „cursurile claselor terminale
din învăţământul liceal se încheie în data de 25 mai 2018”, ultima zi din
cele 60 fiind data de 24 iulie 2018. Elevii care nu au situaţia şcolară
încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidenţele agenţiei în
termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă,
dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.
Absolvenţii care nu se prezintă în termenul legal pentru a fi luaţi în
evidenţe au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea
unui loc de muncă, vor beneficia de serviciile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.
Facilităţile financiare oferite absolvenţilor se referă la prima de
inserţie, în valoare de 1.500 de lei, care se acordă absolvenţilor
înregistraţi în evidenţele AJOFM Caraş-Severin în termen de 60 de zile
de la absolvire şi care se angajează cu normă întreagă pe o perioadă
de cel puţin 12 luni.
De asemenea, absolvenţii care se încadrează în muncă mai pot
beneficia, potrivit prevederilor legale, de prime de mobilitate (instalare
sau încadrare) sau de prima de relocare.
Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi reprezintă o sumă fixă
lunară, acordată pe o perioadă de 6 luni, în cuantum de 250 lei. Nu pot
beneficia de indemnizaţia de şomaj absolvenţii care la momentul solicitării acestui drept au fost admişi sau urmează cursurile unei forme de
învăţământ, organizate şi/ sau acreditate, după caz, în condiţiile legii.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17,
telefon 0255-212160.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

Inspectoratul de Jandarmi Jude]ean
„Gl. bg. Vasile Zorzor” are o nou@ conducere
Vineri, 13 iulie a.c., începând cu ora 11:00, la sediul unităţii a avut
loc ceremonia de predare-primire a funcţiei de inspector şef al
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin şi a Drapelului de
Luptă al Unităţii.
În prezenţa ofiţerilor şi subofiţerilor din comandamentul unităţii şi
din structurile inspectoratului, locotenent-colonel Gheorghe-Marian
Brâncoveanu - împuternicit adjunct al Inspectorului General al
Jandarmeriei Române, a prezentat Ordinul de numire în funcţie a
noului inspector şef şi a asigurat predarea-primirea Drapelului de Luptă
al Unităţii.
Informaţii suplimentare:
Începând cu data de 01 iulie a.c., prin Ordin al Inspectorului General
al Jandarmeriei Române, a fost numit la comanda Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, domnul colonel Tobă Alexandru.
Acesta este născut la data de 04 aprilie 1973, în localitatea Reşiţa,
este căsătorit şi are doi copii. Până în prezent a ocupat funcţia de
adjunct al Directorului General al Direcţiei Generale de Jandarmi a
Municipiului Bucureşti, iar în anii 2004-2005 a făcut parte din cadrul
Detaşamentului Internaţional al Jandarmeriei Române de Menţinere a
Păcii în Kosovo, sub egida U.N.

Ministerul Mediului, complice al Romsilva...
(continuare din pagina 1)

GEC NERA a mai afirmat şi cu alte ocazii că Ministerul Mediului dă
senzaţia că face “jocuri pe sub masă” cu RNP Romsilva pentru distrugerea
PNSCC şi cere intervenţia Guvernului României pentru finalizarea corectă
şi cât mai rapidă a procesului de promovarea şi aprobare a PM al PNSCC şi
intrarea în legalitate în ceea ce priveşte administrarea acestui parc.
Guvernul României ar trebui să ia în considerare şi varianta emiterii unui
act de reglementare prin care Administraţia Parcului Naţional Semenic Cheile Caraşului să fie trecută în subordinea Agenţiei Naţionale a Ariilor
Naturale Protejate, singura măsură prin care toate problemele de fond
generate de conflictul de interese dintre RNP Romsilva şi activitatea de
protecţie şi conservare a naturii ar putea fi rezolvate.
Doina Mărgineanu - Consilier pentru relaţii publice al GEC Nera

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în
Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 39/2018 privind parteneriatul 524/2018 privind modificarea anexei nr. 1 la
public-privat (M.O. nr. 427 din 18.05.2018)
l H.G. nr. 307/2018 pentru modificarea şi
completarea H.G. nr. 443/2017 privind
aprobarea Programului naţional apicol pentru
perioada 2017-2019, a normelor de aplicare,
precum şi a valorii sprijinului financiar (M.O.
nr. 428 din 21.05.2018)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.
2045/2018 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.485/1999
pentru publicarea pe serverul Ministerului
Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de
impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici
şi instituţii publice) (M.O. nr. 430 din
21.05.2018)
l Ministerul Sănătăţii - Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile
din 07.05.2018 (M.O. nr. 432 din 22.05.2018)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 3500/2018 privind aprobarea planurilor de
învăţământ pentru cultura de specialitate,
pregătirea practică şi stagiile de pregătire
practică din aria curriculară Tehnologii pentru
clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al
liceului - filiera tehnologică; pentru pregătirea
practică din aria curriculară Tehnologii şi
stagiul de pregătire practică - curriculum în
dezvoltare locală CDL pentru clasa a XI-a
învăţământ profesional; pentru stagiile de
pregătire practică de 720 ore (după clasa a Xa ciclul inferior al liceului - filiera tehnologică)
(M.O. nr. 432 din 22.05.2018)
l O.u.G. nr. 41/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice (M.O. nr. 433 din 22.05.2018)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de recunoaştere şi echivalare a actelor de
studii de nivel preuniversitar obţinute în
străinătate din 02.05.2018 (M.O. nr. 434 din
22.05.2018)
l Hotărârea Senatului României nr. 67/2018
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a
societăţilor în cazul unei prezenţe digitale
substanţiale - COM (2018) 147 final (M.O. nr.
435 din 23.05.2018)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 3657/2018 privind selecţia proiectelor de
manuale şcolare alternative pentru clasele IVI, declarate admise de Centrul Naţional de
Evaluare şi Examinare (CNEE) pentru anul
şcolar 2018-2019, în vederea aprobării de
către Ministerul Educaţiei Naţionale (M.O. nr.
438 din 24.05.2018)
l Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat (M.O. nr. 440
din 24.05.2018)
l Legea nr. 117/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 198/2008 privind
serviciile consulare pentru care se percep
taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României
în străinătate (M.O. nr. 441 din 25.05.2018)
l Ministerul Transporturilor - Normele
metodologice de calcul, eviden ţiere şi
acordare de la bugetul de stat a compensaţiei
de serviciu public în transportul feroviar public
de călători, valabile pentru anul 2018, din
16.05.2018 (M.O. nr. 443 din 25.05.2018)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
- Procedura privind emiterea şi eliberarea
avizelor necesare introducerii în intravilan a
terenurilor agricole din 25.05.2018 (M.O. nr.
445 din 29.05.2018)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 3751/2018 pentru modificarea Ordinului
ministrului educaţiei naţionale nr. 3.560/2018
privind stabilirea modalităţii de acordare a
voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/
coordonarea acestuia (M.O. nr. 447 din
29.05.2018)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 3742/2018 privind aprobarea Calendarului
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor
didactice pentru constituirea corpului naţional
de experţi în management educaţional, seria
a 13-a (M.O. nr. 447 din 29.05.2018)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.
350/1946/2018 pentru modificarea anexei nr.
2 la Instrucţiunile privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită,
emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994
privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al
ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005
(M.O. nr. 449 din 30.05.2018)
l Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr.

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare
a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor în
domeniul cinegetic, prevăzut de Legea
vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.
407/2006 (M.O. nr. 450 din 30.05.2018)
l Guvernul României - Regulamentul-cadru
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia
ocupaţională de funcţii bugetare "Cultură" din
24.05.2018 (M.O. nr. 451 din 30.05.2018)
l Guvernul României - Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii
şi categoriile de cheltuieli aferente din
24.05.2018 (M.O. nr. 453 din 31.05.2018)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr.
15/2018 privind lansarea în circuitul
numismatic a unei monede din aur cu tema
100 de ani de la încheierea Primului Război
Mondial (M.O. nr. 454 din 31.05.2018)
l O.u.G. nr. 44/2018 privind unele măsuri
referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi
prelungirea unui termen prevăzute de O.u.G.
nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, precum şi pentru
completarea O.u.G. nr. 64/2007 privind
datoria publică (M.O. nr. 454 din 31.05.2018)
l Ministerul Mediului - Normele metodologice de aplicare a O.u.G. nr. 52/2017 privind
restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa
pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule
şi timbrul de mediu pentru autovehicule, din
14.05.2018 (M.O. nr. 457 din 04.06.2018)
l Ordinul Ministerului Mediului nr. 448/2010/
2018 privind modificarea Ordinului viceprimministrului, ministrul mediului, şi al ministrului
finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.u.G. nr. 52/2017 privind restituirea
sumelor reprezentând taxa specială pentru
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare
pentru autovehicule, taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule şi
timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O.
nr. 457 din 04.06.2018)
l O.u.G. nr. 45/2018 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative cu impact
asupra sistemului achiziţiilor publice (M.O. nr.
459 din 04.06.2018)
l Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
- Metodologia de distribuire a sumelor reprezentând contribu ţie asiguratorie pentru
muncă plătite de contribuabili în contul distinct
şi de stingere a acestora din 18.05.2018 (M.O.
nr. 460 din 05.06.2018)
l Ordinul Ministerului Mediului nr. 512/2018
privind modificarea şi completarea Ghidului
de finanţare a Programului vizând protecţia
resurselor de apă, sisteme integrate de
alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare
şi staţii de epurare, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.450/2010
(M.O. nr. 464 din 05.06.2018)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale
nr. 3502/2018 privind aprobarea Orientărilor
metodologice generale pentru elaborarea
curriculumului în dezvoltare locală pentru
clasele a XI-a şi a XII-a ciclul superior al
liceului, filiera tehnologică, şi pentru clasa a
XI-a învăţământ profesional (M.O. nr. 468 din
06.06.2018)
l Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 978
/2018 pentru aprobarea Listei standardelor
româneşti care adoptă standardele europene
armonizate, ale căror prevederi se referă la
ambarcaţiuni de agrement (M.O. nr. 470 din
07.06.2018)
l Legea nr. 125/2018 pentru completarea
Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi
pentru modificarea şi completarea altor acte
normative (M.O. nr. 472 din 07.06.2018)
l Legea nr. 123/2018 pentru modificarea
Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor
drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a
torenţilor din domeniul public al statului şi din
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unităţi
administrativ-teritoriale şi în administrarea
consiliilor locale ale acestora (M.O. nr. 478 din
11.06.2018)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de elaborare, validare, aprobare şi
gestionare a standardelor ocupaţionale, din
21.05.2018 (M.O. nr. 480 din 11.06.2018)

