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Duminică, 20 mai, a fost dezvelit și sfinit monumentul închinat
eroilor din Forotic în cele două Războaie Mondiale. La inaugurarea
acestui monument, amplasat în centru localităii, au participat un
sobor de preoţi în frunte cu Preasfinitul Părinte Lucian Episcopul
Caransebeșului, autorităi judeene, locale, civile și militare.
După sfinirea monumentului a fost săvârșită și o slujbă de
pomenire pentru eroi, iar oficialităile prezente au depus coroane și
au rostit alocuiuni. Toi cei prezeni au mers în procesiune până la
biserica parohială, în sunetul Fanfarei de la Grădinari. În curtea
sfântului locaș s-a dezvelit o placă aniversară la 275 de ani de la
zidirea bisericii.
Preasfinitul Părinte Lucian, a sfinit și altarul de vară cu hramul
„Sfinii Martiri Brâncoveni” din curtea bisericii, după care a săvârșit
aici Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoi și diaconi.
Părintelui paroh Constantin Milin, precum și ctitorilor și
binefăcătorilor bisericii ierarhul le-a oferit Diploma de excelenă
„Episcop Elie Miron Cristea”.
La această zi de sărbătoare au fost prezeni copii îmbrăcai în
costume populare, de la școala din localitate, care au susinut și au
recitat la final cântece și poezii patriotice.
După slujbă a fost vizitată o colecie etnografică, privată, ce se
află în localitatea Forotic.

„Într-adevăr există aici o lucrare pastoral-misionară și o
activitate culturală foarte intensă. Am remarcat faptul că părintele
paroh împreună cu profesorii de la școală au pregătit acest program
artistic închinat Marii Uniri, cântecele și poeziile rostite de către
acești copii minunai. Am văzut că la Forotic există și un muzeu al
satului și o felicităm pe doamna care a amenajat acest muzeu în
casa preoilor care au păstorit în urmă cu zeci de ani această
parohie. Aici se găsesc costume populare tradiionale, mobilier
vechi, unelte din casele ăranilor bănăeni și foarte multe
documente și fotografii care atestă existena credincioșilor pe
aceste meleaguri, care au știut să ină atât la biserică, cât și la
valorile tradiionale. Așadar, aici la Forotic avem și tradiie, dar și o
viaă efervescentă din punct de vedere spiritual, misionar și
cultural”, a subliniat Preasfinitul Părinte Lucian.
Comuna Forotic este situată în nord-vestul judeţului CaraşSeverin, la limita cu judeţul Timiş. Biserica parohială cu hramurile
„Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Nicolae” din Forotic a fost
construită între anii 1710-1743. În anul 1743 a fost binecuvântată
de episcopul ortodox sârb Isaia Antonovici al Caransebeşului şi
Vârşeţului însă prestolul nu a fost împodobit cu sfintele moaşte. În
anul 2012, în luna iulie, Preasfinitul Părinte Lucian a târnosit acest
sfânt locaș.
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Informare cu privire la num@rul persoanelor ce beneficiaz@ de venit minim garantat
Conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare în luna iunie 2018, în
evidenţa Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială”,
figurează 129 familii (296 persoane) ca fiind beneficiare de
venit minim garantat.
l 63 persoane singure
l Familii cu 2 persoane - 27
l Familii cu 3 persoane - 13
l Familii cu 4 persoane - 10
l Familii cu 5 persoane - 5
l Familii cu peste 5 persoane - 11
Cele 296 persoane beneficiare de venit minim garantat
sunt formate din următoarele categorii:
l 148 copii cu vârsta sub 18 ani;
l 148 persoane majore din care: - 47 persoane apte de muncă;
- 41 persoane care au împlinit vârstă de pensionare;
- 10 persoane sunt în incapacitate de muncă fizică
sau psihică dovedită cu acte;
- 7 persoane au capacitate de muncă redusă
- 43 persoane asigură îngrijirea copiilor cu vârsta sub
7 ani;
Potrivit art. 6 alin (2) din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are
obligaţia de a presta lunar, la solicitarea administraţiei publice
locale, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea

depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de
securitate şi igienă a muncii.
În luna iunie 2018 au fost repartizate pentru efectuarea de
acţiuni şi lucrări de interes local 42 de persoane. Numărul total
de ore, conform normelor de aplicare, pentru cele 42 de
persoane programate la muncă pentru luna iunie 2018 este de
1096 de ore, reprezentând o medie de 26 de ore/persoană.
În perioada 01 ianuarie - 01 iunie 2018 au fost :
l STABILITE DREPTURI NOI - 22 persoane
l SUSPENDATE din plata ajutorului social: 17 familii,
motivul suspendării fiind neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute
de lege (neefectuarea de acţiuni de interes local,
neprezentarea adeverinţei eliberate de către AJOFM,
neprezentarea cererii de prelungire a ajutorului social);
l ÎNCETATE din plata ajutorului social 15 familii/persoane,
acestea nu se mai încadrau în condiţiile legii.
Viceprimarul Municipiului, Adrian Dacica, a încercat în
luna mai 2018 angajarea unui număr de 10 persoane care
beneficiază de venit minim garantat, la SC Nextcity SRL, din
păcate, nu s-a concretizat niciuna. Ca urmare, cu data de 1
iunie se va proceda la suspendarea ajutorului social pentru
două persoane, care au refuzat locul de muncă propus. Tot de
la 1 iunie, alte 6 familii/persoane vor rămâne fără dreptul la
ajutor social pentru că nu şi-au onorat obligaţiile de muncă
privind acţiunile de interes local aferente lunii mai 2018.
În schimb, se va înceta dreptul la ajutor social pentru 19
persoane care au ales să se angajeze Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reşiţa.
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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 30.979
dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre
acestea, au fost soluţionate până în prezent 23.154 dosare.
Alte 4.332 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. 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.
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 30.11.2017.
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;
Vermeş), Doclin, Biniş, Tirol (comuna Doclin), Vîrciorova- l amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea
Bolvaşniţa (comuna Bolvaşniţa), Sasca Montană-Sasca stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.
Română (comuna Sasca Montană).
În cursul anului 2018 (03.01-30.04.2018), Laboratorul de
Dosarele constituite în temeiul Legii nr. 10/2001
diagnostic şi investigare în sănătate publică a analizat:
l din sistemele centralizate din mediul rural un număr de 73
Până la data de 11.06.2018, la Secretariatul C.N.C.I. au
probe de apă cu 839 determinări fizico-chimice şi fost înregistrate 62.627 dosare, din care 9.598 au fost
microbiologice din localităţile: Copăcele - Ohaba Mâtnic (4 transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au fost
probe - 1 necoresp), Fizeş (3 probe - coresp), Socol (1 probă - soluţionate 26.767 dosare. În categoria dosarelor soluţionate
necoresp), Cîmpia (2 probe- necoresp), Zlatiţa (2 probe - intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea
necoresp), Bucoşniţa (1 probă - necoresp), Petroşniţa (1 Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru
probă - necoresp), Vălişoara (1 probă - necoresp), Goleţ (1 Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele
probă - coresp), Berlişte (1 probă - coresp), Doclin (2 probe - 1 returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi
necoresp), Tirol(2 probe - coresp), Biniş (2 probe - coresp), dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea
Ezeriş (4 probe - 4 necoresp), Mehadia(1 probă - necoresp), autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.
Glimboca (2 probe - 1 necoresp), Zorlenţu Mare (3 probe - 2
Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare
necoresp), Cornea (1 probă - necoresp), Cuptoare (1 probă - Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este
necoresp), Obreja (4 probe - necoresp fier), Iaz-Ciuta (5 probe cea a înregistrării. Prin excepţie de la această regulă se
- necoresp fier), Var (4 probe - 1 necoresp), Grădinari (1 probă soluţionează cu prioritate următoarele categorii de dosare:
- necoresp), Prigor (2 probe - necoresp), Borlovenii Vechi - l dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la
Pătaş (2 probe - necoresp), Borlovenii Noi (2 probe - 1 data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit
necoresp), Eftimie Murgu (3 probe - 2 necoresp ), Armeniş (2 art. 21 din Legea nr. 165/2013;
probe - necoresp), Feneş (1 probă - coresp), Dalboşeţ (2 l dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/
probe- necoresp), Şopotu Vechi(2 probe- necoresp), Prisaca definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la
(1 probă- coresp) şi Zăgujeni (2 probe- coresp).
existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la calitatea de
l de la izvoare şi fântâni publice din mediul rural un număr persoană îndreptăţită;
de 67 probe de apă cu 857 determinări fizico-chimice şi micro- l dosarele constituite în baza cererilor formulate de
biologice, din localităţile: Ciuchici (11 probe - 11 necoresp), persoane certificate de entităţi desemnate de statul român
Macovişte (2 probe - 2 necoresp), Petrilova (3 probe - 3 sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca
necoresp), Nicolinţ (4 probe - 4 necoresp), Mehadia (1 probă - supravieţuitoare ale Holocaustului;
necoresp), Valea Bolvaşniţa (1 probă - necoresp), Plugova (2 l dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri
probe - necoresp), Globu Rău (1 probă - necoresp), Răcăşdia au fost formulate de către Comisia specială de retrocedare a
(9 probe - 8 necoresp), Vrăniuţ (3 probe - 3 necoresp), Socol (2 unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi
probe - 2 necoresp), Baziaş (1 probă - necoresp), Zlatiţa (4 minorităţilor naţionale din România;
probe - 4 necoresp), Cîmpia (1 probă - necoresp), Pîrneaura
Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 şi
(1 probă - necoresp); Glimboca (10 probe - 9 necoresp); care fuseseră repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru
Grădinari (2 probe - 1 necoresp), Greoni (2 probe - 2 Stabilirea Despăgubirilor pe alte criterii (selecţie aleatorie,
necoresp), Prigor (3 probe - 3 necoresp), Borlovenii Vechi- ”caz special”, dosarele între numărul 40.230 şi numărul
Pătaş (3 probe - 3 necoresp), Armeniş (1 probă - coresp).
43.000) au fost trecute ”în aşteptare”, urmând să fie
Localităţile Sasca Montană-Sasca Română, Măureni-Şoş- soluţionate potrivit numărului de înregistrare.
dea, Fizeş, Berzovia-Gherteniş, Vîrciorova, Fîrliug-DezeştiPână în prezent au fost analizate dosarele până la
Scăiuş, Turnu Ruieni-Zerveşti-Dalci, Caraşova şi Vermeş, şi- numărul 25000/CC.
au monitorizat calitatea apei potabile (conform legislaţiei
Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptăţite să
sanitare în vigoare) la alte laboratoare înregistrate la M.S.
estimeze perioada în care le va fi analizat dosarul, prezentăm
- S-a înregistrat un caz de methemoglobinemie acută în continuare numărul de dosare neanalizate până la numărul
infantilă.
40.000.
- Nu au fost semnalate epidemii hidrice.
De la dosarul 25001/CC - la dosarul 30000/CC: 2.721
- Nu au fost poluări accidentale a surselor de apă potabilă. dosare;
Serviciul Control în Sănătate Publică din cadrul DSP CS, a
De la dosarul 30001/CC- la dosarul 40000/CC: 5.363
efectuat în primele 4 luni ale anului 2018 un număr de 11 dosare;
controale la alimentările cu apă în sistem centralizat în mediul
Reamintim faptul că în prezent Direcţia de aplicare a Legii
urban, 15 controale la alimentări cu apă în sistem centralizat nr. 10/2001 are obligaţia să analizeze minim 700 de dosare pe
în mediul rural şi, 15 controale la sursele locale de lună.
aprovizionare cu apă (fântâni publice, izvoare, etc) din mediul
În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la
rural. Au fost aplicate un număr de 8 avertismente, 5 sanciuni Secretariatul C.N.C.I. şi dosare pentru care s-au formulat
contravenionale în valoare de 22000 lei pentu următoarele cereri de analizare cu prioritate de către persoanele cărora li
deficiene:
s-au recunoscut existenţa şi întinderea dreptului de
1. lipsă monitorizare de control a apei distribuite în sistem proprietate prin hotărâri judecătoreşti şi de către persoanele
centralizat;
care au făcut dovada că sunt supravieţuitoare ale
2. lipsă monitorizare surse propii de apă (fântâni publice, Holocaustului.
izvoare, etc)
După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016
3. neinformarea populaiei asupra calităii apei din sursele (27.05.2016), au fost înregistrate aproximativ 4.050 de cereri
locale
de analizare cu prioritate. Până în prezent au fost soluţionate
4. stoc de rezervă insuficien de produse biocide utilizate la 1.823 dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate.
dezinfecia apei
La data de 11.06.2018, sunt în analiză alte 1.232 dosare de
Au fost date termene de remediere şi se vor fi efectuate acest tip, pentru care s-au formulat cereri până la data de
recontroale.
31.12.2017, inclusiv.
Director executiv, Jr. Miloş Dănilă
Precizăm că analizarea acestor dosare se face de către un
Şef Departament în Sănătate Publică, Dr. Borcău Mircea
serviciu creat special în acest scop, în paralel cu analizarea
Întocmit, As.pr. igienă - Inăşăl Gabriela
dosarelor la ordine.
As. pr. igienă - Dubovan Monica
ANRP, 11.06.2018
Inspector sanitar - Iftime Ioan Mihai

