
Din înţelepciunea populară cunoaştem cu
toţii că „nu-i prost cine cere, e prost cine dă”.
Avem câteva „cugetări adânci” care, trebuie să
recunoaştem, se pliază aproape perfect pe
modul nostru de comportament, pe tarele
societăţii în care trăim. Politicienii noştri
consumă banul public fără noimă şi vreo jenă -
acolo unde i-au trimis alegătorii se simt
îndreptăţiţi să facă asta, doar sunt aleşii
naţiunii. În principal au astfel de comportament
pentru că „expeditorii” au un mod de gândire şi
selecţie foarte apropiat de al lor. Nu degeaba
se susţine că „fiecare popor are politicienii pe
care-i merită”. Desigur, beneficiază pe deplin
de această facilitate şi cei care nu-i merită, dar
românul a devenit între timp democrat şi-ţi
spune verde-n faţă că „minoritatea se supune
majorităţii”. Cei care cunosc acest mod de
gândire acţionează fără rezerve să pună mâna
pe putere folosind din plin „psihologia
indigenă”. O completare e binevenită: în cele
mai multe dintre cazuri, cei care combat susţin
fără ruşine că dacă ar fi ei la butoane ar
proceda la fel. Asta închide orice discuţie,
atâta sinceritate (şi tupeu) doar la români poţi
găsi.

Cum se perpetuează această stare care nu
lasă spaţiu unei politici bazate pe moralitate,
etică şi principii? Foarte uşor. Cetăţeanul
nostru nu votează pentru astfel de „poveşti
scoase din cărţi”. El e pragmatic, votează
pentru cel care dă ceva, orice, dar să dea! O
găleată, un pix cu brichetă, 50-100 de lei, unii
chiar şi pe 100 de euro, depinde de cât dă şi
parte adversă. Alegătorii iau de la toţi şi-i
votează pe cei care dau mai mult. În ultima
vreme, după ce s-a urcat D.N.A.-ul cu
picioarele pe ei, preţul a crescut şi trocul nu
mai este chiar la vedere. Sunt puţin mai
discreţi.Adevărate reţele de corupători, create
de partid sau de candidat, iau legătura cu
votanţii prin intermediu rudelor, prietenilor sau
vecinilor. Merg acasă la ei, discută, se înţeleg
la preţ, apoi, în ziua votării, îi colectează cu
maşinile şi-i duc să voteze. Se fac calcule
amănunţite iar candidaţii şi oamenii lor oferă
bani în funcţie de necesităţi. O altă cugetare
populară determină comportamentul lor: „aşa
merge”. Copiii încă de mici sunt educaţi în
spiritul lui „aşa merge”. Încălcarea principiilor
şi a legii nu impresionează pe nimeni, sunt
prostii cu care nu câştigi în campania
electorală. Dacă un candidat este cinstit şi
îndeplineşte criteriile care l-ar face câştigător
în orice ţară europeană, la noi nu ar fi decât un
prost visător, un aerian sau un tâmpit. Dar tot
noi spunem că „ce semeni aia culegi”! Suntem
foarte inteligenţi.

În anul 2000, finala s-a dat între I. Iliescu şi
V.C. Tudor. În 2004, în finala mare s-au
întrecut, T. Băsescu şi A. Năstase. Ce poţi
alege din astfel de oferte finale? Clar, numai
„răul mai mic” . Pentru major i tatea
democratică, cei care (ne) impun alesul,
aceştia sunt oamenii care corespund criteriilor
de valoare de care se simt ataşaţi. O chestiune
de gust şi educaţie. Băsescu chiar i-a persiflat
fără jenă: „Adriane, cu ce-a greşit poporul
acesta de au ajuns în finală doi comunişti”
(citare aproximativă)?! Doar că a uitat să
spună că, într-un fel, amândoi sunt creaţia
securiştilor: se presupune că Năstase a făcut
parte din „grupul Trocadero”, iar Băsescu a
fost informator, fără să facă poliţie politică

(sic!), şi, probabil, „securist sub acoperire”.
Năstase, ginere de lideri comunişti (ambele
căsnicii au fost cu fete de ilegalişti), iar
Băsescu, membrul al nomenklaturii comuniste
oficiale, publicat pe „lista nomenklaturii” în
Monitorul Oficial pentru rezerva de cadre. A
câştigat Băsescu, cu asemenea curriculum
vitae nu putea să piardă. După ce a câştigat n-
a stat cu mâinile în sân. Şiret, acesta cu
partidul lui, a ocupat locul P.N.Ţ.-C.D.(centru-
dreapta a eşichierului politic, trecând peste
noapte de la socialişti la populari) şi, mai ales,
a deveni t reprezentantu l repere lor
anticomuniste şi elitei intelectuale. A preluat
mesajul anticomunist şi antisecurist, care a
fost în cea mai mare parte mimat de Băsescu,
beneficiind de sprijinul condiţionat al unei părţi
importante a societăţii civile. Până la urmă
omul s-a pliat pe nişte deziderate care-i erau
potrivnice, străine, considerate de el contrar
naturii. Dar s-a descurcat, a fost mult timp pe
placul celor care l-au ales şi susţinut. Asta ne
trebuia nouă, de el avea nevoie România?

În aceste condiţii, datorită impactului
negativ al reformelor susţinute de Băsescu,
cei care s-au considerat trădaţi (mai ales
pecuniar) au devenit duşmanii de viaţă şi de
moarte ai iubitului preşedinte. Popularitatea
acestuia a scăzut la cote de avarie, chiar sub
10 %, cei care l-au ales s-au săturat rău de el şi
au conchis: „Capul lui Moţoc vrem!” Răspunsul
a fost pe măsură: „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă
vreau!” Pe bună dreptate. Un preşedinte nu se
schimbă fără respectarea legii. Nou-veniţii
vroiau să aplice legea bunului plac. Asta a
trezit Europa. Pentru prima dată şi-au dat
mâna popularii cu socialiştii europeni, ca să-i
potolească pe inteligenţii politicieni din
România. Personal n-am crezut că nou-veniţii
sunt de fapt „tot un drac”(un slogan al societăţii
civile ne atrăgea atenţia: „PDL=USL=aceiaşi
mizerie”), am sperat că a venit vremea pentru
altfel de politică şi alţi politicieni. Optimismul
firii mele a dat apă la moară celor care îmi
reamintesc de câte ori au ocazia că „aşa
merge”. L-am cunoscut personal (sau poate
impersonal) pe Crin Antonescu, am jucat o
noapte întreagă biliard cu el. Mi s-a părut un
om al principiilor. Când a ajuns „preşedinte
interimar”, ce credeţi că a făcut întâi? A
avansat la gradul de general nişte persoane
din servicii. După ce l-am auzit cu urechile
mele de-a lungul timpului ce promisese că
face. Cu astfel de preşedinte nu poţi nici să
treci strada pe trecerea de pietoni!Aşa merge!

S-a instalat noua noastră putere. O putere
bine tămâiată, stropită cu busuioc. Opoziţia
(actuala putere), ca să ajungă la ciolan, a
recuperat jumătate dintre cei care l-au susţinut
cu trupul şi cu sufletul pe Traian Băsescu, cei
care l-au reţinut la putere cu doar puţin timp
înainte.Aceia care erau declaraţi hoţi şi bandiţi
de către membrii opoziţiei la „Antene”, au
apărut alături de cei care-i contestau, ca
salvatori ai naţiei. Au rămas în continuare la
putere sub noua siglă. Cum poţi să începi
„curăţenia”, să schimbi lumea, cu astfel de
practici? În Românica, aşa merge! Singurul
adversar al politicienilor şi duşman al naţiunii a
rămas Traian Băsescu. Aşa cum a fost odată
Nicolae Ceauşescu. Băieţii au părăsit corabia
şi s-au mutat pe altă punte. Primul ministru şi
candidatul de preşedinte sunt „inteligenţi şi
pragmatici”. Ei vor doar să fie în locul lor. Atât.

Că aşa merge la noi. Prim-ministrul, dovedit
plagiator, provenind dintr-o familie politică de
genii, nevasta şi socrul sunt parlamentari de
vază, şi-a intrat bine în rol. Câştigă teren şi
punctează în defavoarea partenerilor, care în
mod total neinspirat, se bazează pe cultura
politică a lui Relu Fenechiu şi a lui Dan Radu
Ruşanu - eminenţele rău cenuşii ale P.N.L. -
ului. Puterea este asemenea fostei puteri, ba
chiar au lideri mai răi şi mai rapace. Seamănă
la indigo, doar e sigur că „noi suntem români”,
cum să fim altfel? De când au venit la ciolan şi-
au adus clientela şi au promovat propriile legi
medievale. „Producem” pe legea noastră.
Pentru achiziţii publice s-a mărit plafonul
încredinţărilor directe de la valoarea de 5.000
de euro la 30.000 de euro, iar pentru lucrări
edilitare, cu încredinţare directă, până la
valoarea de 100.000 de euro. Alte explicaţii nu
mai sunt necesare.

Vom ajunge să trăim şi să vedem vreodată
controlul electoratului asupra politicului
conform unui set de valori şi principii normale,
nespecifice tradiţie noastre? Vom ajunge
vreodată să conştientizăm că altele sunt
interesele noastre şi că doar dacă ne
schimbăm atitudinea putem să ieşim din acest
cerc vicios? De fiecare dată când ieşim din
casă dăm un sfert din ce cheltuim pe mâna
parlamentarilor noştri, fiecare bon fiscal
conţine 24 % dijmă încasată de parlamentarii
noştri, de guvern şi de autorităţile locale. Cum
punem să fim atât de insensibili la modul de
cheltuire netransparent şi haotic al banilor
noştri? De ce suntem atât de nejustificat
darnici? La televizor s-a prezentat, cu puţin
timp în urmă, o situaţie inedită şi periculoasă:
parlamentarii nu pot circula cu maşinile
parlamentului pentru că nu au asigurare
CASCO (sic!). Câţi dintre dumneavoastră au
astfel de asigurări? Asigurarea civilă este
obligatorie, cartea verde, cealaltă asigurare
este inoportună şi nenecesară la instituţii
publice. Se presupune că dacă se produce un
accident din vina şoferului, acesta răspunde
pentru propriile pagube. De ce să răspundem
noi? Banul public este al lor, de aia?
Comisioanele ne aduc în postura de tâmpiţi?
Chiar trebuie să înghiţim orice inepţie?

Nepotrivită, împotriva Constituţiei şi a
spiritului ei, este practica preşedintelui de
înfierare a diferiţilor cetăţeni români. Acesta
cheamă televiziunile să le povestească cât de
păcătoşi sunt Dinu Patriciu, Dan Voiculescu şi,
mai nou, un om de afaceri cu nume din două
prenume, Gruia Stoica. Preşedintele are în
fişa postului, ca sarcini şi atribuţii principale,
„să medieze între stat şi societate”. El este
preşedintele tuturor românilor şi buni şi răi.
Este în egală măsură şi preşedintele lui Dan
Voiculescu şi al Elenei Udrea. Chiar dacă nu
ne plac anumiţi cetăţeni, nu trebuie să ne
bucurăm că preşedintele îi înfierează, nu
putem să fim de acord cu asta. Atitudinea
părtinitoare a preşedintelui, oricare ar fi el, nu
face parte dintr-o democraţie, ea arată că
democraţia noastră nu a depăşit nivelul de
„moft”. Iar cei care ajung în frunte nu au nicio
vină. Aşa cum România a ales să fie condusă,
la un moment dat, de Ceauşescu, tot aşa a
ales să fie condusă de cei care „acum se
sacrifică pentru naţiune”. O singură dilemă îşi
găseşte locul în această ecuaţie, naţiunea
suntem noi?
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ăria Municipiului Re ă
pentru Reciclare RoRec organizează sâmbătă, 3 august 2013, o
campanie de colectare a de

ă sâmbătă, între orele 9.00-15.00.

RoRec 0737 443 934, 0751 302 119
Primăria Mun Reşiţa 0255/ 210 258; 0255/ 211 692, interior 173.
Pentru frigidere, combine şi vitrine frigorifice vor fi oferite 4 cupoane

valorice a câte 10 lei fiecare.
Pentru maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer

condiţionat vor fi atribuite 2 cupoane a câte 10 lei fiecare. Bonurile vor fi
acordate numai aparaturii complete şi vor putea fi utilizate în orice
magazin în care funcţionează acest sistem. Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu,
din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa, la numărul de telefon: 0255-
210258 sau prin e-mail: mediu@primariaresita.ro.

ăria Municipiului Re
ădire pentru înfiin

ă socială pentru persoane vârstnice”, cod SMIS 15996.
n perioada următoare ă să fie ob

ă devină func
ăria Municipiului Re ă

poată beneficia de serviciile Centrului de zi din 1 octombrie 2013, dată
la care este marcată Ziua Interna ă a Persoanelor Vârstnice, în
semn de respect

23 iulie 2013, o întâlnire reprezentan ăriei, ai Direc

ă
ării albiei ării

debitului acestuia. Primarul Municipiului Re
ării albiei râului Bârzava având în vedere

numeroasele sesizări referitoare la efectele negative determinate de
debitul scăzut al râului din ultima perioadă (mirosul neplăcut degajat în
atmosferă cauzat de apari

ă).
Lucrările de ecologizare vor începe la mijlocul lunii august 2013.

Lucrările de retehnologizare se vor finaliza la sfâr
ă revină la nivelul normal de 4

mc/s sau chiar să fie mai ridicat. În final, Primarul Municipiului Re
ă realizeze, până în 1

august, un program al lucrărilor.

ăria Municipiului Re

ătă, 20.07.2013, în Parcul Tricolorului din Re
ă de hrană pentru câinii fără

stăpân afla

ă. De asemenea, din vânzarea obiectelor destinate câinilor s-au
strâns 80 de lei. Această sumă va fi folosită pentru îngrijirea câinilor de
la padocul Primăriei. Astfel de târguri de adop

ătoare în municipiu. Primăria Municipiului
Re ă cale să vă mul ă pentru
sprijinul acordat prin mediatizarea celor două ac

ăria Mun Re ărie Urbană

ătoarele loca
ărul 8 - 1;

Aleea Crizantemei (sta

ămin Moniom - 1.

Parcul Tricolorului - orarul de func ă
duminică, între orele 14.00- 20.00;

Parcul Copilului (Bulevardul Muncii) - deschisă zilnic, de luni până
duminică, în intervalul orar 9.00-12.00

ă societă

ă.
La acestea se adaugă încă

ărie Urbană
ă pe săptămână.

şi

şeurilor provenite de la echipamente
electrice şi electronice (DEEE) de la domiciliu.

Deşeurile vor fi preluate de la domiciliu şi pot fi anun

şi

şi şte ca persoanele vârstnice s

şi pre

şi

şi ai Agen
ş-Severin.

Tema întâlnirii a vizat situa şi viitoare a râului Bârzava în
contextul ecologiz şi a malurilor precum şi a regulariz

şi

şeurile de pe
maluri şi dejec

şitul lunii decembrie
2013, urmând ca debitul râului Bârzava s

şi

şi

şi
şi o ac

şi spre adop şi au fost colectate 8 kilograme de
hran

şi şi W.I.O.C.A doresc pe aceast

şi şi Mediu
de şi mobile pe raza municipiului
Reşi

şi 17.00-20.00;
terasa Nera - toaleta a fost concesionat

şi este închis
şase toalete ecologice aflate în incinta

Serviciului de Gospod şi Mediu.
Vidanjarea toaletelor publice se face o dat

ţa în colaborare cu Asociaţia Român

ţate telefonic
pân

ţa a finalizat implementarea proiectului
„Modernizare/reabilitare cl ţarea unui Centru de ser
vicii de asistenţ

Î urmeaz ţinute toate avizele
necesare pentru ca acest centru s ţional.

Prim ţa dore

ţional
ţuire pentru acestea.