ANRP: Stadiul de soluţionare a
dosarelor la data de 10.07.2018
Dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar
Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului
de proprietate în temeiul legislaţiei fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale
pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 30.912* dosare constituite
în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent
23.339 dosare.
Alte 3.926 dosare au trecut de etapa analizării şi, pe măsura completării lor cu
documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii
deciziei de compensare/validare parţială/invalidare. 3.236 dosare au fost returnate de
Secretariat autorităţilor locale, fie înainte de apariţia Legii nr. 165/2013, pentru
completarea documentaţiei, fie după apariţia Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de
dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.
Ultimul număr alocat în registrul dosarelor de despăgubire este 31052/FFCC.
Numărul de dosare înregistrate raportat luna precedentă (30.979) a fost redus cu 140
după ce s-a constatat că mai multe poziţii din registrul special nu fuseseră alocate unor
dosare de despăgubire. În mod concret, s-a sesizat o greşeală de redactare a registrului
cu privire la 140 de poziţii.
După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar
au fost lucrate în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până în prezent au fost
analizate toate dosarele înregistrate până la data de 31.01.2018.
În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii
A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.
În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita
documente din care să reiasă în mod clar următoarele:
l calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;
l calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care
autorul a decedat);
l dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;
l amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia
conform grilei notariale.
Dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10/2001
Până la data de 10.07.2018, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 62.852
dosare, din care 9.823 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au
fost soluţionate 26.991 dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru
care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia
Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate
entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora
s-a
constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.
Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea
de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepţie de la această regulă se
soluţionează cu prioritate următoarele categorii de dosare:
l dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii
nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;
l dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de
judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la
calitatea de persoană îndreptăţită;
l dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi
desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca
supravieţuitoare ale Holocaustului;
l dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri au fost formulate de către
Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor
religioase şi minorităţilor naţionale din România;
Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 şi care fuseseră repartizate în
lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pe alte criterii (selecţie
aleatorie, ”caz special”, dosarele între numărul 40.230 şi numărul 43.000) au fost trecute
”în aşteptare”, urmând să fie soluţionate potrivit numărului de înregistrare.
La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între numerele 25001/CC 26000/CC.
Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptăţite să estimeze perioada în care le va fi
analizat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare neanalizate până la
numărul 40.000.
De la dosarul 25001/CC la dosarul 26000/CC: 576 dosare;
De la dosarul 26001/CC - la dosarul 30000/CC: 2.145 dosare;
De la dosarul 30001/CC - la dosarul 40000/CC: 5.363 dosare;
Reamintim faptul că în prezent Direcţia de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligaţia să
analizeze minim 700 de dosare pe lună.
În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. şi dosare
pentru care s-au formulat cereri de analizare cu prioritate de către persoanele cărora li
s-au recunoscut existenţa şi întinderea dreptului de proprietate prin hotărâri judecătoreşti
şi de către persoanele care au făcut dovada că sunt supravieţuitoare ale Holocaustului.
După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate
aproximativ 4.100 de cereri de analizare cu prioritate. Până în prezent au fost soluţionate
1.867 dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 10.07.2018,
sunt în analiză alte 1.188 dosare de acest tip, pentru care s-au formulat cereri până la
data de 31.12.2017, inclusiv. În cursul acestei luni vor fi repartizate şi dosarele în cazul
cărora s-au formulat cereri până la data de 31.05.2018.
Precizăm că analizarea acestor dosare se face de către un serviciu creat special în
acest scop, în paralel cu analizarea dosarelor la ordine.

Proceduri simplificate pentru stingerea datoriilor c@tre ANRP
La data de 13.07.2018 a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă nr. 63 privind
compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale
legilor din domeniul restituirii proprietăţii.
A fost instituit astfel un mecanism de stingere a datoriilor pe care le au către A.N.R.P.
persoanele care au executat silit instituţia, iar ulterior instanţele au dispus reîntoarcerea
sumelor.
Aceste datorii se vor stinge prin compensare cu sumele pe care aceleaşi persoane le
au de primit, prin A.N.R.P., de la bugetul de stat, în baza legilor restituirii proprietăţii.
Persoanele care doresc să beneficieze de procedura compensării au la dispoziţie un
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă pentru a depune
cereri.
În interesul persoanelor vizate de OuG nr. 63/2018, A.N.R.P. a stabilit o procedură
simplificată de depunere şi soluţionare a cererilor.
Recomandăm persoanelor care vor să solicite compensarea creanţelor să se prezinte
personal sau prin mandatar legal şi să deţină asupra lor, după caz, documentele care
atestă plata voluntară sau prin executare silită a unei părţi din suma datorată A.N.R.P.
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Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât menţinerea ratei
dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an, se arată într-un comunicat de presă al
instituţiei.De asemenea, Consiliul a mai hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de
depozit la 1,50% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50% pe an. Totodată, a
fost decisă păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor
în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat un proiect de lege pentru
modificarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi, cu 214 voturi "pentru", 8 "împotrivă" şi 10 abţineri,
potrivit căruia sunt interzise actele de hărţuire, hărţuire sexuală sau
hărţuire psihologică, atât în public, cât şi în privat. Camera
Deputaţilor este for decizional.

Modific@ri asupra Legii privind
societ@]ile agricole }i alte forme
de asociere în agricultur@

Termenul de depunere a
declara]iei unice a fost extins
pân@ la 31 iulie 2018

În Şedinţa Guvernului din 5 iulie 2018 a fost adoptată Legea
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură ce
reglementează cadrul juridic al înfiinţării şi desfăşurării activităţii
societăţilor agricole.
În vederea transformării societăţilor agricole în formele societare
reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990 a fost promovată
Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. Pentru
aplicarea Legii 31/2017, era necesară elaborarea de norme
metodologice de către Ministerul Finanţelor Publice, acţiune care nu
a putut fi finalizată fără a modifica norma primară (Legea 36/1990)
care cenzurează, în forma actuală, procesul de transformare pentru
societăţile agricole la nivel de lege.
Astfel, pentru reglementarea transformării societăţilor agricole în
societăţi, au fost corelate dispoziţiile Codului Civil cu cele ale Legii
societăţilor nr. 31/1990, după cum urmează:
l Reformularea unor prevederi, pentru corelarea cu dispoziţiile art.
232 - 241 din Codul Civil şi cu cele ale Legii societăţilor nr. 31/1990;
l Introducerea unor prevederi referitoare la reorganizarea prin
transformare a societăţii agricole, concomitent cu înfiinţarea
societăţii reglementată de Legea nr. 31/1990;
l Includerea unor dispoziţii privind drepturile şi obligaţiile
asociaţilor, patrimoniul societăţii, documentaţiile şi formalităţile ce
trebuie efectuate;
l Introducerea unor prevederi referitoare la procedura şi
termenele de înmatriculare a noii societăţi la Oficiul Registrului
Comerţului;
Abrogarea art. III din Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii
nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură.
MADR, 05.07.2018

În şedinţa de Guvern de joi, 12 iulie, s-a aprobat
extinderea până la 31 iulie a.c., a termenului până la care
contribuabilii, persoane fizice trebuiau să depună
Declaraţia Unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale. Termenul a fost extins deoarece atât bonificaţia de
5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 şi plătit integral
până la 15 martie 2019, cât şi cea acordată corespunzător
pentru contribuţiile sociale datorate, au suscitat interesul
contribuabililor, care a determinat îngreunarea Spaţiului
Privat Virtual prin numărul foarte mare de accesări ale
acestui serviciu online gratuit în apropierea expirării
termenului.
Declaraţia se completează şi se depune de către
persoanele fizice care realizează, individual sau într-o
formă de asociere, venituri din România şi/sau din
străinătate, şi de cele care datorează impozit pe venit şi
contribuţii sociale obligatorii. Persoanele care nu realizează
venituri şi aleg să plătească contribuţia de asigurare de
sănătate au de asemenea obligaţia de a depune Declaraţia
Unică.
Declaraţia Unică se depune online, atât prin intermediul
Spaţiului Privat Virtual (SPV), pe baza de nume utilizator şi
parolă, sau cu certificat digital calificat, cât şi prin
intermediul portalului e-guvernare.ro.
Declaraţia se poate depune şi în format hârtie direct la
registratura administraţiilor fiscale ale ANAF, sau prin poştă,
prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Nedepunerea la termenul prevăzut de lege de către
persoanele fizice a Declaraţiei Unice se sancţionează cu
amendă de la 50 lei la 500 lei, potrivit art.336, alin.(3) din
Codul de Procedură Fiscală.
MFP, 12.07.2018

MFP modific@ legisla]ia în
domeniul ajutorului de stat
Ministerul Finanţelor Publice a modificat şi
a completat H.G. nr. 807/2014 pentru
instituirea unor scheme de ajutor de stat
având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu
impact major în economie, prin Hotărârea de
Guvern nr. 476/2018 care a fost publicată, pe
9 iulie 2018, în Monitorul Oficial nr. 580.
Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările şi
completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării
investiţiilor de mare anvergură, cu importante
efecte în economie, orientate spre sectoarele
de activitate de vârf. Se acordă sume sub
formă de granturi, de la bugetul de stat,
pentru cheltuieli eligibile de natura activelor
corporale şi necorporale, precum şi cele
legate de închirierea construcţiilor aferente
investiţiei iniţiale.
Dintre cele mai importante modificări
amintim:
l Valoarea minimă a investiţiei s-a diminuat
la 13,5 milioane lei (aprox. 3 milioane euro);
l Bugetul mediu anual al schemei este de
638 milioane lei, respectiv echivalentul a
aproximativ 145 milioane euro;
l Operatorul economic poate demara
proiectul de investiţii după depunerea cererii
de acord pentru finanţare;
l Cererile de acord pentru finanţare se
depun în sesiune continuă până la data
epuizării bugetului anual. MFP, 11.07.2018