Monitorizarea calit@]ii apei potabile în mediul public, distribuit@
prin sistemul centralizat }i instala]ii individuale de folosin]@ public@
Direcţia de Sănătate Publică asigură supravegherea şi
controlul monitorizării calităţii apei potabile în scopul verificării
faptului că apa distribuită consumatorului se conformează la
cerinţele de calitate şi nu creează riscuri pentru sănătatea
publică.
Monitorizarea calităţii apei potabile se efectuează conform
normelor sanitare în vigoare: Legea 458/ 2002 completată şi
modificată de Ordonanţa 22/2017 şi H.G. 974 / 2004
completată şi modificată de HG. 342/2013, în care se
stipulează modul cum se va face monitorizarea calităţii apei
atât de către producător - distribuitor, cât şi de către D.S.P.-uri.
Monitorizarea înseamnă supravegherea calităţii apei prin
urmărirea permanentă a unor parametrii de calitate a apei
cum sunt: indicatori microbiologici, indicatori chimici şi
parametrii indicatori atât la plecare de la staţia de tratare cât şi
la consumator (puncte de recoltare stabilite aleatoriu).
Monitorizarea se efectuează în funcţie de cantitatea de
apă distribuită şi de numărul de locuitori care sunt alimentaţi
din sursa respectivă.
În judeţul Caraş-Severin în mediul urban toate localităţile
dispun de alimentare cu apă în sistem centralizat:
l surse de apă de suprafaţă (lacuri, baraje) Reşiţa,
Caransebeş, Oţelu Roşu, Anina (Buhui) şi Băile Herculane;
l surse de apă de profunzime Bocşa, Oraviţa, Anina (Maial),
Moldova Nouă.
În cursul anului 2018 (03.01-30.04.2018) DSP CS prin
Serviciul de supraveghere a factorilor de risc din mediul de
viaţă şi muncă, în localităţile din mediul urban a efectuat un
număr de 28 de acţiuni cu recoltarea a 47 probe de apă cu 176
determinări fizico-chimice şi microbiologice, probe
corespunzătoare.
Pentru jude ţul Cara ş-Severin în mediul urban,
producătorul - distribuitorul de apă este SC AQUACARAŞ SA.
Produc ătorul - distribuitorul de apă efectuează
monitorizarea operaţională prin laboratorul propriu, iar
monitorizarea de audit prin laboratorul DSP CS conform
programului stabilit cu această instituţie.
În mediul rural, o parte beneficiază de apă potabilă în
sistem centralizat prin cişmele stradale şi prin racord al
imobilului. În general sistemele de aprovizionare cu apă, până
în anul 2018 în mediul rural, au fost realizate fără staţii de
epurare şi sisteme de canalizare, ceea ce nu a permis
racordul cetăţeanului la reţeaua de apă a comunei.
Conform legislaţiei în vigoare cu privire la apa potabilă, toţi
producătorii - distribuitorii de apă, trebuie să efectueze monitorizarea calităţii apei prin contracte încheiate cu laboratoare
acreditate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în
vigoare, iar costurile de prelevare şi analiză a probelor de apă
vor fi suportate de către deţinătorii surselor de apă.
La începutul acestui an prin adresa nr. 2235/09.03.2018 sa revenit cu această informare către toate primăriile, pentru a
demara această monitorizare a calităţii apei în mediul rural,
atât pentru localităţile care dispun de sistem centralizat, cât şi
pentru localităţile care dispun doar de fântâni publice.
Direcţia de Sănătate Publică în perioada 03.0130.04.2018 a vizat programul de monitorizare operaţională
pentru următorii producători /distribuitori de apă potabilă,
pentru următoarele alimentări cu apă potabilă: VîrciorovaBolvaşniţa (comuna Bolvaşniţa), Doclin, Biniş, Tirol (comuna
Doclin), Dalboşeţ, Şopotul Vechi (comuna Dalboşeţ), Ezeriş,
Soceni (comuna Ezeriş), Var, Obreja, Iaz-Ciuta (comuna
Obreja), Eftimie Murgu (SC Rudăria EM SRL), BerzoviaGherteniş, Fizeş (comuna Berzovia), Caraşova-Iabalcea
(comuna Caraşova), Copăcele-Ohaba Mîtnic(comuna
Copăcele), Ciclova Română, Sacu şi Coronini. Au fost
întocmite 17 programe de monitorizare de audit pentru
următoarele alimentări cu apă potabilă: Zăgujeni (comuna
Constantin Daicoviciu), Sacu (comuna Sacu), BerzoviaGherteniş, Fizeş (comuna Berzovia), Ezeriş, Soceni (comuna
Ezeriş), Caraşova-Iabalcea (comuna Caraşova), Var
(comuna Obreja), Eftimie Murgu (SC Rudăria EM SRL),
Dalboşeţ, Şopotu Vechi (comuna Dalboşeţ), Vermeş (comuna

ANRP - Stadiul de solu]ionare a
dosarelor la data de 11.06.2018

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în
Monitorul Oficial al României
l Hotărârea Ordinului Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.
3/2018 privind experienţa profesională a asistenţilor
medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali
care solicită înfiinţarea cabinetului de practică
independentă (M.O. nr. 278 din 29.03.2018)
l Guvernul României - Regulamentul-cadru privind
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal,
a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă
prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din traduceri
publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia,
pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Sănătate şi asistenţă socială" din 29.03.2018 (M.O. nr.
284 din 30.03.2018)
l Ordinul Ministerului Mediului nr. 228/2018 privind
aprobarea derogării pentru unele specii de faună
sălbatică (M.O. nr. 285 din 30.03.2018)
l Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate Metodologia de evaluare a cazurilor neconfirmate din
punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru
care se solicită reconfirmarea din 29.03.2018 (M.O. nr.
288 din 30.03.2018)
l Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate Regulile de confirmare clinică şi medicală a cazurilor
spitalizate în regim de spitalizare de zi din 29.03.2018
(M.O. nr. 288 din 30.03.2018)
l Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate Regulile de confirmare clinică şi medicală a cazurilor
spitalizate în regim de spitalizare continua din
29.03.2018 (M.O. nr. 288 din 30.03.2018)
l Ordinul Asistenţilor Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Metodologia
de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare şi a
probei de aptitudini în vederea recunoaşterii calificărilor
de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent
medical, sub inciden ţa Regimului general de
recunoaştere a calificărilor profesionale din 16.03.2018
(M.O. nr. 291 din 30.03.2018)
l Ministerul Transporturilor - Regulamentul privind
criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare
a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă din
19.03.2018 (M.O. nr. 293 din 02.04.2018)
l Uniunea Naţională a Notarilor Publici - Tabloul
notarilor publici pe anul 2018 la data de 29 martie 2018
(M.O. nr. 295 bis din 02.04.2018)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1070/403/2018
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al
ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru
aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza
cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
(M.O. nr. 296 din 02.04.2018)
l Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii
de telemuncă (M.O. nr. 296 din 02.04.2018)
l Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 251/3333/2018
pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului
sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de
efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile
prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale,
medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de
asistenţă medicală (M.O. nr. 297 din 03.04.2018)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3329/
2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru
studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare
de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la
forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat (M.O. nr. 297 din 03.04.2018)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 9/2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei
monede (din aur, argint şi tombac cuprat) şi a unei
monede din alamă, pentru colecţionare, dedicate
împlinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu
România (M.O. nr. 304 din 04.04.2018)
l Ordinul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate
nr. 414/839/2018 pentru modificarea şi completarea
anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a
listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare
ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul
programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de
calcul al acestora (M.O. nr. 304 din 04.04.2018)
l Hot ărârea Senatului României nr. 45/2018
referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului
European şi a Consiliului privind calitatea apei
destinate consumului uman (reformare) - COM (2017)
753 final (M.O. nr. 304 din 04.04.2018)
l Ministerul Apărării Naţionale - Regulamentul privind
descrierea, compunerea şi portul, pe timp de pace, al
uniformelor militare ale personalului din Ministerul
Apărării Naţionale, din 05.03.2018 (M.O. nr. 307 bis din
05.04.2018)
l Legea nr. 87/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
(M.O. nr. 311 din 10.04.2018)
l Legea nr. 86/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
(M.O. nr. 313 din 10.04.2018)
l O.u.G. nr. 27/2018 pentru completarea art. II din
Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
(M.O. nr. 314 din 10.04.2018)
l Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.
1061/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la
Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale
nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate (M.O. nr. 315 din 10.04.2018)
l H.G. nr. 192/2018 pentru modificarea H.G. nr.
798/2016 privind aprobarea programului de interes
naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale
de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi
locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi
pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" (M.O. nr. 315 din 10.04.2018)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr.
3353/2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul
şcolilor doctorale organizate în instituţiile organizatoare
de studii universitare de doctorat acreditate (M.O. nr.
317 din 11.04.2018)
l Hotărârea Colegiului Fizioterapeuţilor din România
nr. 20/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr.
5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de
liberă practică pentru profesia de fizioterapeut (M.O. nr.
318 din 11.04.2018)
l Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 402/2018
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/
2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind
certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau
înregistrate în normele tehnice privind siguranţa
circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de
folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică
periodică - RNTR 1 (M.O. nr. 319 din 11.04.2018)
l Ordinul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate
nr. 413/2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor
reprezentând asistenţa medicală acordată în baza
documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul
sănătăţii la care România este parte, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 729/2009 (M.O. nr. 319 din 11.04.2018)
l H.G. nr. 185/2018 privind domeniile şi programele
de studii universitare de master acreditate şi numărul
maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar
2018-2019 (M.O. nr. 323 din 12.04.2018)
l Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale - Metodologia
de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul
protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018,
din 20.02.2018 (M.O. nr. 323 din 12.04.2018)
l Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.
1085/2018 privind aprobarea Metodologiei de
selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul
protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2018
(M.O. nr. 323 din 12.04.2018)
l Ministerul Tineretului şi Sportului - Metodologia
privind organizarea taberelor naţionale şi tematice
pentru copii şi tineri, în centrele de agrement ale
Ministerului Tineretului şi Sportului, în anul 2018, din
04.04.2018 (M.O. nr. 334 bis din 17.04.2018)
l Ministerul Tineretului şi Sportului - Metodologia
privind acreditarea persoanelor juridice şi persoanelor
fizice autorizate în vederea colaborării privind
desfăşurarea de activităţi de tabără pentru Programul
Naţional "Tabere Studenţeşti 2018", din 04.04.2018
(M.O. nr. 334 bis din 17.04.2018)
l Ordinul Ministerului Apelor şi Pădurilor nr. 319/2018
pentru modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.
193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului
cinegetic al României în fonduri de vânătoare (M.O. nr.
335 din 17.04.2018)
l Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de
selecţie a personalului din România pentru posturi
didactice din cadrul sistemului şcolilor europene din
23.03.2018 (M.O. nr. 339 din 18.04.2018)
l Ministerul Tineretului şi Sportului - Metodologia
privind organizarea şi desfăşurarea Programului
Naţional "Tabere studenţeşti" 2018, din 13.04.2018
(M.O. nr. 342 bis din 19.04.2018)
l Ordinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale
nr. 2232/2018 pentru aprobarea Ghidului de identitate
vizuală a Centenarului României (1918-2018) şi al
Primului Război Mondial (M.O. nr. 343 din 19.04.2018)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 10/2018
privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede
din aur cu tema 330 de ani de la tipărirea Bibliei de la
Bucureşti (M.O. nr. 344 din 19.04.2018)
l O.u.G. nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul fondurilor europene şi pentru completarea
unor acte normative (M.O. nr. 346 din 20.04.2018)
l Legea nr. 91/2018 privind Centenarul Războiului
pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri
(M.O. nr. 349 din 20.04.2018)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice nr. 550/4554/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii
şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale
şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind
punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de
reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
(M.O. nr. 351 din 23.04.2018)