Primarul Municipiului Re ţa, Mihai Stepanescu, a convocat în data
de cu ţi ai Prim ţiei
Apelor Banat, ai CEZ România ţiei pentru Protecţia Mediului
Cara

ţia actual

ţa, Mihai Stepanescu, a
subliniat necesitatea ecologiz

ţia algelor în albia râului, de
ţiile deversate în ap

ţa,
Mihai Stepanescu, a solicitat celor prezenţi s

Prim ţa, în parteneriat cu Asociaţia pentru
Protecţia Animalelor „Wings of Care” (W.I.O.C.A) din Elveţia, a
organizat sâmb ţa, un
târg de adopţii canine ţiune de colect

ţi la padocul de pe drumul Lupacului. Au fost adoptaţi 2 pui
dintre cei 17 adu ţie

ţii canine vor mai fi
organizate în perioada urm

ţa ţumeasc
ţiuni.

Prim ţa prin Serviciul Gospod
ţine 14 toalete publice ecologice fixe

ţa. Dintre cele mobile, cinci sunt amplasate în urm ţii
cimitirul num

ţie taxi-Lunca Bârzavei) - 1;
Parcul de pe Bulevardul Muncii (Parc pensionari) - 1;
Parcul Industrial (Valea Ţerovei) - 1;
c

ţionare este zilnic, de luni pân

ţii comerciale ROM
ITAL COM S.R.L., în baza contractului de concesiune nr. 17075 din
26.11.2004,

Numere de telefon

Cele trei toalete publice fixe se găsesc în

W.I.O.C.A - Elveţia ersoan, p -ă de contact: Mezin Sorin 0740 899 660
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Inspectoratul de Jandarmi
Jude]ean Cara}-Severin

Începând cu data de 01 august 2013, prin
ordinul Ministrului Afacerilor Interne şi al
Inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi
Jude ş-Severin, 4 ofi şi 76 de
subofi

ş-Severin, care au îndeplinit
stagiul minim în grad vor fi avansa

şi foarte bune”, la termenul
prev

ş-
Severin a r şi a
deplasat în zon

şi exploatarea pârtiilor
şi traseelor de schi pentru agrement şi a Legii
61/1991 Republicat

ş-Seve
rin, au organizat şi executat o serie de ac

şi şi Caran
sebeş, pe linia prevenirii şi combaterii faptelor
de incalcare a normelor de convie

şi 19 persoane care apelau la mila
publicului. Toate acestea au fost sanc

ţean Cara ţeri
ţeri din cadrul Inspectoratului de Jandarmi

Judeţean Cara
ţi “pentru

rezultate bune

ţii de localnici din staţiunea Semenic
prin care reclamau înc ţilor
private de c

ţean Cara
ţenilor,

ţinerea

ţiuni
contravenţionale în valoare 2200 lei.

În perioada următoare jandarmii Postului
Montan Crivaia pot fi sesizaţi refeitor la încălcări
ale normelor legale, prin apelarea în mod direct
a postului de jandarmi din Văliug cât şi prin
apelarea numărului unic de urgenţă 112.

Cara
ţiuni

punctuale pe raza municipiilor Re ţa

ţuire social
ţiunilor executate, jandarmi au

identificat mai multe persoane care ofereau
„servicii“ în vederea întreţinerii de raporturi
sexuale în scopul obţinerii de foloase materiale
precum

ţionate
contravenţional în repetate rânduri pentru
înc

ăzut de lege, în gradul următor.

ale
comunită

ălcări ale proprietă
ătre crescători de bovine,

Inspectoratului de Jandarmi Jude
ăspuns solicitărilor cetă

ă jandarmii montani din
localitatea Văliug care au constatat o serie de
încălcări ale HG 263/2001 privind amenajarea,
omologarea, între

ă, aplicând 7 sanc

efective din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi

ă.
În urma ac

ălcarea legii, cuantumul amenzilor fiind în
valoare de 13400 lei.

În urma repetatelor sesizări telefonice

ă săptămâni,În ultimele dou
-

-

Compartimentul informare, rela şi cu
publicul

ţii publice

Motocicli}ti }i poli]i}ti pentru
siguran]@ în trafic

Membrii Asocia
ă cu poli

ă a
Studen ă ă a
motocicletelor

ă faptul că cetă
ă ro ă

promoveze respectul între participan ă se
află la volanul unui autovehicul cu patru ro

ă.
Parada s-a desfă

ă
sau motociclete cu ata

ătorilor de
motociclete pliante pe care s-au regăsit sfaturi cu privire
la comportamentul în trafic pentru a evita orice
eveniment nedorit.

Ca de fiecare dată, colaborarea între Asocia

ă având în vedere
scopul comun, acela de a păstra respectul în trafic

ţiei Guerrilla Motors din Re ţa
împreun ţi

ţie Judeţean Cara
ţilor, au desf

ţenii au putut admira
vehiculele pe dou ţi, organizatorii

ţii la trafic, fie c
ţi sau conduc o

motociclet
ţa

ţi

ţia
Guerrilla Motors ţie Judeţean
Cara

ţi
motocicli

şi
ştii rutieri din cadrul Inspectoratului de

Poli ş-Severin şi Casa de Cultur
şurat în data 27 iulie o parad

şi autovehiculelor sub genericul „Retro &
Custom”.

Pe lâng
şi-au dorit s

şurat pe raza municipiului Reşi şi
a oraşului Bocşa la care au participat zeci de motociclete
şi câteva autovehicule, câteva dintre ele chiar de epoc

ş.
Poli ştii rutieri le-au înmânat conduc

şi Inspectoratul de Poli
ş-Severin este una foarte bun

şi a
preveni accidentele rutiere în care sunt implica

ştii.

Urmare a efectu

ş va fi întrerupt

şi a m

şi mobil

şi cu tariful operatorului din
toate celelalte re

şi îşi asigur

ării unor lucrări specifice la
sistemul na
ătre societatea Transgaz S.A., alimentarea cu gaze

naturale în municipiul Caransebe ă în
cursul zilei de joi, 1 august a.c., începând cu ora 8 .

Reluarea serviciului de distribu
ă

finalizarea lucrărilor efectuate la sistemul na

ărului mare de consumatori
afecta ăsurilor necesare pentru repunerea în
func

ă, reluarea alimentării tuturor consumatorilor
este estimată să se încheie cel mai târziu în cursul
zilei de vineri, 2 august a.c., până la ora 12 .

Compania noastră solicită consumatorilor să

închidă toate focurile, iar după reluarea distribu
ă supravegheze modul de ardere

a acestora timp de 30 minute.
În cazul în care simt miros specific de gaz,

consumatorii sunt ruga ă anun
ă al E.ON Gaz Distribu

ăr gratuit, apelabil din
principalele re ă ă)

0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din
re

ă
disconfortul creat ă consumatorii că
depune toate eforturile pentru ca reluarea alimentării
cu gaze naturale pentru to ă
se realizeze cât mai repede posibil.

ţional de transport al gazelor naturale de
c

ţie a gazelor
naturale se va efectua treptat, imediat dup

ţional de
transport al gazelor naturale, cel mai probabil
începând cu ora 18 .

Din cauza num
ţi

ţiune a reţelei de distribuţie în condiţii de sigu-
ranţ

ţiei
gazelor naturale s

ţi s ţe imediat
dispeceratul de urgenţ ţie la
unul dintre numerele de telefon

0800.800.928 (num
ţele de telefonie fix

ţeaua Romtelecom
ţele de telefonie).

Compania E.ON Gaz Distribuţie regret

ţi consumatorii afectaţi s

00

00

00

:
�

�

Întrerupere a aliment@rii cu gaze naturale în municipiul Caransebe}

Joi, 1 august 2013, începând cu ora 12:00

la
Centrul de agrement RâulAlb.

Organizatorii acestui proiect sunt Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin,
Ministerul Tineretului şi Sportului, Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Caraş-Severin.

La Tabăra naţională de icoane pictate (pe lemn şi
pe sticlă), măşti tradiţionale veneţiene şi artă textilă
participă 85 de tineri selectaţi la nivel naţional pe
baza unui formular de candidatură. La termenul
limită de înscriere am primit 167 de aplicaţii din toată
ţara. Criteriile de selecţie au fost: prezentarea de
către aplicanţi a motivaţiei, aşteptările personale,
capacitatea de multiplicare, informare şi formare,
distribuţia geografică, originalitate. Activităţile se vor
desfăşura pe parcursul a 6 zile, în perioada 30 iulie -
5 august 2013 la RâulAlb.

Proiectul urmăreşte valorificarea tradiţiilor, obi-
ceiurilor şi meşteşugurilor populare, ca o alternativă
de educaţie nonformală, formare, dezvoltare şi
susţinere a unor abilităţi şi deprinderi a tinerilor.

Tabăra naţională se adresează tinerilor care au

interes de cunoaştere în tematica tradiţiilor,
obiceiurilor şi meşteşugurilor, care au înclinaţii şi
abilităţi de îndemânare în domeniul artelor plastice,
sau sunt interesaţi să-şi experimenteze cunoştinţele
şi deprinderile practice privind realizarea de obiecte
decorative. Activitatea în cadrul taberei naţionale va
fi împărţită pe ateliere, cu un orar bine stabilit şi pe
grupe, în funcţie de nivelul îndemânării, al cunoştin-
ţelor dar şi funcţie de opţiunile participanţilor. Pe par-
cursul perioadei de derulare a taberei, participanţii
vor produce fiecare cel puţin trei obiecte decorative:
icoană pictată, mască, tablou pictat, obiect decorat
cu tehnica şerveţelului, brăţară, cercei, etc. Pentru
tinerii selectaţi organizatorii asigură cheltuielile de
cazare şi masă, pun la dispoziţie în mod profesionist
atât servicii de educaţie nonformală în cadrul
workshop-urilor cât şi animatori care se vor ocupa
zilnic de participanţi. Tinerii vor percepe astfel
necesitatea educaţiei nonformale, complementare,
dezvoltându-şi un comportament responsabil,
având oportunitatea de a-şi descoperi înclinaţiile,
aptitudinile fie ele de îndemânare sau creativitate,
crescând totodată încrederea în capacităţile de
exprimare, determinând o reconsiderare a valorilor
reale, printr-o educaţie pentru dezvoltare personală.

va
avea loc deschiderea festivă a Taberei naţionale de
icoane pictate, măşti tradiţionale şi artă textilă

Tab@ra na]ional@ de icoane pictate, m@}ti tradi]ionale }i art@ textil@



,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Imobiliare
Vând urgent garsonieră pe

Calea Caransebe

ă 54
mp, toate utilită ările
necesare. Tel. 0757-372660, 0722-
688244. (RR)

Vând în Re

ă din
cărămidă arsă, compusă din 4
camere, baie, bucătărie, hol, coridor
mare, fântână în curte, grădină,
50.000 € neg. Tel. 0255-243390. ( )

Vând în Re

ădină lângă Dealul Ciorii,
2000 €. Tel. 0770-599801. (RR)

Cumpăr garaj în Govândari, ofer
pre

ă, 2900 mp, apă curentă,
canalizare; teren; pădure. Tel. 0731-
449202. (RR)

Vând în Cuptoare teren 1500
mp. Tel. 0743-149979. (RR)

Vând în Re ă
verii, nr. 2 A, casă cu 2 apartamente
complet renovate, 2 băi, intrări
separate în aceea ădină
mare, 40.000 € neg. Tel. 0726-
643438. (RR)

Vând în Gherteni ă nouă,
compusă din 2 camere, bucătărie,
holuri, ă, anexe,
grădină 12 ari, 16.000 € neg sau
schimb cu garsonieră în Timi

ă mare, 4
camere, gaz, apă, canalizare, teren
mare cu pomi, 30.000 € neg. Tel.
0255-555255. (RR)

Vând în Re

ământ 1600
mp, bun pentru agricultură, pentru
livadă, pentru construc

ăr de top, curent electric pe
stradă, cu apă potabilă pe stradă,
fântână în grădină, 3 €/mp neg. Tel.
0256-234938, 0765-209448. (RR)

Vând apartament la Secu, 3
camere, bucătărie, 2 magazii pentru
lemne, 3000 €. Tel. 0255-213483,
0726-689531. (RR)

Vând casă în Moniom. Tel. 0761-
900597. (RR)

Vând în Ticvaniu Mare casă
formată din 3 camere, bucătărie,
curte interioară, cu apă potabilă,
pivni ă, 2 grădini lângă, tot spa

ă,
23.000 €. Tel. 0752-099019. (RR)

Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, anexe, grădină, 540 mp. Tel.
0744-615904.

Vând apartament cu 3 camere
confort 1, 2 băi, etajul 2, zona Gara
de Nord, par

ă. Tel. 0760-270240.
Vând apartament cu o cameră în

Re

ă în Dognecea, mare,
cu baie top, renovată, situată
central, cu grădină, pădure, deal,
55.000 €. Tel. 0255-236562.

şului Nr.10, etaj
4/4, 7000 € neg. Tel. 0741-915950.

Ofer spre închiriere, în centrul
Reşi

şi dot

şi şi

şi

ş teren loc pentru
cas

şi

şi curte, gr

ş cas

şopru, fântân

şoara,
eventual diferen

şa cas

şi
şului l.1, apartament 2

camere, confort 1, 20.000 € neg. Tel.
0741-575549. (RR)

Vând în jud. Timiş p

şosea, 13.000
€ neg. Tel. 0744-672428. (RR)

Vând în Reşi

şi utilat, parter, 50.000 €
neg, sau schimb cu apartament 2-3
camere în Caransebeş. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând cas şi

şi

ţei, apartament 1 camer
ţile

ţa, zona Re ţa
Sud, apartament 3 camere deco-
mandat, etaj 3, pus la punct cu tot ce
este mai nou, 45.000 €. Tel. 0757-
372660, 0722-688244. (RR)

Vând în Eftimie Murgu cas

rr
ţa, Moroasa I, apar-

tament, etaj 2/4, mobilat, 23.000 €
neg; gr

ţul pieţei. Tel. 0728-813340 (RR)
Vând la Ezeri

ţa, strada Prim -

ţa. Tel. 0730-
685975. (RR)

Vând în Boc

ţa pe Calea
Caransebe b

ţie case, cu
num

ţ ţiul
1000 mp, aproape de

ţa, Moroasa ll, str.
Petru Maior, apartament 3 camere,
confort 2 semi-decomandat, etaj 1,
izolat termic, termopane, central

ţa 6 camere, 2
b

ţial amenajat 30.000 €
sau schimb cu 2 camere confort 1 +
diferenţ

ţa, parter, urgent, 6500 €. Tel.
0768-041698.

Vând cas

Vând în G

şoseaua european

ătaia, grădină loc de
casă, 1000 mp, 8 €/mp neg. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)

Vând la intrarea în Băile Hercu
lane, la ă, teren
1500 mp, 35 € mp. Tel. 0744-
511238. (RR)

-

Proprietar, vând apartament cu
2 camere, 12.000 €, confort 3, etaj 4,
în Luncă, scara cu Protec

ă
ă de 3 luni.

Tel. 0726-237843.
Vând apartament cu 3 camere,

situat în Re

ă. Tel. 0740-901345.
Ofer spre vânzare apartament

cu 3 camere, Govândari, confort 1,
suprafa ă 68 mp, 1 baie, hol acces
foarte mare, bucătărie, 1 balcon.Are
vedere pe două păr

ăi, 2 holuri, balcon,
centrală termică, termopane,
mobilat par

ărămidă, acoperit, et. 3/3 centrală
termică, în alb, gol, fără îmbunătă

ă, Bd.
A.I. Cuza - Universitate, complet
renovat (de la cărămidă) instala

ă, apă, canal, încălzire, noi;
utilat

ă termică, termopane, zona
Poli ă, ocupabil
imediat. Tel. 0723-616356.

