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Turismul şi câinii
Cum se împacă turismul cu câinii? Minunat, vor răspunde imediat
posesorii de câini de agrement, pe care aceşti adevăraţi prieteni îi
însoţesc în vilegiatură, aducându-şi contribuţia lor efectivă şi afectivă la
plăcerile orelor şi zilelor de odihnă. Alţii, care nu au câini, vor da din
umeri, nu-i treaba lor, uite, dom’le, lumea nu-şi vede capul de necazuri,
de câini ne arde nouă? Ori chiar de turism ne arde nouă? (Sunt şi din
aceştia, nu credeţi? Ce turism, avem alte treburi…). Ce este limpede
este că în judeţul nostru, unde industria şi agricultura sunt… cum sunt,
turismul reprezintă un potenţial economic şi social cu totul remarcabil.
Faptul este evident cu ochiul liber, dar a fost evidenţiat şi în analize de
eficienţă zonală, efectuate de firme occidentale, deci fără părtinire şi
mistificări (în cadrul programului PHARE, bunăoară). În CaraşSeverin, turismul este departe de a fi practicat la cote de calitate şi
eficienţă moderne, din multe motive. Suntem siguri că ele se găsesc
permanent în atenţia specialiştilor în turism şi prognoze de perspectivă
lungă. Nu vom reaminti necazurile cu raportul dintre preţuri şi ofertă,
confort, servicii… Însă una din probleme este, totuşi, cea a… câinilor.
Nu demult am pornit-o, ca orice adept al tradiţiilor reşiţene, cu
piciorul pe dealuri la cules mure, impresii din natură şi, eventual,
ciuperci (n.b. - am o cărţulie de ciuperci în tăşcuţă şi nu iau decât ce
cunosc sigur). S-a nimerit de astă dată să pornim pe dealurile de
deasupra Gărânei, eram numai doi - un bărbat şi o femeie - era ceaţă şi
burniţă, deci nu intenţionam să umblăm mai mult de două-trei ore.
Natura e frumoasă şi pe ploaie. Urmam un drum de care la liziera
pădurii, pentru orientare, ceaţa fiind destul de deasă. Deja ne gândeam
să o cotim de întoarcere, când dintr-o rarişte dinspre deal se repede la
noi un dulău lăţos şi furios, cu zgomot mare. Apoi - cum era de aşteptat încă unul şi imediat încă doi. De-a lungul anilor am fost atacat de multe
ori de câini de stână, dar aşa ceva mai rar. Aceştia erau evident puşi pe
rupte şi cu greu - răcnind la ei şi ţinându-le în faţă nişte ciomege
improvizate, retrăgându-ne mereu tactic - am reuşit să ne desprindem
de haită, după câteva sute de metri la limita contactului direct cu colţii
lor, îmbăloşaţi de furie şi hămăituri. Nu vedeam în ceaţă ciobanul, dar îl
auzeam fluierând comanda de atac câinilor. Şi unii şi alţii erau de bună
seamă “meseriaşi”, posibilitatea de confuzie fiind exclusă; adică pentru
ei era limpede că au de a face cu nişte umblăreţi nevinovaţi, pe seama
cărora să se antreneze haita şi să se distreze ciobanii (la lup şi la hoţ se
procedează altfel, se cunoaşte şi după lătratul câinilor; există şi
expresia “bat câinii a om”). Cu ocazia asta am pierdut drumul de care
pe care-l aveam ca reper, apoi tot evitând alte turme în ceaţă, după auz,
nu ne-am mai reorientat şi am intrat în nişte râpe neumblate care ne-ar
fi condus spre… Slatina-Timiş. Cu greu, după mai multe ore de tropăit
prin văioage, fără haine de schimb şi provizii, a dat Domnul de s-au
ridicat norii şi am zărit peste două văi o păşune pe un deal înalt,
deasupra Brebului Nou, peste care - după alte ore - ne-am putut
retrage la gazdele noastre. Excursia noastră de două-trei ore devenise
o expediţie de peste opt ore, având însă şi ceva noroc. Dacă ceaţa ar fi
persistat (uneori la munte nu se împrăştie zile întregi), am fi mers tot la
vale, fără cele trebuitoare la noi, poate chiar am fi înnoptat în hăţiş, ori
mai bine în copac, căci nu ştii când apare o scroafă de mistreţ cu
godaci, ştiut fiind că una ca asta rupe tot, în apărarea puilor. Amicii
noştri care ne-au găzduit, îngrijoraţi, începuseră să ne caute prin zonă,
făcând ture cu maşina între Gărâna, Prislop şi Trei Ape - Brebu Nou.
Aceasta, pasă-mi-te, s-a aflat şi între ciobani, care de bună seamă mai
aflaseră şi de la ai lor despre micul eveniment dinainte de amiază.
Astfel ne-am explicat excesiva bunăvoinţă cu care ne-au întâmpinat
doi dintre ei, care erau cu o turmă în preajma drumului nostru de
întoarcere. Nici nu-i întrebasem de sănătate, dar acum era senin, totul

Editorial

Dan Popoviciu

Nu ştiu exact de câte zile tot dezbatem problema
câinilor vagabonzi din ţară şi a aurului din Ardeal. Cred că
profesioniştii în cele ale manipulării trebuie să fi primit nişte
prime grase de tot. Le-a ieşit din nou, ca la carte! Te mai uiţi
că ai făcut ţăndări infrastructura fiscală, împărţind-o pe
regiuni, în timp ce regionalizarea nici vorbă să fie pusă pe
tapet? Mai ai ochi să vezi uzina din Reşiţa printre mormane
de câini eutanasiaţi şi munţi de aur? Mai ai timp să te întrebi
de ce copilul tău respiră dioxinele de la haldina de gunoi?
şamd. Nu mai avem timp de nimic. Belim ochii, ca proştii, la
toţi neaveniţii ce vin să ne explice de ce este creştineşte să
adopţi un câine şi de ce eşti frate cu Iuda dacă accepţi să
se scoată aurul de la Roşia Montană. Parcă suntem
nebuni! Dar, nu! Nu suntem nebuni, suntem într-o groapă a
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Primăria Reşiţa

era la vedere, alta era şi atitudinea faţă de turişti; în mod normal, nu
existau motive să fie atât de zâmbăreţi şi vorbăreţi, la vederea unei
perechi de drumeţi necunoscuţi şi cam uzi şi osteniţi… Desigur, au ei
treburile lor şi poate nu le convine să le umble turiştii prin păşuni, mai
ştii de cine se feresc? Or fi supăraţi pe stat (nu pe sat), care nu le
achiziţionează lâna şi se răzbună pe turişti; o fi simplă agresivitate,
ţinând de resorturi ale necivilizaţiei (aici, trebuie să spunem, au şi
turiştii noştri încă multe defecte de comportament în mijlocul naturii).
Poate or fi şi alte explicaţii, ori toate la un loc. De precizat este că prin
turişti aici înţelegem adevăraţii iubitori de natură, cu mai puţini bani, iar
nu prosperi clienţi ai staţiunilor cu localuri exclusive, mai mult oameni
de afaceri, consumatori de la whisky în sus şi care plătesc cam orice
preţuri; dintr-aceştia niciodată n-or să fie prea mulţi.
Revenind însă la câini, ne aducem aminte că în urmă cu câteva
decenii câinii ciobăneşti trebuiau să poarte jujeu la gât. Oare nu mai
există această reglementare legală? Sau există, dar nu se respectă, la
fel ca multe alte reglementări. Jujeul le-ar mai reduce din avântul
agresiv, căci ziua-n amiaza mare nu mişună lupii şi furii. Cunoscutul
prieten al câinilor (şi specialist în jocul de bridge) Coriolan Neamţu ia
apărarea acestui preţios prieten şi auxiliar al omului, scriind într-o carte
a sa că anunţul “Atenţie, câine rău!” ne dă mai ales o bună informaţie
asupra omului. În fond, orice fiinţă cât de cât inteligentă este bună sau
rea, după cum a fost educată. Nişte cunoştinţe îmi povesteau că au fost
atacaţi de câini în zona Semenicului, cu ani în urmă, dar au reuşit să-i
liniştească, apoi chiar să-i facă prietenoşi. După un timp a apărut
ciobanul, care şi-a ciomăgit câinii la sânge, zicând că nu le dă de
mâncare ca să se joace cu trecătorii. Cu greu au reuşit să-l oprească să
schilodească bietele animale. O fi bine, o fi rău, judecaţi şi
dumneavoastră. Fiecare îşi face legea lui, cu forţa, ca în ţara nimănui?
Dacă o ţinem tot aşa…
Adică ce vreau să spun: e grea meseria de cioban, dar în preţul
brânzei din piaţă, de 4000 lei/kg, este şi ceva din necazul turiştilor. Iar
natura la noi este atât de frumoasă, încât merită să ai şi necazuri. Să te
mai rătăceşti, să te prindă ploaia, să nu găseşti cazare sau loc de cort
sau, iată, să fii vânat (“zogonit”) cu câinii. Aşteptăm ca tot omul vremuri
mai bune, căci omul e sub vremi, nu vremile sub om.
Publicat iniţial în „Timpul” Reşiţa, nr. 186/20 septembrie 1995. în
actualul scandal legat de câini, ne întrebăm dacă s-a schimbat ceva în
mentalitatea apărătorilor „bietelor animale”.
Anton Georgescu
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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Fără nume
marianelor în ceea ce priveşte educaţia. Spune-i unuia
care n- a avut de a face în viaţa lui cu un telefon mobil că
eşti vrăjitorul din Oz şi va auzi voci din toată lumea. Te va
crede pe loc şi te va venera ca pe un zeu. Despre ce vreau
să scriu? Despre fantasticele tehnici de manipulare puse
în practică de păpuşarii politicienilor ce ne fac viaţa un
calvar. Nu mai spun că formularea corectă ar fi politicienii
pe care i-am ales pentru a ne reprezenta interesele. E ceva
de SF. Şi nu mă refer la Sorin Frunzăverde, cel care a fost
arătat cu degetul de un ministru ce nu ar fi fost ministru
dacă SF nu ar fi transferat strunga PDL pe păşunile PNLului.
Aşa am ajuns la cea de a doua sau a treia mare
manipulare. Se sparge USL! Aiurea! Ce, ne apucăm acum,

în an preelectoral de a ne împărţi din nou sinecurile? Ăla,
pesedistul, să nu mai fie şef la direcţia peştilor migratori?
Sau penelistul fără specialităţi sau măcar un mic
rezidenţiat să nu mai fie şef la ambulanţă? Să renunţăm
aşa, că vrea prostimea sau ai lui obama sau ai lui puţin la
toate bunătăţile ţărişoarei pe care o sugem de toate ţâţele?
Hai să fim serioşi. Politicienii noştri cei de toată ziua nu vor
renunţa la baroniadă şi nici la statutul de extratereştri. Sau
măcar de Ramses că de ăsta ştiu sărăntocii de intelectuali
care fac pe nebunii prin pieţele oraşelor patriei pentru nişte
chestii cărora le spun principii. Tâmpiţii de ei, habar n-au că
principiile sunt schimbătoare şi, chiar dacă nu s-ar
schimba, li se aplică doar lor, pârliţilor şi nicidecum
aristocraţiei politicianiste din România.