Anunturi
,
Imobiliare
Vând casă zonă bună, cu toate
utilităţile, preţ 68.000 €. Tel. 0731783270.
Vând apartament 2 camere,
mobilat, zona Govândari 18.500
€. Tel. 0740-520382.
Cumpăr garsonieră sau apartament o cameră, maxim etajul 2,
în Centrul Civic Reşiţa (preferabil
bloc Raiffeisen Bank). Tel. 00436644 9449 15 (Austria) sau 0765068163, 0355-414775.
Vând apartament 2 camere,
confort 3, etaj 4, recent renovat, se
vinde mobilat sau nemobilat. Tel.
0049-157 310 57 814 (Germania).
Vând diferite suprafeţe de
teren limitrofe cu intravilanul în
Bocşa II, pretabile la orice fel de
construc ţii, inclusiv locuinţe.
Utilităţi în apropiere. Drum de
acces. Preţ 1 €/mp neg. Tel. 0743738531.
Vând casă în comuna Doclin,
sat Biniş, cu 3 camere, curte,
grădină. Preţ 12.000 €. Tel. 0743059439.
Vând casă 6 camere, fântână
în curte, grădină, în Ticvaniul Mic.
Tel. 0255-215197.
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 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.
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 în Timişoara, zona Giroc,
apartament 55 mp, decomandat,
3/3, cu loc de parcare. Cumpăr
teren extravilan şi intravilan, lângă
şosea, zonele Bozovici, Mehadia,
Herculane, Caransebeş. Tel.
0720-315338, 0763-728153. (RR)
Vând în Caransebeş în cartierul Pipirig, apartament 3 camere
decomandate, 2 grupuri sanitare,
2 balcoane închise, mobilat, utilat,
parchetat, centrală, etaj 3. Tel.
0768-776073, 0255-510239. (RR)
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 în Reşiţa, 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. (RR)
Vând teren 1000 mp în Poiana
Mărului, ideal pentru construcţia
unei cabane, preţ avantajos. Tel.
0751-198599. (RR)
Vând la Caransebe ş, în
"Blocul Milionarilor", apartament
cu 4 camere, garaj, boxă şi curte,
are multiple îmbunătăţiri. Tel.
0744-891694. (RR)
Cumpăr garsonieră în Reşiţa,
zonele Intim şi Kaufland, cu
centrală şi geamuri termopan, ofer
maxim 8.500 €. Cumpăr apartament în Reşiţa, zonele Intim şi
Kaufland, cu 3 camere, confort 1
decomandat, minim 80 mp, exclus
parter şi etaj 4, de preferinţă
nemobilat, ofer maxim 37.000 €.
Tel. 0752-502899. (RR)
Vând o casă în satul Greoni, 3
camere, baie, mobilată, grădină
mare 2000 mp cu pomi fructiferi,
garaj, anexe. Tel. 0748-088425.
Vând la Bocşa casă dotată cu
toate utilităţile, 6 camere, grădină
1500 mp, posibil şi în rate, neg la
faţa locului. Tel. 0755-597587. (rr)

Anunturi
,
Vând teren în zona Bratova,
0,5 €/mp. Tel. 0723-616603.
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 la Ilidia casă compusă
din 3 camere, bucătărie, terasă,
anexe, pivniţă cu boltă, fântână în
curte, teren, grădină, 16.000 € fix
sau schimb cu apartament în
Reşiţa, la valoarea casei. Tel.
0730-583021. (RR)
Vând în Timişoara, aproape de
gara de nord, apartament cu 3
camere, confort 2, etaj 2, sau
schimb cu apartament spaţios în
Timişoara, 45 mp. Tel. 0775612366. (RR)
Vând la Cuptoare o casă compusă din 5 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, 0762-791304. (RR)
Vând 2 parcele de pământ în
Arad, zona Grădiştei, extravilan,
de 1 şi 1.5 ha, 7000 € ha. Tel.
0722-791426. (RR)
Vând la Brebu o casă cu 4
camere, baie, bucătărie, grădină
mare. Tel. 0255-234927, 0754203317. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Calea
Caransebeşului, un apartament
cu 2 camere, mobilat, uşi noi,
centrală, situat la parter, bun
pentru privatizare, 25.000 € neg.
Tel. 0737-478151. (RR)
Vând la Birda o casă, detalii la
telefon. Tel. 0748-107669. (RR)
Vând în Aradul Nou, pe Lugojului, casă cu 3 camere, bucătărie,
baie, cu teren 700 mp, 65.000 €
neg. Tel. 0762-112012. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Dealul
Crucii, o casă tip UDR renovată, 2
camere, bucătărie, baie, hol, cămară, izolată, mobilată, centrală,
grădină mare, foişor, preţ neg la
faţa locului. Tel. 0720-054752. (rr)
Vând în Eftimie Murgu casă
din cărămidă arsă compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol,
coridor mare, instalaţie sanitară,
încălzire centrală, canalizare,
fântână în curte, grădină. Tel.
0355-806536. (RR)
Vând în Oţelu Roşu o casă pe
str. Progresului, 14.000 € neg. Tel.
0786-829255. (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 teren în Poiana Rusca
Teregova, unde este şi barajul,
6000 mp, 3 €/mp. Tel. 0726878510. (RR)
Vând apartament 2 camere,
confort 3, etaj 4, recent renovat, se
vinde mobilat sau nemobilat. Tel.
0049-157 310 57 814 (Germania).
Vând casă două camere, baie,
bucătărie, toate utilităţile, curte,
grădină, sau schimb cu apartament 2 camere plus diferenţă. Tel.
0731-783270.
Vând sau ofer spre închiriere
garaj în Reşiţa, pe str. Fagului
zona Muncitoresc. Tel. 0771562320, 0773-751125.
Vând în Reşiţa, pe str. Petru
Maior, apartament, are garaj şi
boxă. Tel. 0731-818424.
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Camera Deputaţilor, decizională în acest
caz, a adoptat proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea Legii 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici,
propunere legislativă trimisă la reexaminare
urmare a Deciziei CCR 32 din 23 ianuarie 2018.

Ministerul Apărării Naţionale a prelungit
perioada de recrutare şi selecţie a rezerviştilor
voluntari pentru anul 2018. Astfel, termenul
limită pentru depunerea dosarelor va fi la 22
iunie, faţă de 8 iunie, cum era până în prezent,
informează MApN.

Îmbun@t@]irea legisla]iei privind asigurarea
calit@]ii în domeniul serviciilor sociale
Guvernul a aprobat un proiect de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii
197/2012 privind asigurarea calităţii în
domeniul serviciilor sociale, un demers
necesar la mai bine de trei ani de implementare efectivă a legii.
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale,
iniţiator al proiectului de lege, clarifică astfel
atribuţiile instituţiilor şi cele ale personalului
implicat atât în procesul de asigurare a
calităţii serviciilor sociale, cât şi în situaţiile
de nerespectare a legii, situaţii care puteau
duce fie la retragerea acreditării/licenţierii,
fie la interzicerea funcţionării serviciului
social, ori la aplicarea unor sancţiuni
contravenţionale.
Concret, documentul prevede înlocuirea noţiunii de acreditare a serviciilor
sociale cu cea de licenţiere a acestora şi
stabileşte ca raportul de monitorizare în
baza căruia se obţine o nouă licenţă de
funcţionare să se întocmească cu trei luni
înaintea expirării celei vechi.
În plus, odată cu intrarea în vigoare a
noului act normativ, furnizorul de servicii
sociale va fi obligat să obţină licenţă de
funcţionare separat pentru fiecare locaţie în
care îşi desfăşoară activitatea.
De asemenea, este explicat modul în

care se poate stabili neîndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare la evaluarea în
teren, fie prin constatarea neconformităţii
datelor prezentate în documentele
justificative cu realitatea din teren, fie prin
constatarea neîndeplinirii standardelor
minime în procent de cel puţin 75%.
Mai mult, pentru verificarea suspiciunilor de nerespectare a legii, în sarcina
inspectorului social este introdusă, prin
proiectul aprobat, o nouă activitate, aceea
de a solicita sprijin, după caz, altor
organisme cu atribuţii de control.
În acelaşi timp însă, furnizorii de servicii
sociale vor avea posibilitatea de a contesta
documentele întocmite de inspectorii
sociali în timpul evaluării, monitorizării şi
controlului serviciilor sociale acordate, în
conformitate cu prevederile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.
Modificările şi completările aduse de
guvern erau necesare şi pentru armonizarea cu alte reglementări apărute după anul
intrării în vigoare a Legii nr. 197/2012
privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale, respectiv Nomenclatorul
serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr.
867/2015. Ministerul Muncii, 13.06.2018

Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de
lege privind biletele de valoare, prin care se reglementează modul şi
condiţiile de acordare a biletelor de valoare angajaţilor. Iniţiativa legislativă
vizează unificarea legislaţiei privind acordarea tichetelor de masă, a
tichetelor-cadou, tichetelor de creşă şi a voucherelor de vacanţă, precum şi
introducerea de unui nou tip de bilete de valoare, respectivul tichetul cultural.

Lista medicamentelor
compensate }i gratuite
Lista medicamentelor compensate şi gratuite
de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără
contribuţie personală, în sistemul public de
sănătate, se completează cu încă 19 noi denumiri
comune internaţionale (DCI), potrivit unei hotărâri
de guvern adoptată în şedinţa din 31 mai.
Astfel, pe lista medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii incluşi în programele
naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul
ambulatoriu şi spitalicesc se adaugă 14 DCI-uri,
printre care şi imunoglobulina umană normală.
Este vorba despre tratarea unor boli grave,
precum infec ţia HIV/SIDA şi tratamentul
postexpunere, diabetul zaharat, boli neurologice
degenerative şi inflamator-imune, ca şi pentru
tratamentul bolnavilor incluşi în Programul naţional
de oncologie, în Programul naţional de diagnostic şi
tratament pentru boli rare şi sepsis sever,
Programul de transplant medular şi Programul de
transplant renal, transplant combinat de rinichi şi
pancreas.
Pe lista de DCI-uri corespunz ătoare
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în
regim de compensare 100% se introduc 4 denumiri,
pentru colagenoze majore, pentru Boala Gaucher
şi pentru Psoriazis cronic sever (plăci), iar pe lista
cu regim de compensare 50% din preţul de referinţă
se adaugă 1 medicament.