Vând garsonieră zona Mociur în
Re ă apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.

Închiriez apartament pe termen
lung la 3 minute de centru în Re

ătărie,
centrală nouă, laminate, termopa
ne. 300 € (include gaz

ă + 2 luni avans garan

ă. Zona
Moroasa. Pre

ă, cu 2 balcoane, 2
băi, situat în spatele BRD (calea Do
manului). Apartamentul este utilat,
pu ălzire pe bloc.
Pre

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, debara,
hol, terasă, gresie, faian ă,
laminate, centrală termică pe gaz,
termopane, curte, grădină, pomi
fructiferi, vi ă vie, acces auto. Tel.
0731-681343.

Vând urgent în Timi

ă vând aparta
ment 1 cameră mobilat

ţia
Consumatorilor. Tel. 0763-463533.

Închiriez apartament 2 camere
mobilat, toate utilit ţile, zona Valea
Domanului, pe o perioad

ţa (zona Intim), etaj 1/4,
geamuri termopan ţie
exterioar

ţ

ţi. Preţul este de
27.500 € neg. Tel. 0729-010465.

Vând apartament în Re ţa,
Valea Domanului: 3 camere deco-
mandate, 2 b

ţial sau gol, 80 mp, unic
proprietar. Exclus intermediari. Tel.
0722-274178.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat în Moroasa 1,
c

ţiri
majore. Preţ 18.000 neg. Tel. 0720-
006988.

Vând apartament 2 camere,
parter, în Re ţa, zona Lunc

ţii
electric

ţie, stare foarte bun

ţa, et. 1, balcon, central

ţa,
2 camere, baie, 2 holuri, buc

-

ţie. Info
e-mai l romani idinafaratar i i@
yahoo.com

Vând apartament 2 camere
decomandate, neamenajat, zona
Moroasa. Tel. 0769-648614.

Închiriez apartament 3 camere
semidecomandat mobilat

ţ 120 €. Tel. 0729-
102438.

Ofer spre închiriere apartament
cu 3 camere, semi-decomandat, în
stare foarte bun

-

ţin mobilat, cu înc
ţul de închiriere este negociabil

în funcţie de durata de închiriere, se
poate ocupa din orice moment. Preţ
200 €. Tel. 0769-903881.

Vând apartament 2 camere,
nedecomandat Aleea Tu

ţ

ţ

-

ţa, str. Victoriei bl. 3, et. 1. Preţ
18.500 € negociabil. Tel. 0720-
001425.

şi
şi izola

şi

şi

şi mobilat modern. 34.000 €.
Tel. 0761-938611.

Vând apartament 2 camere,
confort 1, semidecomandat, izolat
termic (exterior şi interior), cu
central

şi

şi

şi curent)
€/lun

şi utilat,
complet dotat, cu central

şnad.
14.800 € negociabil. Tel. 0741-
269015.

Vând cas şa Montan

şoara,
apartament 3 camere, 120 mp,
ultracentral cu boxa şi garaj. Tel.
0752-650148.

Persoana fizic
şi utilat în

Reşi

Vând apartament 3 camere cu
îmbunătă ă metalică, centrală
(instala ă,
boxă subsol, suprafa ă construită 80
mp, 27.500 €. Tel. 0729-010465.

ăi, centrală,
izolat exterior. Apartamentul este la
etajul 1 din 4, zona Kaufland. Pre

ţiri, u
ţie cupru) gresie faianţ

ţ

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, 2 b

ţ fix
31.000 €. Tel. 0771-464494 sau
0737-927091.

ş

V â n d t e r e n b u n p e n t r u
construcţii, 6000 mp, lâng

ţile

ţa. Tel. 0355-410232.
Vând trei livezi cu pruni de var

ţile, cu garsonier

ţa,
zona Lunc

ţ 16.900 €. Tel. 0770-496016,
0760-327540.

Pr imesc e lev în gazd

ţe . Zona
Universalul Vechi, str.

ţ 28.000 € neg. Tel.
0757-029877, 0745-027024.

Vând în G
-

ţa
sau apartament 2 camere în
Timi

ţ

ţi pomi fructiferi, alte
dependinţe, moar

ţa, în Timi

ţ

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

-
ţ

ţie interioar

ţa, Moroasa I, apar-
tament 2 camere, parter, 15.000 €
neg. Tel. 0723-188347. (RR)

Vând în Boc

ţa, Moroasa Il lâng

Vând în R -
ţa, cas

rr

ă vama
Naidă

ă
ă termică, în centrul civic

Re
ă

ă. Tel. 0743-092858.
Schimb casă în Dognecea, cu

toate utilită ă cu
balcon, în Luncă. Tel. 0255-236325.

Vând apartament 2 camere,
conf. 2, et. 4, bloc acoperit, Re

ă, str. George Enescu.
Pre

ă ,
începând cu 1 septembrie. Tel.
0730-867748, 0743-762685.

Vând apartament la casă, 3
camere , depend in

ătaia casă în centru,
compusă din 2 camere decoman
date, bucătărie, baie, hol, cămară
alimente, plus 1 clădire cu 3 încăperi
în curte, garaj, anexe, grădină 1520
mp, 28.000 € neg sau schimb cu
apartament 2 - 3 camere, în Re

Vând la Rusova Veche (C-S), în
centru, la ă compusă din
3 camere, bucătărie, baie, coridoare
închise, mobilată ă cu tot ce
este nevoie pentru o familie, frigider,
congelator, aragaz, suprafa ă
construită 210 mp, grădină 1350 mp
cu mul

ă, circular, 12.000
€ sau schimb cu garsonieră plus
diferen

ă la Secă

ă mare, fântână,
grădină mare, 18.500 €. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând în Re

ă,
podele laminate, termopane,
centrală, izola ă, u

ă, str.
Sadovei, apartament 3 camere,
mobilat, 20.000 €. Tel. 0747-
877713, 0757-546078. (RR)

Vând în Re ă
Comisariat, apartament 2 camere,
19.000 € neg. Tel. 0767-931918,
0726-084660. (RR)

ăchitova, lângă Ora
vi ă compusă din 4 camere la
stradă, 2 în curte, grajd,

ădină mare, casa recent renovată,
20.000 € neg. Tel. 0745-809643. ( )

ş, la sosea. Tel. 0743-092858.

Închir iez apartament 2-3
camere mobilate, toate utilit şi
central

şi

şi de toamn

şi

Ştefan cel
Mare nr. 24. Pre

şi

şoara. Tel. 0747-832171, 0256-
410590. (RR)

şosea, cas

şi dotat

şoara. Tel. 0721-
157588, 0731-306659. (RR)

Vând cas şeni, în
centru, 3 camere, mobilier, curte
mare, anexe, pivni

şi
şului, etaj 3 în bloc

turn, apartament confort 1, 3 came
re decomandate, gresie, faian

şile
schimbate, 34.000 € neg. Tel. 0729-
137654, 0255-222550. (RR)

Vând în Reşi

şa Român

şi

şopru,
gr

Vând în O şu apartament
plus garaj, toate îmbun

ţelu Ro
ţirile,

23.000 € plin neg. Tel. 0733-
524679. (RR)

ătă

Vând urgent în Dognecea casă
cu 2 camere, bucătărie, hol, baie cu
vană, canalizare, teracotă, gresie,
faian ă, u ă metalică, 67 mp locuibili
+ 210 mp grădină, 18.000 €. Tel.
0255-236325.

ă,
exclus turn. Tel. 0743-364546.

Vând apartament 2
camere, et. 1, semidecomandat,
Govândari. Tel. 0724-761770.

Vând în Re
ătă

ătă

ţ

Vând (schimb) apartament 3
camere decomandate, conf. 1, etaj
1, cu apart. 2 camere + diferenţ

Avantajos.

ţa apartament 3
camere, confort 2, îmbun ţit cu tot
ce-i nou

ţit cu tot ce-i
nou

ş

şi

şi modern, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tuşnad, 21.000 € gol, 22.000
€ plin; apartament 3 camere confort
1, etaj 1/4, îmbun

şi modern, situat pe Calea
Caransebeşului, 30.000 € neg. Tel.
0770-479181. (RR)

3

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat în Re ţa,
zona Renk. Înc

ţiri, anex

ţ 34.000 € negociabil. Tel. 0771-
390864.

Foarte urgent - vând 2 camere
conf. 1 decomandat, et. 1, în centru,
central

ţ
-
ţ

12.800 €. Tel. 0755-284052.
Vând 2200 mp teren intravilan,

poziţ ionat central, pr ivel i
ţi, asfalt, în Brebu

Nou. Tel. 0723-408646.
Vând apartamente cu o camer

ţ

ţul este
de 12.500 negociabil. Tel. 0755-
792182, 0742-383876.

Vând cas ţa, are 4 camere,
baie, central

-

ţa, zona
Muncitoresc. Tel. 0770-753270.

şi

ş

şi doar cu banii cash. Pre

şte
deosebit

ş f

şi

ş, are
garaj, cu doar 16500 €. Zon şti
t

şte şi nuferi, Reşi

ălzire centrală, 2 băi,
u ă metalică, termopane, diverse
îmbunătă ă la subsol, etaj
parter cu posibilitate de privatizare.
Pre

ă termică, termopane,
gresie, faian ă modernă, podele
laminate de bambus. Fără inter
mediari

ă, utilită

ă
în Micro 3, 33 mp, gresie, faian ă,
convector, boiler, balcon închis, et. 4
din 4 acoperi ăcut cu membrană,
blocul este izolat exterior, pre

ă Re
ă gaz, merită văzută,

este în Dealu Crucii sus în ora
ă lini

ă. Tel. 0728-510783, 0355-415608.
Vând 2 case, încălzire centrală,

2 garaje, grădină cu pomi, vie, bazin
cu pe

Vând cas

ţa, Moroasa 2. Preţ
44.000 € neg. Tel. 0769-670833.

Vând sau schimb cas
ţa, cu apartament (garsonier
ţa. Tel. 0762-895785.

Schimb apartament 2 camere
conf. 2, cu c ţ ţa sau
împrejurimi. Tel. 0355-408993.

Vând teren 400 mp cu c ţ
-

ţ
neg. Tel. 0355-410569.

Vând cas

ţa, curte
comun

Primesc fete sau b ţi în gazd

ă din cărămidă arsă,
singur în curte, 3 camere, baie,
bucătărie, hol, terasă mare
acoperită, gaz, centrală termică,
apă, canalizare, anexe, cu grădină.
Merită văzută. Tel. 0752-951705.

Vând apartament 4 camere,
decomandat, conf. 1, 102 mp, et. 3,
izolat termic, centrală termică nouă,
boxă, garaj, Re

ă 25 km de
Re ă)
Re

ăsu ă în Re

ăsu ă

ă autoservice. Tel. 0770-130743.
Vând apartament 2 camere, pre

ă Dognecea, 3
camere, cablu tv, telefon. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Vând sau schimb apartament 3
camere conf. 1 semidecomandat,
cu apart. 2 camere sau garsonieră +
dif. Tel. 0355-802548, 0749-486188

Vând casă în Re
ă, 2 camere, baie
ă. Tel. 0727-413281. 0741-

528025.
ăie ă.

Tel. 0729-115691.

şi

şi
şi

şi

şi
curent, Calea Caransebeşului, lân
g

şi
şi coridor,

gaz, ap
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ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
ţie public

ŢA nr. cadastral 33280 în suprafaţ
ţa, str. Zona G

ţia de atribuire pentru licitaţii se poate procura de la
camera nr. 7- serviciul de urbanism, zilnic între orele 9-15, începând
din data de 05.08.2013.

Licitaţia public
ţa, cu repetare în fiecare miercuri pân

ă
licita ă deschisă pentru:

Concesionarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 33280
ORAVI ă de 18 mp, situat în
Oravi ării în vederea construirii unui garaj conform
H.C.L. nr. 75/2013.

Documenta

ă va avea loc în data de 21.08.2013, ora 10, la
sediul Consiliului Local Oravi ă
la adjudecare.

Ofertele se depun până în data de 20.08.2013, ora 16, la camera
5 - registratură.

PRIMAR
Jr. URSU DUMITRU

1.

În primul semestru al acestui an prin intermediul aplica

/

-
-

-

ţiei informatice
de gestiune

ţie Judeţean Cara

ţiei Municipiului Caransebe
ţia Ora ţa 865, la Poliţia Ora

ţia Staţiunii B
ţi cei care au antecedente penale

ţ ţie
Judeţean Cara

şi emitere a certificatelor de cazier judiciar la nivelul Inspecto-
ratului de Poli ş-Severin au fost rezolvate un num

şi certificate de cazier judiciar, din care 144 (-46%)
pentru persoanele juridice.

Din total, la nivelul Poli ş au fost emise 3872,
la Poli şului Oravi şului Moldova Nou şi la
Poli

şi persoanele
juridice îşi pot procura cazierul judiciar doar de la Serviciul Cazier Judiciar,
Statistic şi Eviden

ş-Severin.
Termenele de eliberare a certificatelor de cazier sunt
pe loc pt. persoanele născute în România şi fără antecedente penale;
în termen de cel mult trei zile pentru persoanele cu antecedente penale;
în trei zile pentru persoanele născute în alte ţări. Pentru eliberarea

cazierului judiciar conform art. 28, alin.1 din Legea 290/2004 privind
certificatul de cazier judiciar, cererea se depune de către persoana fizică
personal la unitatea de poliţie de la locul de naştere, domiciliu sau
reşedinţă. În cazul în care cererile NU se depun la unităţile de poliţie unde
este implementat acest sistem, respectiv Caransebeş, Oraviţa, Moldova
Nouă şi Băile Berculane, acestea vor fi transmise Serviciului Cazier
Judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Caraş-Severin, ceea ce va face ca eliberarea acestora să
dureze câteva zile.

Actele necesare persoanelor fizice
timbru fiscal în valoare de 2 lei (de la oficiul poştal biroul de copiat acte);
taxa pentru cazier în valoare de 10 lei (trezorerie);
cerere tip;
cartea sau buletinul de identitate.
Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea

certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile
consulare ale României.

În ceea ce priveşte certificatul de cazier judiciar pentru persoanele
juridice sunt necesare

dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice
solicitante;

copia actului de identitate al reprezentantului legal;
certificatul constatator al Oficiului Registrului Comerţului;
chitanţa de achitare a taxei în cuantum de 10 lei;
timbru fiscal în valoare de 2 lei.
Programul Serviciului de Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţă Opera

tivă este: luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.30 12.00 şi 13.00 - 15.30.
Mai multe informaţii puteţi obţine de la acelaşi serviciu la numărul de

telefon 0255 502245 sau de la sediul acestuia din Reşiţa, bulevardul A.I.
Cuza, nr. 40, Judeţul Caraş-Severin.

ăr de
15957 (+8%) cereri

ă 1166
ăile Herculane 554.