Noi reglement@ri pentru cre}terea performan]ei energetice la blocurile de locuin]e
Guvernul a aprobat o Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind
finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile
de locuinţe din cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei
energetice a blocurilor de locuinţe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor
de locuinţe.
Actul normativ prevede că, pentru blocurile de locuinţe cuprinse în Programul naţional
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe anterior intrării în
vigoare a Legii nr. 231/2017, la care nu au fost recepţionate lucrările de intervenţie pentru
creşterea performanţei energetice, până la finalizarea acestora, cota-parte care se alocă
de la bugetul de stat pentru finanţare este în cuantum de 50%, în baza documentaţiilor de
avizare a lucrărilor de intervenţie elaborate de coordonatorii locali şi a indicatorilor
tehnico-economici aprobaţi.
Astfel, pentru anul 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
(MDRAP) va încheia cu autorităţile administraţiei publice locale care au alocate fonduri
de la bugetul de stat contracte de finanţare anuale pentru finalizarea lucrărilor de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe cuprinse în
Programul naţional şi transferul cotei-părţi care se alocă de la bugetul de stat.

Începând cu anul 2019, MDRAP va încheia cu autorităţile administraţiei publice locale
contracte de finanţare multianuale pentru finalizarea lucrărilor de intervenţie pentru
creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe cuprinse în Programul naţional
multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, la care nu
au fost recepţionate lucrările de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice şi
transferul cotei-părţi care se alocă de la bugetul de stat, în limita fondurilor bugetare
disponibile.
În vederea fundamentării bugetului de stat pentru anul 2019, pentru alocarea sumelor
necesare încheierii contractelor de finanţare multianuale şi finalizării lucrărilor de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe cuprinse în
Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de
locuinţe, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestei
ordonanţe de urgenţă, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să transmită
MDRAP necesarul sumelor de la bugetul de stat în vederea finalizării acestora din
valoarea aprobată la data includerii în program. În situaţia în care autorităţile
administraţiei publice locale nu transmit aceste informaţii în termen de 30 de zile, blocurile
de locuinţe din acele unităţi administrativ-teritoriale vor fi eliminate din Programul naţional
privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

l Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că România a obţinut două lucruri foarte importante la Summitul NATO de la Bruxelles şi anume un centru de comandă
operaţional şi îmbunătăţirea statutului brigăzii multinaţionale, potrivit Agerpres l Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului l-a validat pe social-democratul Gabriel
Vlase ca director al Serviciului de Informaţii Externe (SIE) l Rata de promovare (după soluţionarea contestaţiilor) înregistrată de absolvenţii care au finalizat studiile
liceale în promoţia 2017-2018 şi au susţinut probele examenului de Bacalaureat în prima sesiune este de 74,7% l Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă pentru
modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie l Guvernul a adoptat în 17 iulie, un proiect de interes pentru românii de pretutindeni.
Astfel, prin Hotărâre de Guvern a fost îmbunătăţit cadrul legislativ privind condiţiile în care românii pot călători în străinătate împreună cu copiii minori l Începând din 20
iulie paşapoartele simple electronice care se vor emite pentru persoanele adulte vor avea valabilitate de 10 ani l La extragerea bonurilor fiscale emise în perioada 1 - 30
iunie 2018 desfăşurată duminică, 22 iulie, câştigătoare sunt cele din 17 iunie 2018 cu valoarea de 977 lei l Guvernul a aprobat în şedinţa de marţi, 24 iulie,
Memorandumul cu tema: Măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în punctele de trecere a frontierei, în scopul reducerii timpilor de aşteptare l

România }i Austria vor g@zdui Secretariatul Strategiei UE a Regiunii Dun@rii
Miercuri, 18 iulie 2018, la reuniunea comună a
Comitetului de Monitorizare a Programului Transnaţional
Dunărea şi a coordonatorilor naţionali din statele membre
ale Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
(SUERD), organizată la Split (Croaţia), a fost adoptată, în
unanimitate, decizia privind aprobarea proiectului pentru
reînfiinţarea Secretariatului SUERD. Acesta va fi asigurat
de către România şi Austria.
În calitate de state co-iniţiatoare ale Strategiei Dunării,
România şi Austria au realizat un parteneriat pentru
găzduirea Secretariatului pentru o durată de 3 ani. Astfel,
începând cu luna septembrie 2018, la Bucureşti şi Viena
urmează a fi deschise două birouri ale acestei structuri,
găzduite de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi de Primăria Viena. Bugetul
propus al proiectului este de aproximativ 3,9 milioane de
euro, iar România beneficiază de 1,4 milioane de euro.
SUERD reprezintă, pentru România, unul dintre cele
mai valoroase şi puternice angajamente politice asumate
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în ultimul deceniu. Operaţionalizarea Secretariatului
Strategiei, cu sprijinul Programului Transnaţional Dunărea
şi al Comisiei Europene, va permite consolidarea
parteneriatelor între actorii SUERD. Secretariatul SUERD
va susţine viitoarele preşedinţii SUERD în procesul de
revizuire şi implementare a Planului de Acţiune al
Strategiei pentru următoarea decadă. În colaborare cu
Secretariatul, viitoarea Preşedinţie SUERD a României va
promova transpunerea în practică a proiectelor strategice
comune între statele membre şi va urmări realizarea
obiectivelor stabilite pentru valorificarea potenţialului
Dunării, asigurarea dezvoltării economice şi a coeziunii
teritoriale în această macroregiune.
SUERD este una dintre cele patru strategii
macroregionale ale UE, iniţiată şi promovată cu succes de
către România şi Austria în anul 2008 şi andosată de
Consiliul European în anul 2011. SUERD este un proiect

politic de mare vizibilitate, reprezentând prima iniţiativă de
amploare a României după aderarea la Uniunea
Europeană.
Mandatul României la Preşedinţia Consiliului Uniunii
Europene, în primul semestru al anului 2019, reprezintă o
reală oportunitate pentru a promova acest important cadru
de cooperare macro-regională pe agenda Uniunii
Europene şi pentru a asigura alocările financiare necesare
priorităţilor propuse de ţările noastre atât pentru SUERD,
cât şi pentru celelalte trei strategii macro-regionale.
În perioada 2015-2017, Secretariatului tehnic al
Strategiei a fost găzduit de către Reprezentanţa landului
Baden-Wuerttemberg pe lângă Comisia Europeană, în
baza unei decizii a miniştrilor afacerilor europene ai
statelor membre SUERD. În cadrul competiţiei pentru
preluarea/găzduirea secretariatului Strategiei Dunării au
fost depuse două aplicaţii, parteneriatul româno-austriac
întrunind cel mai mare scor.
MDRAP, 19.07.2018

La 1 ianuarie 2018, populaţia Uniunii Europene (UE) a fost estimată la
512.6 milioane, comparativ cu 511.5 milioane la 1 ianuarie 2017. Pe
parcursul anului 2017, în UE s-au înregistrat mai multe decese decât naşteri
(5.3 milioane de decese şi 5.1 milioane de naşteri), ceea ce înseamnă că
schimbarea naturală a populaţiei UE a fost negativă. Schimbarea populaţiei
(pozitivă, cu 1.1 milioane de locuitori mai mult) se datorează migraţiei nete.

Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea de
către Kosovo a ultimelor două cerinţe în materie
de liberalizare a vizelor, şi anume ratificarea
Acordului de delimitare a frontierei cu Muntenegru
şi obţinerea unor rezultate consolidate în lupta
împotriva criminalităţii şi a corupţiei.

La summitul de la Londra privind Balcanii
de Vest, UE s-a angajat să consolideze
cooperarea cu regiunea, cu un angajament
clar şi măsuri concrete, concentrându-se
asupra celor trei domenii-cheie ale cooperării:
economie, securitate şi reconciliere.

Noile norme adoptate de UE asigur@ o mai bun@ protec]ie a
celor 120 de milioane de turi}ti din vara aceasta
Începând de duminică, 1 iulie, călătorii care rezervă pachete de
vacanţă vor avea drepturi mai puternice în calitate de consumatori.
Normele nu vor reglementa numai pachetele de vacanţă
tradiţionale, ci vor proteja şi consumatorii care rezervă alte forme de
servicii de călătorie combinate, inclusiv pachete personalizate, în cazul
cărora călătorul alege diferite elemente de la un singur punct de vânzare
online sau offline. Noile norme vor introduce, de asemenea, protecţia
serviciilor de călătorie asociate. În această formulă, călătorul cumpără
servicii de călătorie de la un punct de vânzare, însă prin procese de
rezervare separate, sau, după ce a rezervat un serviciu de călătorie pe
un site web, este invitat să rezerve alt serviciu pe un alt site web.
Noile norme vor aduce beneficii mai mari consumatorilor.
l Informaţii mai clare pentru călători: întreprinderile turistice trebuie să
îi informeze pe călători dacă le oferă un pachet sau servicii de călătorie
asociate, precum şi cu privire la drepturile lor esenţiale prin intermediul
unor fişe de informaţii standardizate. Acestea trebuie să furnizeze
informaţii clare privind elementele şi caracteristicile pachetului, privind
preţul acestuia şi privind orice alte costuri suplimentare.
l Rambursare şi repatriere în caz de faliment: companiile care vând
pachete de vacanţă trebuie să îşi asigure protecţia în caz de insolvenţă.
Această garanţie acoperă rambursarea şi repatrierea în caz de faliment
al organizatorului. Garanţia se aplică şi serviciilor de călătorie asociate.
l Norme mai clare privind răspunderea: organizatorul pachetului este
responsabil dacă apar probleme, indiferent de entitatea care prestează
serviciile de călătorie.
l Drepturi mai solide de anulare: conform noilor norme, călătorii pot
anula un pachet de vacanţă din orice motiv, prin plata unui comision
rezonabil. Aceştia îşi pot anula vacanţa gratuit în cazul în care destinaţia
lor devine periculoasă, de exemplu din cauza unui război ori a unor
dezastre naturale sau în cazul în care preţul pachetului este majorat cu
peste 8 % din preţul iniţial.
l Cazare în cazul în care călătoria de întoarcere nu poate fi efectuată:
în cazul în care călătorii nu se pot întoarce din vacanţa care a fost
achiziţionată ca pachet de servicii, de exemplu în cazul dezastrelor
naturale, aceştia beneficiază de cazare până la trei nopţi dacă nu se pot
întoarce din vacanţă la timp. Nopţile suplimentare sunt acoperite în
conformitate cu reglementările privind drepturile pasagerilor.
l Asistenţă pentru călători: organizatorul pachetului trebuie, de
asemenea, să acorde asistenţă călătorilor aflaţi în dificultate, în special
prin furnizarea de informaţii privind serviciile de sănătate şi asistenţa
consulară.