Camera Deputaţilor, for decizional pentru acest act normativ, a
adoptat un proiect de lege prin
care valabilitatea paşapoartelor
simple electronice creşte la 10 ani
pentru persoanele care au împlinit
vârsta de 18 ani.
„Valabilitatea paşapoartelor
simple electronice este stabilită
după cum urmează: 3 ani pentru
persoanele care nu au împlinit 12
ani, 5 ani pentru persoanele cu
vârsta cuprinsă între 12 şi 18 de
ani, 10 ani pentru persoanele care
au împlinit vârsta de 18 de ani”, se
precizează în proiect.
Plenul Camerei Deputaţilor a
adoptat un proiect de lege care
prevede că „Trecerile la acelaşi
nivel cu calea ferată ale tuturor
drumurilor interna ţionale "E",
precum şi ale drumurilor naţionale
care prezintă un grad ridicat de
risc de producere a accidentelor
rutiere vor fi prevăzute cu bariere
sau semibariere realizate de către
administratorul căii ferate, cu
avizul administratorului drumului
şi al poliţiei rutiere”.
Camera Deputaţilor este for
decizional pentru acest proiect.

l La extragerea Loteriei Bonurilor Fiscale din luna aprilie desfăşurată duminică, 20 mai, au fost desemnate câştigătoare bonurile emise în 15 aprilie, cu valoarea
de 338 lei (338 - 338.99 lei) l Guvernul a simplificat prin ordonanţă de urgenţă legislaţia în domeniul achiziţiilor publice l Camera Deputaţilor, for decizional, a
adoptat, cu 187 voturi "pentru", 11 voturi "împotrivă" şi 75 de abţineri, modificările la proiectul Codului de procedură civilă l Camera Deputaţilor, for decizional, a
adoptat, cu 187 voturi "pentru", 11 voturi "împotrivă" şi 75 de abţineri, modificările la proiectul Codului de procedură civilă l Senatul a respins, în calitate de
Cameră decizională, propunerea legislativă privind statutul de autonomie în cazul ţinutului secuiesc l Fondul Monetar Internaţional, cât şi Banca Mondială şi-au
îmbunătăţit prognozele de creştere economică a României pentru anul 2018, de la 4,4% la 5,1%, respectiv de la 4,5% la 5,1%, informează MFP l În Ședinţa
Guvernului din data de 8 iunie 2018 a fost aprobată o Hotărâre care modifică HG nr.500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea
programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” l

Revocarea din func]ie a procurorului-}ef al Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie, doamna Laura Codru]a Kövesi
COMUNICAT DE PRESA privind cererea de
solu ţionare a conflictului juridic de natur ă
constituţională între Ministrul Justiţiei, pe de o parte, şi
Preşedintele României, pe de altă parte, în principal, şi
între Guvernul României şi Preşedintele României, în
subsidiar, cerere formulat ă de prim-ministrul
Guvernului.
În ziua de 30 mai 2018, Plenul Curţii Constituţionale,
învestit în temeiul dispoziţiilor art. 146 lit. e) din
Constituţie şi ale art. 11 alin. (1) pct. A lit. e), precum şi
ale art. 34, art. 35 şi art. 36 din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat
în dezbatere cererea de soluţionare a conflictului juridic
de natură constituţională între Ministrul Justiţiei, pe de o
parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte, în
principal, şi între Guvernul României şi Preşedintele
României, în subsidiar, cerere formulată de primministrul Guvernului, determinată de refuzul
Preşedintelui României de a da curs cererii de revocare
din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi.
Curtea a constatat că primul-ministru al Guvernului
este titular al dreptului de a sesiza Curtea Constituţională cu soluţionarea unui conflict juridic de natură
constituţională, conform art. 146 lit. e) din Constituţie.
Cu privire la calitatea ministrului justiţiei de parte în
cadrul conflictului juridic de natură constituţională,
Curtea a constatat că ministrul justiţiei este nominalizat,
în mod expres, prin art. 132 alin. (1) din Constituţie, text
constituţional care stabile şte c ă procurorii î şi
desfăşoară activitatea sub autoritatea acestuia. Astfel,
ministrul justiţiei exercită, în această privinţă, o
competenţă constituţională specială şi expresă, care nu
are legătură cu competenţa generală a Guvernului. Prin
urmare, potrivit jurisprudenţei sale, reprezentată de
Decizia nr. 285/2014, Curtea a constatat că ministrul
justiţiei poate fi parte în cadrul unui conflict juridic de
natură constituţională.
Curtea a stabilit că problema de drept asupra căreia
poartă obiectul sesizării este aceea de a determina
întinderea şi conţinutul sintagmei „sub autoritatea
ministrului justiţiei” din cuprinsul art. 132 alin. (1) din
Constituţie, prin raportare la art. 94 lit. c) din Constituţie,
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aspect care se subsumează unui raport de drept
constituţional pur. Astfel, situaţia litigioasă dedusă
judecă ţii Curţii Constituţionale are natur ă
constitu ţional ă, solu ţionarea acesteia fiind de
competenţa sa exclusiv ă, şi nu a instan ţelor
judecătoreşti. De asemenea, potrivit jurisprudenţei
Curţii Constituţionale, nu ţine de competenţa instanţelor
judecătoreşti interpretarea şi aplicarea la cauze
concrete a Constituţiei, pentru că, astfel, ele s-ar
substitui Curţii Constituţionale [a se vedea Decizia nr.
377/2017]. În aceste condiţii, Curtea a statuat că, în
procedura de revocare a procurorului din funcţiile de
conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea nr.
303/2004, raporturile dintre ministrul justiţiei şi
Preşedintele României sunt raporturi de drept
constituţional pur, în sensul că ele formează obiectul de
reglementare al Constituţiei, neputând fi reglementate
prin norme juridice aparţinând altor ramuri de drept.
Curtea a stabilit că art. 94 lit. c) din Constituţie este
un text cu caracter general, de principiu, în sensul că
Preşedintele României numeşte în funcţii publice, în
condiţiile legii [a se vedea Decizia nr. 285/2014],
aplicându-se, deopotrivă şi în ipoteza revocării/
eliberării din funcţie. În schimb, art. 132 alin. (1) din
Constituţie este un text cu caracter special, care
stabileşte o putere de decizie a ministrului justiţiei
asupra activităţii desfăşurate de procurori şi indică
faptul că în această procedură ministrul are un rol
central [a se vedea Decizia nr. 45/2018], aspect care se
reflectă şi asupra carierei procurorilor.
Curtea a statuat că, în cazul revocării procurorului
din funcţiile de conducere, prevăzute de art. 54 alin. (1)
din Legea nr. 303/2004, ministrul justiţiei acţionează în
cadrul unor limitări stricte impuse de lege, sub forma
cazurilor care, în mod obiectiv, justifică revocarea din
funcţia de conducere a procurorului. Preşedintele
României, în temeiul prevederilor art. 94 lit. c) din
Constituţie, nu are o putere discreţionară proprie în
cadrul procedurii de revocare, ci o putere de verificare a
regularită ţii acesteia. Rezult ă că prerogativa
Preşedintelui României de a revoca procurorul din
funcţia de conducere se circumscrie exclusiv unui
control de regularitate şi legalitate a procedurii. Astfel,

Preşedintele României nu are competen ţa
constituţională de a opune argumente de oportunitate
în raport cu propunerea de revocare din funcţie iniţiată,
în condiţiile legii, de ministrul justiţiei.
Or, în cauza de faţă, Preşedintele României a
refuzat emiterea decretului de revocare a procuroruluişef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe motive de
oportunitate, şi nu de legalitate, ceea ce a creat un
blocaj în privinţa exercitării autorităţii ministrului justiţiei
asupra activităţii procurorilor. Prin urmare, conduita
Pre şedintelui României de a nu-şi exercita
competen ţele potrivit Constituţiei a determinat
imposibilitatea ministrului justiţiei să îşi exercite
competenţele constituţionale conferite de art. 132 alin.
(1) din Constituţie, ceea ce a determinat un conflict
juridic de natură constituţională. De asemenea, Curtea,
având în vedere jurisprudenţa sa, a stabilit şi conduita
constituţională care trebuie urmată, respectiv emiterea,
de către Preşedintele României, a decretului de
revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi.
Având în vedere cele de mai sus, Curtea, cu
majoritate de voturi, a statuat:
1. Constată existenţa unui conflict juridic de natură
constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele
României, generat de refuzul Preşedintelui României
de a da curs propunerii de revocare din funcţie a
procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
doamna Laura Codruţa Kövesi.
2. Preşedintele României urmează să emită decretul
de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se
comunică, potrivit art. 36 din Legea nr. 47/1992,
Preşedintelui României, prim-ministrului Guvernului
României şi Ministrului Justiţiei şi se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Argumentele re ţinute în motivarea soluţiei
pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi
prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al
Curţii Constituţionale, 30.05.2018

Comisia Europeană a propus un nou mecanism
privind statul de drept. Acest regulament instituie un
mecanism prin care Uniunea poate suspenda, reduce
sau restricţiona accesul la fondurile UE în cazul în care
într-un stat membru se constat ă deficien ţe
generalizate în ceea ce priveşte statul de drept.

Directiva privind datele pasagerilor (PNR) - o
parte esenţială a legislaţiei UE în materie de securitate
pentru a identifica mai bine teroriştii şi infractorii care
călătoresc şi pentru a identifica reţelele criminale - a
intrat în vigoare la 24 mai 2016, iar termenul de punere
în aplicare de către statele membre a fost 25 mai.

Partidul Democrat din Slovenia, centru-dreapta, a obţinut
25% din voturi la alegerile parlamentare desfăşurate în 3 iunie.
Partidul Lista Marjana Sarca (LMS) condus de comedianul
devenit al politician Marjan Sarec a avut 12%, urmat de socialdemocraţii de centru-stânga cu 10%, iar partidul Centrist
Modern (SMC) al prim-ministrului Miro Cerar - 9%.

Muncitorii deta}a]i temporar în alt stat UE
salarii egale pentru munc@ egal@ în acela}i loc
Regulile revizuite adoptate de PE cu 456 de voturi pentru la 147 şi 49
abţineri au ca obiectiv o mai bună protecţie pentru muncitorii detaşaţi şi o
competiţie corectă pentru companii.
Drepturi salariale corecte. Conform textului agreat, toate regulile
privind salarizarea din ţara gazdă trebuie să se aplice muncitorilor
detaşaţi. Pe lângă prevederile legale, statele membre pot aplica acorduri
colective largi, reprezentative la nivel regional sau sectorial. Până acum
acest lucru s-a făcut doar în sectorul construcţiilor.
Condiţii mai bune pentru lucrători Costurile de călătorie, cazare şi
masă vor fi plătite de angajator şi nu deduse din salariile lucrătorilor.
Angajatorii vor fi obligaţi să se asigure că lucrătorii au condiţii de cazare
decente, conform regulilor naţionale.
Durata detaşării a fost stabilită la maximum 12 luni, cu o posibilă
extindere de 6 luni. Apoi lucrătorii vor putea continua să lucreze în statul
membru unde sunt detaşaţi, dar condiţiile de lucru vor fi cele aplicabile
conform legislaţiei statului gazdă.
Protecţia împotriva fraudelor. În cazul unei detaşări frauduloase, de
exemplu o companie fantomă, statul membru va coopera pentru ca
muncitorii detaşaţi să fie protejaţi cel puţin de condiţiile impuse de directiva
privind detaşarea lucrătorilor.
Transportul rutier internaţional. Noile elemente are directivei
revizuite se vor aplica în sectorul transporturilor după intrarea în vigoare a
legislaţiei specifice, inclusiv a pachetului privind mobilitatea. Până atunci,
versiunea din 1996 a directivei rămâne în vigoare.
Statele membre au la dispoziţie doi ani pentru transpunerea în
legislaţia naţională.
Context. Un lucrător detaşat este cel care a fost trimis de angajator să
furnizeze un serviciu în alt stat UE, temporar. În 2016, erau 2,3 milioane de
lucrători detaşaţi în UE. Detaşarea a crescut cu 69% între 2010 şi 2016.
REF.: 20180524IPR04230

Cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit recent la
Soci, pentru a discuta despre relaţiile bilaterale,
problema acordului nuclear cu Iranul şi conflictele
din estul Ucrainei şi din Siria. Este prima vizită a
premierului german în Federaţia Rusă de la
preluarea noului mandat.
Putin s-a declarat extrem de recunoscător şi i-a
adresat mulţumiri cancelarului german pentru
convorbirile extrem de consistente şi transparente,
utile şi actuale.
Întreţinerea unor relaţii bune cu Rusia face parte
din interesele strategice ale Germaniei, a spus
Angela Merkel, după întrevederea cu Putin.
La câteva zile după vizita în Rusia, Cancelarul
german Angela Merkel s-a deplasat în China, a 11- a
vizită în statul asiatic, pentru discuţii cu preşedintele
chinez Xi Jinping şi cu premierul Li Keqiang privind
comerţul, securitatea globală şi drepturile omului.
Coreea de Nord şi Iran s-au aflat, de asemenea,
pe ordinea de zi a convorbirilor. Merkel a fost însoţită
de o consistentă delegaţie de oameni de afaceri.
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a
efectuat o vizită în Rusia, la invitaţia preşedintelui
rus Vladimir Putin. Pe lângă discuţiile bilaterale,
Macron a participat la Forumul Economic
Internaţional de la St. Petersburg, în fruntea unei
largi delegaţii a oamenilor de afaceri francezi.