Trebuie precizat că to

ă ă Operativă din cadrul Inspectoratului de Poli

:

:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Cazier udiciarul j
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pe tot lan ă la 9%, accizele la alcool vor cre
ămâne neschimbată după reorganizarea institu

ă fie luată de comun acord de ministrul Finan
ă printr-o Hotărâre a Guvernului ărul migran

ăzut cu 75% fa ă de perioada similară din 2012, ajungând la aproximativ 700, informează Inspectoratul General al Poli ă

De la 1 septembrie, TVA
Activitatea administra Ponderea întreprinderilor de stat în totalul
cifrei de afaceri a fost de aproximativ 5%, în 2012, acestea operând în principal în sectoarele energiei Impozitul forfetar ar putea fi aplicat de la 1
octombrie 2013 sau de la 1 ianuarie 2014, decizia privind data urmând s

Finalizarea procesului de privatizare a S.C. Romtelecom S.A, reluat Num

ţul producţiei de pâine va fi redus
ţiilor financiare judeţene în relaţia cu contribuabilii r ţiei

ţelor Publice
ţilor ilegali depistaţi în primele

ţ ţiei de Frontier

şte de la 750 euro/hectolitru la 1.000 de euro/hectolitru

şi transporturilor
şi de ministrul delegat pentru IMM-uri

şase luni ale
acestui an a sc

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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Ministerul Transporturilor - Metodologia din 25.04.2013,
Metodologia de organizare

ţinerii permisului de conducere (M.O. nr.
267bis/13.05.2013)

Ministerul Agriculturii

ţiuni pentru masurile 211 „Sprijin pentru zona montana
defavorizata”, 212 „Sprijin pentru zone defavorizate, altele
decât zona montana” ţi de agromediu” din
Programul Naţional de Dezvoltare Rural

ţionalit ţii în cadrul
schemelor de sprijin pe suprafaţ

ţarea liniei telefonice

ţuire sau a tratamentelor similare
îndreptate împotriva personalului Ministerului Afacerilor
Interne, precum

ţare din 14.05.2013 a Programului de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional (M.O. nr. 274/15.05.2013)

H.G. nr. 225/2013 pentru modificarea
ţiei de asigurare

pentru accidente de munc

ţiei Sociale

u.
ţ

ţele minime de securitate

ţite în activit ţile din sectorul spitalicesc
ţei medicale (M.O. nr. 276/16.05.2013)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

ţii - Normele privind organizarea cursuri
lor pt preg

ţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale

ţei de urgenţ

ţa energetic

ţilor Contabili ţi -
Tabloul din 29.04.2013, Tabloul Corpului Experţilor Contabili

ţi din România (M.O. 283bis/20.05.2013)
Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia pentru

monitorizarea inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor de
înv ţ

ţiativ ţiative legislative ale
cet ţenilor potrivit Legii nr. 189/1999 - Expunere de motive
privind iniţiativa legislativ ţenilor pentru promovarea
proiectului de lege-cadru privind statutul cet ţenilor Republicii
Moldova pe teritoriul României din 21.05.2013 (M.O. nr. 285
din 21.05.2013)

Ministerul Sănătăţii- Normele de organizare şi

desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea
specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază
de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de
pediatrie din 09.05.2013 (M.O. nr. 285 din 21.05.2013)

şi desf şurare din 25.04.2013 a
cursurilor de preg şi practic

şi Dezvolt
şi

dezvoltarii rurale nr. 174/2013 privind aprobarea sistemelor
de sanc

şi 214 „Pl

şi pentru nerespectarea ecocondi

şi a adresei de poşt

şi pentru stabilirea unor m

şi Schimb

şi Schimb
şi

schimb

şi Schimb

şi completarea
Normelor metodologice de calcul al contribu

şi boli profesionale, aprobate prin
H.

şi
Persoanelor Vârstnice nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii

nominale indexate a unui tichet de mas

şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a O.

şi dezvolt

şi
s

şi cel al
asisten

şi
Persoanelor Vârstnice nr. 883/2013 privind stabilirea valorii
sumei lunare indexate care se acord

ş

şi
Persoanelor Vârstnice din 13.05.2013 (M.O. 278/17.05.2013)

Legea nr. 158/2013 pentru modificarea şi completarea
Ordonan

şi completarea
Legii nr. 372/2005 privind performan

şi Contabililor Autoriza
şi

ContabililorAutoriza

şi tehnic la 6 luni, respectiv la 12 luni
de la absolvire din 15.04.2013 (M.O. nr. 284/21.05.2013)

Comitetul de Ini

ă
ătire teoretică ă a persoanelor în

vederea ob

ării Rurale - Anexele din
03.04.2013,Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului agriculturii

ă
ă 2007-2013, precum

ă
ă pentru Pilonul I aferente

cererilor de plată depuse începând cu anul 2013, din
03.04.2013 (M.O. nr. 270bis/14.05.2013)

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 60/2013 privind
înfiin ă electronică
pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a
comportamentelor de hăr

ăsuri
organizatorice (M.O. nr. 271/14.05.2013)

Ordinul Ministerului Mediului ărilor Climatice nr.
1225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru
speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este
permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai
2014 (M.O. nr. 272/15.05.2013)

Ministerul Mediului ărilor Climatice - Anexele din
13.05.2013, Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului mediului

ărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea
cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes
cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de
vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014, din 13.05.2013 (M.O. nr.
272bis/15.05.2013)

ărilor Climatice - Ghidul de
finan

ă
G. nr. 144/2008 (M.O. nr. 275/16.05.2013)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protec

ă pentru semestrul I al
anului 2013 (M.O. nr. 276/16.05.2013)

H.G. nr. 186/2013 privind modificarea
G. nr. 6/2011 pentru

stimularea înfiin ării ării microîntreprinderilor de
către întreprinzătorii tineri, aprobate prin H.G. nr. 96/2011
(M.O. nr. 276/16.05.2013)

H.G. nr. 243/2013 privind cerin
ănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de

obiecte ascu ă

ă sub formă de tichete de
cre ă pentru semestrul I al anului 2013 (M.O. nr.
276/16.05.2013)

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România (M.O. nr. 278/17.05.2013)

Ministerul Sănătă
ătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori

autoriza

ă a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul străinilor în România (M.O. nr. 280/17.05.2013)

Legea nr. 159/2013 pentru modificarea
ă a clădirilor

(M.O. nr. 283/20.05.2013)
Corpul Exper

ă ământ profesional

ă Legislativă - Ini
ă

ă a cetă
ă

Ministerul Mediului

-
.

O.u.G. nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi
pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru
susţinerea familiei (M.O. nr. 287/21.05.2013)

Comitetul de Iniţiativă Legislativă - Iniţiativa legislativă din
23.05.2013, Iniţiative legislative ale cetăţenilor potrivit Legii nr.
189/1999 - Expunere de motive privind iniţiativa legislativă a
cetăţenilor pentru promovarea proiectului de Lege privind
revizuirea Constituţiei României (M.O. nr. 294/23.05.2013)

Colegiul Psihologilor din România - Normele privind
standardele de calitate în serviciile psihologice din sistemul
public de sănătate din 10.05.2013 (M.O. nr. 302/27.05.2013)

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -
Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale anuale şi promovarea personalului contractual din
cadrul Ministerului Public din 08.05.2013 (M.O. nr.
303/28.05.2013)

H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de
minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi
mijlocii (M.O. nr. 305/28.05.2013)

Guvernul României - Procedura privind acordarea ajutoa-
relor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile
mici şi mijlocii din 15.05.2013 (M.O. nr. 305/28.05.2013)

Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de acordare
a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ
preuniversitar, din 20.05.2013 (M.O. nr. 311/30.05.2013)

H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a
mijloacelor fixe (M.O. nr. 313/30.05.2013)

Circulara Băncii Naţionale a României nr. 10/2013 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin
şi Elena (M.O. nr. 313/30.05.2013)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul
2013, din 29.04.2013 (M.O. nr. 315bis/31.05.2013)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
289/2103 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de
plante de cultură din România pentru anul 2013 (M.O. nr.
315/31.05.2013)
�

Potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii, la
sfârşitul lunii martie a acestui an efectivul salaria

şi perioad

şitul anului trecut.

ţilor
din economie a fost de 4,36 milioane, num

ţi în aceea

ţ

ărul
pensionarilor înregistra ă era de
peste 5 milioane, respectiv 1,21

, fa ă de 1,23 - la sfâr
pensionari la un

salariat

Agenţia de Pl ţi ţie pentru Agricultură ăşi Interven
(APIA) informează cu privire la obliga

ărora nu este permisă arderea
miri

ţia fermierilor de a
respecta Bunele condiţii agricole

ţiei paji

şi de mediu (GAEC 5 şi
GAEC 8), conform c

ştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi
a vegeta ştilor permanente.

Numărul total al persoanelor cu handicap
din România era, la 31 martie 2013, de 699.780,
rata persoanelor cu handicap raportată la
popula ării fiind de 3,67%, conform statisticilor
publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protec

ţia ţ
ţiei

Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

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

| 1 - 14 August 2013 | PRISMA

Având în vedere că, în perioada sezonului
rece 2013-2014, cheltuielile cu încălzirea
locuin ă de sezonul
anterior din cauza cre

ă, este necesară ajustarea
ajutoarelor pentru încălzirea locuin

ă fie diminuat impactul negativ
asupra bugetului familiei

ă.
În acest sens, Ministerul Muncii, Familiei,

Protec

ă a
Guvernului pentru modificarea

ă a Guvernului nr.
70/2011 privind măsurile de protec ă
în perioada sezonului rece.

Proiectul de act normativ vine în sprijinul
ăsurilor de protec ă

destinate CLIEN

ă la
instituirea de ajutoare pentru încălzirea

locuin ă
energia electrică;

acordarea ajutoarelor de încălzire cu lem
ne, cărbuni, combustibili petrolieri la începutul
sezonului rece, pentru toate lunile sezonului;

introducerea obligativită ării de
documente justificative referitoare la
componen

ă a locuin

ălzire cu energie electrică;
introducerea indicatorului social de

referin ă (ISR) ca element de raportare a
cuantumurilor ajutoarelor

ă cele trei sisteme deja consacrate -
energie termică, gaze naturale
ărbuni combustibili petrolieri - erau acoperite

prin programul deja reglementat de OUG nr.
70/2011, în ultima perioadă, s-a constatat
faptul că sunt zone în care nu există
posibilitatea furnizării de energie termică în
sistem centralizat ori costul de produc

ă ălzirea locuin
ă. De altfel,

conform datelor recensământului realizat în
anul 2011, doar 44% dintre locuin

ă termică
proprie, restul de locuin ă caz,
gazele naturale, combustibilii solizi sau
lichefia ă.

În consecin ă, de
ă, cele 24.000 familii

ălzirea locuin ă
nu au posibilită

ă pentru
care, până în prezent, nu au fost luate măsuri
de protec

ălzirea locuin ă
cu acelea

ărbuni, combustibili petrolieri, respectiv până
la 615 lei/persoană. Ajutoarele variază între
240 lei pentru familiile/persoanele cele mai
sărace având venituri de până la 155
lei/persoană,

ă.

până la 155 240
155,1 - 210 216
210,1 - 260 192
260,1 - 310 168
310,1 - 355 144
355,1 - 425 120
425,1 - 480 96
480,1 - 540 72
540,1 - 615 48

De asemenea, ţinând cont de experienţa
sezoanelor reci anterioare, se impune introdu
cerea obligativităţii prezentării de documente
justificative referitoare la componenţa familiei,
veniturile realizate şi situaţia juridică a locuin
ţei şi efectuarea anchetei sociale la stabilirea
dreptului, pentru a se evita acordarea de
drepturi necuvenite şi înregistrarea de debite
ce nu pot fi recuperate, ori acordarea de
ajutoare pentru mai multe sisteme de încălzire
utilizate în aceeaşi gospodărie.

Se estimează că suma totală necesară
acordării ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei cu energie termică, gaze naturale,
energie electrică şi lemne este de 556,8 mil.
lei, din care 176,8 mil. lei pentru perioada
noiembrie şi decembrie 2013 şi 386,5 mil. lei
pentru perioadele ianuarie-martie şi
noiembrie-decembrie 2014, sume care pot fi
suportate din bugetul actual, respectiv din
propunerea de buget pentru anul viitor.

ţei vor fi mai ridicate faţ
ţului gazelor

naturale cu aproximativ 12%

ţei pentru
persoanele

ţiei Sociale

ţ

ţei de urgenţ
ţie social

ţie social
ŢILOR (CONSUMATORI

LOR) VULNERABILI, iniţiate deja prin
majorarea cuantumului venitului minim
garantat ţiei pentru susţinerea
familiei

ţei

ţii prezent

ţa familiei, veniturile realizate
ţia juridic ţei;

introducerea anchetei sociale pentru

stabilirea dreptului, în special pentru
ajutoarele destinate acoperirii costurilor de
înc

ţ

ţei sociale nr.292/2011. În
prezent, ISR are valoarea de 500 lei.

Dac

ţie al
acesteia este prea mare pentru a putea fi
suportat de cet ţeni, înc ţei
realizându-se cu energie electric

ţe au
instalaţii de termoficare sau central

ţe utilizând, dup

ţi, precum
ţ

ţiali beneficiari ai ajutoarelor
pentru înc ţei cu energie electric

ţi alternative, reprezentând
astfel o categorie extrem de vulnerabil

ţie pe perioada sezonului rece.
Astfel, se propune acordarea ajutoarelor

pentru înc ţei cu energie electric

şterii, pre
şi cu 10% la

energie electric

şi familiile cu venituri reduse, în
aşa fel încât s

şi riscul de
excluziune social

şi Persoanelor Vârstnice
supune dezbaterii publice, în perioada 26 iulie
- 4 august a.c., Proiectul de ordonan

şi completarea
Ordonan

şi
completarea m

şi al aloca
şi aprobate prin OUG nr.42/2013.

Elementele de noutate aduse se refer

şi pentru cei cei care utilizeaz

şi
situa

şi nivelurilor de
venituri, în conformitate cu prevederile art. 14
din Legea asisten

şi lemne,
c

şi energia electric
şi fenomenul nu este de

mas şi persoane singure
estimate ca poten

şi limite de venituri ca şi în cazul
ajutoarelor pentru gaze naturale şi lemne,

c

şi 48 lei pentru persoanele cu
venituri între 540,1 lei şi 615 lei/persoan

-

-

-

-

Limite venituri (lei) Cuantum (lei)

:
�

�

�

�

�

Proiectul de ordonan]@ a Guvernului pentru modificarea }i completarea O.u.G. nr. 70/2011
privind m@surile de protec]ie social@ în perioada sezonului rece, supus dezbaterii publice

"Începând cu data de
1.08.2013 cet ţenii vor trebui s

ţiunea inadmisibilit ţii
cererii de chemare în judecat

ţenii vor avea oportunitatea
s

ţi de
obligaţia pl ţii taxei de timbru,
aspect care nu trebuie neglijat
având în vedere cre

ţie a Olimpiadei Internaţiona
le Pluridisciplinare Tuymaada,
care s-a desf

ţia Rus . Datorit
ţionale înregistrate

la toate cele patru probe ale
concursu lu i ( in fo rmat ic

ţin de 9 medalii de aur
(informatic

ă ă
ata

ă certificatul de informare
sau procesul-verbal de informa
re eliberat de către un mediator
sub sanc ă

ă
pentru acele domenii care fac
obiectul procedurii prealabile
obligatorii a informării privind
medierea. Cu această ocazie
cetă
ă afle faptul că recurgând la

mediere vor fi exonera
ă

ă a acestora în luna
iunie 2013", se arată într-un
comunicat transmisAGERPRES
de Consiliul de Mediere.

ă

ă) ă punc
tajelor excep

ă,
matematică, fizică

ă - 3, matematică - 3,
chimie - 2, fizică - 1), dintr-un
total de 13 medalii.

şeze cererilor de chemare în
judecat

şterea
semnificativ

au reuşit
un rezultat de prestigiu la a XIX-a
edi

şurat în perioada
17-24 iulie 2013, în localitatea
Yakutsk din Republica Sakha
(Federa

şi chimie),
elevii români au cucerit nu mai
pu

-

-

-

Olimpicii români
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Pre -
unde a luat l le

-

şedintele rus a vizitat capitala ucrai
nean

ştinism.
Regatul Rusiei Kievene, capitala la Kiev, a devenit mai târziu
Rusia, Belarus şi Ucraina. Acesta a fost convertit de la p

ştinism ortodox în 988 de c

Vladimir Putin
ă Kiev, parte a festivită

ăgâ
nism la cre ătre Vladimir cel Mare.