5 949994 960103

Primăria Reşiţa ne informează
Primăria Municipiului Reşiţa deţine un adăpost
pentru câinii fără stăpân, situat pe Strada Lupacului
f.n., cu o capacitate de 350 de locuri.
În luna ianuarie 2013, prin H.C.L. Nr.
31/29.01.2013 s-a aprobat de către Consiliul Local
un protocol de colaborare între Serviciul Public
“Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea
Patrimoniului Consiliului Local - Serviciul de Iluminat
Public şi Deszăpezire” şi asociaţia elveţiană WINGS
OF CARE (WIOCA) având ca obiectiv protecţia şi
gestionarea câinilor fără stăpân. În cadrul acestui
protocol, au fost executate lucrări de modernizare şi
extindere a padocului (dotarea cabinetului veterinar
cu aparatură modernă pentru intervenţii chirurgicale,
tratamente) alături de desfăşurarea unor acţiuni de
responsabilizare socială (campanii de adopţie). De
asemenea, au fost stabilite obligaţii clare pentru
ambele părţi referitor la contribuţiile financiare
pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.
La Atelierul Gestionarea câinilor fără stăpân îşi
desfăşoară activitatea şase angajaţi. Programul de
lucru este stabilit de către Serviciul Gospodărie
Urbană şi Mediu pe baza constatărilor din teren şi a
reclamaţiilor cetăţenilor. Activitatea de capturare se
desfăşoară pe două schimburi.
Ţinând cont de numărul mare de câini fără
stăpân, autoritatea publică locală are în vedere
extinderea padocului precum şi o eventuală
repunere în funcţiune a adăpostului de la Minda,
dacă situaţia o impune.
Sterilizarea câinilor fără stăpân reprezintă o
prioritate pentru autoritatea publică locală. Până în
prezent au fost sterilizaţi 50 de câini.
În vederea stopării înmulţirii câinilor fără stăpân
pe raza municipiului Reşiţa, facem un apel la
cetăţeni să sesizeze autorităţile, în cazul în care
observă persoane care abandonează câini pe raza
municipiului, la numerele de telefon: 0735 450 985
(Serviciul Public “Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local - Serviciul
de Iluminat Public şi Deszăpezire”) sau 0255 221
964 (Compartiment Relaţii cu publicul şi informare
cetăţeni).
Serviciul Public “Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul
de Iluminat Public şi Deszăpezire” administrează
atelierul de gestionare a câinilor fără stăpân. În
cadrul acestui atelier îşi desfăşoară activitatea şase
angajaţi la padocul de pe strada Lupacului.
Programul de lucru pentru capturarea câinilor este
repartizat în două schimburi.

În anii 2012-2013 la padocul de pe strada
Lupacului s-au efectuat mai multe lucrări dintre care
amintim:
l realizarea unei platforme betonate - 90 mp;
l confecţionarea de boxe (structură metalică) - 40
de bucăţi;
l executarea unei rigole betonate - 25 de metri
liniari;
l renovarea şi amenajarea cabinetului veterinar 16 mp şi a biroului - 20 mp;
l refacerea şarpantelor deteriorate - 500 mp;
l schimbarea instalaţiei electrice şi sanitare;
l refacerea reţelei de canalizare - 70 de metri liniari
şi amenajarea unei fose septice - 9 mp;
l împrejmuirea padocului cu stâlpi metalici şi plasă
- 265 de metri liniari;
l efectuarea de tencuieli şi zugrăveli la corpurile de
clădire existente - 30 mp;
l refacerea drumului de acces spre padoc cu asfalt
frezat şi zgură.
Costurile totale pentru aceste lucrări se ridică la
suma de 99.338 de lei şi sunt cuprinse în bugetul
Consiliului Local.
În luna ianuarie 2013, prin HCL nr. 31/29.01.2013
s-a aprobat de către Consiliul Local un protocol de
colaborare între Serviciul Public “Direcţia pentru
Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local, Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” şi
asociaţia “Wings of Care” din Elveţia (WIOCA)
având ca obiectiv protecţia şi gestionarea câinilor
fără stăpân.
Costurile totale pe lună pentru administrarea
padocului sunt de 29.333,81 de lei iar defalcat
reprezintă:
l salariile angajaţilor şi contribuţiile sociale 8.989,00 lei;
l medicamente (tranchilizante) - 2.000,56 lei;
l hrană uscată - 7.200,00 lei;
l tărâţe - 1.581,02 lei;
l utilităţi (apă, curent electric etc.) - 1.089,20 lei;
l transport capturare câini - 8.476,05 lei.
La nivelul padocului sunt 350 de câini iar
întreţinerea unui câine pe lună este de 83,81 lei,
respectiv 2,79 de lei pe zi.
Serviciul Public “Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul
de Iluminat Public şi Deszăpezire” are un contract
pentru consultaţie, tratament şi eutanasiere cu
Cabinet veterinar Sinculeţ S.R.L şi un contract
pentru incinerarea cadavrelor cu S.C. PRO AIR
CLEAN ECOLOGIC S.A.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului
Reşiţa

Colegiul Prefectural
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin
organizează joi, 19 septembrie a.c., ora 11,00, la
sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I,
şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu
următoarea tematică:
1. Prezentarea principalelor prevederi ale Legii
nr.154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor
de comunicaţii electronice.
2. Informare privind asigurarea trasabilităţii
rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de
măsurare, în perioada 01.01. - 31.08.2013
3. Raport privind stadiul de realizare a acţiunilor
de control şi creşterea aportului Gărzii Financiare,

Anunturi
,
Imobiliare
Vând pădure cu teren 7 ha sau
lemne pe picior, în Arşi ţa şi
Berzaviţa Clocotici. Tel. 0355405811, între orele 19-21.
Schimb/vând casă în Dognecea, cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare, hidrofor, teracotă,
gresie, faianţă, uşă metalică, 67 mp
locuibil, 210 mp grădină. Preţ
18.000 € sau schimb cu garsonieră
cu balcon Luncă. Tel. 0255-236325.
Văliug, vând casă 3 camere,
bucătărie, terasă mobilate, grădină
cu pomi, apă, canalizare, teren 495
mp. Preţ 48.000 € neg. 10 minute de
baraj şi teleferic. Tel. 0733-405991.
Închiriez apartament cu o
cameră. Tel. 0742-942748.
Vând apartament 4 camere pe
str. Făgăraşului, total îmbunătăţit,
zonă foarte bună. Tel. 0736-526005.
Vând teren cu proiect de
construcţie, zidul de sprijin făcut, str.
Cimitirului 8. Tel. 0736-526005.
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Secţia Judeţului Caraş-Severin în descoperirea şi
combaterea evaziunii fiscale, în perioada 01.01. 31.08.2013.
4. Informare privind activitatea desfăşurată de
către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Caraş-Severin, în perioada 01.01. 31.08.2013.
5. Informare privind programul de investiţii în anul
2013. Stadiul lucrărilor executate şi în curs de
execuţie din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă
Banat, Sistemul de Gospodărire a Apelor CaraşSeverin.
6. Diverse.
Biroul de presă

Anunturi
,

Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, balcon, decomandat, debara intrare, cu mobilă cu tot
în el, locuibil. Preţ 28.000 € neg. Tel.
0727-478953.
Vând în Reşiţa casă cu 2 băi, 3
camere, 2 bucătării, grădină. Preţ
28.000 € neg. Tel. 0727-478953.
Vând în Reşiţa, Moroasa, apartament 3 camere, bine întreţinut,
centrală, izolaţie termică, 30.000 €
neg. Tel. 0726-994547. (RR)
Vând în Re şi ţa, Moroasa,
apartament la casă, compus din 4
camere. Tel. 0785-923329. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 2
camere, zona Luncă, lângă Poliţie,
cu îmbunătăţiri, 19.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (RR)
Vând în Reşiţa, Govândari,
Calea Caransebeşului, apartament
confort 1, 3 camere decomandate,
gresie, faianţă, podele laminate,
termopane, centrală, izola ţie
interioară, uşile schimbate, renovat
recent, 34.000 € neg. Tel. 0729137654, 0255-222550. (RR)
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Vând în Reşiţa 2 garsoniere, pe
Aleea Albăstrelelor respectiv str.
Constructorilor, cu îmbunătăţiri,
12.000 € neg. Tel. 0749-973588. (rr)
Vând în Oţelu Roşu pe str.
Libertăţii, apartament 2 camere,
îmbunătăţit, etaj 2. Tel. 0355417177, 0755-952427. (RR)
Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat şi utilat, parter, 50.000 € neg
sau schimb cu apartament sau casă
în Caransebeş. Tel. 0722-551615.
Vând apartament 3 camere 88
mp, zona centru, 160.000. lei. Tel.
0744-420926.
Vând în Re şi ţa, Micro 1,
apartament 2 camere, confort 1
decomandat, etaj 1, îmbunătăţit,
gresie, faianţă, termopane, 21.500 €
neg; teren la Caransebeş, în zona
Ardealului, 11.000 mp, 8 €/mp; teren
străbătut de pârâu la Crivaia, 3500
mp, 5 €/mp; teren la Cuptoare, 1500
mp, 1.5 €/mp. Tel. 0756-282768,
0355-806444. (RR)

Anunţ de licitaţie
S.C.P. INSOLV GROUP S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar
al S.C. BLEK FOREST S.R.L. Bocşa, anunţă scoaterea la vânzare
prin licitaţie publică deschisă, a următoarelor bunuri aparţinând
debitoarei:
l Calculator + monitor, 2 buc., evaluate la preţul de 100 euro + T.V.A.;
l Robot Pornire - 1 buc, evaluat la preţul de 61 euro + T.V.A.;
l Motofierăstrău - 2 buc., evaluate la preţul de 9 euro + T.V.A.;
Licitaţia publică va avea loc în data de 01.10.2013 orele 12:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră în Reşiţa, str. Horea,
bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, relaţii suplimentare la tel. 0255213468.

Anunţ de licitaţie
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu
sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a următoarelor
bunuri aparţinând debitoarei S.C. FLORAALEX S.R.L. Armeniş:
Bunuri mobile:
l Autoturism DACIA BREAK 1310, valoarea de evaluare - 200 euro;
l Banzing circular, valoarea de evaluare 220 euro;
Preţurile nu conţin TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 01.10.2013 orele 13:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

Anunţ de licitaţie
SCP MAGISTER SPRL, cu sediul în Reşiţa, str. Horea A7 Parter,
jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al SC GERASIS
TRADING SRL Reşiţa, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică deschisă a următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
l Stoc de marfă constând în mobilier: canapele, dormitoare, dulapuri, paturi, mese, scaune, uşi, covoare, perne, fete perne, lenjerii, etc.;
l Mobilier şi echipamente de birotică .
Licitaţia publică va avea loc în data de 01.10.2013 la ora 15.00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de marţi
la aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar.
Relaţii suplimentare la telefon 0255-213468.

Anunţ de licitaţie
S.C.P. INSOLV GROUP S.P.R.L. prin colaborator SCP
MAGISTER SPRL cu sediul în Reşiţa, str. Horea A7 Parter, jud.
Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C. BENIAMIN
PROD SRL cu sediul în Moldova Noua, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă a următorului bun
aparţinând debitoarei:
l Magazin Alimentar situat în Moldova Nouă, str. 1 Decembrie nr.
100, Caraş-Severin - preţ de evaluare 8.000 lei.
Licitaţia publică începe de la 20% din preţul de evaluare şi va
avea loc în data de 01.10.2013 ora 15:00, urmând a se repeta, până
la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul
lichidatorului judiciar.
Relaţii suplimentare la telefon 0255-213468.

Anunţ de licitaţie
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. INSOLV GROUP S.P.R.L.
cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin,
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a
următoarelor bunuri aparţinând debitoarei S.C. ARSENAL PREST
S.R.L. Reşiţa:
l Nivelă cu laser Bosch BL 130l, evaluată la preţul de 720 euro.
Preţurile nu conţin TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 01.10.2013 orele 13:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

Anunţ de licitaţie
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7,
parter, jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al SC
FEROSAN BURCIU SRL Bocşa, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică deschisă a următoarelor bunuri aparţinând
debitoarei:
l stocuri de marfă constituite din mărfuri de uz casnic, electrice,
materiale pentru construcţii şi electrocasnice, evaluate la suma de
81.541,99 lei.
Licitaţia publică va avea loc în data de 01.10.2013 orele 11:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.

Anunţ de licitaţie
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7,
parter, jud. Caraş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al SC
ADRISMAR SRL Reşiţa, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică deschisă a următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
l Teren Câlnic - evaluat la preţul de 13.425 euro;
Licitaţia publică va avea loc în data de 01.10.2013 orele 11:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., relaţii suplimentare la tel. 0255-213468.