Noile norme vor aduce beneficii şi întreprinderilor.
l Norme mai clare, care vor facilita activităţile transfrontaliere:
întreprinderile vor trebui acum să respecte un singur set de norme
privind cerinţele de informare, răspunderea şi alte obligaţii pe întreg
teritoriul UE. Acum sunt recunoscute şi sistemele naţionale de
insolvenţă din întreaga UE. Aceste măsuri vor permite întreprinderilor să
funcţioneze în întreaga UE în aceleaşi condiţii ca în ţara lor de origine.
l Cerinţele modernizate de informare nu se mai bazează exclusiv pe
broşurile turistice: întrucât comercianţii nu vor mai trebui să retipărească
broşurile, aceştia vor face economii care au fost estimate la 390 de
milioane EUR pe an.
l Reducerea sarcinii de reglementare: călătoriile de afaceri
organizate în temeiul unui acord-cadru, de exemplu cu o agenţie de
voiaj specializată, nu vor mai fi acoperite de directivă.
Etapele următoare
Statele membre trebuiau să transpună normele în legislaţia naţională până la data de 1 ianuarie 2018. A urmat apoi o perioadă de tranziţie
de şase luni, până la 1 iulie, care este data de la care măsurile naţionale
de transpunere a directivei vor începe să se aplice. Comisia va examina
modul în care normele au fost transpuse şi sunt aplicate în statele membre. Aceasta va lua măsuri subsecvente adecvate, dacă este necesar.
Context
Pentru a extinde protecţia prevăzută de Directiva UE privind pachetele de servicii pentru călătorii din 1990, Comisia a prezentat, în luna iulie 2013, propunerea, care a fost adoptată în mod formal de Parlamentul
European şi de statele membre în noiembrie 2015. Noile norme urmau
să fie transpuse de statele membre până la 1 ianuarie 2018. Începând
cu data de 1 iulie, aceste norme sunt aplicabile în statele membre.
Noile norme se aplică în cazul combinaţiilor de cel puţin două tipuri
de servicii de călătorie (transport, cazare, servicii de închiriere auto sau
alte servicii, de exemplu, vizitele ghidate), inclusiv în cazul:
l pachetelor, cum ar fi pachetele de vacanţă prestabilite achiziţionate
de la un operator de turism, precum şi, acum, în cazul selecţiei
personalizate a componentelor de către călător, cumpărate de la un
singur punct de vânzare online sau offline;
l serviciilor de călătorie asociate. De exemplu, călătorul cumpără
servicii de călătorie de la un punct de vânzare, însă prin procese de
rezervare separate, sau, după ce a rezervat un serviciu de călătorie pe
un site web, este invitat să rezerve alt serviciu pe un alt site web, cu
condiţia ca cea de a doua rezervare să fie făcută în termen de 24 de ore.
IP/18/4293, 29.06.2018

Preşedintele Donald Tusk şi
preşedintele Jean-Claude Juncker au
semnat o nouă declaraţie comună UENATO cu secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg, înaintea summitului
din 10 iulie.
Noua declaraţie comună stabileşte o
viziune comună asupra modului în care
UE şi NATO vor acţiona împreună
împotriva ameninţărilor comune de
securitate.
Au avut loc 27 de summituri NATO de
la 1949. La aceste întâlniri au participat
şefii de stat şi de guvern ai statelor NATO
şi fiind prezidate de secretarul general al
NATO. UE este invitată în mod regulat să
participe la aceste reuniuni la nivel înalt.
Colegiul comisarilor a hotărât să
înregistreze o iniţiativă cetăţenească europeană intitulată „Păstrarea cetăţeniei
europene”.
Obiectivul principal al iniţiativei
propuse este de a asigura faptul că cetăţenia europeană şi drepturile asociate
acesteia nu pot fi pierdute odată ce au
fost obţinute. Organizatorii menţionează, în special, contextul Brexitului şi
viitoarea pierdere a cetăţeniei Uniunii şi
a drepturilor asociate acesteia de către
cetăţenii Regatului Unit.
Decizia Comisiei de a înregistra iniţiativa are ca obiect doar admisibilitatea
juridică a propunerii. Comisia nu a
analizat conţinutul său în această etapă.
În cazul în care, în termen de un an,
iniţiativa va beneficia de un milion de
declaraţii de susţinere din cel puţin şapte
state membre, Comisia va trebui să
reacţioneze în termen de trei luni.
Comisia poate decide să dea sau nu
curs cererii, în ambele ipoteze fiind
necesar să îşi justifice decizia.

l Austria a preluat pe 1 iulie preşedinţia prin rotaţie a Uniunii Europene l La 5 iulie 2018, Consiliul UE a prelungit până la 31 ianuarie 2019 sancţiunile economice care
vizează anumite sectoare ale economiei ruseşti l Adunarea euro-mediteraneană a decis să-şi stabilească sediul permanent în Roma l Partidul Popular (PP) conservator - din Spania are un nou lider, Pablo Casado, care îl înlocuirşte pe Mariano Rajoy după ce fostul prim-ministru a fost demis, în iunie, printr-un vot de
neîncredere l Cetăţenii din ţări non-UE scutiţi de obligaţia de a deţine viză vor fi obligaţi să obţină o autorizaţie înainte de a călători în UE, conform noilor reguli votate de
către Parlamentul European l Colegiul comisarilor a hotărât să înregistreze o iniţiativă cetăţenească europeană intitulată „8 % din populaţia europeană suferă de foame:
o problemă căreia trebuie să îi punem capăt!” l Cancelarul german Angela Merkel s-a întâlnit în data de 5 iulie cu premierul ungar Viktor Orbán l
Preşedintele american Donald Trump s-a
deplasat după summitul NATO în Regatul Unit
pentru discuţii cu premierul britanic Theresa May.
Preşedintele Trump a efectuat şi o vizită la Castelul
Windsor unde el şi primă doamnă Melania Trump au
băut ceai cu regina Elisabeta a II-a.

Preşedintele chinez Xi Jinping efectuează
vizite de stat în Emiratele Arabe Unite (EAU),
Senegal, Rwanda şi Africa de Sud, în perioada
19-24 iulie şi va participa la cel de-al 10-lea
summit BRICS din 25-27 iulie la Johannesburg
şi apoi va vizita Mauritius.

Isr ael
Parlamentul israelian a adoptat, cu 62 de voturi „pentru” şi 55 „împotrivă”, un
proiect de lege care defineşte Israelul drept „statul-naţiune al poporului evreu”.
Legislaţia face din limba ebraică limba naţională a ţării şi defineşte stabilirea
comunităţilor evreieşti ca fiind în interesul naţional.
Proiectul de lege schimbă statutul pentru limba arabă de desemnarea sa ca
fiind o limbă oficială la o limbă cu un „statut special” care permite folosirea în
continuare a acesteia în cadrul instituţiilor israeliene.
Ea stipulează că „Israelul este patria istorică al poporului evreu şi că el are un
drept exclusiv asupra autodeterminării naţionale”. De asemenea, afirmă că
Jerusalem nedivizat este capitala Israelului.
Proiectele legislative anterioare au fost criticate acasă şi în străinătate ca
discriminatorii faţă de cetăţenii palestinieni din Israel, care au spus de mult că
sunt trataţi ca cetăţeni de clasa a doua.
Clauzele care au fost abandonate în disputele politice de ultimă oră - şi după
obiecţiile preşedintelui şi procurorului general al Israelului - ar fi consfinţit prin
lege înfiinţarea de comunităţi exclusiv evreieşti şi instruit instanţele să se
pronunţe conform legii rituale evreieşti atunci când nu există precedente legale
relevante.
Primul ministru Benjamin Netanyahu şi ministrul apărării Avigdor
Liberman şi-au pierdut marţi, 17 iulie, dreptul de a declara război sau de a face
un pas care ar putea duce la război pe cont propriu atunci când Knesset-ul a
adoptat un proiect de lege care dă aceste puteri cabinetului de securitate.
La 2 mai, tot în Knesset a fost adoptat un proiect de lege care ar permite unui
prim-ministru să declare război împreună cu ministrul apărării - sau chiar el
însuşi, dacă ocupă şi portofoliul de apărare. Votul din 17 iulie a anulat această
lege, trecută acum 11 săptămâni.

Prima reuniune a sesiunii ordinare a Adunării Naţionale din
Cuba s-a încheiat în 22 iulie, după ce a abordat o agendă completă
de probleme importante, între care se numără aprobarea unei
propuneri pentru o nouă Constituţie a Republicii. Proiectul, astfel
cum a fost modificat în această sesiune, va fi supus consultării
populare, între 13 august şi 15 noiembrie.