ţi care au marcat a
1025-a aniversare a conversiei regiunii la cre

� �

�

�

�

�

�

Noul suveran al
Belgiei, Philippe, a depus jur Pre

În prima sa vizit
China a lansat cu succes, de la Centrul spa

În Cuba au fost marca

ământul în Parlamentul din Bruxelles, după ce tatăl său, Albert al II-lea, a abdicat din motive de sănătate
ătă ă peste hotare de când a fost ales, Papa Francisc a participat în

Brazilia la Festivalul Interna
ă agen ă Xinhua ării 26 iulie" condusă de Castro (născut în 13 august,

1926) care au dus, în final, la îndepărtarea lui Batista în 1 ianuarie, 1959

şedintele afgan a acceptat
invita

ştiin
şarea ac şc

ţia de a vizita Pakistanul, într-un efort de a îmbun ţi relaţiile bilaterale tensionate
ţional al Tineretului Catolic ţial din Taiyuan, trei sateliţi destinaţi experimentelor ţifice în

spaţiu, relateaz ţia de pres ţi 60 de ani de la declan ţiunilor "mi

Prim-ministrul a anunIslandei ţat ţcă o decizie cu privire la continuarea negocierilor cu UE se va lua în sesiunea de toamnă a Parlamentului ării

Şeful Comisiei ONU pentru investigarea
încălcărilor drepturilor omului în spune că
ţara este în "cădere liberă" şi a devenit un câmp
de luptă în care civilii sunt principalele victime
ale "actelor de teroare", de la bombardamente
nediscriminatorii la viol şi crime sectariene.

Siria
La sfâr

-
şitul primului trimestru al anului 2013,

ş
itul celui de al patrulea trimestru al anului 2012. În UE27 raportului a
crescut de la 85,2% pân

şi în UE27 (de la 83,3% la 85,9%).

datoria publică în
zona euro s-a situat la 92,2% din PIB, comparativ cu 90,6% la sfâr

ă la 85,9%. Comparativ cu primul trimestru
al anului 2012, datoria publică în PIB a crescut atât în zona euro (de
la 88,2% la 92,2%) cât

În concept, o pra
ţiu, este ceea ce

Slingatron î
ţare de 250.000

dolari pentru construcţia unui prototip la scar

ţialul de a cre ţile de zbor

ţie practic

ţ

ţe constante a rotaţiei. Este folosit
ţel foarte puternic (de unde analogia o cale ferat

ţiei
extraordinare. Puternica forţ

ţa pistei de oţel. Acest
rulment de plasm

ţinerea unei acceler

ţiu.
Sarcinile utile lansate de Slingatron ar putea varia în

m ţi mici standardizaţi pân

ţii, scuturi
pentru radiaţii sau sateliţi, pe orbit

ţ
ţiu, aceste materiale putând fi lansate de pe P

ştie capabil

şi propune s

şte în mod dramatic oportunit
şi reduce costurile de lansare a diferitelor înc

şi chiar dincolo.

Conceptual, este o praştie de mod şte
inginerie şi materiale de ultim

şcarea circular
ştia, în cazul

prezentat, viteza ridicat şterea razei cu
p
şin

şi devine
sincronizat cu întreaga platform

şi suprafa

şte rachetele, le completeaz

ă să arunce obiecte pe orbită
combinată cu o cale ferată spre spa

ă fie.
Recent a fost lansată o cerere de finan

ă redusă. Dacă
va avea succes, un Slingatron de mici dimensiuni, în diametru
de 5 metri, va fi în măsură să accelereze o sarcină utilă de 0.45
kg la o viteză de 1 kilometru pe secundă.

Slingatron este un accelerator mecanic de masă care are
poten ă

ărcături pe orbita
Pământului.

Această tehnologie patentată poate fi transpusă într-o
construc ă suficient de mare pentru a lansa un flux
constant de sarcini utile grele pe orbită

ă veche care folose
ă oră, plus suport informatic.

Fa ă de viteza imprimată de mi ă pe o rază
constantă, întâlnită la aruncarea cu pra

ă se realizează prin cre
ăstrarea unei frecven ă o

ă din o ă) în
formă de spirală. Această piesă de lansare spiralată este
montată pe partea de sus a unei platforme modulare giratorie
care poate efectua 40-60 cicluri pe secundă. Odată ce piesa
Slingatron atinge viteza de lansare, modulul cu sarcina utilă
este eliberat în intrarea liniei purtătoare, situată în apropiere
de centrul pistei spiralate. Modulul accelerează

ă, ca urmare a accelera
ă centrifugă determină o

accelerarea crescută a încărcăturii pe întreaga pistă spirală.
La viteze mari, se formează un film de plasmă între partea
inferioară a sarcinii utile

ă oferă un coeficient foarte redus de frecare
care permite men ări rapide. Când se
ajunge la viteza de lansarea de aproximativ 7 kilometri pe
secundă, în ultimul rând al spiralei, încărcătura este lansată
printr-o altă structură orien tă spre spa

ărime de la sateli ă la containere cu
sarcină utilă de multe tone. Trebuie subliniat faptul că
dispozitivul nu înlocuie ă.

Slingatron este cel mai potrivit pentru a lansa produse în vrac,
cum ar fi apă, combustibil, materiale de construc

ă. Nu poate lansa oameni
sau echipament foarte delicat, datorită accelerării mari (g)
experimentate în timpul ciclului de lansare. Cu toate acestea,
materiale în vrac vor reprezenta cea mai mare parte a masei
lansată pe orbită, când se va stabilii o prezen ă majoră în
spa ământ sau
de pe Lună.

ta

Slingatron - o cale ferată spre spaţiu

Dacă în această vară vă petrece ă ă din UE, iată
câteva sfaturi utile pentru o călătorie fără griji.

Datorită normelor UE privind trecerea frontierelor, asisten
ă, animalele de companie, tarifele de roaming

ălători în Europa mai u
ă câteva lucruri de care trebuie să ă ave

ă călători ă vară.
Lua ă cartea de identitate sau pa
ă nu călători ă le ave

ă vă dovedi
ări sociale de sănătate (CEA

SS). Pentru a-l ob ări de sănătate. În
cazul în care vă îmbolnăvi

ă va facilita accesul la serviciile publice de asisten ă medicală.
Este posibil ca serviciile care nu vă costă nimic în

ă să nu fie gratuite în altă ă. Descărca
ă poate ajuta să contacta

ă în

ălători ă
ave ă animalului dumneavoastră de companie i-a fost
administrat vaccinul antirabic. Unele ări (Irlanda, Regatul Unit,
Finlanda, Malta ă
recomandăm să verifica

ă pentru a vă informa în
legătură cu tarifele pentru transferul de date în roaming, dacă
inten ă utiliza

ă limită, însă, dacă nu o
face ă de 50 de euro pe lună.

Pute
ări ale UE, precum

ă. Apela ăr pt a contacta
serviciile de urgen ă în orice ă din UE, de la orice telefon. Serviciul
este gratuit. Operatorii vorbesc mai multe limbi, în func ă.

Informa ă în legătură cu drepturile pasagerilor. Indiferent dacă
vă deplasa

ă sunte
ă cu mobilitate redusă. Pute ărca gratuit o aplica

ă privind drepturile pasagerilor.
Pentru orice nelămuriri, contacta

ările în toate limbile
oficiale ale Uniunii Europene.

ţi vacanţa în alt ţar

ţa
medical

ţineţi cont dac ţi de
gând s ţi în UE în aceast

ţi cu dumneavoastr
ţi decât în spaţiul Schengen, este bine s ţi, în

cazul în care vi se cere s ţi identitatea.
Nu uitaţi cardul european de asigur

ţine, contactaţi casa de asigur
ţi pe durata sejurului în UE, SEE sau Elveţia,

cardul v ţ
ţara

dumneavoastr ţar ţi gratuit
aplicaţia CEASS, care v ţi serviciile de
asistenţ ţara pe care o vizitaţi.

Aveţi nevoie de un pa
ţi cu pisici, câini sau dihori domestici, trebuie s

ţi dovada c
ţ

ţe suplimentare. V
ţi normele aplicabile în ţara de destinaţie. Ele

sunt valabile ţi alte animale.
Contactaţi operatorul de telefonie mobil

ţionaţi s ţi GSM-ul pentru a telefona, trimite e-mailuri sau
naviga pe internet. Puteţi stabili o anumit

ţi, vi se va aplica automat o limit
ţi compara eurotarifele aplicate de operatori în toate cele 28

de ţ

ţi 112 în caz de urgenţ ţi acest num
ţ ţar

ţie de ţar
ţi-v
ţi cu trenul, avionul, autobuzul sau vaporul în UE, aflaţi de

ce drepturi beneficiaţi în caz de întârziere sau anulare ori dac ţi
o persoan ţi desc ţie
mobil

ţi serviciul de informare al
Comisiei, Europe Direct. Puteţi formula întreb

şi drepturile
pasagerilor, acum se poate c şor ca oricând.
Sunt îns

şaportul. Chiar
dac

şaport pentru animalele de companie. În
cazul în care c

şi Suedia) impun cerin

şi în cazul în care transporta

şi tarifele aplicate pentru trimiterea unui SMS
sau pentru utilizarea serviciilor de transfer de date.

Forma .

Deschiderea educa]iei europene
Noua strategie europeană î ă atragă studen

ă ă le ofere propriilor absolven
ă la nivel interna

ări ca India ă universită
ăini, Europa trebuie să ia

măsuri pentru a rămâne o destina ă. Strategia pentru
învă ământul superior a Comisiei Europene încurajează derularea de
ac

ătă
ă ământului digital - cooperarea, parteneriatul

ă

Potrivit estimărilor, până în 2030, numărul studen

ărul studen ă
pentru o universitate din străinătate se măre

ă în China, India

ărul schimburilor de personal
ăzut de programul

Erasmus Mundus.

De interna ă beneficieze doar minoritatea
studen ă în străinătate (circa 15% din numărul
total). Cei care rămân în ă aibă
acces la personal cu experien ă interna ă ă fie încuraja ă înve

ăine ă colaboreze cu institu ăinătate, prin intermediul
învă ării on-line. În acela ă universită ă
încheie parteneriate în interiorul

ă facă eforturi pentru a elimina ultimele
obstacole care mai stau în calea programelor cu diplomă comună ă.
Aceste parteneriate vor încuraja recunoa ărilor profesionale,
vor atrage studen ă

ămâne la
latitudinea fiecărui stat membru să ia decizii cu privire la reformarea

ă ământ superior, UE va sprijini
acest proces. În perioada 2014-2020, programul Erasmus+ va investi în
mobilitate, diplome comune, derularea de parteneriate interna

şi propune s
şi s

şi China îşi modernizeaz
şi fac tot posibilul pentru a atrage studen

şi personal
universitar - interna şi îmbun

şi
consolidarea capacit

ştere de la
100 de milioane la 400 de milioane). Num

şte cu 7% în fiecare an (cele
mai spectaculoase creşteri se înregistreaz şi Coreea de
Sud). În prezent, Europa atrage aproximativ 45% din studen

şi de studen

şi s
şi s

şi timp, Comisia invit şi colegiile s
şi în afara UE, prin proiecte comune şi

cursuri bazate pe internet, şi s
şi dubl

şterea calific
şi vor creşte experien şi

şansele de angajare ale absolven şi r
şi

interna

şi
perfec

ţi din lumea
întreag ţi competenţele de care au
nevoie pentru a face carier ţional.

În condiţiile în care ţ ţile
ţi str

ţie atractiv
ţ

ţiuni pe trei planuri: - schimburile internaţionale de studenţi
ţionalizarea ţirea programelor de studii,

inclusiv a înv ţ
ţilor.

ţilor existenţi la nivel
global va fi de 4 ori mai mare decât cel înregistrat în 2000 (o cre

ţilor care opteaz

ţii
internaţionali. În baza noului program Erasmus+, care se va lansa în
ianuarie 2014, num ţi va fi de
135 000 pe an - cu 100 000 mai mare decât cel prev

ţionalizare nu trebuie s
ţilor europeni care învaţ

ţara de origine ar trebui, de asemenea, s
ţ ţional ţi s ţe

limbi str ţii din str
ţ ţile

ţi internaţionali ţa internaţional
ţilor europeni. De

ţionalizarea propriului sistem de înv ţ

ţionale
ţionarea personalului universitar.

Studiile în str

ţionalizare acas

ăinătate, în cifre

Interna ă

. .

( ţie )Cultură, educa şi tineret - 19/07/2013
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Noua institu
ă bugetul UE

ă pierderi de peste 500 de
milioane de euro din cauza fraudei. Comisia Europeană
propune crearea unui Parchet European a cărui misiune fi va
aceea de a nu-i lăsa pe infractorii care fură din banii
contribuabililor să rămână nepedepsi

ă, noul Parchet va reprezenta puntea de
legătură între sistemele penale ale statelor membre, ale căror
competen

ările ăririle penale vor fi efectuate de procurori
europeni care vor ac ărilor UE. Ace

ă. Un singur procuror general se va asigura că to
ările. Cum întreaga

structură va utiliza resursele existente, costurile suplimentare
vor fi foarte reduse.

Instan
ă că hotărârile Parchetului European vor putea fi

contestate în fa

ări să fie
extinse: dreptul de a păstra tăcerea

ă juridică, dreptul de a prezenta
probe

ă Antifraudă (OLAF).
După instituirea Parchetului European ă ce acesta va
începe să fie opera

ă sau alte infrac
ă interesele financiare ale UE. El va continua să

cerceteze alte nereguli, inclusiv abaterile grave, fără impact
financiar, comise de personalul UE.

Propunerile vor fi supuse dezbaterii în Parlamentul
European

ă î

ările vor dori să se alăture noii institu
ă dintr-un grup de cel pu ări.

ţie a UE va investiga infracţiunile care
afecteaz ţi în faţa
instanţelor naţionale.

Anual, bugetul UE sufer

ţi. Acţionând ca instituţie
independent

ţe se opresc la frontierele naţionale, organismele
Uniunii neputând efectua anchete penale. Parchetul
European va fi integrat în sistemele judiciare naţionale:
cercet

ţiona la nivelul ţ

ţional ţia
naţional ţi
procurorii au aceea ţ

ţele naţionale vor efectua controlul judiciar, ceea ce
înseamn

ţa lor. În acela ţi de fraudarea
bugetului UE vor beneficia de mai multe drepturi procedurale,
inclusiv de dreptul la interpretare

ţ

ţ

ţional, OLAF nu va mai efectua investigaţii
administrative în cazurile de fraud ţiuni care
afecteaz

ţionale. În baza acordurilor
anterioare, Danemarca nu va participa la Parchetul
European, în timp ce Regatul Unit

ţiunea de a participa. În cazul în
care nu toate ţ ţii, ea va
putea fi creat ţin 9 ţ

şi îi va trimite pe suspec

şi urm
ştia vor

colabora cu personalul na şi vor aplica legisla

şi abordare în toate

şi timp, cei acuza

şi traducere, dreptul de
acces la dosar şi dreptul la un avocat. Comisia propune şi ca
unele drepturi care sunt garantate deja în unele

şi de a fi prezumat
nevinovat, dreptul la asisten

şi dreptul la audierea martorilor.

UE dispune deja de un Oficiu de Lupt
şi odat

şi în guvernele na

şi Irlanda trebuie s şi
exprime în mod expres op

(Justi )ţie ţenilorşi drepturile cetă - 22/07/2013

Sfaturi pentru a călători în
siguran ă în UEţ

UE î eforturile de combatere a fraudeişi intensifică

Summit-ul G20
-

Reprezenta -

va avea loc în 5-6
septembrie la Sankt Petersburg. Uniu
nea European

-

-

-

-

ă va fi reprezentată de
pre

ă
adresată celor 28 de

ă îmbună
tă ă nivelul de încredere la nivel
mondial ă rămână vigilen

ăsi calea spre o cre
ă, echilibrată, durabilă

ă incluziunii. Legat de principalele
priorită ă
faptul că: cre ă

ă trebuie să fie în
partea de sus a agendei G20; reforma
financiară trebuie să fie completată;
activitatea de combatere a fraudei

ă fie continuată

ă fie completată.
G20 este considerat ca principalul

forum pentru cooperare economică la
nivel mondial.