La câteva luni de la desfăşurarea
alegerilor legislative din Italia, Giuseppe
Conte fost învestit nou premier, desemnat de
coaliţia Mişcarea 5 Stele (M5S) şi Liga, formată
după scrutin.
Anterior, primul guvern format de Giuseppe
Conte şi-a predat mandatul preşedintelui
Mattarella, preşedintele ţării, acesta din urmă
refuzând să numească ministrul economiei şi
finanţelor din cabinetul propus, pe motiv că, în
lucrările publicate şi în poziţiile publice are o
poziţie cel puţin rezervată faţă de moneda euro.
Mattarella l-a mandatat oficial pe Carlo
Cottarelli, fost înalt oficial al Fondului Monetar
Internaţional, cu formarea unui nou guvern
tehnocrat dar acesta a renunţat. Între noi
alegeri sau înlocuirea figurii controversate de la
ministerul finanţelor, alianţa majoritară în parlament a optat în final pentru a doua variantă.
Spania are un nou premier în urma unei
moţiuni de cenzură împotriva guvernului Mariano Rajoy, după ce zeci de persoane legate de
Partidul Poporului de centru-dreapta au fost
condamnate,, unele în primă instanţă, la zeci
de ani de închisoare într-un proces de corupţie.
Pedro Sanchez, socialist, a reuşit să obţină
în parlament sprijinul Unidos Podemos şi şi a
grupurilor naţionaliste şi separatiste din Ţara
Bascilor şi Catalonia.
Nu este clar cât de lungă va dura administraţia sa, cu doar 84 de deputaţi socialişti în
adunarea legislativă cu 350 de membri.

l Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie prin care viitoarele alegeri europarlamentare se vor desfăşura între 23 şi 26 mai 2019, date agreate în unanimitate de Consiliu
după consultări cu Parlamentul European l La 22 mai, Consiliul UE a adoptat noi norme ale UE privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice l Muncitorii
detaşaţi temporar în alt stat UE trebuie să primească salarii egale pentru muncă egală în acelaşi loc, conform regulilor revizuite adoptate de PE l Premierul Indiei Narendra Modi
s-a aflat recent la Soci pentru discuţii oficiale cu preşedintele Vladimir Puţin l Prinţului William al Marii Britanii va merge în vizită în Israel, Iordania şi teritoriile palestiniene în urma
unei solicitări a guvernului de la Londra, a anunţat familia regală l Parlamentul European poartă discuţii cu Comisia şi Consiliul pentru a actualiza registrul de transparenţă al UE,
astfel încât să fie mai uşor să se afle care sunt grupurile de interese din UE l Ţările UE doresc să faciliteze urmărirea proprietarilor de vehicule străine care nu plătesc taxele rutiere
l Majoritatea alegătorilor s-au pronunţat în favoarea eliminării legilor împotriva avortului, în referendumul din Irlanda l
Fostul prim-ministru al Muntenegrului, Milo Dukanovic, a fost învestit în
funcţia de preşedinte al ţării. Liderul de 56 de ani al Partidului Democrat al
Socialiştilor din Muntenegru a câştigat din prima rundă alegerile din aprilie.
Pentru Dukanovic, integrarea în UE este o prioritate pentru Muntenegru, ţară cu
o populaţie de aproximativ 630.000 persoane, declarând că speră ca procesul de
aderare la Uniune să fie finalizat în 2025.

Parlamentul irakian a ordonat o renumărare completă a voturilor exprimate la recentele
alegeri parlamentare din ţară, care au dus la victoria neaşteptată a liderului şiit Muqtada al-Sadr.
Cei 328 de parlamentari au votat pentru o renumărare manuală a tuturor celor 11 milioane de
buletine de vot din 12 mai, ca răspuns la acuzaţiile de fraudă electorală. De asemenea, deputaţii
au demis cei nouă membrii ai comisiei electorale independente care a supravegheat procesul şi
a înlocuit corpul cu judecători.

Întâlnirea pre}edintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un
Întâlnirea preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a avut loc în Singapore pe 12 iunie.
Cei doi au convenit să depună eforturi comune pentru a construi un
„regim de pace durabil şi stabil” în peninsulă, potrivit unei declaraţii
comune în patru puncte care rezumă rezultatul discuţiilor din
Singapore, despre care optimiştii spun că sunt comparabile cu
întâlnirea din 1972 între Richard Nixon şi Mao Zedong. Dar înţelegerea
semnată nu menţionează un reper temporar sau metode detaliate. Nici
măcar nu există un cuvânt care să arate calea către un acord care
poate pune capăt în mod oficial războiului coreean din 1950-53, în
mare măsură o mişcare politică necesară pentru a deschide calea
pentru înlocuirea acordului de armistiţiu cu un tratat de pace.
În declaraţia comună, Trump s-a angajat să furnizeze garanţii de
securitate pentru RPDC, în timp ce Kim şi-a reafirmat angajamentul
ferm şi neclintit de a finaliza denuclearizarea Peninsulei Coreene.
Pyongyang şi Washington au convenit, de asemenea, să se
angajeze în recuperarea rămăşiţelor deţinuţilor de război şi a celor care
au dispărut în acţiune pe parcursul războiului din Coreea, inclusiv o
repatriere imediată a celor deja identificaţi.
Kim şi Trump au recunoscut că summitul a avut o mare importanţă
în a ajuta cele două ţări să depăşească decenii de tensiuni şi ostilităţi şi
să deschidă un nou viitor în relaţiile lor.
Kim a mai spus că va „coopera cu preşedintele Trump pentru a
rezolva provocările viitoare” şi pentru a depăşi scepticismul şi
speculaţiile privind întâlnirea lor. Sancţiunile vor rămâne în vigoare
până la denuclearizarea completă, a menţionat preşedintele SUA.
Coreea de Nord se află în prezent sub sancţiuni atât internaţionale,
cât şi unilaterale din partea SUA pentru testele sale nucleare şi cu
rachete. Phenianul a demolat site-ul de testare nucleară în luna mai.
Acum, Nordul va distruge o locaţie importantă folosită pentru testarea
rachetelor, potrivit lui Trump.
Acordul convenit solicită secretarului de stat Mike Pompeo să
poarte discuţii ulterioare cu un oficial nord-coreean nespecificat „cât
mai curând posibil”.

Kim şi Trump au început primul lor summit cu o strângere de mână
istorică, care a durat câteva secunde în faţa unui şir de steaguri
naţionale ale celor două ţări.
Apoi au purtat discuţii faţă în faţă, timp de circa 40 de minute, doar în
prezenţa traducători, înainte de a avea o întâlnire extinsă, la care au
participat consilierii pe probleme de securitate şi asistenţii diplomatici.
De la preluarea conducerii ţării sale la sfârşitul lui 2011, Kim Jong
Un a făcut doar trei călătorii cunoscute în ţări străine înainte de vizita din
Singapore. El s-a deplasat în China de două ori şi în partea sudcoreeană a zonei de armistiţiu, localitatea Panmunjom.
Principalele repere recente (disponibile publicului):
Summit inter-coreean la cel mai înalt nivel desfăşurat în 27 aprilie la
Panmunjom, în zona demilitarizată de la frontiera dintre cele două
Corei.
Dezafectarea sitului pentru teste nucleare de la Punggye-ri, unde,
din octombrie 2006 până în septembrie 2017, Coreea de Nord a
efectuat toate cele şase teste cu dispozitive explozive nucleare.
În 26 mai s-a desfăşurat al doilea summit inter-corean la cel mai
înalt nivel, la iniţiativa lui Kim Jong Un. Acesta şi preşedintele sud-coreean, Moon Jae-in, au discutat timp de două ore în zona demilitarizată.
„Toate eforturile pe care le depun acum sunt menite să
îmbunătăţească relaţiile dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord pe de
o parte, dar, pe de altă parte, ele vizează, de asemenea, organizarea
summitului Coreea de Nord-SUA absolut necesar pentru îmbunătăţirea
relaţiilor Sud-Nord”, a spus preşedintele Moon. „Preşedintele Kim
Jong-un a declarat încă o dată în mod clar că angajamentul său de a
finaliza denuclearizarea rămâne ferm. Ceea ce rămâne neclar pentru
preşedintele Kim Jong-un este dacă el poate avea încredere în
promisiunea SUA de a pune capăt relaţiei ostile şi de a garanta
securitatea Coreei de Nord, denuclearizează”, a adăugat preşedintele.
În ultimele discuţii, liderii celor două Corei au convenit să poarte
discuţii ori de câte ori este necesar, a mai declarat Moon la conferinţa
de presă.

Principalii patru lideri rivali ai Libiei
au convenit s ă organizeze alegeri
parlamentare şi preziden ţiale la 10
decembrie, după o întâlnire de la Paris.
Libia s-a fracturat în urma intervenţiei
militare şi luptelor interne în 2011. Din
2014, naţiunea nord-africană a fost
împărţită în fracţiuni politice şi militare
concurente, cu două parlamente rivale, la
Tripoli şi Tobruk, în est.
Cetăenii turci vor vota la 24 iunie
pentru a alege noii membri ai parlamentului şi un preşedinte cu puteri sporite.
Amendamentele aduse Constituiei anul
trecut vor conferi noului preşedinte puteri
executive substaniale în comparaie cu
rolul majoritar simbolic al funciei în
actualul sistem parlamentar.
În schimb, puterile cabinetului şi
parlamentului, care în prezent sunt
principalele ramuri executive şi legislative
în sistemul politic turc, vor fi reduse.
Prezidiul Knessetului a respins
proiectul de lege care ar defini Israelul
drept stat pentru toţi cetăţenii săi. Într-o
mişcare neobişnuită, proiectul de lege a
fost descalificat înainte de a fi discutat în
Knesset pentru că „încearcă să nege
existenţa Israelului ca stat al poporului
evreu”, relatează presa din Israel.
În proiectul de lege depus de membrii
arabi din Knesset se cerea Israelului să-şi
trateze cetăţenii arabi şi evrei în mod egal.

l Preşedintele rus, Vladimir Putin, a efectuat, la începutul săptămânii, o vizită de lucru în Austria, unde a discutat aspecte-cheie ale agendelor bilaterale şi internaţionale l China va
majora în mod semnificativ achiziţiile de bunuri şi servicii din SUA într-un efort de reducere a deficitului comercial masiv al Statelor Unite, au anunţat guvernele celor două ţări l Premierul japonez Shinzo Abe şi preşedintele rus Vladimir Putin au reafirmat că vor depune eforturi pentru a încheia un tratat de pace postbelic şi pentru a accelera cooperarea economică
bilaterală l Vladimir Putin a efectuat o vizită de stat de trei zile în China, axată pe stimularea relaţiilor militare şi economice dintre cele două ţări l Gina Haspel este noua directoare a
CIA. Haspel conducea deja CIA ca director interimar, după ce predecesorul ei, Mike Pompeo, a fost desemnat ca secretar de stat l Primul ministru Benjamin Netanyahu s-a aflat în
Berlin şi Paris, între 4 şi 6 iunie, pentru discuţii care s-au concentrat asupra opoziţiei Germaniei şi Franţei faţă de retragerea SUA din acordul nuclear iranian l China va reduce tarifele
aplicate autoturismelor şi anumitor camioane la 15 la sută faţă de 25 la sută în prezent, începând cu 1 iulie l Camera inferioară a Japoniei a aprobat proiectul de lege pentru reducerea
vârstei maturităţii la 18 ani faţă de vârsta de 20 de ani în prezent dar, persoanelor sub 20 ani li se va interzice în continuare consumul de alcool, fumatul şi jocurile de noroc 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