Anunturi
,
Imobiliare
Vând în Sângeorge, comuna
Birda, Timi ş, cas ă 3 camere,
mobilată modern, grădină mare, 3
surse de apă, curte mare, 15.000 €
neg. Tel. 0735-881623. (RR)
Vând casă în Oraviţa, 4 camere,
bucătărie, baie, anexă în curte cu
cameră, hol, 2 băi, 25.000 € neg.
Tel. 0256-379792. (RR)
Vând în Reşiţa, lângă şcoala
generală nr. 12, apartament confort
1, etaj 1/4, decomandat, suprafaţa
67.5 mp, 26.600 € gol. Tel. 0731162280. (RR)
Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătărie, baie, hol, cămară alimente,
plus 1 clădire în curte, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 2 fronturi stradale,
28.000 € neg sau schimb cu
apartament 2 camere confort 1, în
Reşiţa sau în Timişoara. Tel. 0747832171, 0256-410590. (RR)
Vând apartament 2 camere,
complet mobilat, zona Intim. Tel.
0355-411682, 0733-594473.
Vând la Clocotici casă compusă
din 3 camere, bucătărie, 2
coridoare, şopru, curte, grădină,
suprafaţă totală 720 mp, plus bonus
2 livezi, 38.000 €. Tel. 0255-234153,
0766-204042. (RR)
Vând în Gârlişte casă situată în
centrul satului, cu 3 corpuri din care
1 corp este bar-magazin şi 2 corpuri
sunt case, 2 curţi, 2 pivniţe mari,
fântână, aprox. 800 mp, 38.000 €
neg. Tel. 0721-858721. (RR)
Vând în Reşiţa, Moroasa, pe
strada principală, 2 case, sau
schimb cu apartament 2 camere şi
diferenţă. Tel. 0726-948474. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 2
camere decomandat, pe Aleea
Daliilor, bloc 3, scara A, etaj 1,
apartament 7, lângă piaţa din
Govândari, 23.000 € neg. Tel. 0745245258. (RR)
Vând/schimb apartament 2
camere, neamenajat, zona
Moroasa. Posibilitate de preluare şi
în rate. Rata foarte mică, 123 €/luna.
Tel. 0769-648614.
Vând apartament 4 camere
confort 1 decomandat, în Govândari, zona Micro 4, etaj 2 în bloc din 4
etaje, cu centrală termică, uşă lemn
intrare, geamuri termopan, parchet,
gresie şi faianţă, 2 băi, 2 balcoane,
boxă, satelit, interfon, izolat interior
şi exterior. Preţ 34.000 €. Tel. 0720231201/, 0748- 469330.
Garsonieră de închiriat,
mobilată şi dotată cu tot necesarul,
mobilă, tv, internet, frigider, aragaz,
boiler, termopane, uşă metalică. Tel.
0726-325283.
Vând apartament, 2 camere, et.
8/10 adresa G.A. Petculescu bl. 15,
lângă Gara de Sud, 23.000 €
negociabil. Tel. 0724-201392.
Vând garsonieră zona Mociur în
Reşiţa, et. 1, balcon, centrală apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.
Închiriez apartament pe termen
lung la 3 minute de centru în Reşiţa,
2 camere, baie, 2 holuri, bucătărie,
centrală nouă, laminate, termopane. 300 (include gaz şi curent)€/lună
+ 2 luni avans garanţie info e-mail
romaniidinafaratarii@yahoo.com

Anunturi
,

Vând teren agricol arabil extravilan în Sasca-Montană suprafaţă
2877 metri pătra ţi negociabil,
excelent pentru construcţie vilă sau
pensiune, acces de la drumul
principal. Tel. 0722-513048.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat, în Moroasa.
Centrala proprie, uşă antiefracţie,
parcare proprie, posibilitate de
mansardare. Tel. 0726-994547.
Vând apartament, 3 camere,
total renovat, modernizate, pe
Revoluţia din Decembrie nr. 31. Tel.
0723-130321.
Vând urgent garsonieră, plecare
din ţară. Tel. 0766-256692.
Vând apartament 1 cameră,
zona Intim, 33 mp, etaj 4 din 4, cu
acoperi ş, bloc izolat exterior,
termopane, uşă metalică, gresie,
parchet. Se poate vinde nemobilat
la preţul de 13.000 € sau mobilat şi
utilat complet la preţ de 15.000 €.
Preţul este uşor negociabil. Tel.
0770-055019.
Bucureşti, Ferentari, 200 mp
casă intabulată, utilităţi, 15.000 €.
Tel. 0736-853849 (sms).
Proprietar vând sau schimb
apartament 2, Govândari etaj 2/4,
complet amenajat, utilat, 19.900 €,
se poate vinde şi mobilat, sau
schimb cu 3 camere amenajat sau
nu, ofer diferenţă cash. Tel. 0740520382.
Vând apartament 2 camere,
Reşiţa Aleea Felix, bl. 4, sc. 3. ap. 4,
parter, centrală termică, termopane,
izolat, modernizat (este bun şi pentru privatizare). Tel. 0744-524991.
Vând casă, Reşiţa, str. Minda nr.
23 compus ă din: 2 camere,
bucătărie, baie, 2 holuri, izolată
termic, termopane, podele laminate,
gresie, faianţă, gaz metan, grădină,
posibilităţi garaj. Tel. 0737-224881.
Vând teren 17.000 mp, intravilan
Mehadia, la 4 km de B ăileHerculane, posibilitate racordare la
apă şi curent, cu 7 €/mp, negociabil.
Terenul este situat la sosea
internaţională. Tel. 0720-026801.
Proprietar, vând apartament cu
o cameră, zonă centrală, 45 mp,
îmbunătăţit. Preţ 17.000 €. Tel.
0751-709534.
Vând casă Reşiţa: 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, anexe, gradină, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând apartament 3 camere în
Govândari, zonă bună, aproape de
diverse puncte de interes, spital,
şcoli, supermarket, parc, mici
îmbunătăţiri: centrală, uşă metalică,
gresie, faianţă, suprafaţă 70 mp preţ
26.200 €. Tel. 0729-010465.
Vând apartament 3 camere, 2
băi, confort 1, semi-decomandat,
etaj 1 din 4, izolat exterior, centrală,
situat în zona Kaufland. preţ fix
30.000 €. Tel. 0771-464494.
Vând apartament cu 3 camere,
în Reşiţa, zona Intim, geamuri
termopan şi izolaţie exterioară. Tel.
0740-901345.
Vând parcelă în Văliug, satul de
vacanţă Crivaia în zona de case de
vacanţă cu acces apă, curent. preţ
bun. Tel. 0722-631009.
Vând 2 parcele de 700 mp în
Reşiţa str. Nera 28 €/mp negociabil,
la strada pietruita, cu apă, canal,
curent, gaz. Tel. 0722-631009.

Anunţ de licitaţie
Subscrisa S.C. PRACTIC STILL S.R.L. cu sediul în Reşiţa, str.
Revoluţia din Decembrie, bl. 32, sc. 3, ap. 8, jud. Caraş-Severin,
prin lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa,
str. Horea A7 Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la
vânzare prin licitaţie publică deschisă a următorului bun
aparţinând debitoarei:
l Autoutilitară Dacia 1304 VAN - preţ de evaluare 500 Euro,
exclusiv TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 01.10.2012 ora 15:00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunului, în fiecare zi de marţi la
aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER
S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Caraş-Severin.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin începând cu data publicării anunţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BOCŞA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Vând apartament 2 camere,
decomandat, conf. 1, bd. A.I. Cuza,
lângă staţia Luncă, bloc 32, sc. 3
parter, în suprafaţă de 59,7 mp şi
boxă la subsol 13,24 mp. Preţ
35.000 €. Tel. 0720-311810.
Vând casă în Moroasa, str.
Codrului, 3 camere, bucătărie, hol,
garaj, 131 mp. Preţ 10.000 €. Tel.
0728-981708.
Vând casă în Dognecea, 2
camere, bucătărie, fântână betonată, cablu tv, telefon. Preţ 9.000 €
neg. Tel. 0355-411682, 0733594473.
Vând cămin 2 camere, îmbunătăţit, centrală, ferestre termopan,
podele, uşă metalică, uşi interior,
izolat termic exterior şi interior, cu
loc de parcare plătit. Tel. 0749973588.
Vând în Caransebeş apartament 2 camere, etaj 3, centrală,
parţial mobilat, izolaţie, centrală,
23.000 € neg. Tel. 0756-040911. (rr)
Vând casă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, preţ negociabil.
Tel. 0746-550893.
Vând casă recent renovată, în
Reşiţa. Str. M. Kogălniceanu, compusă din: 4 camere, bucătărie, baie,
încălzire centrală, grădină, terasă
cu grill, vie, pomi, P.N. 60.000 €.
Contact prin mail: H.johann@
onlinehome.de sau tel. 0049 69 38
013439.

anunţă:
În baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicat în 2007 cu modificările şi completările ulterioare şi a
Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările ulterioare, cât şi adresa nr. 3924/26.08.2013 prin care a
fost înştiinţată Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Serviciul
Public de Asistenţă Socială Bocşa organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de:
INSPECTOR debutant, clasa I, în cadrul Serviciului Public de
Asistenţă Socială Bocşa, Compartimentul Asistenţă Socială.
Condiţii specifice:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalent în domeniul Ştiinţe Economice sau specialitatea
Administraţie Publică;
Concursul se organizează la sediul Serviciului Public de Asistenţă
Socială Bocşa, în data de 14.10.2013, ora 10.00 - proba scrisă şi în
data de 16.10.2013, ora 10.00 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20
de zile de la data publicării anunţului.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea
Guvernului nr. 611/2008 cu modificările ulterioare.
Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs,
conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia stabilită sunt afişate la
sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Bocşa.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public
de Asistenţă Socială Bocşa şi la telefon 0355-566612.
ŞEF SERVICIU,
SORIN LIGHEZAN ION

Data: Septembrie 2013

Comunicat de presă
COMUNICAT DE PRESA PRIVIND FINALIZAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI „REABILITAREA
PEISAGERĂ A PARCULUI PESCARUŞ ŞI A SPATIILOR VERZI AFERENTE STRĂZII REPUBLICII ŞI
STRĂZII FUNICULAR, ORAŞ BOCŞA, JUDETUL CARAŞ-SEVERIN”
Unitatea administrativ teritorială Oraşul BOCŞA a implementat in perioada 22.12.2011 - 22.09.2013
proiectul „REABILITAREA PEISAGERĂ A PARCULUI PESCARUŞ ŞI A SPATIILOR VERZI AFERENTE
STRĂZII REPUBLICII ŞI STRĂZII FUNICULAR, ORAŞ BOCŞA, JUDETUL CARAŞ-SEVERIN”, proiect
finantat în cadrul Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere’’. Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare
urbană”, avînd ca Autoritate de Management, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi
Organism Intermediar, Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Vest.
Obiectivul general al proiectului a fost creşterea calităţii vieţii şi a nivelului de trai al locuitorilor cartierului
Bocşa Romana, oraş Bocşa din Judeţul Caraş-Severin prin modernizarea spatiilor verzi, precum şi asigurarea
premiselor unei dezvoltări armonioase pe termen lung a acestui cartier cu relaţii corecte cu vecinătăţile şi cu
dezvoltarea întregului oraş Bocşa, pe principiile dezvoltării durabile.
Obiectivele specifice:
§ creşterea calităţii mediului înconjurător;
§ creşterii atractivităţii şi accesibilităţi la nivelul cartierului Bocşa Romana.
§ îmbunătăţirea funcţiei estetice a cartierului Bocşa Romana, estetica designului urban;
§ creşterea funcţiei ecologice a spatiilor verzi din cartierul Bocşa Romana;
§ îmbunătăţirea condiţiilor de petrecere a timpului liber a locuitorilor cartierului Bocşa Romana;
§ satisfacerea nevoilor de relaxare intr-un mediu plăcut;
§ crearea de noi locuri de munca pentru întreţinerea spatiilor verzi;
Valoarea totală a proiectului este de 4.338.558,94 lei din care:
l Valoarea eligibila a proiectului - 3.426.436,60 lei;
l Valoarea neeligibilă a proiectului - 80.293,59 lei;
l TVA - 831.828,75 lei.
l Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată - 3.357.907,87 lei
Impactul proiectului:
§ Calitatea crescuta a mediului înconjurător;
§ Atractivitate si accesibilitate sporita la nivelul cartierului Bocşa Romana;
§ Un cartier estetic, placut, modern;
§ Protejarea si gestionarea durabila a spatiilor verzi;
§ Realizarea condiţiilor de petrecere a timpului liber a locuitorilor cartierului Bocşa Romana;
§ Relaxarea populatiei cartierului intr-un mediu plăcut;
§ Locuri de munca create: 41 locuri de munca in faza de executie si 4 locuri de munca in faza de
operare
Persoana de contact: Drăghici Codruţa, Manager proiect
Tel: 0355 566 600
Fax: 0255 555 226
E-mail: primariabocsa@yahoo.com
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!
UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2007 - 2013

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de
Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
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Persoanele care realizează venituri din chirii ar putea plăti,
de la 1 ianuarie 2014, contribuţii de asigurări sociale de sănătate
indiferent dacă mai realizează sau nu şi alte venituri, baza de
calcul pentru stabilirea contribuţiei fiind plafonată la de cinci ori
câştigul salarial mediu brut, potrivit unui proiect de ordonanţă de
urgenţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice.