ă
reia negocierile de pace, fiind de acord,
în principiu, să le poarte pe o durată de
cel pu ă luni.

Anterior, cabinetul prim-ministrului
Benjamin Netanyahu a aprobat (13 - 7 -
2) decizia de a elibera, în etape, 104
prizonieri palestinieni de

ă fie supus unui
referendum.

şedintele Comisiei Europene, José
Manuel Barroso, şi preşedintele Consi
liului European, Herman Van Rompuy.

La 23 iulie, într-o scrisoare comun
şefi de stat şi de

guvern din UE, preşedin şi Van
Rompuy au informat cu privire la
problemele cheie care vor fi discutate la
summit-ul G20.

Ei fac apel la liderii G20 s

şi s şi proactivi
pentru a sprijini redresarea la nivel mon
dial şi pentru a g ştere
puternic şi favora
bil

şterea economic şi
ocuparea for

şi
evaziunii fiscale trebuie s
şi reforma arhitecturii financiare
interna

au convenit s

şi un
proiect de lege care cere ca orice acord
de pace cu palestinienii s

ţii Barroso

ţeasc
ţi

ţi ale summit-ului, ei accentueaz

ţei de munc

ţionale trebuie s

ţin nou

ţinuţi în
închisorile israeliene anterior acordurilor
de la Oslo, 1993. Guvernul a propus

1)

2)
3)

4)

şi pales
tinieni (din West Bank)

ţii israelieni



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând spa

a

€/

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

ţiu 60 mp situat în
Re ţa, B-dul Revoluţ ia din
Decembrie, pretabil birouri, sediu
firm ţ. Preţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0720-038774, 0745-
114932.

Vând teren situat în Re ţa,
Calea Caransebe

ţa, vis-a-
vis de stadionul Doman, etaj 7/10.
Preţ 24.000 €. Tel. 0720-038774,
0745-114932.

Vând spaţiu administrativ 80 mp
situat în Re ţa, centru, vis-a-vis de
BTT, pretabil sediu firm

ţ 55.000 €. Tel. 0720-038774,
0745-114932.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, 91 mp, central

ţionat, et.
10/10, în pericol de executare silit

ţ 22.000 € negociabil. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostulu i , cu îmbun ţ i r i
multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Re ţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Var ţ 42.000 €. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

Vând hal ţiu
administrativ 200 mp, curte
betonat

ţ 200.000 € negociabil.
Tel. 0720-038774, 0745-114932.

Vând afacere fabric
ţie complet

ţiat

ţa, Timi
ţ negociabil. Tel.

0720-038774, 0745-114932.
Vând apartament 2 camere,

decomandat, situat în Re ţa, Lunca
Pomostului, bloc din c

ţe, eventual schimb cu o
garsonier ţ

ţ 22.000 €. Tel. 0720-
038774, 0745-114932.

Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construit

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţii toate utilit ţile trase (ap
ţa, B-dul

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
central ţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând teren 4000 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ţ 150 €/lun

Închiriez hal
ţa, utilat

ţi în domeniul
confecţiilor. Preţ 3 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Re ţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,

şi

şi
şului, 1200 mp.

Tel. 0720-038774, 0745-114932.
Vând apartament 2 camere,

decomandat, situat în Reşi

şi

şi

şi utilat

şi autorizat
ş-Severin, portofoliu de

comanzi Reşi şoara, Deva,
Hunedoara. Pre

şi

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi
utilat complet. Pre

şi şi preg

şi

şoara lâng

ă, comer

ă, birouri etc.
Pre

ă,
termopane, aer condi

ă.
Pre

ătă

ă. Pre

ă 600 mp, spa

ă 1000 mp, dotată ă
complet. Pre

ă de termo-
pane cu linie de fabrica ă
Germania, licen ă ă la
zi, Cara

ărămidă, et.

2/2, 2 pivni
ă plus diferen ă, exclus

Govândari. Pre

ă agrement, în Re

ă la
ro

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ă termică, spa

ă, mobilat
ă. Tel.

0720-038774, 0745-114932.

ă, 1.400 mp, situat
în Re ă complet ătită
pentru activită

ă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timi ă
Pia

set pentru condimente din por

ăcă ă de
cusut Ileana, 400 lei neg. Tel. 0255-
575606. (RR)

Vând scroafă gestantă, 1300 lei;
capră cu iedu ă, 550 lei. Tel. 0722-
703390. (RR)

Vând la Lupac câine de
vânătoare, 100 €; 2 butelii aragaz,
80-100 lei. Tel. 0255-233658. (RR)

Vând în Re

ăptămâni, în ărca
ăcinătură pentru

animale, 1.5 lei/kg. Cumpăr porumb
de anul trecut

ă, magazii mici
pentru Dadant, rame clădite
Dadant, presă pentru faguri Dadant,
storcător, tavă de descăpăcit,
roini ă pt stu
părit; că ă Pudel albă, de 2 ani,
400 lei neg. Tel. 0755-940848. (RR)

Vând la Cărbunari mânz semi-
muran 1 an

ăru ă, culoare ro

ă din lemn de gorun de 12
cazane pentru depozitat prune,
1200 lei neg; masă tâmplărie, 1200
lei; vas de ă din gorun 300 l, 700
lei neg. Tel. 0762-038183. (RR)

Vând ma ă de cusut Ileana,
200 lei neg. Tel. 0723-188347. (RR)

Vând la Sacu purcei 9 săptă
mâni, 400 lei perechea; mânz 1.5
ani, 2500 lei neg; iapă, 1500 lei neg.
Tel. 0732-982025. (RR)

Vând în Re ă pentru
copii vârsta 3-7 ani, adusă din Ger
mania, cu portbagaj, frână pe fa ă

ă de lemn
demontabilă, 80 lei; 2 boxe 350 W,
carcasă din lemn, aduse din Germa
nia, 30 lei/buc. Tel. 0728-813340.

Vând în Re
ă,

200 lei. Tel. 0355-805351. (RR)
Vând în Re

ă 70,
130 lei; combină muzicală, 80 lei;
tricou cu Steaua original, 100 lei;
chiuvetă inox, 80 lei; 1 pereche
adida ărime 44, 150
lei; televizor de ma ă la 12 V,
se poate folosi ă, 100 lei.
Tel. 0765-577197. (RR)

Vând în Boc ă de 5 ani cu
mânz de 3 luni cu tot ce trebuie,
căru ă, ham, 4000 lei. Tel. 0771-
251305. (RR)

Vând la Goruia 2 vaci băl
ătate, 4000

lei/buc neg. Tel. 0721-151956. (RR)
Vând în Re ă sufra

gerie din lemn de brad, 1000 lei;
col

ă dormitor completă, 1600 lei;
canapea extensibilă, 500 lei; col

ă
de zăpadă, be

ărucior pentru persoane
cu invaliditate, nou, 100 €; ma ă
electrică de cusut, 100 €; ma ă de
cusut Singer, 100 €; 2 cărucioare

ţelan,
12 piese, 6 mari, 6 mici; preţurile
sunt neg. Tel. 0786-483218, 0355-
415185, 0747-468797. (RR)

Vând la Daicoviciu porci 100-
130 kg, preţ începând cu 8.50 lei/kg.
Tel. 0723-614349. (RR)

Vând în R

ţ

ţa mere angro,
cantitate mare, 0.80 lei/kg neg. Tel.
0746-642653. (RR)

Vând la Boc
ţ ţi,

300 lei perechea; m

-

ţe, bidoane, centrifug . -
ţelu

ţ
ţei de 2 luni,

900 lei/buc. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând la Cârnecea butoi 1500 l,

bun pentru depozitat prune, 1500
lei; cad

ţuic

-

ţa biciclet
-

ţ

-

ţa monitor CRT
Samsung de 17", culoare neagr

ţa, P4 cu monitor
lcd, 350 lei; calculator, 150 lei; televi-
zor sport, 80 lei; tv cu diagonal

lcd

ţ

ţate
române

ţa mobil -

ţar sufragerie extensibil, 1000 lei;
mobil

ţar
sufragerie din piele, în forma de U,
1500 lei; scaun de birou calculator,
60 lei; schiuri, bocanci de schi, plac

ţe, 50-150 lei
perechea; c

şdia maşin

şi

şa purcei Duroc,
marele alb, 9 s

şi grâu nou. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând în Caransebeş echipa
ment pentru apicultur

ş

şi 2 luni, castrat, bun de
pus la c şie cu stea
în frunte, 2500 lei; 2 vi

şin

şi

şi
spate, 129 lei; mas

şi

şi

şi noi, la cutie, m
şin

şi în cas

şa iap

şti, 7 şi 9 ani, f

şi

şin
şin

Vând bibelouri diferite figurine,
farfurioare dantelate. Tel. 0255-
221036 dup

ţie.
Tel. 0743-364546.

Vând covor persan 2,5/3,5 m, cu
150 lei. Carpet

Vând în Re ţa colţar de buc -
ţat,

f

ţa instante pe gaz

ţie la montaj, 250
lei/buc; subwoofer 100 W, 10 ie

dvd

ţie de timbre filatelice
foarte vechi

ţa dulap de haine
cu 2 u

ţate culoarea ro -

rr

ţel; 3 vaci gestante, 4000 lei.
Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la Sacu porc de carne,
aprox. 200 kg, 8.50 lei/kg neg. Tel.
0728-498677. (RR)

Vând la Borlovenii iap

ţie,
adus de afar

ţ

ţuic

kw
kw ţii,

1000 lei; motoare electrice mai mici;
ax pentru abric, are ţite pe el,
m

ţi noi pt. ap
ţoli, 100 lei/ţol; curele trape-

zoidale noi, 22x14x2860, 20 lei/buc.
Tel. 0747-877713, 0757-546078 (rr)

Cine dore
-

ţa oglind
.

-

.
.

-

ă ora 16.
Vând cuptor cu microunde

Whirpool nou, nefolosit, în garan

ă din plu

ă ora 16.
ă

tărie, 2x1.5m, culoare maro, tapi
ăcut la comandă, stare foarte bună,
250 lei neg; masă de bucătărie,
1x0.70m, 60 lei neg; cărucior sport
pentru copii, 50 lei. Tel. 0720-
012537, 0355-808617. (RR)

Vând în Re
ă caldă, 17 l/min,

omologate

ă 220 V, TV, , senzori,
microfoane, difuzoare încorporate,
boxe, aproape nou sau schimb cu
laptop; colec

ă, 360 lei; aragaz cu 3
ochiuri, 270 lei. Cumpăr instant de
apă caldă stare foarte bună. Tel.
0733-072796. (RR)

Vând în Gherteni ă
Camex Lux formată din masă cu 4
scaune tapi

ă, pat

ătate 4000
lei cu vi

ă vânătă
4-5 ani, fătată recent, 2500 lei neg.
Tel. 0763-491825. (RR)

Vând la Borlovenii Noi telefon
Samsung C3222, 2 ani garan

ă, nou, dual sim, 180 lei;
convector vechi de curent pentru
bobinaj, 100 lei neg; 6 oi, din care 3
mioare, 1 berbecu

ă din
inox alimentar, 130 l, cu răcitor de
cupru, are ă,
1000 €; masă de circular mare, cu
motor trifazic 4 , 800 lei; motor
electric trifazic 11 , 3000 rota

ărimea 300 mm, 200 lei; cântar
550 kg, 200 €; reductoare noi cu
raportul 1 la 45, 300-500 lei bucata;
robine ă caldă

ă ajute financiar
sau cu alimente copil de 12 ani, ope
rat de 6 ori pe inimă, se poate dovedi
cu actele de ie

ă pentru
hol, 80 lei; oglindă pt baie, 30 lei;
covora ăr
cătoare telefon, 5-8 lei/buc; veioză
dormitor, 14 lei; veioză birou, 14 lei;
aparate defecte pt piese: aspirator,
prăjitor pâine; suport inox pt perie

ă la baie; baterie nouă
chiuvetă, 80 lei; canapea stare foar
te bună, 600 lei; 1 pereche schiuri,
70 lei; u ă pliantă, 70 lei; tablou
pictat în 1980, 80 lei; 4 tablouri mici;

ş pentru
canapea, 50 lei neg. Tel. 0255-
221036 dup

şi

şi şi
butelie pentru ap

şi garan
şiri,

surs

şi omologate. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând în Reşi
şi culoare Havana, stare

impecabil

ş mobil

şie, du
lap, vitrin şi mai multe corpuri,
1000 lei. Tel. 0757-516388. (RR)

Vând la Lugoj 29 de oi şi 26
miele, 250 lei. Tel. 0768-381210. ( )

Vând la Lupac 2 vaci f

şi 2 oi, 1000 lei.
Tel. 0762-378703. (RR)

Vând în Bocşa cazan

şi alimentare lateral

şi cu

şi aburi de
1, 2, 3

şte s

şire din spital. Tel.
0755-605357, 0768-235731. (RR)

Vând în Reşi

ş rotund persan, 60 lei; înc

şi
hârtie igienic

ş
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Diverse

Agentii imobiliare,

6

pentru copii, 100 lei; pătu

ărucior pentru 2 co
pii, 100 lei. Tel. 0355-422818. (RR)

Vând la Doclin vacă la 5
ăl ă românească, 4000 lei.

Tel. 0749-247879, 0255-527098,
preferabil seara. (RR)

Vând la Soceni 20 de familii
albine, 30 lei/ramă. Tel. 0731-
418674. (RR)

Vând la Cornea 2 porci la 130
kg, 10 lei/kg neg; brânză de oaie, 18
lei/kg neg. Tel. 0747-239755. (RR)

Vând în Boc

ă, alb
cu ro ătare, 3800 lei neg.
Tel. 0769-594162. (RR)

Vând la Anina ma ă de cusut
Paf în stare perfectă de func

ă tineret; 2 plapume
de 1 persoană, cu lână naturală;
tablouri în ulei; costum popular de
femei din zona Banatul de Munte,
nepurtat, vechi de zeci de ani;
goblen Cina cea de Taină; goblen
Secerătorii; candelabre cu 2, 8

ă pe 2
pale ă Yamaha, 250
€ neg. Tel. 0723-746944. (RR)

Vând centrală pe gaz cu tiraj
natural în stare foarte bună 24 ,
germană, 500 lei; motor trifazic 4

, 400 lei; ma ă de scris
germană nouă, 150 lei; adida

ărimea 40, de damă, Reebok, 150
lei. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând în Jena 30 oi, 9 miei de
aprox. 30 kg, 300 lei neg. Tel. 0736-
071491. (RR)

Vând în Re ă extensibilă
cu picioare deta

ă, 6+ persoane desfăcută,
250 lei; calculator 486 cu boxe,
monitor, tastatură,

ă
tânără la 3-4 ani, totul nou pe ea,
potcovită recent, 3000 lei. Tel. 0740-
868282. (RR)

Vând la Or ă Holstein cu
vi

ă,
mouse ă web, 550 lei. Tel.
0721-515934. (RR)

Vând în Re

ă de calculator
făcută la comandă, 100 lei; dulap 2
u ăci marmură,
30 lei/buc; ma

ă care se
face ă,
50 lei; televizor color, 250 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând în O
ă din cupru, 100 l, 800 € neg. Tel.