Întâlnire
ruso-american@
Preşedintele Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump s-au
întâlnit luni, 16 iulie, în capitala finlandeză
Helsinki, pentru a pune bazele unui
eventual viitor dialog pe teme importante
bilaterale şi globale, de la arme nucleare la
comerţ.
Donald Trump şi Vladimir Putin, şi-au
exprimat satisfacţia după prima întâlnire
faţă-în-faţă, deşi problemele recunoscute
rămân.
Summit-ul a fost descris de Trump
drept „o zi constructivă” şi de Putin ca fiind
„primul pas important”, la conferinţa de
presă post-summit.
Cei doi preşedinţi au discutat până
acum doar în marja unor reuniuni internaţionale, ultima fiind în noiembrie în Vietnam.
De-a lungul războiului rece până în
epoca post-sovietică, alţi trei preşedinţi
americani şi omologii lor ruşi s-au deplasat
în Finlanda - care a rămas neutră în timpul
Războiului Rece şi nu este membră a
NATO - pentru a participa la un dialog tetea-tete.

Preşedintele rus Vladimir Putin a primit o delegaţie din
Iran, condusă de Ali Akbar Velayati, consilierul pentru politică
externă către liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei. Întâlnirea s-a axat pe securitatea regională şi, în special, pe situaţia
din Siria. Retragerea Statelor Unite din acordul nuclear
multinaţional cu Iran a fost, de asemenea, pe ordinea de zi, a
declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei. Vizita a venit la o
zi după ce Putin s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin
Netanyahu la Moscova. În zilele care au urmat, preşedintele
rus s-a întâlnit cu preşedintele palestinian Mahmoud Abbas.
Liderii statelor din NATO, reuniţi la Bruxelles, i-au
adresat Macedoniei invitaţia oficială de a deveni membră a
Alianţei Nord-Atlantice, după ce autorităţile de la Skopje au
soluţionat disputa cu Atena privind denumirea ţării.
Pentru ca Macedonia să adere la Alianţa Nord-Atlantică,
este nevoie ca ţara să aprobe acordul cu Grecia într-un
referendum şi să-şi schimbe numele din punct de vedere
constituţional. Numai după aceea parlamentul grec va ratifica
acordul şi aderarea Macedoniei la NATO.
Premierul chinez Li Keqiang a efectuat două vizite
oficiale în Bulgaria şi în Germania, la invitaţia omologilor din
cele două state. În cadrul vizitei la Sofia, Li Keqiang a
participat de asemenea la cea de-a şaptea reuniune a
liderilor Chinei şi ţărilor din Europa Centrală şi de Est (CEEC).
La Berlin, Li Keqiang a prezida cea de-a cincea rundă de
consultări interguvernamentale dintre China şi Germania.

l Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat o vizită la Moscova în data de 11 iulie, la invitaţia preşedintelui rus Vladimir Puţin l Recep Tayyip Erdoğan a fost învestit pentru
un nou mandat de cinci ani. Evenimentul a marcat tranziţia ţării la o republică prezidenţială l Starea de urgenţă instaurată în Turcia în urma puciului eşuat din 15 iulie 2016 nu a mai
fost prelungită după expirarea sa, în seara zilei de miercuri, 18 iulie l Parlamentul Macedoniei a votat a doua oară pentru a ratifica acordul cu Grecia în vederea redenumirii ţării
drept 'Republica Macedonia de Nord', trecând astfel peste bariera veto-ului preşedintelui Gjorge Ivanov depus după votul iniţial l Preşedintele afgan Ashraf Ghani a anunţat oficial
încetarea focului cu talibanii şi a ordonat forţelor de securitate să reia operaţiunile împotriva grupului l Andres Manuel Luis Obrador a câştigat, din primul tur, alegerile prezidenţiale
din Mexic. Va fi primul preşedinte de stânga din ultimele decenii l China raportează o creştere a PIB-ului de 6,8% în prima jumătate a anului 2018 l Foştii rebeli ai FARC din
Columbia şi-au luat în primire locurile în Congres al căror număr a fost stabilit în cadrul acordului de pace încheiat după mai mult de cinci decenii de război împotriva guvernului l
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Cumpăr butelie goală de gaz.
Tel. 0771-384110.
Vând fotoliu rotund cu roţi 170
lei, fotoliu două persoane 200 lei,
canapea o persoană, fixă, 250 lei.
Preţuri negociabile. Tel. 0741402452.
Vând sufragerie Topliţa formată din 5 corpuri, preţ 1000 lei. Tel.
0741-402452. Travertin lungimi
libere sau şpalturi calitate la preţ
foarte avantajos, rămas foarte
mult după o construcţie casă. Preţ
110 lei/mp. Tel. 0733-161620.
Balu ştrii şi stâlpişori din
marmură 60 bucăţi mătuiţi sau
lustruiţi, se pot utiliza la balcoane,
trepte, terase m ăsu ţe din
marmură. Dimensiuni balustru:
înălţime 50-90 cm, grosime 7-10
cm, rămas de la o construcţie. Tel.
0733-161620.
Vând plită cu inducţie în cutie,
nouă, cu vase, încă 2 ani garanţie.
Tel. 0255-257476.
Vând haine de piele pentru
bărbaţi, mărimea 52, preţ 100 lei.
Tel. 0255-257476.
Vând flori de cameră ficus, 10
lei. Tel. 0255-257476.
Vând în Reşiţa: o pereche de
pantaloni scurţi şi lungi; pantofi
negri de femei, mărimea 36/37;
seturi de argintărie, 2 perechi de
adidaşi mărimile 41/42, diferite
ceasuri de mână, etajeră de baie
din porţelan, maşină de cusut
Veronica. Tel. 0770-515588,
0741-580306.
Vând în Reşiţa maşină de
spălat Arctic, puţin folosită, stare
foarte bună, 100 € şi convectoare
pe gaz LB 50 Lampart cu tiraj
forţat. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Iablaniţa 1 cal muran
de 1 an şi o lună; 2 iepe; preţ neg la
faţa locului. Tel. 0728-363254.
Vând la Bozovici diferite tipuri
de mobilă adusă din străinătate la
preţuri foarte avantajoase; maşini
de spălat automate aduse de
afară; geamuri şi uşi termopan
diferite mărimi; berbec de rasă,
200 € neg. Tel. 0720-315338 (RR)
Vând în Reşiţa diferite aparate
pentru fitness; moară de măcinat
crengi la 220 V, aproape nouă,
400 lei; maşină de tuns iarba pe
benzină, 400 lei; aspirator de
frunze acţionat electric, 150 lei;
colţar de bucătărie mare cu masă
rotundă şi 2 scaune, 450 lei. Tel.
0752-030888, 0255-233172. (RR)
Vând în Reşiţa uşă din lemn de
stejar 0.80x2.00 m, 1.200 lei. Tel.
0728-318449. (RR)

Vând în Reşiţa colţar de
sufragerie fond maro; maşină de
tuns iarbă electrică la 1200 W;
hotă bucătărie; diverse bibelouri;
oale din inox, diverse mărimi; 2
lămpi de noptieră pentru dormitor;
aerotermă mică, ideală pentru
baie, adusă din străinătate; maşină electrică de feliat pentru uz
casnic; 3 butelii; radiocasetofon
cu dublă casetă plus CD cu telecomandă. Tel. 0721-152099. (RR)
Vând radiocasetofon. Tel.
0355-807491, 0770-515588.
Vând la Bocşa porci 120-160
kg, 9 lei kg; măcinătură pentru pui,
păsări, granulaţie măruntă şi mai
mare; baloţi de paie; baloţi de
lucernă; grâu pentru animale, 0.80
lei kg; şrot de floarea soarelui;
orzoaică pentru porumbei, 1 leu
kg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând la Uivar Timiş 25 de
capre în lacta ţie şi 2 ţapi,
vaccinate, 180 lei buc neg. Tel.
0774-615006. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare prune
neculese pentru ţuică. Tel. 0722120899. (RR)
Vând la Bocşa frigider pentru
maşină. Tel. 0755-597587. (RR)
Vând în Reşiţa congelator cu 5
sertare în stare bună, 350 lei. Tel.
0355-408933. (RR)
Vând în Lugoj paturi vechi şi
dulap vechi, de 100 ani, 600 lei.
Tel. 0771-496783. (RR)
Vând în Bocşa dulap şi vitrină
tip Doina în stare foarte bună;
dormeză nouă de 2 persoane; lăzi
pentru albine 10 până la 20 de
rame, de la 50 lei buc; cuptor pe
motorină, nou, în cutie, are cuptor
pentru copt şi plite; ţiglă măruntă
solz de peşte; ax de abric la 300
cm lăţime; pânză de circular;
moară cu paleţi pentru boabe. Tel.
0729-070819. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare baloţi de
lucernă la prima coasă. Tel. 0726862223. (RR)
Vând la Anina 2 chiuvete de
faianţă şi una de inox, 200 lei;
cazan de ţuică 60 l, 1200 lei,
bonus 2 butoaie de 200 l din tablă
zincată; bandă mecanică de
alergare, 450 lei; pompă de apă
de 3/4 ţoli pentru fântână sau
grădină, 250 lei; bormaşină la 220
V, 400 W, 170 lei buc; cuptor
pentru motorină cu plită şi tobă de
copt, 250 lei; lanţ pentru polizor şi
circular, 170 lei; ax de circular la
220 V pentru pânză de circular şi
polizor, 200 lei; 2 motoare electrice de 220 V şi 380 V, au condensator pentru 220 V, 250 lei buc;
preţuri neg. Tel. 0787-886991,
0255-240157. (RR)