Ministrul Apărării Naţionale, Mircea Duşa, a
declarat recent, că România va trimite şi în 2014
militari români pentru îndeplinirea misiunilor în
Afganistan, arătând că, probabil, în prima parte a
anului numărul acestora va fi de aproximativ o mie,
fiind vorba în special de ofiţeri la nivel de instrucţie.

Guvernul României lanseaz@ portalul
posturi.gov.ro

Plenul Parlamentului a adoptat proiectul de
Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului
pentru avizarea Proiectului de Lege privind
unele măsuri aferente exploatării minereurilor
auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană.

Preocup@ri pentru evaluarea
stadiului aplic@rii legii restituirilor

În data de 5 septembrie 2013, la sediul A.N.R.P.,
reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, ai ministerelor de Finanţe, Afacerilor Interne,
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Mediului şi Schimbărilor
Climatice, Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ai
Agenţiei Domeniului Statului, Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Romsilva au discutat
despre stadiul aplicării Legii nr. 165/2013, la trei luni de la
intrarea în vigoare a acesteia.
În etapa actuală, o bună parte din acţiunile prevăzute de
noua lege cade în sarcina autorităţilor publice locale, motiv
pentru care conducerea A.N.R.P. a solicitat tuturor
instituţiilor guvernamentale să acorde sprijinul necesar
desfăşurării activităţii comisiilor locale. Au fost stabilite
măsuri prin care să se asigure o informare operativă şi
corectă în legătură cu funcţionarea comisiilor de
inventariere a terenurilor. Cu acest prilej, s-a dorit şi
identificarea unor soluţii pentru problemele apărute în
aplicarea legii, fiind evocată posibilitatea de a se interveni
legislativ pentru îmbunătăţirea cadrului legal.
Instituţiilor participante li s-a solicitat de către Autoritate
să atragă atenţia reprezentanţilor lor în teritoriu cu privire la
unele termene stabilite de lege pentru îndeplinirea unor
proceduri. S-a luat în discuţie posibilitatea organizării, în
perioada următoare, a unei întâlniri cu prefecţii şi alţi
specialişti de la nivelul judeţelor, cu scopul fundamentării
unui mod de lucru unitar la nivel naţional.
Reuniuni precum cea din 5 septembrie vor avea loc
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi periodic, dar nu sunt excluse şi întâlniri punctuale cu
Asociaţia Comunelor din România (ACoR) au încheiat un acord ce are ca reprezentanţi ai unor instituţii sau judeţe.
obiectiv general servicii publice de calitate, la nivelul comunelor, prin
elaborarea în parteneriat a modificărilor la actele normative din domeniu.
Obiectivele stabilite în acord se referă la asigurarea unui consens la
nivel naţional în vederea realizării descentralizării şi creşterii capacităţii
În şedinţa Guvernului României din 4 septembrie a fost
administrative a colectivităţilor locale, la asigurarea transparentei şi
consultarea ACoR în elaborarea proiectelor de acte normative care aprobată Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi
privesc în mod direct comunele şi la consolidarea autonomiei locale a completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
colectivităţilor locale, prin promovarea de măsuri pentru creşterea nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
capacităţii administrativ-financiare şi eficientizarea serviciilor publice.
c ătre persoanele fizice autorizate, întreprinderile
Acordul mai are în vedere asigurarea aplicării în mod unitar a individuale şi întreprinderile familiale şi a Legii nr. 359/2004
principiilor autonomiei locale şi descentraliz ării, dezvoltarea privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în
parteneriatului cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate,
publice locale, în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi
şi asigurarea finanţării pentru proiectele de dezvoltare locală.
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora,
Alte ţinte prevăzute în acord sunt reforma funcţiei publice şi promo- precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
varea performanţei, informatizarea administraţiei publice din România şi
Ordonanţa de Urgenţă transpune în legislaţia naţională
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. Semnatarii au
Directiva
2010/41/UE în sensul definirii unei noi categorii de
convenit ca principiile pe baza cărora se va derula parteneriatul să fie
beneficiari ai sistemelor de prestaţii sociale, respectiv soţiidialogul şi comunicarea, colaborarea, continuitatea şi consensul.
Prin acord se instituie, totodată, ca modalitate de lucru între cele două le, soţii lucrătorilor independenţi. În acest sens, se modifică
părţi, întocmirea unor rapoarte de progres lunare, şi este stabilit ca OuG nr. 44/2008 prin includerea între termenii şi expresiile
următoarea şedinţă comună de lucru să aibă loc în data de 31 octombrie. definite de ordonanţă a soţiei/soţului colaborator al lucrăto13 Septembrie 2013 - MDRAP rului independent, respectiv al persoanei fizice autorizate.

Guvernul României lansează portalul posturi.gov.ro, reprezentând
unificarea într-un portal unic a informaţiilor privind posturile vacante de
funcţionar public din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din
România. Este, în acelaşi timp, o modalitate de respectare a principiului
transparenţei faţă de cetăţeni şi faţă de societatea civilă. Scopul
portalului posturi.gov.ro este informarea publicului interesat de ocuparea
unui loc de muncă în cadrul administraţiei centrale şi locale din România.
posturi.gov.ro beneficiază de o serie de funcţionalităţi ce permit
căutarea şi filtrarea cu precizie a posturilor. Astfel, cei interesaţi pot
efectua căutări în funcţie de localitatea dorită, examinând direct harta sau
setând o distanţă fixă faţă de anumite oraşe ale României. Se poate
efectua o căutare, de asemenea, în funcţie de cuvinte-cheie, nivel de
pregătire necesar pentru ocuparea poziţiei, angajator sau data la care au
fost publicate posturile.
Anunţurile prezintă în detaliu postul pentru care acestea au fost
create, modalitatea de aplicare şi informaţii despre dosarul de concurs,
astfel încât fiecare candidat sa obţină maximum de informaţii despre
poziţia vizată şi să aibă posibilitatea de a-şi pregăti dosarul propriu cât
mai temeinic. Site-ul pune la dispoziţia celor interesaţi şi un ghid prin consultarea căruia aceştia pot afla mai multe despre ocuparea unei funcţii
publice: condiţii generale, procedura de desfăşurare a unui concurs pentru ocuparea unui post public, ce trebuie să conţină dosarul de concurs,
care sunt criteriile de evaluare într-un interviu ş.a. În plus, persoanelor
interesate li se pune la dispoziţie un breviar ce cuprinde actele normative
care reglementează procedura de ocupare a unei funcţii publice şi alte
documente corelate.
Guvernul Romaniei - biroul de presă

Acord de parteneriat legislativ

Activit@]i economice PFA

Siguran]a în institu]iile de
înv@]@mânt
Pentru creşterea gradului de siguranţă
în instituţiile de învăţământ, odată cu începerea anului şcolar 2013-2014, Jandarmeria Română îşi intensifică măsurile de ordine
publică asigurate la nivel naţional, în zona
adiacentă a peste 1600 de unităţi şcolare,
precum şi pe traseele de deplasare a
elevilor.
Astfel, jandarmii vor acţiona în patrule
mixte cu Poliţia, dar şi în mod independent,
pentru creşterea gradului de siguranţă a
elevilor şi a personalului didactic, precum şi
pentru a asigura o intervenţie promptă în
situaţia în care vor fi solicitaţi.
De asemenea, pentru reducerea
fenomenului violenţei juvenile, Jandarmeria
va pune un accent deosebit pe măsurile de
prevenţie, iar în acest sens, în perioada
imediat următoare, jandarmii vor desfăşura
numeroase acţiuni preventiv-educative şi
anti-victimizare, în instituţiile de învăţământ
preuniversitar.
Prin intermediul acestor ac ţiuni,
Jandarmeria se va implica în mod activ în
procesul de formare şi educare a tinerilor, iar
specialişti din cadrul Jandarmeriei vor
discuta cu elevii despre discriminare,
modalităţile de prevenire şi consecinţele
violenţei, precum şi ale criminalităţii juvenile.
Aceste acţiuni au fost prevăzute şi în
cadrul campaniei de informare, prevenire şi
dialog social: „Jandarmeria pe înţelesul
tuturor”, care se derulează la nivelul
instituţiei, în perioada septembrie 2013septembrie 2014. Prima etapă a acestei
campanii se intitulează: „Stop violenţei şi
discriminării în şcoli! Indiferenţa doare.”
Precizăm că, responsabilităţile care
revin Jandarmeriei Române au fost stabilite
prin intermediul unui Plan Cadru de Cooperare, semnat între Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Ministerul Dezvolt ării Regionale şi
Administraţiei Publice.
I.G.J.R. - Serviciul Informare si Relatii Publice
Agenţia de evaluare financiară Fitch
Ratings a confirmat ratingurile României
pentru datoriile pe termen lung în valută şi
monedă locală la "BBB minus", respectiv
"BBB", perspectiva asociată pentru ambele
ratinguri fiind una stabilă, informează un
comunicat al Fitch. "BBB minus" este primul
rating din categoria calificativelor care
plasează un stat în rândul ţărilor cu risc
scăzut pentru investiţii (investment grade).

l Curtea Constituţională discută pe 25 septembrie sesizarea cu privire la proiectul de lege de modificare a OUG 155/2001 privind câinii comunitari, adoptat de
Camera Deputaţilor l România va deschide un nou zăcământ de uraniu, în judeţul Neamţ, potrivit unui proiect de hotărâre supus dezbaterii publice de Ministerul
Economiei l Fermierii români pot depune cererile pentru obţinerea subvenţiilor acordate din bugetul naţional pentru specia bovină, în perioada 17 septembrie 28 octombrie 2013 l Gradul de eficienţă al taxării în România a fost de 57% în cazul TVA şi 65% în cazul contribuţiilor sociale, potrivit raportului Consiliului Fiscal
pe anul 2012 l Numărul efectivelor de porcine din România era, la 1 mai 2013, de aproape 4,52 milioane de exemplare, în scădere cu 1,4%, faţă de aceeaşi
perioadă a anului anterior, relevă datele INS l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
Legea nr. 205/2013 pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei
pentru mediul marin (M.O. nr. 399/03.07.2013)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 14/2013 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversării a 150 de ani de la punerea pietrei
de temelie a Manufacturii de Arme din cadrul Arsenalului
Armatei (M.O. nr. 399/03.07.2013)
l H.G. nr. 366/2013 privind aprobarea stemelor comunelor
Giroc, Ghiroda, Periam, Uivar şi Variaş, judeţul Timiş (M.O. nr.
399/03.07.2013)
l Ministerul Apărării Naţionale - Regulamentul disciplinei
militare din 10.06.2013 (M.O. nr. 399bis/03.07.2013)
l H.G. nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind
tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală
terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la
nivel naţional (M.O. nr. 400/03.07.2013)
l Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 889/2013 privind
evidenţa şi înmatricularea navelor care arborează pavilionul
român (M.O. nr. 400/03.07.2013)
l H.G. nr. 425/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru
asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011
privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul şi
autocarul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.
2006/2004 (M.O. nr. 401/03.07.2013)
l Legea nr. 206/2013 pentru completarea art. 112 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M.O. nr. 403/04.07.2013)
l H.G. nr. 424/2013 pentru completarea Hot ărârii
Guvernului nr. 808/2012 privind declanşarea procedurilor de