0743-113643. (RR)
Cumpăr la Gerteni ă de

spălat model vechi, cu încălzitor
ător. Tel. 0730-685975. (RR)

Vând la Târnova cal la 4 ani,
3000 lei neg; pereche de cai la 4 ani,
6000 lei neg; cal de 2 ani. Tel. 0764-
422290. (RR)

Vând la Plugova o pereche de
cai, cal 5 ani

ă groasă de 125, 50
lei/buc; aparat sudură nou 220/380
V, 800 lei neg; ferodou diferite lă

ă electrică nouă cu
lama 40 cm, 600 lei neg; radio
Traviata cu ick- p, de colec

ă de
cusut Veronica, nouă, 180 lei; strung
manual pentru cozi de mătură, 200
lei; incubator de ouă pentru pui de
găină, capacitate 60 de ouă, 200 lei
neg; vând căr ă auto.
Cumpăr carte pentru croitorie. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)

ţ de copii
cu saltea, 150 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)

Vând în Re ţa cuptor cu micro-
unde, 100 lei; c -

ţat

-

ţionare;
piese din mobil

ţurile sunt negocia-
bile. Tel. 0729-876548, 0255-
240038. (RR)

Vând la Vârciorova moar
ţi, 150 € neg; org

kw

kw

ţa mas
-

.

ţel trecut de 2 luni, 1200 €. Tel.
0720-725826. (RR)

Vând P4 cu monitor, tastatur

ţa 3

ţa congelator cu 5
sertare, 350 lei; mas

ţelu Ro
ţuic

ţimi,
10 lei/m; drujb

p u ţie, cu
discuri bonus, 150 lei; ma

ţi de mecanic

şi

şi la 6
ani, b

şa frigider / conge
lator, cu sertare, 500 lei; cuptor de
baie cu lemne sau curent, nou, 500
lei; aragaz. Tel. 0255-555255. (RR)

Vând la Caransebeş vac
şu, la a 3-a f

şin

şi 12
becuri; toate pre

şin
şi noi

m

şi
şabile, de 4 persoa

ne strâns

şi mouse, jocuri
pt copii. Tel. 0721-858721. (RR)

Vând la Borlovenii Noi iap

şova vac

şi camer

şi şemineuri, 500
lei neg; 2 teracote din metal, 600 lei
neg. Tel. 0255-213483, 0726-
689531. (RR)

Vând în Reşi

şi, 300 lei; diferite pl
şini tocat carne, 30

lei/buc; şezlong pentru plaj
şi pat, 100 lei; pat pentru plaj

şu cazan de

ş maşin
şi

storc

şi iapa 4 ani, 6000 lei
neg. Tel. 0731-552626. (RR)

Vând la Anina 2 cocoşi pentru
fum din tabl

şin

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2

ap 3 unc ioneaz o irm pentru ispozitive edical
roteze, orteze, nc l minte ortopedic , corsete,

c rucioare pentru persoanele cu handicap econtate prin
CAS CS. Program ar i 14.15 - 17.00.

Informa ii suplimentare:
tefan S pre edinteAHN-CS

iala . e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ
ţ 0751-486304, 0785-223501,

S teiner, www.ahncs.eu

şi

ş

ă ă
ă ă ă

ă
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Sunt ă
microbuze extern, caut job. Tel.
0748-351548.

Caut copil sau bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.

şofer cu experienţ

Execut contabilitate firme, cu
bilanţ. Tel. 0757-029877.

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A ugus t

Oferte-Cereri

de Serviciu

B ţ, serios, serviciu,
doresc s

ărbat drăgu
ă cunosc o femeie fără

copii, până în 35 de ani, de la sat sau
ora ăsătorie.
Rog seriozitate. Tel. 0725-433684.

ş, pentru prietenie, c

B
ţa pt. sex

f ţi. Tel. 0720-380033
f

ţii, 42
ani, doresc cuno ţ ţie
serioas

ţie serioas

-

B

ţar
ţie de

prietenie, eventual c
ţin

ţie
serioas

ţie serioas

ărbat, 45 ani, singur, caut
femeie 35-55 ani, din Re
ără prejudecă
ără beep sau sms.

Văduvă 57/1. 65/75 fără copii,
stabilită în Germania caut domn
între 58-63 ani stabilit în Germania.
Rog seriozitate. Tel. 004917
639233700.

Singur, serios, fără obliga
ă pt. rela

ă cu o doamnă între 35

ărbat nefumător, 54 ani,
doresc să cunosc femeie până în 60
ani, pentru rela ă. Tel.
0762-895785.

Pensionară 64 ani, cu aparta
ment, caut partener pentru
căsătorie. Tel. 0721-202985.

ărbat 36 ani, manierat,
sufletist, caut doamnă vârstă
apropiată, de la ora ă, poate
să fie

ăsătorie.
Aventurierele să se ab ă. Tel.
0771-088397, 0749-458991, 0766-
363971.

Tânăr, 37 ani, nebun dar cu
suflet mare, doresc o rela

ă cu o persoană de sex
feminin, vârsta maximă 45 de ani
(pentru o rela ă, exclus
aventuri). Tel. 0731-580069.

şi

ştin
şi 45

ani. Tel. 0727-966922.
B

ş sau
şi cu copil, pentru o rela

Matrimoniale

Auto-Moto-Velo

Vând în Măureni grâu, 1 leu/kg.
Tel. 0255-526023. (RR)

Vând în Câlnic 2 butelii tipul
vechi, 50 lei/buc. Tel. 0255-233111,
0752-006314. (RR)

Vând în jud. Timi
ărba

ă damă, 160 lei
neg; 2 perechi de role, mărimea 36

ă
diagonala 106 cm, 200 €. Tel. 0256-
234938, 0765-209448. (RR)

Vând al Iabalcea vacă 9 ani cu
vi

ă de spălat
LG aproape nouă, 600 lei. Tel. 0770-
887613. (RR)

Vând la Cara

ă 7 ani, fătată de 2
săptămâni, cu vi

ă 10 ani gestantă luna 9-a, 3200
lei. Tel. 0788-591725. (RR)

Vând la Gherteni

ăl
ăcut

bol

ă de masaj profesio
nală Tris Aluminium (o pute ăuta
pe internet exact după acest nume),
6 picioare stabile, cadru metalic,
impecabilă, culoarea crem +
accesorii. Pre

ători. Pre

ă 1000mhz procesor
256 ram 4gb hdd detalii pe
tableta.marmoro.info pre

ă marmură, la doar 350 lei
transport montaj gratuit sau
monument marmură cu sculptură
calitate la doar 1300 lei. Detalii pe
romarmura.com tel. 0766-860854.

Cumpăr timbre filatelice

ă fontă colec ă
1,80 m, în stare de func

Vând obiecte vechi, 2 canistre
tablă 20 l, 30 lei, conducte instala
ăldură, dulap haine 3 u

ă frumoasă, foarte
bună la căru ă. Pre

ă 2 persoane, col

ă frigorifică Arctic,
stare perfectă. Pre

ă ora 18.
ând imprimantă Lexmark în

stare bună, DDR 250 MB, tv color
Everest stereo cu diagonala de 54
cm, cu telecomandă. Tel. 0737-
575779, 0741-633690.

ş 2 biciclete de
b

şi 39, 100 lei; televizor plasm

şin

şova stupi. Tel.
0768-542641. (RR)

Vând vac
şi/sau

vac

ş ciocan de lipit
electric pentru tinichigerie plus
dispozitiv de f

şi vom negocia pre

şi granule marmura) cu
plac

şi
machete maşini. Info şi oferte cu
foto pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com

Vând parchet fag uscat 26 mp,
10 €/mp şi sob

şi covor persan 4/3, 150 lei. Tel.
0720-001425.

şi, car cu ro

ţi, Mountain Bike aduse din
Germania; biciclet

ţel 3 luni, 3500 lei. Tel. 0720-
223297. (RR)

Vând urgent ma

ţel, 3500 lei

ţuit burlane, 500 lei
neg; 2 matriţe manuale de f

ţari, 150 lei/buc. Tel. 0255-
526862, 0732-344333. (RR)

Vând motor electric 5.5 kw,
turaţie 2880, 500 lei neg. Tel. 0744-
470337. (RR)

Vând mas -
ţi c

ţul de achiziţie a fost
peste 1500 lei, preţul meu este de
1250 lei negociabil. Cei interesaţi
vor primi poze ţul.
Tel. 0727-770580.

Vând aparat electronic pt. deter-
minare umiditate din cereale. Pt.
cunosc ţ 200 €. Tel. 0723-
289162.

Vând tablet

ţ 350 lei.
Tel. 0766-860854.

Monument funerar mozaic
(ciment

ţie, înalt
ţionare, 650

lei. Tel. 0724-465989.
Vând boiler electric 60 litri, 130

lei

ţii
c ţi
de lemn. Tel. 0355-882631.

Vând iap
ţ ţ 1700 lei neg.

Tel. 0767-291321.
Vând urgent canapea extensi-

bil ţar pentru
sufragerie extensibil, tv color. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Vând combin
ţ 550 lei. Tel.

0752-540086 dup
V

RE ŢA:
BOCŞA
CARANSEBEŞ

ORAVIŢA:

TOTAL JUDEŢ: 20

ŞI Vanzător: 1;

Asistent personal al persoane cu andicap grav: 8 Facturist: 2

Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor:
1 Operator la roboţi industriali: 5

Agent de securitate incintă: 1; Electrician in construcţii: 1;
Vânz tor: 1;

:
:

;

;

ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 01.08.2013

Vând pompe electrice alimen-
tare benzin

ţ 2200
lei. Tel. 0355-803325.

Vând Opel Vectra Vauxhall
combi 1,8 litri, an fabr. 1997, numere
Bulgaria, cutie automat

ţ
ţiune z

ă

ă/manuală,
comenzi pe volan, geamuri electrice
fa ă, butoane sport pentru depă

ăpadă, jante aliaj,
culoare vi

şi diesel, injectoare,
corpuri distribuitoare. Tel. 0744-
852658.

Vând voucher Rabla, pre

şiri
şi trac

şinie. Tel. 0748-022353,
0355-082861.

Transport persoane în Austria,
Italia ţuri de la 50 €.
La 4 c

Îngrijesc copii sau b
ţa.

Tel. 0355-804513. (RR)
Caut urgent loc de munc

ţii avantajoase osp

ţ

ţionate la faţa
locului cu matriţe proprii. Execut

ţionale zidite cu piatr

ţii sanitare,
electrice, mont

şi Germania. Pre

şi

şi fântâni tradi
şi c

şini de sp

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ătrâni;
primesc 2 eleve în gazdă, în Re

ă în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni, fac menaj la domiciliu sau la
firme. Tel. 0786-483218, 0355-
415185, 0747-468797. (RR)

Pensiunea Casa Ecologică din
Băile Herculane angajează în
condi ătar. Tel.
0745-654199.

Cu o experien ă de 15 ani în
domeniu, săpăm fântâni cu tuburi
din beton la diametru 1 m interior.
Tuburile sunt confec

ăm
ă

ămine pentru hidrofoare, din
beton. Tel. 0760-469540.

Angajăm personal: bucătar,
ajutor bucătar, spălătoreasă pentru
spă lă tor ie tex t i lă , munc i tor
necalificat. Tel. 0724-200028.

Reparăm ma ălat,
frigidere, cuptoare cu microunde,
expresoare, instala

ăm centrale termice,
zugrăveli, podele laminate. Tel.
0746-213516.

Vând la Anina Oltcit Club pentru
programul Rabla. Tel. 0729-876548,
0255-240038. (RR)

Vând în Re

ă,
jante aluminiu, înscris în România,
taxele la zi inclusiv taxa auto, 1300 €
neg. Tel. 0723-269619. (RR)

Vând în Re ă
Aprilia classic 125 cmc, 600 € neg;
plăcu ă fa ă marca Ferodo
noi pentru Mercedes Vito, Opel
Astra de 1.8

ă de
rezervă completă pentru Mercedes
Vito, cauciucul foarte bun, 200 lei; 4
jante tablă de Nissan Primera de 13

ă
pentru Logan, 150 lei; 2 cauciucuri
de vară 195x70x15 C, 60 lei/buc.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând în jud. Timi
ă,

culoare verde, numere de Germa
nia, TÜV 2014, proprietar, 1300 €; 4
ro ă 195x55x15, 100 €. Tel.
0256-234938, 0765-209448. (RR)

Vând în Boc

ă, an 2001, 3900 € neg.
Tel. 0744-423600, 0255-240618 ( )

Vând în Re
ă, 50 lei/buc; motocultor, 800 lei;

motoare de ATV noi, 1000 lei/buc;
biciclete vechi

ă rectificată de Dacia
1300, 120 lei; pompă hidraulică pt
direc

ă de direc

ă.
An de fabrica

ă. Tip berlină
cu 4 u

ă. Pre

ă, 125 cp, an 1997,
înmatriculat ro, a fost plătită taxa

ă, acte la zi, cli
matronic, servo direc

ă electrice, mp3, închi
dere central, folie geamuri omolo
gate, jante Al, consumabile schim
bate stare perfectă de func

ă, în 2012
adus în România, cauciucuri
iarnă+vară, stare foarte bună. Pre

ă Fiat Stilo, a.f.
2001, motor 1,6 euro 4, 104.600 km,

ă în garaj. pre

şi

şi

şi 2.0, Opel Safira,
BMW seria 5, 150 lei/set; portbagaje
auto biciclete, 60 lei/buc; roat

ş Peugeot 306
HDI Break, an 2001, stare f. bun

şa tichet Rabla,
2500 lei neg. Tel. 0751-032210 (RR)

Vând la Anina Golf 4 diesel,
stare f. bun

şi

şi noi, 200-800 lei;
toate sunt aduse din Germania. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând la Anina pistoane pentru
U550, 150 lei; manometre de bord
pentru Fiat 445, 5 lei/buc; set motor
U650, 500 lei neg; bra

şi. IPT şi asigurare pe anul în
curs valabi l

şi
nu a fost recuperat

şabil. Tel.0737-404841
Vând Opel Corsa, an fabrica

şii. Tel. 0742-
383876.

Vând Mazda M13, a.f. 1997, 1,6
l. Tel. 0768-568278.

Vând maşin

ţa Golf 3, euro 3, an
1996, motor 1.6 benzinar, radio
casetofon, geamuri electrice, turel

ţa motociclet

ţe de frân ţ

ţoli, 200 lei/set; cauciuc nou de var

-

ţi de var

rr
ţa cauciucuri de

var

ţ superior cu
pivot nou, pentru Dacia 1300, 150
lei; planetar

.
ţie la Fiat 445, 200 lei. Tel.

0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând caset ţie Golf 4,

150 €. Tel. 0744-470337. (RR)
Vând Matiz în stare impecabil

ţie 2003. Doar 15.000
km rulaţi doar pe asfalt. Ţinut în
garaj. Culoare albastr

ţ 1800 €
negociabil. Tel. 0723-335372.

Vând Vw Golf 4, an 2001, înscris
în martie 2007, motor 1.4, km reali
140.000, preţ 2500 €. Tel. 0745-
391925.

Vând sau schimb, Audi A4 motor
1,8 benzin

ţie abs oglinzi,
geamuri, trap

ţionare
aspect irepro

ţie
1998, culoare verde, capacitatea
motorului 973, benzin

ţ
1200 €. Tel. 0731-361322.

Vând Ford Fiesta, an fabricaţie
1997, euro 2, se mai poate lua un
rând de numere ro

ţinut ţ 3.200 € neg. Tel.
0745-974507, 0355-427855.

-

-
-
-

Vând voucher program Rabla.
Tel. 0355-803325.