Vând în Reşiţa aragaz funcţional Magister, 250 lei neg. Are 4
ochiuri şi cuptor. Tel. 0355-407515
Vând 20 familii de albine,
centrifugă tras miere 2 bucăţi, una
de inox şi una de zinc, de
magazin. Preţuri neg. Tel. 0738226401, 0794-088999.
Vând: PS3 cu 2 jocuri la 400
lei; xBox 360 de 350 giga
superslim la 500 lei; PSP cu 3
jocuri la 250 lei; PS Vita cu 400 lei;
PS2 cu 200 lei; jocuri PS4, PS3,
PS2, xBox 360, cu 20 lei bucata.
Tel. 0721-414951.
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 80 kg miere de salcâm,
25 lei/kg. Tel. 0731-418674.
Vând canapea fixă 150 lei,
fotoliu 2 persoane 150 lei, fotoliu
rotund 100 lei. Tel. 0741-402452.
Vând tv color Thomas cu
diagonala de 48 cm, în stare bună.
Preţ 80 lei. Tel. 0355-807491.
Vând aparatură electrocasnică de ultimă generaţie şi mobilier
pentru cameră de copii. Tel. 0733732123. (RR)
Vând în Reşiţa un aparat de
aer condiţionat; un cort de 2
persoane; uşa de aluminiu. Tel.
0770-600193. (RR)
Vând în Reşiţa maşină de
spălat Arctic, puţin folosită, stare
foarte bună, 100 €; convector pe
gaz LB 50 Lampart cu tiraj forţat.
Tel. 0729-824413. (RR)

Caut femelă rasa Ciobănesc
German (lup) pentru împerechere
cu mascul din aceeaşi rasă, 6,5 ani,
foarte frumos, sănătos, năzdrăvan,
cu personalitate, crescut la curte.
Tel. 0723-144233.

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; 100 de oi ţurcane
tinere, la prima şi a doua fătare, au
acte, 220 lei neg; 2 berbeci de
rasă, 500 € perechea. Tel. 0720315338, 0763-728153. (RR)
Vând la Bocşa Montană 9
capre, un ţap şi 6 ieduţe. Tel.
0745-608810. (RR)
Vând la Mâtnicu Mare baloţi de
lucernă dreptunghiulari. Tel. 0726862223. (RR)
Vând la Sacu armăsar de 6 ani
şi iapă de 5 ani, 2500 lei perechea.
Tel. 0732-982025. (RR)
Vând la Caransebeş boiler
electric 80 l în bună stare de funcţionare; motor electric şi rezistenţă
electrică pentru maşină de spălat
Albalux 7. Tel. 0768-776073,
0255-510239. (RR)
Vând în Mercina o pereche de
păuni, 150 € perechea; măgar de
2 ani. Tel. 0779-855538. (RR)
Vând la Anina 2 chiuvete de
faianţă şi una de inox, 150 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; pre ţuri neg. Tel. 0787370735, 0255-240157. (RR)
Vând în Reşiţa ceas bărbătesc
marca Bilyfer şi Seiko, stare ca
nouă, 200 lei; telefon Nokia nou, în
reţeaua Orange, 100 lei. Tel.
0745-134127. (RR)
Vând la Teregova cazane la
faţa locului, din alamă de la 1 mm
la 100 mm şi execut reparaţii la
cazane; fac şi căldări din cupru;
execut structuri metalice, hale.
Tel. 0746-549644. (RR)
Vând în Reşiţa un dulap de
haine şi o bibliotecă, în stare
foarte bună, 200 lei ambele. Tel.
0748-088425. (RR)
Vând o rochie de mireasă din
Australia, 1500 lei; mobilă de
bucătărie plus chiuvetă, cuptor
electric, aragaz, 1500 lei; preţuri
neg. Tel. 0256-416367. (RR)
Vând la Reşiţa purcei 2 luni,
700 lei perechea. Tel. 0762314137. (RR)
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Vând în Reşiţa diferite bunuri
aduse din Germania şi Austria,
canapele, frigidere, altele. Tel.
0726-721708. (RR)
Vând la Caraşova abric cu
masă reglabilă de 40 cm cu 2
cuţite şi abric cu masă fixă de 35
cm cu 2 cuţite, ambele cu sau fără
motor; preţuri neg la faţa locului.
Tel. 0766-631037. (RR)
Vând la Bocşa o scară cu 3
tronsoane; 2 perechi de porumbei
voiajori; 4 mc de balast; cazan de
ţuică de 60 l. Tel. 0773-991835.
Vând la Bocşa 4 scroafe
Mangaliţa 110-150 kg, 12 lei kg;
porci mari de tăiat Marele Alb şi
Landras, 10 lei kg neg; vier Marele
Alb la 95 kg, 1300 lei neg; măcinătură pentru pui, păsări, granulaţie
măruntă şi mai mare; ovăz pentru
semănat. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Reşiţa centrală pe
lemne Viadrus 40 kw, 1700 lei;
scândură de stejar la grosime 5
cm şi lungime 3.20 m, 1500 lei mc;
cadă pentru prune, 3500 l, pe bani
sau la schimb pe viţei. Tel. 0746642653. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Mociur, 3
familii de albine cu lăzile aferente,
500 lei familia; lăzi de albine
supraetajate cu 12 rame sus şi 12
jos, 150 lei buc; 7 capre şi 2 ţapi,
800 lei; motor la 220 V; 2 pompe
de apă, la 220 V respectiv 380 V;
borma şină Bosch; moară de
porumb; drujbă Pădurar, 200 lei;
drujbă olandeză, 400 lei. Tel.
0786-362752. (RR)
Cumpăr în Lupac 2 capre de
lapte. Tel. 0773-850512. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
Hyundai cu diagonala 56 cm,
telecomandă, 150 lei; televizor
color Watson cu diagonala 54 cm,
telecomandă, 80 lei; televizor
Eurocolor cu diagonala 51 cm, 80
lei; televizor color cu diagonala 66
cm, telecomandă, 120 lei; radio cu
ceas, 50 lei; 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 pentru
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 40 GB; telefon fix cu
afişaj, 50 lei; Receiver, 100 lei;
casete audio; căşti audio; radio
plus căşti, 20 lei; aparat foto, 50
lei; aspirator de maşină de 12 V,
80 lei; aspirator Saeco, 100 lei;
motor de aspirator, 50 lei; seturi de
argintărie, 200 lei; trotinetă pentru
copii, 50 lei; 2 termosuri, 50 lei
ambele. Tel. 0741-580306, 0737575779. (RR)
Vând bidoane cisternă de
1000 litri, preţ 350 lei, pentru
comenzi mai mari preţul se
negociază şi asigur şi transport la
domiciliu. Tel. 0744-392317
Vând în Reşiţa vitrină de
sufragerie 170x80 cm şi o comodă
80x70 cm, 250 lei neg; covor oval
2x1.50 m, 60 lei. Tel. 0720-012537

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Lei noi
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Vând capre, un ied şi ţap Alpin
francez, pui. Tel. 0749-464744.
Vând în Reşiţa congelator Arctic cu 5 sertare, 300 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 şi o masă extensibilă
pentru 6 persoane, 500 lei; butelie
de aragaz, 150 lei; cort 4 persoane, 100 lei. Tel. 0735-811271 (RR)
Vând la Bocşa frigider de
maşină, 250 €; vitrină frigorifică
pentru sucuri, nouă, 400 €. Tel.
0755-597587. (RR)
Vând la Timişoara calculator
plus monitor, 500 lei; Myria cu
ecranul puţin spart dar merge, 350
lei; Nokia 130, 100 lei buc; Nokia
215 cu 4 ani garanţie, 200 lei buc;
S8 plus, 500 €; Nokia 108, 100 lei
buc; smart tv, 300 €. Tel. 0762112012, 0741-571238. (RR)
Vând la Timişoara maşini de
tâmplărie, o grosime cu 3 cuţite cu
lungime 350 cm, 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, 1000
lei neg, freză cu ax de 30 cm. Tel.
0723-587651 (RR)
Vând în Bocşa 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.
Vând la Jamu Mare cal de 3
ani, greutate 500 kg, 2000 lei neg.
Tel. 0770-818202. (RR)
Vând iapă de 3 ani, culoare
roşie, peste 500 kg, 2000 lei. Tel.
0742-544119. (RR)
Vând la Cornea iapă galbenă
la 6 ani, 2000 lei; berbec de rasă;
câine ciobănesc Carpatin Caucazian de oi. Tel. 0755-168856. (RR)
Vând în Reşiţa diferite aparate
pentru fitness; moară de măcinat
crengi, 100 €; video proiector, 250
lei. Tel. 0752-030888, 0255233172. (RR)
Vând la Birda vacă de 9 ani şi
de lapte şi de carne, 1000 €; 50-60
baloţi de fân, 10 lei balotul. Tel.
0787-406791. (RR)
Vând la Reşiţa calculator i7
generaţia 3-a, hdd 2 TB, 12 G ram,
placă video 2 GB, 950 lei; calculator Intel Core Quad-Core, 230
lei; drujbe diferite modele, 220 lei
buc; boxă activă, 250 lei; DDR3 de
4 GB de laptop, 45 lei buc; calculator HP i7, 700 lei; staţie cu boxe,
550 lei. Tel. 0749-554258. (RR)
Vând la Re şi ţa canapea
extensibilă aproape nouă, 350 lei
neg; cuier aproape nou, 100 lei
neg. Tel. 0746-163778. (RR)
Vând în Timiş 2 uşi metalice; 6
geamuri de metal cu sticlă. Tel.
0768-612759. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare prune
neculese pentru ţuică. Tel. 0722120899. (RR)
Donez 3 pisici tinere. Tel.
0740-085778. (RR)
Vând în Oţelu Roşu abric din
metal, masa de 40, 800 lei. Tel.
0786-829255. (RR)

Vând în Lugoj porci 130-180
kg crescuţi cu cereale; 160 kg
ceară de albine, 25 lei/kg. Tel.
0727-070642. (RR)
Vând la Oţelu Roşu tablă
zincată ondulată rezultată de la
demolarea unui acoperiş, dimensiune 3x1.30 m. Tel. 0757-774739
Vând în Reşiţa haine de
motociclist pentru bărbaţi, diferite
mărimi, 70-80 lei neg. Tel. 0741699855. (RR)
Vând în Reşiţa centrală pe gaz
cu tiraj forţat marca Boch cu
putere 24 kw, în garanţie până în
luna 7-a 2019, foarte pu ţin
folosită, 1800 lei; căldare de cupru
50 l, 200 lei; convector pe gaz, 500
lei. Tel. 0726-878510. (RR)
Cumpăr la Bocşa porumb şi
grâu la 0.80 lei kg. Tel. 0740770047. (RR)
Din Timişoara, vindem hală
metalică, structuri metalice,
acceptăm variante auto; montăm
tablă cutată. Tel. 0787-411398.
Vând la Şemlacu Mic purcei de
8 săptămâni la 700 lei perechea
neg. Tel. 0720-932180. (RR)