4

| 19 - 25 Septembrie 2013 | PRISMA

expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe
amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică
"Autostrada Timişoara - Lugoj" (M.O. nr. 403/04.07.2013)
l Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea
mijloacelor de publicitate (M.O. nr. 405 din 05.07.2013)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
583/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru
aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi
stupilor (M.O. nr. 405 din 05.07.2013)
l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 608/76/1.595/
2013 privind constituirea Eviden ţei autovehiculelor
înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului
de mediu pentru autovehicule (M.O. nr. 406 din 05.07.2013)
l Legea nr. 220/2013 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes
naţional, judeţean şi local (M.O. nr. 408 din 05.07.2013)
l O.G. nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării
şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii
tineri (M.O. nr. 415 din 09.07.2013)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 16/2013 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de
monede dedicat aniversării a 140 de ani de telecomunicaţii
militare (M.O. nr. 417 din 10.07.2013)
l Ministerul Mediului şi Schimb ărilor Climatice Regulamentul privind controlul producătorilor, furnizorilor şi
beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere din
02.07.2013 (M.O. nr. 419 din 10.07.2013)

l Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea
parcurilor industriale (M.O. nr. 421 din 11.07.2013)

l Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 101/2013 privind

modificarea art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului internelor şi
reformei administrative nr. 321/2007 pentru aplicarea, în
unităţile Ministerului Afacerilor Interne, a unor dispoziţii din
Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor
voluntari (M.O. nr. 424 din 12.07.2013)
l H.G. nr. 453/2013 pentru modificarea şi completarea
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind
acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate
de întreprinderile mici şi mijlocii (M.O. nr. 424 din 12.07.2013)
l Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3818/2013 privind structura anului şcolar 2013-2014 (M.O. 430/15.07.2013)
l H.G. nr. 463/2013 privind reactualizarea valorii taxelor
pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr.
85/2003 (M.O. nr. 432 din 16.07.2013)
l Guvernul României - Normele metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind
aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie
socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri
colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din
10.07.2013 (M.O. nr. 434 din 17.07.2013)
l H.G. nr. 477/2013 pentru stabilirea regimului juridic al unor
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin
programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea
consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea
aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora (M.O. nr. 438 din 18.07.2013)

Uniunea Creştin-Socială (CSU), partidul soră al Uniunii Creştin-Democrate
(CDU) al cancelarului Merkel, a câştigat o majoritate absolută în alegerile din
Bavaria, însă actualul partener de guvernare, Freie Demokratische Partei
(FDP) nu a depăşit pragul de 5 procente, ridicând semne de întrebare privind
atingerea acestui prag în alegerile naţionale din 22 septembrie. Fără ei, Merkel
va fi nevoită să conducă, din nou, un guvern de "mare coaliţie".

Preşedintele american Barack Obama se
va afla în Asia luna viitoare, într-un turneu în
patru naţiuni, care va include şi participarea sa
la summit-ul APEC, ASEAN, a declarat Casa
Albă. Obama va vizita Indonezia, Brunei,
Malaezia şi Filipine între 6 şi 12 octombrie.

M@suri decisive împotriva drogurilor legale
Comisia Europeană a propus recent consolidarea capacităţii
Uniunii Europene de a reacţiona la problema „drogurilor legale” - noile
substanţe psihoactive utilizate ca alternative la drogurile ilegale,
precum cocaina şi ecstasy. În temeiul normelor propuse de Comisie,
substanţele psihoactive dăunătoare vor fi retrase rapid de pe piaţă,
fără a pune în pericol diferitele întrebuinţări legitime industriale şi
comerciale ale acestora. Propunerile vin ca urmare a avertismentelor
din partea Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie
(OEDT) şi ale Europol cu privire la amploarea problemei, precum şi a
unui raport din 2011 în care s-a constatat că este necesară
consolidarea mecanismului actual al UE pentru soluţionarea
problemelor legate de substanţele psihoactive noi .
Substanţele psihoactive noi reprezintă o problemă din ce în ce mai
mare. Numărul substanţelor psihoactive noi detectate în UE s-a triplat
între 2009 şi 2012. Până în prezent, în 2013, s-a raportat mai mult de o
nouă substanţă în fiecare săptămână. Aceasta este o problemă care
necesită un răspuns la nivel european. Substanţele sunt disponibile în
tot mai mare măsură pe internet şi se răspândesc rapid în ţările UE: 80
% dintre substanţele psihoactive noi sunt detectate în mai mult de un
stat membru al UE.
Generaţia tânără este cea mai expusă riscurilor: un sondaj
Eurobarometru din 2011 referitor la „atitudinea tinerilor privind
drogurile” arată că, în medie, 5 % din tinerii din UE au folosit astfel de
substanţe cel puţin o dată în viaţa lor, cu un maxim de 16 % în Irlanda şi
cu aproape 10 % în Polonia, Letonia şi Regatul Unit. Aceste substanţe
prezintă riscuri majore pentru sănătatea publică şi pentru societate în
ansamblul său.
Consumul de substanţe psihoactive noi poate fi fatal. De exemplu,
s-a raportat că substanţa 5-IT ar fi cauzat decesul a 24 de persoane în
patru ţări din UE, în doar cinci luni, între aprilie şi august 2012. 4-MA, o
substanţă care imită amfetamina, a fost asociată cu 21 de decese în
patru ţări ale UE, numai în perioada 2010-2012.
Răspunsul Europei trebuie să fie ferm şi decisiv. Sistemul actual,
înfiinţat în 2005, pentru detectarea şi interzicerea acestor noi droguri
nu mai este adaptat scopului pentru care a fost conceput. Propunerea
Comisiei va consolida şi accelera capacitatea Uniunii de a combate
substanţele psihoactive noi prin asigurarea:
l unei proceduri mai rapide: În prezent, poate dura minimum doi ani
pentru a interzice o substanţă în UE. În viitor, Uniunea va putea să
acţioneze în doar 10 luni. În cazurile extrem de grave, procedura va fi
mai scurtă, întrucât va fi de asemenea posibilă retragerea imediată a
substanţelor de pe piaţă pentru o perioadă de un an. Această măsură
va garanta faptul că substanţa nu mai este disponibilă pentru consumatori, în timp ce se efectuează o evaluare completă a riscurilor. În
sistemul actual, nu este posibilă aplicarea de măsuri temporare şi Comisia trebuie să aştepte finalizarea unei evaluări complete a riscurilor
înainte de a face o propunere de restricţionare a unei substanţe;
l un sistem mai proporţional: Noul sistem va permite o abordare
graduală în baza căreia substanţele care prezintă un risc moderat vor
face obiectul unor restricţii pe piaţa de consum, iar substanţele care

prezintă un risc ridicat vor face obiectul unor restricţii totale pe piaţă.
Numai substanţele cele mai dăunătoare, care prezintă riscuri grave
pentru sănătatea consumatorilor, vor fi supuse unor dispoziţii de drept
penal, ca şi în cazul drogurilor ilicite. În sistemul actual, Uniunea are
două opţiuni - fie să nu se întreprindă nicio acţiune la nivelul UE, fie să
impună restricţii totale pe piaţă şi sancţiuni penale. Această lipsă de
opţiuni înseamnă că, în prezent, Uniunea nu ia măsuri în ceea ce
priveşte unele substanţe dăunătoare. Cu noul sistem, Uniunea va
putea să abordeze mai multe cazuri, într-un mod mai proporţional, prin
adaptarea răspunsului său la riscurile implicate şi luând în
considerare utilizările industriale şi comerciale legitime.
Propunerile Comisiei trebuie acum adoptate de Parlamentul
European şi de statele membre în cadrul Consiliului Uniunii Europene
pentru ca acestea să devină acte cu putere de lege.
Context
Strategia UE în materie de droguri pentru perioada 2013-2020
stabileşte priorităţile politicii UE privind drogurile. În cadrul acesteia se
precizează că apariţia şi răspândirea rapidă a substanţelor
psihoactive noi constituie o nouă provocare necesitând o abordare
fermă, inclusiv prin consolidarea legislaţiei actuale a UE.
În ultimii ani, în UE, a fost detectată, în medie, o substanţă
psihoactivă nouă în fiecare săptămână şi se aşteaptă ca numărul
acestora să crească în următorii ani. Începând cu anul 1997, statele
membre au detectat peste 300 de substanţe, iar numărul acestora s-a
triplat între 2009 şi 2012 (de la 24 în 2009 la 73 în 2012).
În baza actualului instrument al UE, Decizia 2005/387/JAIa
Consiliului, Comisia poate propune statelor membre ca noile droguri
să facă obiectul unor măsuri penale. Prin intermediul acestui
mecanism, 9 substanţe au fost supuse unor măsuri restrictive şi
sancţiuni penale. Cel mai recent, în 2010, Comisia a propus şi a reuşit
instituirea unei restricţii la nivelul UE privind mefedrona, un drog
similar cu ecstasy, iar la începutul anului 2013 a unei restricţii privind 4MA, un drog similar amfetaminei. În iunie 2013, Comisia a propus, de
asemenea, interzicerea drogului sintetic „5-IT”.
În cadrul unui raport din 2011, s-a constatat că sistemul actual
reuşeşte cu greu să facă faţă numărului mare de substanţe noi care
apar pe piaţă. Este nevoie de doi ani pentru a aplica măsurile
restrictive în cazul unei singure substanţe. Infractorii pot apoi eluda
măsurile de control prin aducerea unor modificări limitate la structura
chimică a substanţei, care nu reduc efectele dăunătoare grave ale
acesteia. În plus, natura binară a sistemului actual, măsuri penale sau
lipsa acţiunii, îngreunează capacitatea Uniunii de a acţiona. Acesteia
îi lipsesc o serie de opţiuni eficace privind măsurile de control care să
permită o acţiune rapidă şi specifică.
Noile propuneri răspund avertismentelor repetate din partea
Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) şi a
Europol. De asemenea, răspund apelurilor din partea Parlamentului
European şi a statelor membre în vederea actualizării Deciziei
2005/387 a Consiliului.
Comisia Europeană- IP/13/837, 17 septembrie 2013

Aflat în Europa pentru 10 zile, Dalai
Lama a declarat în Lituania că, în opinia
sa, China a devenit "mai realistă",
privind Tibetul, după decenii de, ceea ce
el a numit, politică extremistă care nu a
dat rezultatele dorite.

După negocieri Rusia - Siria - Iran,
partea siriană a solicitat în mod oficial să
adere la Convenţia ONU privind armele
chimice, care interzice dezvoltarea,
producerea, achiziţionarea, depozitarea,
păstrarea, transferul sau utilizarea de arme
chimice.
În urma anunţului, Statele Unite şi Rusia
au ajuns la un acord pentru distrugerea
arsenalului chimic din Siria pân ă la
jumătatea anului 2014.
La trei decenii după ce Statele Unite ale
Americii a început să distrugă propriile arme
chimice, naţiunea posedă mai mult de 3.000
de tone, de aproximativ trei ori mai mult faţă
de presupusa cantitate controlată de
preşedintele sirian Bashar Assad.
Procuratura egipteană a ordonat o
prelungire cu 30 de zile a reţinerii fostului
preşedinte Mohamed Morsi.
Morsi este acuzat de conspiraţie cu
Hamas pentru a evadare din închisoare şi
atac împotriva instituţiilor de stat, precum şi
implicarea în crime şi tentativă de omor în
timpul revoltei împotriva regimului lui Hosni
Mubarak din ianuarie 2011.
Înainte de ascensiunea la putere, în
2012, Morsi şi alţi membri ai Frăţiei
Musulmane au fost arestaţi de poliţie pe 28
ianuarie 2011, în timpul revoltei populare de
18 zile. Două zile mai târziu, Morsi şi alţi
prizonieri au evadat după ce bărbaţi înarmaţi
au luat cu asalt închisoarea unde au fost
reţinuţi.
Guvernul olandez a cerut scuze în mod
oficial pentru uciderea în mas ă a
indonezienilor în timpul ocupaţiei coloniale
care s-a încheiat în 1949.
Ţările de Jos au cerut deja scuze şi au
pl ătit despăgubiri în anumite cazuri
specifice, dar aceasta a fost prima scuză
generală pentru atrocităţile comise în timpul
epocii coloniale.
Intervenţia militară olandeză în Indonezia, sau Indiile Olandeze cum era cunoscută
atunci, a urmat proclamării Republicii independente Indonezia în 1945 şi a durat până
când ţara şi-a câştigat în mod oficial independenţa în 1949, după o luptă sângeroasă.