Vând voucher, 500 € neg. Tel.
0730-977713. (RR)

Vând în Re ţa Opel Agila, an
2002, motor 1000 cmc ecotec,
injecţie total

ţie pe lanţ, 5 u
-

ţoli cu 4 prezoane pentru Ford, Vw

ţa tractor Massey
Ferguson, 2500 € neg. Tel. 0767-
679777. (RR)

Vând la Boc

ţin circulat
ţie,

1200 € neg. Tel. 0752-344323. (RR)
Vând în Re ţa voucher

programul Rabla, 2000 lei; Logan
Cameleon de 1.6, benzinar, an
2005, puţin folosit, 2000 € neg. Tel.
0757-372660, 0722-688244. (RR)

Vând la Sacu scuter Honda Bali,
motor de 49, 300 € neg. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând în Re ţa Renault din1998
diesel, 2499 cmc, pentru piese, 500
€ neg, Tel. 0720-289279. (RR)

Vând în Oraviţa Seat Ibiza, 1.2
injecţie, 2 u entru

ţa microbuz
Renault Master, an 2001, perfect

ţionare, 4000 € neg;
dezmembrez Renault Twingo, an
2001, preţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu 15, 16, 17 ţoli, 550
lei/set. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Vând în Doclin combin

ţ

şi

şi, consum
foarte mic, cauciucuri noi, înmatri
culat recent în România, acte la zi,
proprietar, 2000 €; 4 jante tabl

şi
altele, toate cu 200 lei; huse cu tije
pentru portbagaj spate la Astra
break model 1992-97. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând în G

şi

şa coviltir de Dacia
Papuc 2 persoane pentru acoperiş
la maşin

şa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzin

ş i

şi

şi, culoare roşie, p
piese, 400 € neg. Tel. 0764-776868.

Vând Golf 2 an 1991, diesel,
stare impecabil

şi

şin

şi
înc

ă, servo total, ABS,
ESP, dublu airbag, oglinzi electrice,
distribu

ă 13

ătaia bicicletă de
damă adusă din Italia, 150 lei. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)

Vând la Lupac motocositoare
Carpatina, 550 €. Tel. Tel. 0764-
654307. (RR)

Vând la Brebu moped înscris în
2010, 4 viteze, schimbător la picior,
1500 lei. Tel. 0726-618169. (RR)

Vând jante pe 15 originale
pentru Opel, impecabile, 180 € neg.
Tel. 0742-162726. (RR)

Vând la Re

ă, 100 € neg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând la Boc

ă, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP
valabilă până în 2015, asigurare,
rovinieta 1 an, pu ă în
România, schimbat tot la direc

ă, plus piese de
schimb. Tel. 0740-068548. (RR)

Vând la Re
ă

stare de func

ă Massey
Ferguson 2.5m masa, 4000 € neg;
anvelope 9x5 R44, 600x65 R34,
pentru tractor. Tel. 0749-247879,
0255-527098, preferabil seara (RR)

Vând ATV pentru copii, 300 lei;
motocicletă cu acumulator, 120 lei;
ma ă cu pedale, bicicletă,
trotinetă, rotobil, scaun de servit
masa pentru copii, haine

ăl ăminte copii, stare foarte
bună. Tel. 0724-181665. (RR)
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ANUNŢ
Liceul „Mathias Hammer” Anina, anunţ

ţii de înv ţ
ţiilor de participare

-

-

ă organizarea
concursului privind ocuparea unui post vacant de secretar-

ă ă ământ.
Consultarea condi

ă la data de 15.08.2013.
Probele de concurs constau în:
probă scrisă;
interviu.
Concursul va avea loc în data de 09.09.2013, orele 08.00, la

sediul Liceului „Mathias Hammer”Anina str. M. Sadoveanu nr. 1.

şef în
cadrul unit

şi a bibliografiei şi
depunerea documentelor necesare înscrierii se pot face la
secretariatul Liceului „Mathias Hammer” Anina str. M.
Sadoveanu nr.1 pân

�

�

S.C. COMAT RE I A inchiriaz spa ii comerciale
inclusiv pentru depozite de lemne.

Pentru informa ii contacta i la tele 0729-882662.

Ş Ţ ţ

ţ ţ fon

ă

Vând ma ţşinu şie, Audi,
pentru copii. Tel. 0729-115691.

ă ro

V â n d p ă l i n c ă d e Z a l ă u
(Moigrad). Tel. 0745-391600.



Sinteza cuprinde principalele tendinţe
ţii ale fenomenului drogurilor în

România, înregistrate în anul 2012. Din
cauza decal

ţional privind situaţia
drogurilor din România din 2013, care va fi
lansat în a doua jum

ţ

ţele medicale,
acestea sunt de natur

Observat

ţilor:
La nivel naţional, 31% din totalul

cazurilor noi depistate cu HIV în 2012 pen-
tru toate categoriile de risc provin din rândul
consumatorilor de droguri injectabile.

În rândul persoanelor admise la
tratament, o cre

ţei HIV. Prevalenţ ţiei HVC
de 82,4% (faţ

ţ
ţ
ţie. Pentru infecţia HVB, se

remarc ţei în
rândul persoanelor admise la tratament: de
la 15,0% în 2011, la 24,5% în 2012.

De

ţie reprezint

ţial tanatogenerator direct mai
sc

ţinere a indicatorilor specifici -
infracţionalitatea la regimul drogurilor

ţa drogurilor - la nivelurile stabilite în
anul anterior.

Astfel, cantitatea total
ţ

ţiuni la regimul drogurilor cunoa

ţia de cauzalitate care exist

Consumul de SNPP ţele
sale asupra s ţii

Admitere la tratament: cele mai multe
dintre cazurile noi admise la tratament în
anul 2012 s-au prezentat pentru consumul
de SNPP (34,2%) De asemenea, acestea
sunt menţionate cel mai frecvent

Din totalul cazurilor de urgenţ

ţe noi cu propriet ţi
psihoactive. În ceea ce prive

ţiei tinere c
ţe cu statut juridic incert, cu potenţ

ţional risc de deteriorare somato-
psihic

În cursul anului 2012, s-a înregistrat o
sc ţilor de
SNPP confiscate (1,5 Kg), faţ

ţelor/ produselor noi cu efecte
psihoactive, d ţii nr.5/1194
din 18.02.2011, - punerii în aplicare a
prevederilor Legii nr.194/2011 privind
combaterea operaţiunilor cu produse
susceptibile de a avea efecte psihoactive,
altele decât cele prev

Similar majorit ţii ţ

ţiei persoanelor care au
solicitat tratament pentru canabis ca drog
principal: de la 8,2% la 11,2%, pe fondul
cre

ţelor medicale generate
de consumul de droguri, canabisul a fost
menţionat în 16,2% dintre cazuri, fiind,
dup

ţelor medicale
cauzate.

În privinţa deceselor asociate consu-
mului de droguri, canabisul a fost depistat
în 3 dintre cazurile de deces înregistrate

Distribuţia urgenţelor medicale cauzate
de consumul de droguri ilicite, în funcţie de
tipul substanţei raportate (consum exclusiv
sau policonsum), 2012

Canabisul continu

ţional, totalizând peste 80% din
cantitatea total

ţie cu anul 2011.

Admitere la tratament: datele indic
ţa înregistrat

ţionat ca drog principal heroina, iar
31,7% SNPP.

Schimbarea de tendinţ
ţioneaz

ţe medicale: doar 9,4% din
urgenţele medicale cauzate de consumul
de droguri, au menţionat consum de
heroin

ţie cu alte substanţe psihoactive.
Decese: se remarc ţinere la un

nivel sc

ţ

Comparativ cu anul anterior are loc o
cre ţii de
heroin

ţ

ţa unor capturi de
dimensiuni mici (în medie 0,21 kg/ captur

ţei observate la nivel european.

Interesul consumatorilor de droguri din
România pentru cocain

ţ ţ

ţelor medicale raportate
ca urmare a acestui tip de consum este de
asemenea sc

ţ

În privinţa cocainei consumate în
România, aceasta provine din Venezuela,
Spania, Italia

ţional pe ruta Peru - Olanda/
Italia - Spania - Franţa - Austria - Ungaria.
Cocaina înregistreaz ţ
de achiziţie de pe piaţa drogurilor din ţara
noastr

ţ

ţie cu anul 2011 (54,703 kg faţ

To a t e a c e s t e r e z u l t a t e s u n t
consecinţele pe de o parte ale reconfirm

ţiei Naţionale Antidrog în calitatea sa
de coordonator naţional al luptei antidrog,
începând cu iunie 2011, dar

ţionale ţia vizibil
ţii civile relev

ţional

ţiile de acţiune
asumate de toate instituţiile implicate în
reducerea amplorii fenomenului drogurilor
la nivel naţional.

Strategia va fi implementat

ţii, ordinii
ţei publice. În acest sens, planurile

de acţiune aferente strategiei detaliaz
ţiile

din domeniul reducerii cererii

şi
evolu

şi prezentate în
aceast

şi
se înregistreaz şteri uşoare fa

şi pentru urgen

şitul anului 2011,
epidemia HIV în rândul consumatorilor de
droguri injectabile provoac

ştere de aproape 3 ori a
prevalen

ştere brusc

şi uşor crescut, num

şi num

şi
pia

şte o creştere semnificativ

şte o
uşoar ştere, ca şi cel al persoanelor
trimise în judecat

şi oferta de droguri.

şi consecin

şi de c

şte decesele
asociate consumului de droguri, se
înregistreaz

şi anul 2011 (4,96
kg). Aceste rezultate se datoreaz

şi consumului
substan

şi în România cel
mai consumat drog. În 2012 are loc o
creştere a propor

şterii ponderii cazurilor noi: de la 10,9%
la 18,1%.

În rândul urgen

şi opiacee, al treilea tip de drog
ca şi pondere a urgen

şi 27,263 kg
rezin şiş).

Se înregistreaz

şi de o creştere considerabil
şi culturi autohtone de

canabis identificate: 48 de culturi ilicite de
canabis şi au fost capturate 3.125 de plante
de canabis.

Atât num şi cel al
culturilor fiind de peste 3 ori mai mare, în
compara

ştere de aproape 4 ori a cantit

şi în
cazul României dovezi ale reducerii
consumului şi ofertei de heroin

şi Olanda, ajungând pe
teritoriul na

şi num ştere
(85 capturi, fa

şi ale m
şi

organizatoric în perioada imediat
urm

şi reac

şi coerent

şi specifice pe direc

şi
siguran

şi
stabilesc concret m şi interven

şi ofertei
drogurilor, pornind de la o abordare
coerent şi eficient

ării termenului de raportare, o
parte din datele furnizate de parteneri nu au
putut fi colectate, analizate

ă lucrare. Acestea vor fi însă incluse
în Raportul Na

ătate a acestui an De
ă cre ă de

anul anterior, atât pentru admiterile la
tratament, cât

ă să indice o
continuare a caracteristicilor fenomenului
la nivelurile observate în anul anterior.

ă la sfâr

ă în continuare
îngrijorarea autorită

ă infec
ă de 68,5% în 2011) plasează

România în rândul ărilor europene cu o
prevalen ă foarte crescută pentru acest tip
de infec

ă o cre ă a prevalen

ărul cazurilor de
deces asociate consumului de droguri este
încă sub nivelul anilor 2007-2010.

S-au schimbat doar cauzele deceselor,
nu ărul acestora.

Această evolu ă expresia
elocventă a schimbării tiparelor de consum,
mai ales “substituirea” drogurilor consa-
crate - heroină în special - cu SNPP, care au
un poten

ăzut. Se înregistrează în continuare un
număr mult crescut de decese indirecte,
tocmai ca o confirmare suplimentară a
celor prezentate în cazul indicatorilor
anteriori. În planul ofertei de droguri, are loc
o men

ă capturată
cunoa ă fa ă de
anul anterior.

Numărul persoanelor cercetate pentru
infrac

ă cre
ă. Datele confirmă încă o

dată rela ă, în
general, între cererea

ănătă

ătre
persoanele admise la tratament în anul
2012 pentru policonsum (23,7%).

ă
medicale atribuite consumului de droguri
ilicite în anul 2012, în 67,7% dintre cazuri s-
a raportat consum (exclusiv sau
policonsum) de substan ă

ă un fenomen de recrutare a
popula ătre consumul de
substan ă
limitată de inducere de supradoze, dar un
un excep

ă accelerată.

ădere semnificativă a cantită
ă de cele din

anul 2010 (125,14 kg)
ă -

continuării Programului de măsuri pentru
combaterea comercializării

ăunătoare sănătă

ăzute de acte
normative în vigoare.

ă ărilor europene,
canabisul continuă să fie

ă SNPP

ă să reprezinte cel
mai confiscat tip de drog pe teritoriul
na

ă de droguri confiscate:
362,349 kg canabis, din care 335,086 kg
iarbă de canabis (marijuana)

ă de canabis (ha
ă un număr impresio-

nant de capturi înregistrate (1754 capturi),
cât ă a
numărului de plante

ărul plantelor, cât

ă o
revenire la tendin ă în anii
anteriori - cea mai mare pondere: 34,8%
din totalul admiterilor la tratament au
men

ă este datorată
în special recidivelor care men ă ca
drog principal heroina (49% din totalul
recidivelor admise la tratament în 2012).

Urgen

ă (exclusiv sau policonsum). În 63%
dintre acestea heroina a fost utilizată în
combina

ă o men
ăzut a numărului deceselor în care

a fost depistată heroina (2 cazuri în 2012,
fa ă de un caz în 2011).

ă
ă capturată, dimensiunea totală a

capturilor (45,22 kg) continuă să se situeze
la un nivel scăzut fa ă de maximul istoric
atins în anul 2008 (385,23 Kg). Pe de altă
parte, numărul mare de capturi raportate
(215) indică prezen

ă).
Aceste rezultate pot reprezenta

ă, similar

tendin

ă este în continuare
foarte scăzut. Cererea de tratament este
redusă pentru un astfel de consum - doar
1,2% din totalul persoanelor admise la
tratament în 2012 au solicitat servicii de
asisten ă pentru consum de cocaină, fa ă
de 1,1% cât s-a înregistrat în anul anterior.

Numărul urgen

ăzut: doar 3,1% din totalul
cazurilor de urgen ă determinate de
consumul de droguri ilicite. În niciun caz de
deces asociat consumului de droguri, nu a
fost depistată cocaina.

ă cel mai ridicat pre

ă.
De ărul de capturi este în cre

ă de 73 realizate în anul
2011), cantitatea de cocaină capturată în
2012 este de circa 3 ori mai mică în
compara ă de
161,039 Kg în 2011).

ării
Agen

ăsurilor
întreprinse atât în plan legislativ, cât

ătoare. De asemenea, programele
interinstu ă a
societă ă o abordare
sistematică ă a problematicii.

Strategia Na ă Antidrog pentru
p e r i o a d a 2 0 1 3 - 2 0 2 0 , d o c u m e n t
programatic care înglobează obiectivele
generale

ă în intervalul
2013-2020, care corespunde perioadei de
implementare a noii Strategii a Uniunii
Europene în domeniul drogurilor.

Obiectivele specifice propuse sunt de
natură a genera până în anul 2020 un
impact favorabil asupra sănătă

ă
ăsurile

ă ă
.

Tendin

ă

Consumul de SNPP
ănătă

Disponibilitatea SNPP pe pia

C o n s u m u l d e c a n a b i s
ănătă

ă
ănătă

Disponibilitatea heroinei pe pia

ă
ănătă

Disponibilitatea cocainei pe pia

Răspunsul la problema drogurilor

Răspunsul în plan institu

Politicile privind drogurile

ţe ţii - consum de
droguri

ţe noi cu propriet ţi
psihoactive

ţele
sale asupra s ţii

ţa
drogurilor

ţele sale asupra s ţii

Disponibilitatea canabisului pe piaţa
drogurilor

ţele
sale asupra s ţii

ţa
drogurilor

C o n s u m u l d e c o c a i n
ţele sale asupra s ţii

ţa
drogurilor

ţional

şi evolu

Substan

şi consecin

ş i
consecin

Consumul de heroin şi consecin

ş i
consecin

Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Caraş-Severin

67.7

16.3

9.4
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Situaţia drogurilor în România în anul 2012

Distribu ia urgen elor medicale cauzate de consumul de droguri
ilicite, în func ie de tipul substan ei raportate (consum exclusiv sau
policonsum), 2012:
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