Auto-Moto-Velo
Închiriez garaj. Tel. 0773934356.
Închiriez garaj în Govândari,
preţ 200 lei/lună. Tel. 0721414951.
Vând bicicletă Giant cu 27
viteze şi cu frâne hidraulice, preţ
300 € fix. Tel. 0721-414951.
Vând Renault Laguna 1999,
motor 1,6 benzină, preţ neg. Tel.
0731-158844.
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 la Caransebeş tractor
Fiat 445 de Braşov, fabricat în
1990, cu o manetă, 6 viteze, stare
bună de funcţionare, 3000 €;
motocositoare Carpatina, motor
pe benzină de 7 CP, cu masa de
1.60, în stare foarte bună de
funcţionare, 500 €; cositoare BCS
cu 4 discuri, masa de 1.70, 750 €;
aripi spate pătrate, noi, pentru
tractor 445, 200 €; semănătoare
de porumb românească pe 4
rânduri, de Piatra Neamţ, 750 €;
Opel Vectra din 1999, 1.8 benzină,
850 €; Volkswagen Passat din
2008, diesel, motor de 2000 cmc,
140 CP, 4350 €; preţuri uşor neg.
Tel. 0764-140901. (RR)
Vând în Bozovici maşini
diferite mărci; Opel Astra J din
2011, motor 1.7 motorină, acte la
zi, înscrisă, 180.000 km la bord;
tractor U650 fabricat la Braşov,
primul proprietar, cu remorcă
basculantă şi plug cu 3 brazde;
cauciucuri C la mâna 2-a;
cauciucuri pe 15-16 noi şi la mâna
2-a; remorc ă după ma şin ă,
sarcină utilă până la 2 t, cu acte,
adusă din străinătate, nouă, 3800
lei; elevator pentru maşini, are
calculator, roţi; motor pentru
macara de construcţii, ridică până
la 500 kg. Tel. 0720-315338,
0763-728153. (RR)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
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Ofer spre închiriere garaj,
zona Govândari.Tel.0770-478743
Vând 2 cauciucuri cu jante de
aluminiu 195/65/15. Tel. 0723616603.
Vând la Mâtnicu Mare combină păioase marca Ferguson cu
motor de Braşov în 4 pistoane de
55 CP, masa de lucru 2.5 m; 2
baterii de discuri pe rulmenţi, cu 6
taleri pe fiecare baterie; 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. Tel.
0726-862223. (RR)
Vând la Caransebeş Opel
Calibra Sport, culoare roşie,
înmatriculat. Tel. 0768-776073,
0255-510239. (RR)
Vând în Rafnic cositoare
laterală după tractor. Tel. 0722477572. (RR)
Vând microbuz Volkswagen
Caravelle 8+1 locuri, motor 2.5
diesel, a fost înscris în România în
14 decembrie 2017, asigurare
plătită şi rovinietă. Tel. 0746818574. (RR)
Vând la Oravi ţa tractor
International de 45 CP; presă de
balotat cu baloţi dreptunghiulari;
pavilion apicol cu 44 de locuri
pentru lăzi; 2 discuri agricole
pentru tractor 650; greblă de
adunat fânul, pe curele; cositoare
după tractor pe 2 tamburi; maşină
de scos cartofii; ma şin ă de
împrăştiat azot, pe tiranţi, după
tractor; miguri de împrăştiat azot;
maşină de descăpăcit. Tel. 0767791282, 0762-179725. (RR)
Vând Volkswagen Golf 3
diesel din 1992, motor de 1900
cmc, are cauciucuri de iarnă pe
jante de aluminiu şi cauciucuri de
vară pe jante de tablă, maşină
înscrisă, 1000 € neg. Tel. 0727742938. (RR)
Vând la Anina 2 alternatoare
12 V pentru tractor sau Dacia, 170
lei buc; aparate de bord pentru
Fiat, 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,
270 lei; diverse piese de Dacia;
ferodo la metru, 20 lei m; 2 jante
tablă de Opel Cors. Cumpăr 2 uşi
de Matiz de faţă şi spate dreapta şi
un spoiler de faţă. Tel. 0787370735, 0255-240157. (RR)
Vând în Reşiţa 4 jante aliaj
pentru Opel pe 15 ţoli, cu 5 găuri,
170 € setul; GPS Navigon, 180 lei;
motocicletă Honda CM400T, 1500
€; cauciucuri de vară 195x65x15;
cauciucuri de vară 225x40x18,
100 lei buc; plăcuţe de frână faţă
noi marca Ferodo pentru
Volkswagen Touareg, MercedesBenz Vito, BMW seria 5, 150 lei;
piese de Mitsubishi Galant
rezultate din dezmembrare;
cauciucuri de vară 225x40x18,
120 lei buc; bobină de inducţie
marca Beru pentru Golf şi Polo,
150 lei; jantă aliaj pentru Audi pe
15 ţoli, 50 lei buc; jante de tablă
pentru Nissan şi Mitsubishi, pe 14
ţoli, pe 4 găuri, 50 lei/buc. Tel.
0745-134127. (RR)
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Vând în Reşiţa piese pentru
Matiz, plăcuţe de frână, rulmenţi,
cap de bară, saboţi spate, 120 lei
neg; Fiat Punto, 900 € neg; cric
hidraulic pentru 5 t, 150 lei. Tel.
0735-811271. (RR)
Vând la Reşiţa 4 jante aluminiu
de Ford S Max, cauciucuri pe ele,
2 de 225x45x17 şi 2 de 235x45x
17. Tel. 0723-616681. (RR)
Vând la Caraşova tractor
McCormick International în 4
pistoane, de 42 CP; căruţă pentru
tractor lungă de 4 m cu loitre din
ţeavă de sondă, covoare laterale
din bandă transportoare, pod nou;
şpri ţier ă Hardi de erbicidat
porumb de 12 m lăţime, cu bazin
de 600 l; şpriţieră Hardi pentru
erbicidat de 6 m lăţime, cu bazin
de inox de 250 l; Ford Focus din
2001 de 1.8 diesel, cârlig. Tel.
0749-971068, 0255-232277. (RR)
Vând la Butin presă de balotat
John Deere în stare perfectă de
funcţionare, modelul nou. Tel.
0723-128805. (RR)
Vând la Bocşa osie de căruţă.
Tel. 0773-991835. (RR)
Vând în Reşiţa Ford Mondeo
break Caravan din 1999, motor
1786 B, înmatriculat în România,
actele la zi, proprietar, 850 € neg.
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Reşiţa greblă pentru
adunat fânul tip păianjen de 2.5 m
lăţime, 750 €; căruţă din metal
pentru tractor; remorcă de adunat
fân, încarcă şi descarcă, 1250 €;
prăşitoare de porumb pe 4 rânduri
pentru tractor, 400 €; punte pentru
remorcă în stare foarte bună; bloc
motor pentru U445, 450 lei; semănătoare de cartofi pe 2 rânduri
automată, pentru tractor; semănătoare de porumb pe 4 rânduri,
mecanică, 600 €; plug pentru
prăşit porumbul, 300 €; ansamblu
compus din 3 grape a câte 1 m,
700 lei; grape de 3 m pentru tractor, 700 lei; numărător de baloţi
mecanic, 60 lei; cutie de viteze
pentru Aro 4x4, 200 lei; remorcă
de 4 t pentru împrăştiat gunoiul
pentru tractor, 1600 €; butuci pentru remorcă, 500 lei buc; tractor
445 cu dublă tracţiune, 5000 €;
voltmetru pentru măsurat încărcarea la maşini sau tractoare,
măsoară între 4.6 şi 30 V; unele
pre ţuri sunt neg. Tel. 0746642653. (RR)
Vând în satul Hitiaş, lângă
Buzia ş, tractor Fiat 445 cu
tracţiune simplă, are cabină,
remorcă şi plug cu 3 capuri, 5000
€ neg. Tel. 0722-791426. (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,
1500 €; cositoare portabilă. Tel.
0786-362752. (RR)

Cumpăr Dacia 1310 în stare
de funcţionare. Tel. 0746-642653.
Vând în Lupac cositoare
Carpatina. Tel. 0773-539507 (RR)
Vând în Rafnic cositoare
Honda cu masa de 1.30 m, 2500
lei neg; punte completă pentru
Aro, 650 lei; căruţă pentru animale
sau tractor, 1650 lei. Tel. 0773850512. (RR)
Vând în Reşiţa utilaje agricole;
Audi 80 radiat, benzină, stare
foarte bună; Opel Zafira din 2002,
motor de 2 l, 102 CP, stare foarte
bună, 1500 € neg; remorcă auto
înscrisă pe Germania, 750 €; toate
aduse din Germania şi Austria.
Tel. 0726-721708. (RR)
Vând în Oţelu Roşu 3 biciclete
aduse recent, acte în regulă, preţuri neg. Tel. 0786-829255. (RR)
Vând în Reşiţa un scuter
marca Sport, 4 timpi, 50 cmc,
înscris în circulaţie. Tel. 0729030293. (RR)
Vând la Bănia o maşină Seat
adusă din Germania, 1600 cmc
diesel, 4 uşi, 900 €. Tel. 0761454665. (RR)
Vând la Reşiţa Ford Mondeo
din 2002, cutie automată, toate
dotările, în perfectă stare de
func ţionare, înmatriculat în
România, taxele la zi, 1500 €;
cauciucuri de vară, 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, 250-450
lei buc. Tel. 0752-030888, 0255233172. (RR)
Vând la Birda tractor Iseki de
26 CP, 3500 €. Tel. 0787-406791.
Vând la Reşiţa Mercedes L
220, motor 2.2 diesel, recent adus
din Germania, în stare bună de
funcţionare; Seat Cordoba din
1999, motor 1.4 benzină, 350 €
neg sau schimb amândouă cu o
maşină cu 7 locuri. Tel. 0749554258. (RR)
Vând la Timişoara Skoda
Octavia din 2010, 1400 €. Tel.
0762-112012, 0741-571238. (RR)
Vând la Făget pentru tractor
445, diferenţial cu trompe, cutie
viteze cu o manet ă, motor
complet, 900 €; Logan din 2005;
Jeep Compass SUV 1.9 diesel din
2008, înmatriculat în România,
verificare tehnică 2019, 3300 €.
Tel. 0732-317168. (RR)
Cumpăr în Timiş prăşitoare cu
fertilizator. Tel. 0768-612759 (RR)
Vând Dacia 1300 în stare
foarte bună, ţinută numai în garaj,
preţ avantajos. Tel. 0747-494228.
Vând la Gherteniş Solenza
Scala ţinută în garaj, maşina
foarte bună, fără rugină, jante
aluminiu. Tel. 0752-210240. (RR)

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

În PRISMA

Anunturi
,

Vând la Caraşova 2 cauciucuri
de 20 ţoli. Tel. 0766-631037. (RR)
Vând la Şemlacu Mic 30 buc
de discuri cu dublu disc, brăzdare
de semănătoare noi, 140 lei buc
neg; combinator pentru 445 de
2.20 m cu bară nivelatoare şi 2
tăvălugi, 750 € neg. Tel. 0720932180. (RR)
Vând bicicletă Cube cu 27
viteze şi cu frâne hidraulice. Preţ
350 euro fix. Tel. 0721-414951.
Vând Renault Laguna 1999,
motor 1,6 benzină, preţ negociabil. Tel. 0731-158844.
Vând autoturism marca BMW,
înmatriculat, verificare la zi, tip
sport cu 2 uşi, funcţional, preţ 350
€ negociabil. Tel. 0770-515947.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Pensionară 63 ani, caut de
lucru ca agent de pază. Am
atestat. Tel. 0769-862016.
Căutăm femeie de serviciu la
bloc cu o scară, 4 etaje. Tel. 0774601613.
Caut 7 meseriaşi pentru schelă, Germania. Tel. 0720-315338,
0763-728153. (RR)
Caut meseriaşi pentru Germania la construcţii, finisaje interioare şi exterioare, faţade. Tel. 0720315338, 0763-728153. (RR)
Familie, dorim doamnă, fără
obliga ţii, pentru îngrijire, cu
contract testamentar. Tel. 0728215841.
Ofer servicii de înmatriculări
auto în Bocşa şi Caransebeş. Mă
ocup de toate formalităţile necesare. Tel. 0744-392317.

Caut în Bozovici cioban la oi.
Tel. 0720-315338, 0763-728153.
Confecţionez ferme metalice,
hale, structuri, şoproane, cazane
din cupru pentru ţuică. Tel. 0756387831. (RR)
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, 0729468288.
Transport persoane în Austria,
Italia şi Germania. Preţuri de la 50
€. La 4 călătorii, 1 gratis. Tel. 0744392317.