l Marina rusă intenţionează să-şi mărească prezenţa în Marea Mediterană, în special în zona apropiată ţărmului sirian, cu până la 10 de nave de luptă, a anunţat
ministrul rus al apărării l Armata egipteană declară că sute de luptători au fost arestaţi în Sinai, din luna iulie, şi acuză grupuri din Gaza de colaborare cu luptătorii pe
teritoriul egiptean l SUA este gata şi dispusă să negocieze direct cu Iranul pentru rezolvarea "rapidă" a problemelor legate de programul nuclear iranian, informează
presa din Iran şi Israel l Bulgaria a lansat un apel către UE pentru sprijin financiar necesar în faţa afluxului de oameni care fug de războiul civil din Siria l Slovenia
începe, în noiembrie, lucrările la prima moschee din ţară. Slovenia este o ţară catolică de două milioane de persoane, dintre care aproximativ 50.000 sunt musulmani l
Singurul reactor nuclear care mai era în funcţiune în Japonia a fost oprit total pentru lucrări de întreţinere l

Voyager 1 a intrat în spaţiul interstelar
Dacă şi când Voyager 1, obiectul cel mai îndepărtat
produs de oameni, a pătruns în spaţiul interstelar, spaţiul
dintre stele, a fost o problemă spinoasă în ultimii ani, timp în
care au apărut mai multe relatări potrivit cărora nava spaţială
NASA a "părăsit sistemul nostru solar". Dar echipa Voyager
nu s-a pronunţat oficial, până acum.
"Am fost prudenţi pentru că avem de-a face cu una dintre
cele mai importante pietre de hotar din istoria explorărilor",
explică Ed Stone de la California Institute of Technology in
Pasadena. "Abia acum avem datele şi analiza de care aveam
nevoie".
Practic, echipa avea nevoie de mai multe date cu privire la
plasmă, care este gaz ionizat, cel mai dens şi cu cea mai redusă mişcare de particule încărcate în spaţiu (strălucirea neonului în faţa unui magazin este un exemplu de plasmă). Ea este
cel mai important marker, care distinge dacă Voyager 1 este în
interiorul balonului solar, cunoscut sub numele de heliosferă,
care este umflat de plasma emisă de fluxuri exterioare ale
soarelui nostru, sau în spaţiul interstelar, înconjurată de
materialul rezultat în urma exploziei unei stele gigantice cu
milioane de ani în urmă. Aici a fost marea provocarea a
misiunii: cei de la sol nu ştiau cum ar putea să detecteze tipul
de mediu în care se deplasa nava pentru a-i stabili poziţia.
"Ne-am uitat la semnele prezise de modele care folosesc
cele mai bune date disponibile, dar până acum nu am avut
măsurători de plasmă de la Voyager 1", a spus Stone.
Nava explorează un loc care nu ne este deloc familiar, la
19 miliarde km distanţă de soarele nostru. Ea a trimis înapoi
atât de multe date neaşteptate încât, de multe ori, echipa îşi
punea întrebarea cum se explică toate informaţiile. Nici unul
dintre modele folosite pentru a distinge tranziţia între
heliosfera noastră şi mediul interstelar nu erau de folos.
Două nave spaţiale Voyager au fost lansate în 1977 şi au
vizitat Jupiter, Saturn, Uranus şi Neptun până în 1989.
Instrumentul pentru plasmă al Voyager 1, care măsoară
densitatea, temperatura şi viteza plasmei, s-a defectat în
1980. Când Voyager 1 a detectat presiunea spaţiul interstelar
asupra heliosferei noastre, în anul 2004, oamenii de ştiinţă nu
au mai avut la dispoziţie instrumentul care să furnizeze mai

multe măsurători directe de plasmă. Atunci, s-au concentrat
pe direcţia câmpului magnetic ca un indicator al sursei acestui
gaz. Deoarece plasma solară poartă liniile câmpului magnetic
care provine de la soare şi plasma interstelar poartă liniile
câmpului magnetic interstelar, era de aşteptat ca direcţiile
câmpurilor magnetice solare şi interstelare să difere.
În luna mai 2012, aparatul de la bor care detectează
numărul de raze cosmice galactice a înregistrat primul salt
semnificativ al acestora. După cinci zile, intensitatea a revenit
la valorile anterioare. Acesta a fost momentul în echipa Voyager a crezut că nava ar fi atins marginea spaţiului interstelar.
Însă evoluţia ulterioară a sugerat că Voyager 1 nu a părăsit
câmpul magnetic solar, doar a intrat într-o nouă regiune.
În aprilie 2013, oamenii de ştiinţă au avut parte de şansă.
În primii opt ani de explorare a stratului exterior al heliosferei,
instrumentul de la bordul Voyager care captează "zgomotul"
plasmei nu a auzit nimic. Dar echipa care monitoriza sunetul
plasmei, condusă de Don Gurnett şi Bill Kurth de la Universitatea din Iowa, Iowa City, a observat explozii de unde radio în
1983-1984 şi din nou în 1992-1993. Ei au dedus că aceste
explozii au fost produse de plasma interstelară atunci când o
explozie mare de material solar a lovit-o determinând-o să oscileze. Acum au ştiut că ar putea observa oscilaţii plasmatice o
dată ce Voyager 1 este înconjurată de plasmă interstelară.
Apoi, pe 9 aprilie 2013, s-a întâmplat: instrumentul pentru
zgomotul plasmei a captat oscilaţii locale. Acestea au durat
până în 22 mai, indicând că Voyager se deplasează într-o
regiune cu plasmă tot mai densă. Această plasmă avea
semnăturile celei interstelare, cu o densitate mai mare de 40
de ori faţă de cea observată de Voyager 2 în stratul exterior al
heliosferei.
Voyager 1 a părăsit sistemul solar?
Începând cu anii 1960, majoritatea oamenilor de ştiinţă au
definit sistemul nostru solar ca spaţiul până la Norul Oort, de
unde pleacă comete care trec pe lângă soarele nostru.
Această zonă este acolo unde gravitatea altor stele începe să
o domine pe cea a soarelui. Va dura 300 de ani până când
Voyager 1 va ajunge la marginea interioară a Norului Oort şi

aproximativ 30.000 de ani pentru a zbura dincolo de el.
Voyager 1, dotată cu o sursă de alimentare finită, are suficientă putere electrică pentru a menţine operaţionale instrumentele ştiinţifice până în 2020, când va marca 43 de ani de
funcţionare continuă. În acel moment, managerii misiunii vor
trebui să înceapă oprirea acestor instrumente, unul câte unul,
pentru a conserva energia, cu ultima oprire în jurul anului 2025
Voyager 1 va continua trimiterea de date, câţiva ani de la
oprirea ultimului instrument ştiinţific, şi va naviga ca un
ambasador interstelar tăcut, purtând discul de aur ca dovadă
a existenţei speciei noastre (NASA a plasat un mesaj la bordul
navelor Voyager 1 şi 2, un fel de capsulă a timpului, menit să
comunice povestea lumii noastre extratereştrilor. Mesajul
Voyager este purtat de către un disc de fonograf din cupru
placat cu aur, care conţine sunete şi imagini selectate să
prezinte diversitatea vieţii şi culturii de pe Pământ). În
aproximativ 40.000 de ani, se va afla mai aproape de steaua
AC +79 3888 decât de Soarele nostru.
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Magister Afaceri Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

S.C.

S.R.L.

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri
închirieri spaţii comerciale
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-221.529, mobil: 0741-039.378, 0745-114.932
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

VÂNZĂRI
Vând spaţiu comercial 150 mp
situat în Reşiţa, b-dul Republicii.
Preţ 57.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Vând hală de producţie 600 mp,
200 mp, spaţii administrative, 1000
mp curte betonată, situate în Reşiţa,
cartier Moniom. Preţ 120.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonată, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală producţie, 850 mp spaţii administrative,
service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principală. Preţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând vilă situată în Reşiţa, lângă
Şcoala de Beton, 200 mp suprafaţă
construită, demisol, parter, mansardă, garaj, curte 380 mp. Preţ
100.000 €. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând casă de vacanţă situată în
Moceriş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construcţie cărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată şi utilată
complet, apă curentă şi menajeră
încălzită prin energie solară. Preţ
35.000 €. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând spaţiu 60 mp situat în
Re şi ţa, B-dul Revoluţia din
Decembrie, pretabil birouri, sediu
firm ă, comer ţ. Preţ 21.000 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745114932.
Vând spaţiu administrativ 80 mp
situat în Reşiţa, centru, vis-a-vis de
BTT, pretabil sediu firmă, birouri etc.
Preţ 55.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostului, cu îmbunătăţiri

multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Reşiţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Vară. Preţ 40.000 €. Tel. 0741039378, 0745-114932.
Vând hală 600 mp, spaţiu
administrativ 200 mp, curte
betonată 1000 mp, dotată şi utilată
complet. Preţ 200.000 € negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0741-039378.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0741-039378.
Vând teren 4000 mp, situat în
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 2 camere
situat în zona centrală, mobilat şi
utilat complet. Preţ 150 €/lună. Tel.
0741-039378, 0745-114932.
Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Reşiţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0741039378.

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Filiala jud. CS Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,
ap. 3 funcţionează o firmă pentru dispozitive medicale,
p roteze, orteze, î ncă l ţ ă minte ortopedică , corsete,
cărucioare pentru persoanele cu handicap, decontate prin
CAS CS. Program marţi 14.15 - 17.00.
Informaţii suplimentare: 0751-486304, 0785-223501,
Stefan Steiner, preşedinte AHN-CS www.ahncs.eu