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
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Cumpăr baterie pentru cazan
la baie pe lemne. Tel. 0787886991, 0255-240157. (RR)
Vând la Oravi ţa pari din
salcâm pentru roşii şi fasole; tablă
cutată de 1.5 mm grosime;
panouri tablă de 2 mm grosime;
răcitor pentru cazan de ţuică. Tel.
0729-704972. (RR)
Vând la Cornea berbec de
rasă, 500 lei; iapă galbenă la 6 ani,
1800 lei. Tel. 0755-168856. (RR)
Vând la Vârciorova orgă
Yamaha, 250 € neg. Tel. 0726544287, 0732-288785. (RR)
Vând la Rusca Montană 2
porci vietnamezi la 100-120 kg, 15
lei kg neg. Tel. 0753-935993. (RR)
Vând în zona Lugojului căţei
de întors oile de 3 luni. Tel. 0747529031. (RR)
Vând la Timişoara maşină de
tâmplărie de grosime cu 3 cuţite,
lucrează lemn până la 20 cm
grosime, masă solidă, motor de 4
kw, 2000 lei neg, acest utilaj mai
are maşină de şlefuit cu bandă,
500 lei neg, circular cu masă de
şlefuit cu motor de 4 kw, 1000 lei
neg, freză cu ax de 30 mm, 500 lei,
sau toate la 1000 €. Tel. 0723587651 (RR)
Vând la Gătaia o vacă. Tel.
0722-703390. (RR)
Vând câine ciobănesc Caucazian de 3 ani, 1800 lei sau schimb
cu 2 scroafe de 100 kg pentru
purcei. Tel. 0729-105832. (RR)
Vând la Anina centrală pe
lemne. Tel. 0765-550490. (RR)
Vând în Reşiţa drujbă Dolmar
PS-460 aproape nouă. Tel. 0731388442. (RR)
Vând în Caransebeş cort 2
persoane, 50 lei; col ţar de
sufragerie din imitaţie piele, model
cu perne mari, 600 lei; discuri vinil.
Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Cornuţel Banat 45 de
oi şi 1 berbec. Tel. 0730-321966.
Vând la Vălişoara viţeluşă
Holstein de 7 luni, culoare roşie,
500 € neg; o moară pe piatră cu
motor trifazic de 15 kw, germană;
moară pe cu ţite. Tel. 0720951656, 0724-050944. (RR)
Vând în Reşiţa Samsung J5,
400 lei; telefon Nokia nou, în
reţeaua Orange, 100 lei. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând la Caransebeş 2 vaci
tinere la a 3-a fătare, una fătată,
una urmează să fete, 3500 lei. Tel.
0764-140901. (RR)
Vând în Reşiţa centrală pe
lemne Viadrus 40 kw, 1900 lei. Tel.
0770-853684. (RR)
Vând la Timişoara 2 telefoane
Nokia 130, 100 lei; Nokia 230, 160
lei; Samsung, 80 lei buc. Tel.
0762-112012, 0741-571238. (RR)
Vând la Ilova căţel Ciobănesc
Caucazian, femelă, 100 €. Tel.
0761-796237. (RR)
Vând pereche de cai, cal şi
iapă de 7 ani, au peste 500 kg,
învăţaţi la căruţă, 3500 lei. Tel.
0742-544119. (RR)
Vând un viţel de 200 kg, 1500
lei; mânz de 1 an, 1200 lei; iapă
sură de 2 ani şi 6 luni, 1300 lei. Tel.
0757-307842. (RR)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Lei noi
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Vând în Reşiţa o pereche de
veveriţe japoneze. Tel. 0755593176. (RR)
Vând în Reşiţa congelator
Arctic cu 5 sertare, 400 lei; combină muzicală cu telecomandă,
200 lei; cratiţă din aluminiu nouă,
30 l, 120 lei; 2 corpuri de mobilă
vitrină Drobeta cu o servantă, o
oglindă rotundă, masă pentru 6
persoane şi canapea extensibilă,
1000 lei; butelie de aragaz, 150
lei; cort 4 persoane, 100 lei. Tel.
0735-811271. (RR)
Vând în Lăţunaş cal de 7 ani,
frumos, blond, trage la căruţă,
1700 lei; iapă de 3 ani, frumoasă,
grasă, trage la căruţă, 1800 lei.
Tel. 0742-800575. (RR)
Vând la Sacu iapă de 5 ani,
mânz de 3 luni, 2000 lei neg. Tel.
0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Mociur,
20 de lăzi cu albine; 30 de lăzi de
albine supraetajate cu 12 rame
sus şi 12 jos, 150 lei buc; 3 capre,
fiecare cu ied; motor la 220 V; 2
pompe de apă, la 220 V respectiv
380 V; bormaşină Bosch; moară
de porumb; drujbă Pădurar, 200
lei; drujbă olandeză, 400 lei. Tel.
0786-362752. (RR)
Vând aparatură electrocasnică de ultimă genera ţie şi
mobilier pentru cameră de copii.
Tel. 0733-732123. (RR)
Vând în satul Pârvova vacă cu
viţel sau fără. Tel. 0729-101299.
Vând la Şemlacu Mic baloţi de
fân, 6 lei neg. Tel. 0720-932180.
Vând la Moraviţa 4 porci
pentru sacrificat la 120 kg, 10 lei
kg; şuncă afumată de casă. Tel.
0755-080292. (RR)
Vând în Lupac 3 ferestre cu
rulouri 1.70x2.00 m. Tel. 0255233634, 0756-381259. (RR)
Vând în Lupac prune pentru
cine doreşte să le culeagă, 10 lei
măsura. Tel. 0727-153827, 0773850512. (RR)
Vând iapă de 3 ani, culoare
sură, 1300 lei. Tel. 0742-456263.
Vând în Reşiţa centrală pe
lemne Viadrus 40 kw, are un mic
defect, 1700 lei. Tel. 0746642653. (RR)
Vând la Domaşnea căruţă pe
roţi de Dacia. Tel. 0722-551615.
Vând în Reşiţa televizor color
LG diagonala 51 cm, telecomandă, 150 lei; televizor color Hyundai
cu diagonala 54 cm, telecomandă,
100 lei; televizor color Watson cu
diag. 54 cm, telecomandă, 80 lei;
tv color diag. 66 cm; 5 tv color cu
diag. 51 cm, cu telecomenzi; radio
cu ceas, 50 lei buc; ceas electronic bărbătesc, 30 lei; pantofi de
femei nr. 36 din piele; 3 perechi
cizme femei nr. 38; 2 perechi de
adidaşi nr. 41, 60 lei; 2 perechi de
ghete nr. 43 de bărbaţi, 60 lei; ace
pt. maşină de cusut Singer, 15 lei
setul; maşină de cusut Veronica,
150 lei; pereche de blugi bărbaţi,
20 lei; o pereche de pantaloni
scurţi bărbăteşti, 20 lei; etajeră de
baie, 30 lei; diferite ceasuri de femei; hdd 500 GB; radio-casetofon
cu cd JVC, 150 lei; Receiver, 100
lei; casete audio; aparat foto, 50
lei; aspirator de maşină de 12 V,
80 lei; seturi de argintărie, 200 lei;
filtre de cafea. Tel. 0741-580306,
0737-575779. (RR)

Vând la Şopotu Vechi 7 capre
cu iezi, foarte bune de lapte. Tel.
0764-475478. (RR)
Din Reşiţa, fac şi repar cazane
de ţuică din cupru alimentar, foaia
ce cupru de la 1 la 10 mm. Tel.
0787-411398. (RR)
Fac cazane de ţuic ă la
comandă, se poate la domiciliul
clientului. Tel. 0737-361524. (RR)
Din Teregova, execut cazane
la faţa locului, din alamă de la 1
mm la 10 mm şi execut reparaţii la
cazane. Tel. 0746-549644. (RR)
Facem în Lugoj fac cazane de
ţuică la comandă, hale metalice,
structuri metalice, din europrofil
sau ţeavă rectangulară, acceptăm
variante auto la schimb; montăm
tablă ondulată. Tel. 0732-699945.
Vând în Reşiţa coarne de
căpriori; cască de motocicletă;
preţuri neg. Tel. 0723-092582.

Auto-Moto-Velo
Vând 4 bucăţi jante din aliaj cu
4 găuri, cu cauciucuri de iarnă
195x65x15. Tel. 0731-158844.
Vând 2 cauciucuri cu jante de
aluminiu 195/65/15. Tel. 0723616603.
Vând în Reşiţa far de Logan
partea stângă. Tel. 0760-605353.
Vând în Reşiţa Ford Mondeo
Break Caravan din 1999, înmatriculat în România, actele la zi,
proprietar, 800 €; Opel Astra G
Caravan din 2004, motor de 1.6, 8
V, înmatriculat în România, actele
la zi, proprietar, 2000 €; motocositoare portabilă pe benzină Partner, originală, 3 CP, motor de 56
cmc, 9000 rotaţii pe min, complet
echipată, ham, tijă groasă, nouă,
600 lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Bozovici cauciucuri pe
15-16 noi şi la mâna 2-a; cauciucuri C la mâna 2-a; Opel Astra J
din 2011, motor 1.7 motorină, acte
la zi, înscrisă, 180.000 km la bord,
6500 €; Daihatsu Feroza pe
benzină, cu troliu în faţă; tractor
U650 fabricat la Braşov, primul
proprietar, cu remorcă basculantă
şi plug cu 3 brazde, 8000 lei; 10
canistre noi de 20 l; căruţă din fier
pe cauciucuri, 1000 lei neg. Tel.
0720-315338. (RR)
Vând la Reşiţa Ford Mondeo
din 2002, cutie automată, toate
dotările, în perfectă stare de funcţionare, înmatriculat în România,
taxele la zi, 1500 €; cauciucuri de
vară sau iarnă, diferite mărimi şi
modele, de la 60 lei buc; jante de
tablă pe 14, 15, 16 ţoli pentru
diferite tipuri de maşini, 50 lei buc;
seturi jante aluminiu pe 14, 15, 16
ţoli, 500 lei setul; biciclete pentru
b ărba ţi şi femei, unele din
aluminiu cu 24 de viteze, 250-400
lei buc. Tel. 0752-030888, 0255233172. (RR)
Vând în Timi şoara Dacia
Sandero Stepway, Dacia Duster şi
Peugeot 306. Tel. 0745-422297.
Vând la Reşiţa piese pentru
Dacia Solenza pe motorină, cutie
de viteze, radiator, electromotor
nou, uşă stânga spate, uşă
dreapta faţă, planetară nouă,
jante aluminiu plus cauciucuri; 2
instalaţii pe gaz pentru Dacia
Papuc pe injecţie. Tel. 0761679567. (RR)

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

16 Iulie 2018

159,1016

17 Iulie 2018

158,6692

18 Iulie 2018

157,4017

19 Iulie 2018

156,9985

20 Iulie 2018

157,3290

23 Iulie 2018

157,1331

Abonamentele se pot face la factorii poştali din judeţ.