Matrimoniale
Domn 61 ani, casă-maşină,
doresc să cunosc o doamnă
pentru prietenie (căsătorie). Tel.
0722-932935.
Bănăţean 45 ani, situaţie
materială bună (auto, ap.) caut
doamnă singură care ştie ce vrea
de la viaţă. Aştept tel. sau sms pe
nr. 0787-680850.
Pensionar, caut femeie vârsta
a III-a, de la ţară, fără pensie, pentru căsătorie. Tel. 0722-709753.
Doresc să cunosc un bărbat
antre 63-65 ani, fără obligaţii
deţinător locuinţă, ofer seriozitate
şi aştept serizitate. Tel. 0731783270.
Bărbat 59 ani, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă
apropiată, pentru o rela ţie
serioasă. Tel. 0746-094527.

Anunţ public
privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu
Municipiul Reşiţa anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
“Modernizare străzi în localităţile componente: Ţerova, Cîlnic,
Doman - Municipiul Reşiţa”, propus a fi amplasat în localităţile
componente Municipiului Reşiţa - Ţerova, Cîlnic, Doman.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Municipiul
Reşiţa, str. Petru Maior nr. 73, în zilele de luni - joi, între orele 9-15,
vineri între orele 9-13 şi la sediul Primăriei Municipiului Reşiţa, Piaţa
1 Decembrie 1918 nr. 1, în zilele de luni - joi, între orele 8-16 şi Vineri
între orele 8-13.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, str. Petru
Maior nr. 73.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 12.06.2018
REŞIŢA: electrician de întreţinere şi reparaţii: 1; instalator apă,
canal: 1; zidar rosar-tencuitor: 1; lucrător gestionar: 1; sudor: 1;
şofer de autoturisme şi camionete: 1; şofer autocamion/maşină de
mare tonaj: 1; consilier/expert/inspector/referent/economist în
economie generală: 1; psiholog: 1; registrator medical: 1; muncitor
necalificat în industria confecţiilor3;
BĂILE HERCULANE: muncitor piscicol: 1; tâmplar universal: 1;

puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

BOZOVICI: tăietor manual lemn de foc: 1;
CARANSEBEŞ: muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 5; muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
semisolide: 1; tâmplar universal: 1;
TOTAL JUDEŢ: 23

(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:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Campionatul Mondial de Fotbal - Rusia 2018
Grupa A

Grupa B

Rusia
Arabia Saudită
Egipt
Uruguay

Portugalia
Spania
Maroc
Iran

RUSIA - ARABIA SAUDITĂ
1
14,06

EGIPT - URUGUAY

PORTUGALIA - MAROC
18

17

21:00 20,06

Marţi

URUGUAY - ARABIA S.
19
20,06

Grupa A

21:00 21,06

SPANIA - MAROC

V

AUSTRALIA - PERU
38

36
E

21:00 26,06

Luni
I GM

GP

Pct.

ISLANDA - CROAŢIA
40

17:00 26,06

Marţi

Grupa C

21:00 27,06

Marţi

V

E

I GM

GP

ELVEŢIA - COSTA RICA
44

Pct.

Sâmbătă

Miercuri

Grupa E

21:00 24,06

V

E

I GM

GP

17:00 28,06

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

V

E

I GM

GP

Pct.

Grupa D

V

E

I GM

GP

Pct.

Grupa F

V

E

I GM

GP

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

50
30,06

A1

-

Sâmbătă

OPTIMI DE FINALÃ 2

B2

51

21:00

1,07

B1

-

OPTIMI DE FINALÃ 3

A2

49

C1

Duminică 17:00 30,06

-

Sâmbătă

SFERT DE FINALÃ 1

OPTIMI DE FINALÃ 4

D2

52

17:00

1,07

D1

-

OPTIMI DE FINALÃ 5

C2

Duminică 21:00

53

E1

2,07

Luni

-

SFERT DE FINALÃ 2

OPTIMI DE FINALÃ 6

F2

55

F1

17:00

3,07

Marţi

-

E2

54

G1

2,07

Luni

SFERT DE FINALÃ 3

-

17:00

Joi

V

E

I GM

GP

Pct.

V

E

I GM

GP

Pct.

OPTIMI DE FINALÃ 7

17:00

17:00

Joi

SENEGAL - COLUMBIA
46

21:00 28,06

Joi

Grupa H

Pct.

1.

OPTIMI DE FINALÃ 1

21:00 28,06

Joi

Grupa G

Pct.

1.

Duminică 21:00

JAPONIA - POLONIA
45

PANAMA - TUNISIA
48

1.

Grupa B

Duminică 15:00 24,06

47

17:00 28,06

Duminică 18:00

POLONIA - COLUMBIA
32

ANGLIA - BELGIA

42
Miercuri

15:00 24,06

ANGLIA - PANAMA
30

MEXIC - SUEDIA

21:00 27,06

Miercuri

Sâmbătă

15:00

Marţi

JAPONIA - SENEGAL
31

27

18:00 23,06

COREEA S. - GERMANIA
41

21:00 27,06

Miercuri

21:00 27,06

Marţi

21:00 23,06

Vineri

21:00 19,06

Luni

18:00

Marţi

COLUMBIA - JAPONIA
15

BELGIA - TUNISIA

GERMANIA - SUEDIA
29

SERBIA - BRAZILIA
43

18:00 19,06

Luni

14

15:00 18,06

Sâmbătă

POLONIA - SENEGAL
16

TUNISIA - ANGLIA

COREEA SUD - MEXIC
28

15:00 23,06

Vineri

18:00 22,06

Vineri

17:00 26,06

Marţi

BRAZILIA - COSTA RICA
24
SERBIA - ELVEŢIA
26

NIGERIA - ARGENTINA
39

Duminică 18:00 18,06

Luni

Polonia
Columbia
Senegal
Japonia

BELGIA - PANAMA
13

SUEDIA - COREEA SUD
12

Duminică 21:00 18,06

21:00 22,06

Joi

18:00 22,06

Joi

21:00 26,06

Luni

ARGENTINA - CROAŢIA
23
NIGERIA - ISLANDA
25

DANEMARCA - FRANŢA
37

Duminică 15:00 17,06

Grupa H

Belgia
Panama
Tunisia
Anglia

GERMANIA - MEXIC
10

BRAZILIA - ELVEŢIA
11

22:00 17,06

Sâmbătă

15:00 21,06

Joi

22
Miercuri

17:00 25,06

Luni

19:00 16,06

Grupa G

Germania
Mexic
Suedia
Coreea Sud

COSTA RICA - SERBIA
9

16:00 17,06

Sâmbătă

CROAŢIA - NIGERIA
8

FRANŢA - PERU

IRAN - PORTUGALIA
35

ARABIA SAUDITĂ - EGIPT
34
25,06

15:00 21,06

20

17:00 25,06

Luni

Sâmbătă

Grupa F

Brazilia
Elveţia
Costa Rica
Serbia

ARGENTINA - ISLANDA
6

13:00 16,06

DANEMARCA-AUSTRALIA
21

IRAN - SPANIA

URUGUAY - RUSIA
33
25,06

Miercuri

18:00 20,06

Miercuri

Sâmbătă

PERU - DANEMARCA
7

21:00 16,06

Vineri

Grupa E

Argentina
Islanda
Croaţia
Nigeria

FRANŢA - AUSTRALIA
5
18:00 16,06

Vineri

15:00 15,06

Vineri

RUSIA - EGIPT
19,06

MAROC - IRAN

PORTUGALIA - SPANIA
4

2
15,06

Grupa D

Franţa
Australia
Peru
Danemarca

3

18:00 15,06

Joi

Grupa C

OPTIMI DE FINALÃ 8

H2

56

H1

21:00

3,07

Marţi

-

G2
21:00

SFERT DE FINALÃ 4
x

57
6,07

49

-

50

60
7,07

17:00

Vineri

51

-

52

Sâmbătă

58
6,07

21:00

53

-

54

59

SEMIFINALA 1

61

57

10,07

-

55

7,07

21:00

Vineri

-

Sâmbătă

56
17:00

SEMIFINALA 2

58

62

21:00

Marţi

63

61

14,07

59

-

10,07

FINALA MICÃ

-

Marţi

60
21:00

62
17:00

Sâmbătă
FINALA

64

61

15,07

Cupa Mondială de la FIFA 2018 va fi cea de-a 21-a ediţie a
Cupei Mondiale a FIFA şi va avea loc în Rusia între 14 iunie şi
15 iulie 2018. Rusia va deveni pentru prima dată în istoria sa
ţara gazdă a campionatului mondial de fotbal. În plus, pentru
prima dată competiţia va fi organizată în Europa de Est.
De asemenea, pentru prima dată, „mundialul” va avea loc
pe teritoriul a două părţi ale lumii - Europa şi Asia.
Campionatul este programat pentru 12 stadioane în 11 oraşe
din Rusia. Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale a FIFA,
va fi folosit arbitrul asistent video. 32 de echipe vor participa la
turneul final al Cupei Mondiale în 2018.
În logo-ul Cupei Mondiale din 2018 se poate vedea silueta

Prognoza meteo
pe următoarele

Vineri/15 Iunie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

Oraviţa +20ºC
+14ºC

11 zile

Luni, 18 Iunie

18:00

+25ºC
+16ºC

Marţi, 19 Iunie

l Kazan - Arena Kazan (45.379)
l Nizhny Novgorod - Stadionul Nizhny Novgorod (44.899)
l Samara - Samara Arena, cunoscută şi sub numele de
Cosmos Arena (44,918)
l Saransk - Arena Mordovia (45.015)
l Rostov-on-Don - Arena Rostov (45.000)
l Sochi - Stadionul Olimpic Fisht (47.659)
l Ekaterinburg (Yekaterinburg) - Stadionul Ekaterinburg
(35.000)
Meciul de deschidere şi finala vor avea loc pe stadionul
Luzhniki din Moscova. Unul dintre meciurile semifinale se va
juca în Sankt Petersburg, celălalt - la Moscova.

Sâmb@t@/16 Iunie

Duminic@/17 Iunie

Timişoara
Caransebeş

+25ºC
+15ºC

Reşiţa

+28ºC
+17ºC

Oraviţa +20ºC
+13ºC

Miercuri, 20 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+28ºC
+15ºC

+29ºC
+18ºC

+26ºC
+15ºC

Joi, 21 Iunie

Vineri, 22 Iunie

Caransebeş
Reşiţa

+29ºC
+16ºC

Oraviţa +24ºC
+15ºC

Oraviţa +24ºC
+13ºC

+22ºC
+15ºC

+22ºC
+16ºC

21 iunie - solstiţiul de vară,
cea mai lungă zi şi cea mai
scurtă noapte din an.

8

+24ºC
+16ºC

Reşiţa

62

Cupei Mondiale a FIFA. Explorarea spaţiului, iconografia şi
dragostea pentru fotbal sunt cele trei componente ale logo-ului.
Mascota oficială a Cupei Mondiale în Rusia este lupul
numit Zabivaka, însemnând „cel care marchează un gol”.
Oraşele din Rusia care vor găzdui meciurile din Cupa
Mondială 2018:
l Moscova - Stadionul Luzhniki (81.000) şi Arena Otkrytiye,
cunoscută şi sub numele de Stadionul Spartak (45.360)
l Sankt Petersburg - Stadionul Sankt Petersburg, cunoscut
şi sub numele de Stadionul Krestovsky (68.000)
l Kaliningrad - Stadionul Kaliningrad (35,015)
l Volgograd - Arena Volgograd (45,015)

Joi/14 Iunie

+25ºC
+16ºC

-

Duminică

+27ºC
+17ºC

Sâmbătă, 23 Iunie

Duminică, 24 Iunie

Reşiţa

+24ºC/+14ºC

+24ºC/+14ºC

+25ºC/+16ºC

+26ºC/+16ºC

+26ºC/+16ºC

+23ºC/+14ºC

+23ºC/+14ºC

Timişoara

+28ºC/+18ºC

+30ºC/+17ºC

+30ºC/+16ºC

+30ºC/+17ºC

+31ºC/+17ºC

+29ºC/+17ºC

+28ºC/+15ºC
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