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând coarne de cerb, maşină de
cusut Singer, pălărie plusat neagră.
Tel. 0255-257476.
Cumpăr baterie telefon Digi
RDS, model Huawei U1220s, cod
baterie HBU83S. Tel. 0727-377355.
Vând dormitor TM compus din
dulap 4 uşi suprapozabil, pat dublu,
ladă pat, 2 etajere, 2 noptiere, o
oglindă, 800 lei neg. Tel. 0748162288.
Vând Play Station 2, manete, 5
jocuri, preţ 210 lei; Play Station
portabil PSP, card, 3 jocuri, preţ 310
lei; jocuri originale PS2, PSP, PS3,
PC, preţ 15 lei/bucata. Tel. 0721798604
Vând Nokia 5800 digital, cameră
3,2 megapixeli, încărcător, preţ 160
lei; Nokia Navigator, cameră de 3,2
megapixeli, preţ 120 lei; Nokia 6234;
Nokia N-73, cameră 3,2 megapixeli;
Nokia color 50 lei. Tel. 0721-414951
Vând tv color marca Everest,
stereo, diagonala 54 cm, cu
telecomandă, în stare bună. Tel.
0737-575779, 0741-633690.
Vând fier de călcat Mureş cu
suport, radio cu baterii Mamaia,
două difuzoare de 20 cm marca
Grundig de 40 W, casete audio SiO.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.
Vând mobilă compusă din mai
multe corpuri. Merită văzută. Tel.
0720-714788.
Vând la Ohaba Matnic vacă 7
ani, gestantă 2 luni, 2000 lei. Tel.
0763-658625. (RR)
Vând în Bocşa miere de salcâm,
15 lei/kg; 25 familii de albine, 500
lei/buc; 10 lăzi Dadant, 50 lei/buc;
cazan ţuică de 6 găleţi, 1800 lei;
masă circular, 200 lei; 500 rame noi,
1 leu/buc. Tel. 0755-042152. (RR)
Vând la Bocşa scroafă vietnameză 1.5 ani, 250 € neg; măcinătură
pentru animale de casă, 1.50 lei/kg;
baloţi de paie. Cumpăr la Bocşa
porci 80-110 kg, ofer 7.50 lei/kg. Tel.
0740-770047. (RR)
Vând vacă 11 ani cu lapte, viţea
7 luni, 3000 lei neg; vacă tânără
gestantă de 2 luni, 3000 lei neg. Tel.
0729-619642. (RR)
Vând la Oraviţa 15 tone grâu.
Tel. 0767-791282, 0762-179725 (rr)
Vând la Anina 2 cocoşi pentru
fum din tablă groasă de 120, 25
lei/buc; aparat sudură nou 220/380
V, 800 lei neg; ferodou diferite lăţimi,
10 lei/m; drujbă electrică nouă cu
lama 40 cm, 600 lei neg; radio
Traviata cu Pick-Up, de colecţie, cu
discuri bonus, 150 lei; maşină de
cusut Veronica, nouă, 200 lei; strung
pentru cozi de mătură, 200 lei;
incubator de ouă pentru pui de
găină, capacitate 60 de ouă, 200 lei
neg; vând cărţi de mecanică auto,
50 lei/buc. Cumpăr baterie cazan de
baie cu lemne. Tel. 0255-240157,
0761-457617. (RR)
Vând în Reşiţa orgă veche, pe
bază de aer, stare perfectă, clapele
foarte bune, 1300 lei; sursă de
calculator Dell, 150 lei; telefon hello
kitty, 30 lei neg; telefoane Nokia
simple, 50 lei/buc neg; telefon
Samsung, 200 lei; tabletă mică, 300
lei; Pick-Up vechi cu 30 de discuri,
100 lei neg. Tel. 0748-362533. (RR)
Vând în Reşiţa instant pe gaz
pentru apă caldă, 350 lei. Tel. 0748406496. (RR)
Vând în Timiş capre, 250 lei/buc;
ţap, 200 lei. Tel. 0742-127772. (RR)
Vând la Lupac 2 vaci, 5000 lei
ambele. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la Domaşnea vacă 7 ani
gestantă în 9 luni, 3500 lei neg. Tel.
0722-551615. (RR)
Vând la Moniom vacă 4 ani,
culoarea roşie, fătată de 3 luni, 2900
lei neg. Tel. 0255-232913. (RR)
Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1500 lei; sobe cu 350, 400 şi
500 lei; maşină de spălat, 350 lei;
cuptoare electrice cu 60 şi 80 lei;
masă de călcat, 25 lei; casetofoane
de maşină, 50 şi 100 lei. Tel. 0724477642. (RR)
Vând în Reşiţa P4 cu monitor
lcd, 350 lei; combină muzicală Sony
cu 3 cd, 280 lei; maşină electrică de
tocat carne, 150 lei; televizor sport
color diagonala 37, 80 lei. Tel. 0765577197. (RR)
Vând în Reşiţa mobilă dormitor
completă cu saltele, dulap cu 6 uşi
cu oglinzi, noptiere, 1600 lei; maşină
electrică de cusut încorporată în
mobilier, 100 €; maşină de cusut
Singer, modelul vechi, 150 €; pătuţ
pentru copii cu tot cu saltele, 150 lei;
cărucior de copii, 100 lei. Tel. 0355426704, 0752-030888. (RR)
Vând la Secu hamuri pentru 2
cai, 300 €; şa pentru călărit, 150 €;
frâie noi, 200 €; preţurile neg. Tel.
0255-233804, 0729-838170. (RR)
Vând în Caransebeş echipament pentru apicultură, magazii mici
pe 10 rame, presă de faguri Dadant,
maşină de stors pe 3 rame, tavă de
descăpăcit, roini ţe, bidoane,
centrifugă pentru stupărit; căţeluşă
Pudel albă; căţel Bichon Havanez.
Tel. 0755-940848, 0374-942174 (rr)
Vând la Cornea porc la 150 kg,
10 lei/kg neg. Tel. 0747-239755.
Vând la Lugoj 25 miele, 200
lei/buc; 20 oi, 300 lei/buc neg. Tel.
0768-381210. (RR)
Vând în Reşiţa motor trifazic de
4 kw, 400 lei. Tel. 0745-134127. (rr)
Vând 2 fotolii din catifea raiată,
culoare muştar, 100 lei/buc. Tel.
0765-232774, 0255-240249. (RR)
Vând în Clocotici masă de şah,
0.9x0.9x1 m, 200 €. Tel. 0255234153, 0766-204042. (RR)
Vând în Cornuţel Banat vacă.
Tel. 0733-370286. (RR)
Vând în Vermeş berbecuţi, 8
lei/kg. Tel. 0753-356387. (RR)
Vând în Caransebeş colţar, 600
lei; măsuţă, 100 lei; cărucior de
copii, 300 lei; rochie de mireasă, 500
lei neg. Tel. 0756-040911. (RR)
Vând în Reşiţa oglindă pentru
hol, 70 lei; oglindă pentru baie, 30
lei; covoraş rotund persan, 45 lei;
încărcătoare telefon, 5-8 lei/buc;
aparate defecte pentru piese: radio
casetofon, aspirator, prăjitor pâine;
suport inox pentru perie şi hârtie
igienică la baie; baterie nouă din

inox pt. chiuvetă, 70 lei; uşă pliantă,
70 lei; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; 4 tablouri mici; set
pentru condimente din porţelan, 12
piese, 6 mari, 6 mici; pereche de
cizme mărimea 38, 55 lei; canapea
în stare foarte bună, aproape nouă,
600 lei; mobilă combinată. preţurile
sunt neg. Tel. 0786-483218, 0355415185, 0747-468797. (RR)
Vând în Reşiţa bicicletă cu 2 roţi
mică; bicicletă cu roţi ajutătoare;
bicicletă cu acumulator mică; fotoliu
pat; canapea de 1 persoană; tv
color; aragaz; hăinuţe pentru copii
primite din Germania, stare foarte
bună. Tel. 0355-802548 după ora
20.00, 0749-486188. (RR)
Vând în Reşiţa 5 cartele de la
Vodafone câştigate la Coca-Cola,
20 lei/buc sau 15 lei/buc toate. Tel.
0745-519732. (RR)
Vând rochie de mireasă 38-42,
din material foarte subţire, necesită
jupon, brodată, cu mânecă lungă,
adusă din Germania, 300 € neg. Tel.
0721-858721. (RR)
Vând aragaz pu ţin folosit,
culoare maro, 300 lei. Tel. 0726948474. (RR)
Vând la Sacu purcei 3 luni, rasa
marele alb, 500 lei perechea. Tel.
0769-291409. (RR)
Vând la Sacu iapă 10 ani, 1500
lei; mânz 1.5 ani. Tel. 0732-982025.
Vând la Reşiţa ouă de prepeliţă,
0,50 lei/buc. Tel. 0724-340924. (RR)
Vând la Lupac orgă electronică
adusă recent din Germania, 130 €;
iepuri de casă de 4 luni, 30 lei/buc;
iepure mare din rasa berbec
german, 100 lei; 2 fotolii, 120
ambele. Tel. 0255-233658. (RR)
Vând cântar pentru bebeluşi,
marca Gorenje, aproape nou. Este
folosit foarte puţin. Tel. 0769648614.
Cump ăr timbre filatelice şi
machete maşini info şi oferte cu foto
pe e-mail romaniidinafaratarii@
yahoo.com
Vând saltea dormitor dimensiuni
2000 pe 1800, preţ 200 lei. Tel.
0746-254661.
Vând diferite utilaje agricole
import Germania cositori, pluguri,
grape, discuri, etc. la preţuri avantajoase şi negociabile începând de
la 200 €. Tel. 0762-522763.
Vând cazan ţuică, din cupru,
foarte vechi, capacitate 300 litri, preţ
2200 €. Tel. 0724-336083.
Vând 20 berbecuţi. Pentru mai
multe informaţii sunaţi seara după
ora 20. Tel. 0255-577069.
Vând cărucior electric din
Germania f. bun pt. invalid. Sunt
bătrân peste 85 ani, să plătesc
întreţinerea. Tel. 0722-631009 şi
0257-282571.
Vând 3 viţei, 1500 lei/buc., 4 vaci
5.000 lei/2 buc ă ţi. Tel. 0764654307.
Vând colţar (2 ani vechime)
catifea bej-maro. Preţ 1000 lei. Tel.
0355-411682, 0733-594473.
Vând aragaz cu 4 ochiuri,
chiuvetă baie, 4 apometre, maşină
de spălat neautomată. Tel. 0770479559.
Vând iapă 8 ani cu mânz 2 ani,
sau schimb cu vacă sau viţea,
Secăseni. Tel. 0770-810604.

S.C. DIXINA PREST SRL societatea în insolvenţă, in insolvency,
en procedure colective prin lichidator judiciar SCP Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la
cel mai bun preţ oferit - mobilier de farmacie şi stoc de
medicamente
l Pasul de licitaţie
100 EURO
l Taxa participare
100 EURO
Taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte de data
stabilită pentru licitaţie la sediul lichidatorului sau în contul debitoarei
RO54RZBR0000060014351347 deschis la Raiffeisen Bank
Timişoara.
Licitaţia va avea loc în data de 27.09.2013, ora 10 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3, judeţul
Timiş. În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri,
la ora 10, la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii.
Listele cu medicamente pot fi consultate la sediul lichidatorului cu
o programare prealabilă.
Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului
www.relicons.ro, zilnic între orele 13-14 la sediul lichidatorului şi la
telefon 0256-242823.
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Vând dulap cu 3 uşi, cu oglindă
la mijloc, 150 lei; cuier cu oglindă şi
ladă pantofi, 120 lei; marmură
pentru soclu casă (20 m lungime).
Preţ 1300 lei. Tel. 0355-882631,
0255-232955.

Auto-Moto-Velo
Caut spre închiriere garaj pentru
motocicletă, în Reşiţa. Nu trebuie să
fie gol, este de ajuns să încapă 2
motociclete. Tel. 0723-139851.
Vând la Ohaba Matnic 2 pluguri
de arat, şuruit, grapă, pentru cai,
200 lei/buc. Tel. 0788-484626. (RR)
Vând la Mârnic Aro 244, radiat,
motor în 4 pistoane de Braşov, stare
foarte bună, reparaţie capitală, 900
€ neg sau numai motorul, 600 € neg
€; fandromă Stalova Wolla, 10.050 €
neg. Tel. 0762-188929. (RR)
Vând la Oraviţa maşină de
împrăştiat azot, 1000 lei neg; presă
de balotat Fahr, 2000 €; presă de
balotat Riviere Cassalis, 2800 €
neg; tractor Volvo, în 3 pistoane, 45
CP, motor Perkins, are cupă,
nelucrat în ţară, 2900 € neg; disc de
Piatra Neamţ, 1300 € neg; roţi de
tractor Fiat pe 24 şi 26, cu jante;
cauciucuri cu jante pe 16, 18, 20; 2
pluguri româneşti de arat, pe cadru
de ţeavă cu 3 brazde, 350 €/buc
neg. Tel. 0767-791282, 0762179725. (RR)
Vând la Anina pistoane pentru
U550, 300 lei neg; manometre de
bord pentru Fiat 445, 5 lei/buc; set
motor U650, 450 lei neg; diferite
piese de Dacia; braţ superior cu
pivot nou, pentru Dacia 1300, 100
lei; planetară rectificată de Dacia
1300, 100 lei; pompă hidraulică pt.
direcţie la Fiat 445, 200 lei. Tel.
0255-240157, 0761-457617. (RR)
Vând Ford Mondeo, an 1997,
motor 1.9 diesel, 1300 € neg. Tel.
0748-362533. (RR)
Vând la Oţelu Roşu motor de
teren Yamaha seria IZF 400, an
2002, 1500 € neg. Tel. 0355417177, 0755-952427. (RR)
Vând la Măureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu 175x70x
14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)
Vând în Timişoara microbuz
marfă Ford Transit an 2006, de 4.4
tone, motor de 2.5, 6000 € neg;
Iveco, motor 2800, an 2006, de 6.6
tone, 6000 € neg. Tel. 0721-790745.
Vând în Timişoara Fiat Brava, an
2001, 4 uşi, motor 1.6 benzină,
climă, geamuri electrice, oglinzi
electrice încălzite, albastru marin,
înscris, taxă nerecuperată, 2600 €
neg. Tel. 0755-509970. (RR)
Vând la Reşiţa microbuz marfă
Renault Master, an 2001, perfectă
stare de funcţionare, 4000 € neg;
Ford Focus, în stare perfectă de
funcţionare, toate dotările, climă,
geamuri şi oglinzi electrice, 1200 €
neg; dezmembrez Renault Twingo,
an 2001, preţuri foarte avantajoase;
jante aluminiu 14, 15, 16, 17 ţoli, 550
lei/set; cauciucuri de iarnă şi vară,
diferite mărimi, 50-100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzină, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP
valabilă până în 2015, asigurare,
pu ţin circulat ă în România,
schimbat tot la direcţie şi sistemul de
frânare, merge şi arată impecabil,
1200 € neg. Tel. 0752-344323. (RR)
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Vând în Lugoj Renault Clio de
1.2, înmatriculat, acte la zi, merge
foarte bine, 1100 €. Tel. 0356459615. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
Aprilia Custom Classic 125 cmc,
500 € neg;portbagaje auto biciclete,
70 lei/buc; GPS Navigon, 300 lei;
roată de rezervă completă pentru
Mercedes Vito, cauciucul foarte
bun, 200 lei; 4 jante tablă de Nissan
Primera de 13 ţoli, 200 lei/set;
cauciucuri iarnă pe 13, 16, 17 ţoli, 80
lei/buc; telescoape spate pentru
motocicletă Suzuki, 300 lei/perechea; electromotor nou pentru
Suzuki, 80 €; plăcuţe de frână marca
Ferodo, pentru Mercedes Vito, Opel
Zafira, Opel Astra de 1.8 şi 2 litri, 150
lei/set. Tel. 0745-134127. (RR)
Vând la Dezeşti semi-remorcă
pe o axă pentru tractor 445, 3200 lei
neg. Tel. 0728-829946. (RR)
Vând urgent Matiz, an 2004,
1000 €. Tel. 0726-948474. (RR)
Vând la Cărbunari 2 autoturisme
Golf 3, an 1996, motor de 1.6 pe
benzină, culoare verde, unul
înmatriculat în România, unul adus
din Germania cu posibilitate de
numere roşii încă un rând, 900 €
ambele. Tel. 0740-145324. (RR)
Vând bicicletă fetiţe de la 3 la 5
ani, scaun înălţător de maşina şi
sanie copii, toate noi. Tel. 0758907095.
Vând biciclet ă adul ţi, din
aluminiu, 21 viteze, schimbătoare
shimano etc. stare impecabila 100 €
fix. Tel. 0728-813340.
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe
www.cauciucuridirect.ro sau la tel.
0318-110788.
Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut „meşterul casei”, un
pensionar, să mă însoţească la
Bucure şti pentru lucr ări de
amenajare locuinţă la curte. Asigur
transport, masă. Tel. 0744-577460.
Caut meseriaş priceput să-mi
confecţioneze un raft metalic în
garaj. Tel. 0744-577460 dimineaţa.
Doamnă, 38 de ani, economist
fără experien ţ ă în domeniu,
masterand 2011, caut de lucru. Tel.
0770-506809.
Îngrijesc copii ce merg la
grădiniţă sau şcoală; îngrijesc
bătrâni; primesc 2 eleve în gazdă, în
Reşiţa. Tel. 0355-804513. (RR)
Caut urgent loc de muncă în
Govândari, îngrijesc copii sau
bătrâni, fac menaj la domiciliu sau
firme. Tel. 0786-483218, 0355415185, 0747-468797. (RR)
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985
Execut lucrări de amenajări interioare faianţa gresie rigips, forme
rigips, laminate, tapet, foto tapet,
montez uşi, instala ţii sanitare,
instalaţii electrice zugrăveli, sape,
izolaţii, pereţi despărţitori etc. la preţuri mici, experienţ ă, calitate
garantată. Tel. 0764-058537.