24 Iulie 2018

156,1953

25 Iulie 2018

156,6016

Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

39 lei ............. 6 luni
54 lei ............. 9 luni
78 lei ............. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Un abonament costă:
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Vând la Butin presă de balotat
John Deere în stare perfectă de
funcţionare, modelul nou. Tel.
0723-128805. (RR)
Vând la Clocotici o combină de
treierat cu masa de 2.80 m în stare
bună de funcţionare, 3500 € neg.
Tel. 0743-349630. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare combină păioase marca Ferguson cu
motor de Braşov în 4 pistoane de
55 CP, masa de lucru 2.5 m, sau
schimb cu un Golf 4; 2 baterii de
discuri pe rulmenţi, cu 6 taleri pe
fiecare baterie; motor de Braşov în
4 pistoane de 55 CP; bloc motor
Fiat în 4 pistoane; 2 chiulase de
Fiat în 4 pistoane; arborele cotit
(vilbrochen); cositoare purtată
lateral pentru tractoare de 35-4045-55 CP; pluguri cu 2, 3 şi 4 brăzdare, reversibile sau fixe; greble
de adunat fân; greble de răsfirat
fân. Tel. 0726-862223. (RR)
Cumpăr motor de tractor John
Deere, chiar uzat. Tel. 0372750770. (RR)
Cumpăr la Bocşa 2 cauciucuri
175x14 C sau 185x14 C pentru
Dacia Papuc. Tel. 0740-770047.
Vând în Reşiţa Dacia Logan
din 2005, motor 1.4 benzină, 1600
€ uşor neg. Tel. 0756-763965.
Vând în Reşiţa Dacia Logan
din 2005, motor 1.4 benzină foarte
bine întreţinut, geamuri electrice,
servo-direcţie. Tel. 0755-078696.
Vând în Lugoj plug de tractor
mic cu 2 capete, 1000 lei; căruţă
pe roţi de pantă, 1000 lei. Tel.
0771-496783. (RR)
Vând în Lupac cositoare
Honda cu masa de 1.30 m, 2200
lei; căruţă pentru animale sau
tractor, 1650 lei; pompă de injecţie
pentru tractor Fiat în 4 pistoane,
1000 lei; coloană de trompă, 650
lei; punte completă pentru Aro,
650 lei. Tel. 0727-153827, 0773850512. (RR)
Vând în Lupac un tractor, 2500
€. Tel. 0737-116033. (RR)
Vând la Caransebeş Volkswagen Sharan cu 7 locuri, motor de
2000 cmc, pe gaz şi pe benzină,
an fab. 1997, verificare până în
2019, acte la zi, 1800 €; scuter
Yamaha Majesty de 2.50 culoare
albastru, înscris pe Cara şSeverin, acte la zi, 600 €. Tel.
0774-009619. (RR)
Cumpăr în Timiş dubiţă cu
scaune şi Opel Combo. Tel. 0768612759. (RR)
Vând la Făget pentru tractor
445 un motor în 4 timpi complet,
cabină şi greutăţi pentru roţile din
spate; Jeep Compass suv 1.9
diesel din 2008, înmatriculat în
România, verificare tehnică 2019,
3300 €. Tel. 0732-317168. (RR)
Vând în Bocşa piese de tractor
U650. Tel. 0729-070819. (RR)
Vând în Reşiţa tractor Fendt în
3 pistoane cu pompă în linie,
cositoare laterală, set nou în el,
consumabile schimbate; freză
pentru tractor 445 cu baie de ulei
la o lăţime de 1.60 m; plug
reversibil cu 2 brăzdare. Tel. 0730248120. (RR)
Vând în Băile Herculane Opel
Zafira, motor de 1.9, din 2006,
2600 € neg. Tel. 0762-645351.
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Vând în Reşiţa Mercedes W
2003 C200 din 2004, 185.000 km,
motor de 1800, 165 CP, benzinar,
full option, 4500 € neg. Tel. 0731168987. (RR)
Vând la Anina 2 alternatoare
12 V pentru tractor 445, 170 lei
buc; aparate de bord pentru Fiat
445, de la 15 lei buc; releu de
încărcare baterie 12 V, 70 lei;
planetară nouă de Dacia, 190 lei;
pompă de apă pentru Fiat 445,
250 lei; diverse piese de Dacia;
ferodo la metru, 20 lei m; 2 jante
tablă de Opel Corsa, 100 lei. Tel.
0787-886991, 0255-240157. (RR)
Vând la Vârciorova 4 cauciucuri cu jante de Peugeot sau Ford
model mai vechi, setul la 100 €
neg. Tel. 0726-544287, 0732288785. (RR)
Cumpăr la Vârciorova remorcă
de maşină, înmatriculată. Tel.
0726-544287, 0732-288785. (RR)
Vând în Reşiţa scuter Oliver
City, 370 €; biciclete mountain
bike pt. bărbaţi şi femei, 200 lei; 4
roţi de aliaj pentru Ford Focus pe
15 ţoli, cu 5 găuri, 200 € setul; 4
jante tablă pentru Opel pe 15 ţoli,
plus capace originale, 400 lei
setul; 4 jante aliaj şi tablă pt. Opel
pe 15 ţoli, cu 5 găuri, 120 € setul;
cauciucuri de vară 205x55x16 şi
225x40x18, 100 lei buc; plăcuţe
de frână faţă noi marca Ferodo pt.
Volkswagen Touareg R5, 200 lei;
motocicletă Honda CM400T, 1300
€. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Sacu scuter Tinco cu
motor de 49, acte la zi, aproape
nou, 300 €. Tel. 0732-982025.
Vând la Caransebeş tractor
Fiat 445 de Braşov, fabricat în
1990, cu o manetă, 6 viteze, stare
bună de funcţionare, 3000 €;
motocositoare Carpatina de 7 CP
pe benzină, 550 €; cositoare cu 4
discuri, masa de 1.60, 650 €;
Volkswagen Passat din 2008,
diesel, motor de 2000 cmc, 140
CP, taxe la zi, 4350 €; Opel Vectra
din 1999, 1.8 benzină, taxe la zi,
850 €; preţuri uşor neg. Tel. 0764140901. (RR)
Vând în Reşiţa presă de
balotat pe aţă, 1600 €; greblă tip
păianjen pentru adunat fân, 700 €;
remorcă de împrăştiat gunoiul de
grajd, 1600 €; punte pentru
remorcă nouă, fără roţi, 150 €. Tel.
0770-853684. (RR)
Vând în Jupa tractor Fiat 445
românesc în perfectă stare de
func ţionare, cauciucuri noi,
radiator nou, cabină înscrisă în
circulaţie, trecut prin RAR; rulotă
Solar de 7 m lungime. Tel. 0724578716. (RR)
Vând la Reşiţa diferite piese de
Dacia 1310, mai noi şi mai vechi.
Tel. 0723-715084. (RR)
Vând în Reşiţa Fiat Punto, 900
€ neg. Tel. 0735-811271. (RR)
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Vând în Reşiţa un scuter
marca Sport, 4 timpi, 50 cmc,
înscris în circulaţie, acte la zi. Tel.
0729-030293. (RR)
Vând Ford Escort din 1997,
motor de 1.4 benzinar, în stare
foarte bună de funcţionare, 800 €
neg. Tel. 0749-398499. (RR)
Vând în Reşiţa, Mociur, 2
biciclete, de damă şi bărbătească;
motocultor pe benzină cu freză,
400 lei; motocultor diesel, de 10
CP, cu freză şi plug reversibil,
1400 €; cositoare portabilă. Tel.
0786-362752. (RR)
Vând la Timişoara Skoda
Octavia din 1998, 1000 €. Tel.
0762-112012, 0741-571238. (RR)
Vând în satul Pârvova cositoare după tractor, pe tamburi, cu 4
cuţite, 4000 lei; 4 cauciucuri de
vară cu jante 225x40x18. Tel.
0729-101299. (RR)
Vând la Şemlacu Mic 30 buc
de brăzdare cu dublu disc noi, 140
lei buc; combinator pentru 445 de
2.20 m cu bară nivelatoare şi 2
tăvălugi, 550 € neg; semănătoare
Sup 29, 550 € neg. Tel. 0720932180. (RR)
Vând în Reşiţa semănătoare
de cartofi pentru tractor, 2500 lei;
tocătoare pentru păşune pentru
tractor mic la care se poate ataşa
şi burghiu pentru făcut găuri în
pământ, 850 €; remorcă de 4 t
pentru împrăştiat gunoiul de grajd
pentru tractor, 1600 €; greblă
pentru adunat fânul tip păianjen
de 2.5 m lăţime, 700 €; căruţă din
metal pentru tractor; remorcă de
adunat fân, încarcă şi descarcă,
1250 €; numărător mecanic
pentru presă de balotat nou, 60 lei;
presă de balotat pe aţă, 1600 €
neg; repar prese de balotat pe aţă;
tractor 445 cu o manetă, fără
servodirecţie, 4700 €. Tel. 0746642653. (RR)
Vând diferite piese noi, pentru
autoturism Olcit Club. Tel. 0743767884.
Ofer spre închiriere garaj,
zona Govândari, parcul Siderurgistului. Tel. 0770-478743.

Matrimoniale
Contabilă, 55 de ani, doresc să
cunosc un domn de vârstă
apropiată, cu studii, dacă se poate
pentru prietenie căsătorie. Tel.
0740-311756.
Domn 62 ani, casă, maşină,
doresc să cunosc o doamnă
pentru prietenie/căsătorie. Tel.
0722-932935.
Caut doamnă ântre 55 şi 63
ani, pentru căsătorie fără obligaţii.
Tel. 0720-913709.
Domn văduv 60 ani situaţie
matrială foarte bună doresc să
cunosc o doamnă ântre 50-62 ani
pentru căsătorie. Tel. 0747878330.

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile
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Doresc să cunosc o doamnă
pentru căsătorie ântre 55-65 ani,
eu fără obligaţii, deţin locuinţă,
fără copii, pensionar, nu fumez, nu
consum alchol, doresc o relaţie
serioasă. Tel. 0770-736411.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut de cusut, cine are de modificat haine. Tel. 0774-601613.
Caut la Liubcova cioban la oi.
Tel. 0720-315338. (RR)
Caut pentru Germania
meseriaşi la construcţii, finisaje
interioare şi exterioare, faţade;
şofer categoria B şi C, cunoscător
limba germană; montator mobilă
de bucătărie cu experienţă în
domeniu. Tel. 0720-315338. (RR)

Ofer servicii de înmatriculări
auto în Caraş-Severin. Mă ocup
de toate formalităţile necesare,
inclusiv RAR. Tel. 0744-392317.
Caut urgent pentru Germania
tânăr până 40 ani (cu partenera?)
cu experienţă faianţă, parchet,
gled. 2 luni, cazare masă salariu.
Tel. 0049-157 89 688 643.
Pensionară 63 ani, caut de
lucru ca agent de pază. Am
atestat. Tel. 0769-862016.
Execut, repar, vopsesc, montez, rulouri Esslinger din lemn de
tei, plastic şi aluminiu, oblon mobil
din lemn (şolocat). Reparaţii capitale şi vopsire pentru rulourile din
lemn. Înlocuiesc rulouri din lemn
degradate cu rulouri noi din PVC,
înlocuitorul lemnului. La mine se
găsesc orice fel de piese de
schimb. Tel. 0744-197439.

Firmă de construcţii angajează:
l fierar betonist, finisor, legator de sarcina, dulgher, lăcătuş mecanic,
sudor, electrician mentenanţă;
l macaragiu automacara (grupa B), macaragiu pod rulant (grupa E);
l muncitori necalificaţi - au posibilitatea de a se califica la locul de
muncă
Oferim: cazare, venit atractiv format din salariu fix, tichete masa val.
15 lei + bonus productivitate + prime de sărbători.
Se asigură transport gratuit, iar pentru persoanele din alte judeţe se
decontează transportul acasă odată la două săptămâni.
Candidaţii interesaţi pot obţine detalii suplimentare la nr. de telefon:
0724 329 809.

Firmă de construcţii caută firme
partenere pentru subcontracte lucrări de:
l Execuţie armături pentru prefabricate din beton (legători fier)
l Execuţie cofraje pentru prefabricate din beton (dulgheri)
l Turnare beton pentru elemente prefabricate (betonişti)
Firmele interesate sunt rugate să ne contacteze la numărul de telefon
0724 329 809.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 24.07.2018
REŞIŢA: mecanic auto: 1; muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 2; lucrător gestionar: 1; inginer reţele electrice: 1;
şef tură dispecer energetic: 1; vânzător: 2; curier: 1; operator calculator
electronic şi reţele: 1; vânzător: 1; asistent medical generalist: 20;
registrator medical: 1; şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 2;
confecţioner-asamblor articole din textile: 1; muncitor necalificat în
industria confecţiilor: 1; organizator producţie (studii superioare): 1;
ANINA: inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 1;
BĂILE HERCULANE: şofer autobuz: 1; femeie de serviciu: 1;
lucrător comercial: 2; asistent personal al persoanei cu handicap grav:
1; cameristă hotel: 1;
BOCŞA: agent de securitate: 1; agent de vânzări: 1; electrician
constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune: 1; gestionar
depozit: 1; inginer electromecanic: 1; inginer mecanic: 1; lăcătuş
mecanic: 1; magaziner: 1; mecanic auto: 1; operator introducere,
validare şi prelucrare date: 1; proiectant inginer mecanic: 1; şofer
autocamion/maşină de mare tonaj: 1; sudor: 1; agent de vânzări: 1;
gestionar depozit: 1; magaziner: 1; şofer de autoturisme şi camionete:
1; tinichigiu carosier: 1; vulcanizator piese din cauciuc la prese: 1;
BOZOVICI: lucrător comercial: 1; tăietor manual lemn de foc: 1;
CARANSEBEŞ: muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 5; bucătar: 1; operator mase plastice: 2; muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 4; operator la roboţi industriali: 6;

În PRISMA

MOLDOVA NOUĂ: operator comercial: 1;

puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări

ORAVIŢA: agent de vânzări: 1; director economic: 1; lucrător
bucătărie (spălător vase mari): 1; muncitor necalificat în silvicultură: 1;
muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; agent de
securitate: 1; încărcător-descărcător: 1;

la preţuri rezonabile

OŢELU ROŞU: director vânzări: 1;
TOTAL JUDEŢ: 92

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33

PRISMA | 25 Iulie - 9 August 2018 |

7

Cea mai lungă eclipsă
lunară a secolului XXI
Cea mai lungă eclipsă lunară a secolului XXI are loc în noaptea 27 spre 28
iulie şi va transforma pentru scurt timp Luna într-o umbră cu nuanţă de roşu.
NASA explică faptul că întregul eveniment se va desfăşura pe parcursul a
aproximativ patru ore, în timp ce fenomenul „luna sângerie” în sine va fi vizibil
pentru o oră şi câteva minute.
Din România eclipsa va fi vizibilă în întregime, maximul eclipsei
producându-se la ora 23:21 (ora de vară). Ultima eclipsă totală de Lună
observabilă din România în astfel de condiţii s-a produs pe 15 iunie 2011. Ca
un bonus, chiar pe 27 iulie 2018, planeta Marte se află la opoziţie, aceasta
fiind destul de aproape de Lună în noaptea eclipsei.
O eclipsă lunară totală are loc atunci când Pământul ajunge între Soare şi
Lună şi acoperă satelitul natural cu umbra sa. Când se întâmplă acest lucru,
acesta poate deveni roşie, câştigându-i porecla Luna sângerie.
Eclipsa totală a Lunii se întâmplă doar în faza plină când Soarele,
Pământul şi Luna sunt aliniate pe o linie virtuală care trece prin centrul celor
trei corpuri. Termenul astronomic pentru acest tip de aliniere este syzygy,
care vine din cuvântul grecesc pentru a fi asociat împreună. [În astronomie
syzygy reprezintă configuraţia aproape în linie dreaptă a trei corpuri celeste
(cum ar fi soarele, luna şi pământul în timpul unei eclipse solare sau lunare)
într-un sistem gravitaţional].
Luna nu dispare complet în timp ce trece prin umbră datorită refracţiei
luminii solare de către atmosfera terestră în conul de umbră. Dacă Pământul
nu ar avea atmosferă, Luna s-ar întuneca aproape de tot, rămânând
iluminată doar prin difracţie. Culoarea este roşcată pentru că lumina venită
de la Soare trece prin atmosfera Pământului, unde radiaţia cu lungimi de
undă mai mici este împrăştiată mai puternic (ceea ce explică culoarea
albastră a cerului văzut de pe Pământ).
Eclipsa de Lună din 27 iulie 2018 debutează la ora 20:14, odată cu
intrarea Lunii în penumbra Pământului. Eclipsa începe în România în jurul
orei 21:00 (20:24, în Reşiţa). La ora 22:30, Luna se află în întregime în umbra
Pământului, începând astfel lunga eclipsă totală de 1 oră şi aproape 43 de
minute. În acest moment Luna se află la altitudinea de aproximativ 12 grade
deasupra orizontului sud-estic, la începutul fazei totale şi 22 grade la finalul
eclipsei totale.
Eclipsa avansează iar la ora 23:21 ajunge la maxim, centrul discului lunar
fiind cel mai aproape de axa conului de umbra terestru.
La puţin timp după miezul nopţii (ora 00:13), Luna începe să părăsească
umbra terestră, eclipsa totală terminându-se, iar la ora 01:19 se încheie şi
eclipsa parţială.

Penumbră

Lumina roşie este refractată,
trece prin atmosferă
şi cade pe Lună

Timişoara

+27ºC
+18ºC

Reşiţa
Oraviţa +24ºC
+16ºC

11 zile

Sâmb@t@/28 Iulie

Marţi, 31 Iulie

Duminic@/29 Iulie

Timişoara
Caransebeş

+27ºC
+19ºC

Reşiţa

+29ºC
+21ºC

Oraviţa +23ºC
+17ºC

Miercuri, 1 August

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+28ºC
+19ºC

Oraviţa +23ºC
+17ºC

Caransebeş

+30ºC
+20ºC

Reşiţa

Joi, 2 August

Vineri, 3 August

+28ºC
+18ºC

Oraviţa +23ºC
+17ºC

+26ºC
+19ºC

+26ºC
+19ºC

+27ºC
+18ºC

Luni, 30 Iulie

+29ºC
+20ºC

Umbră

Pământul

Timişoara

pe următoarele
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Raze
solare

Vineri/27 Iulie

Caransebeş

Prognoza meteo

Luna

Joi/26 Iulie

+29ºC
+19ºC

Lumina albastră este împrăştiată
de atmosfera Pământului

Soarele

+26ºC
+19ºC

Sâmbătă, 4 August

Duminică, 5 August

Reşiţa

+25ºC/+17ºC

+25ºC/+18ºC

+23ºC/+15ºC

+21ºC/+16ºC

+22ºC/+15ºC

+24ºC/+15ºC

+24ºC/+15ºC

Timişoara

+31ºC/+20ºC

+29ºC/+19ºC

+30ºC/+19ºC

+29ºC/+19ºC

+29ºC/+18ºC

+31ºC/+17ºC

+30ºC/+17ºC
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