Anunturi
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Subvenţii şi facilităţi acordate angajatorilor
In continuarea campaniei de informare “Mai
informat, mai multe sanse!” derulata de ANOFM in
cadrul proiectului FII INFORMAT! va punem la
dispozitie pliantul ”Subventii si facilitati oferite
angajatorilor”, http://fii-informat.ro/sites/fiiinformat.ro/files/subventii-angajatori.pdf cu
modificarile si completarile aduse de Legea nr.
250/2013, pentru modificarea si completarea Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru
somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si
pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind
prevenirea si combaterea marginalizarii sociale,
publicata in Monitorul Oficial nr. 457 din 24 07.2013
www.anofm.ro/legea-nr-2502013-pentru-modifi
carea-%C5%9Fi-completarea-legii-nr-762002
www.anofm.ro/rectificare-referitoare-la-legeanr-2502013-monitorul-oficial-nr-558-din-3septembrie-2013
Angajatorii pot beneficia de stimultente
financiare in situatia in care angajeaza in munca:
absolventi, şomeri peste 45 de ani sau şomeri
părinţi, unici susţinători ai familiilor monoparentale,
şomeri care in termen de 3 ani de la data angajarii
indeplinesc conditiie legale de pensionare, (din
22.10.2013 vor beneficia de facilitate angajatorii
care angajează şomeri care in termen de 5 ani de la
data angajarii indeplinesc condiţiile legale de
pensionare). elevi şi studen ţi pe perioada
vacanţelor, ucenici, persoane cu handicap, tineri cu
risc de marginalizare sociala.
Prevederi noi ce vor intra in vigoare in termen de

90 de zile de la data publicarii Legi nr. 250/2013, se
refera si la promovarea participarii pe piata muncii a
tinerilor cu risc de marginalizare sociala, ce se
realizeaza de catre Agentia Nationala pentru
Ocuparea Fortei de Munca, respectiv de agentiile
teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, prin:
a) acompaniament social personalizat in baza
unui contract de solidaritate
b) activitati de informare si promovare a
intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala
in randul angajatorilor;
c) subventionarea locului de munca.
Astfel, contractul de solidaritate prevazut se
incheie intre agentia pentru ocuparea fortei de
munca teritoriala si tanar pe o durata de pana la 3
ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la
data incheierii contractului de solidariate, tanarul nu
a implinit varsta de 26 de ani. Angajatorii care
incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala si
care beneficiaza de acompaniament social
personalizat in baza unui contract de solidaritate,
denumiti angajatori de insertie, beneficiaza, lunar,
conform prevederilor legale, pentru fiecare
persoana din aceasta categorie, din bugetul
asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu
salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar
nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social
de referinta, in vigoare la data incadarii in munca,
pana la expirarea contractului de solidaritate.
Contactati agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei
de munca! www.anofm.ro/contacteaza-ne

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi
Absolvenţii unei forme de
învăţământ care nu şi-au găsit
încă un loc de muncă, dar şi alte
categorii de persoane, au şansa
de a intra pe piaţa muncii, la Bursa
locurilor de munca pentru
absolvenţi, ce va avea loc în data
de 27 septembrie 2013.
Evenimentul se va desfăşura
în toate judeţele ţării şi în
Municipiul Bucureşti. În judeţul
nostru , Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi va fi organizată
la Reşiţa, la Casa de Cultură a
Sindicatelor (foaier), str. Libertăţii
nr 40 , începând cu ora 10.
Obiectivul principal al acestui
eveniment îl constituie creşterea

gradului de ocupare pentru
absolvenţi, nefiind excluse alte
categorii de persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă, prin
întâlnirea directă a cererii cu
oferta de locuri de muncă, în
condiţiile unei concurenţe loiale şi
transparente, care să permită
realizarea unui echilibru între
acestea în timpul cel mai scurt.
Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi reprezintă o
oportunitate pentru toţi solicitanţii
de locuri de muncă interesaţi de a
cunoaşte mai bine piaţa muncii,
ofertele de locuri de muncă,
pentru a putea astfel să aleagă un
loc de muncă, conform pregătirii

Prisma s.r.l. angajează

Matrimoniale
Pensionară, 64 ani, cu
apartament, caut partener pentru
prietenie. Tel. 0721-202985
Om serios, caut o jumătate
bună. Eu am 50 ani, nefumător, să
locuiască la mine. Tel. 0763030750.
Tânăr singur, 23 ani, stare
financiară bună, doresc relaţie cu
tânără până în 30 de ani (chiar şi cu
copil) dar fără pretenţii mari sau alte
vicii. Tel. 0762-378703.
Tânără atrăgătoare şi senzuală
aştept telefon la 0724-458621.
Tânăr, drăguţ, serios, serviciu,
fără copii, fără vicii, doresc să
cunosc o tânără fără copii, maxim
35 ani, de la sat sau oraş, pentru
prietenie-căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0725-433684.

lor profesionale, sau , în ultimă
instanţă, să se (re)orienteze
profesional spre ocupaţii cu
posibilităţi mai mari de angajare
pe termen mediu si lung.
Agenţii economici care vor
participa la Bursa locurilor de
muncă pentru absolvenţi vor avea
prilejul să-şi recruteze personalul
direct, fără intermediari, în funcţie
de cerinţele concrete ale locului
de muncă pe care îl oferă, fiind
aşteptaţi să-şi depună ofertele de
locuri vacante la sediul Agenţiei
din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr.
17, informaţii suplimentare putând
fi obţinute la tel. 0255/212380.
Director Executiv, Caius Isac

- secretară redacţie

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

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 18.09.2013
REŞIŢA: muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele,
poduri, baraje: 1; ospatar (chelner): 1; tehnician aparate
electromedicale: 1; confectioner articole din piele si inlocuitori: 1;
BOCŞA: tractorist: 1;
BĂILE HERCULANE: muncitor necalificat la demolarea cladirilor,
captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parc: 1; sofer
autocamion/masina de mare tonaj: 1; spalator vehicule: 2; specialist
mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale: 1;
vulcanizator piese din cauciuc la prese: 2;
TOTAL JUDEŢ: 12

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

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,
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Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro
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Fax 0355-81.05.33
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IICCMER demareaz@ o nou@ ac]iune de deshumare a unei victime a
Securit@]ii: Ioan Ienea, ucis în 1950, în Verendin (jud. Cara}-Severin)

Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc (IICCMER) în parteneriat cu
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
din Cluj-Napoca (MNIT), organizează
vineri, 20 septembrie 2013, în localitatea
Verendin, com. Luncaviţa, jud. CaraşSeverin, o acţiune de investigaţii, care
urmăreşte deshumarea pe cale
arheologică a osemintelor lui Ioan Ienea,
ucis prin împu şcare de Securitatea
comunistă pe 17 februarie 1950.
Ioan Ienea, cunoscut şi sub porecla de
Budarcă, s-a născut în satul Verendin la 15
martie 1909. Părinţii săi, Nicolae şi Floarea,
au avut patru copii, Ioan fiind singurul băiat.
Pe 30 iulie 1936, acesta s-a căsătorit cu
Marta Mutaşcu (n. 3 noiembrie 1919,
Verendin, d. 10 aprilie 1997), cu care a avut
un fiu, Ion (n. 1 iulie 1937, d. 19 august
2010). Ţăran la origine, Ioan Ienea s-a
ocupat de cultivarea pământului şi
creşterea animalelor. A fost încorporat în
armată pentru satisfacerea serviciului
militar la o unitate din oraşul Cugir, jud.
Alba, unde şi-a însuşit cunoştinţe de
armurier. Contingentul său a fost mobilizat
pentru a participa la acţiunile militare de pe
fronturile celui de-al Doilea R ăzboi

Mondial. Ca participant la război, Ioan
Ienea a dobândit statutul de veteran de
război.
După instaurarea regimului comunist în
România, în zona Banatului au luat fiinţă
mai multe grupări armate de rezistenţă
anticomunistă. Cea mai importantă dintre
acestea a fost Organizaţia colonelului Ion
Uţă, un ofiţer de carieră care, în perioada
cuprinsă între 19 ianuarie 1941 şi 31
octombrie 1943, a îndeplinit funcţia de
prefect al judeţului Severin. La sfârşitul
anului 1943, acesta a demisionat din
armată, iar după 23 august 1944 s-a înscris
în PNŢ-Maniu şi a fost ales preşedinte al
organizaţiei PNŢ Lugoj. Militând pentru
ideile democratice, dup ă alegerile
falsificate din noiembrie 1946, colonelul a
început să fie urmărit de către autorităţile
comuniste. Fiind în pericol de a fi arestat, în
primăvara anului 1947 intră în
clandestinitate şi se refugiază în Munţii
Banatului, unde organizează şi preia
comanda unui grup de partizani
anticomunişti. Prin trădare, colonelul Uţă a
fost ucis în noaptea de 7 spre 8 februarie
1949, într-o confruntare armată cu trupele
de securitate, în zona satului Borlovenii Noi
din jud. Cara ş-Severin. Organiza ţia
anticomunistă a continuat însă să existe şi
după moartea lui Ion Uţă, până în anul
1955, dată până la care toţi membrii ei au
fost pe rând capturaţi şi/sau ucişi.
Ioan Ienea a fost considerat ca fiind un
susţinător al acestei grupări, întrucât
membrii acesteia apelau frecvent la
serviciile sale pentru repararea şi
întreţinerea armamentului de infanterie pe
care îl deţineau. Astfel, în primăvara anului
1949, autorităţile l-au arestat în satul natal,
însă acesta a profitat de neatenţia escortei
şi a reuşit să evadeze. S-a refugiat în zona
muntoasă din jurul Verendinului, unde a
stat împreună cu câţiva partizani din
gruparea colonelului Uţă. După o vreme, a
revenit în sat, unde a stat ascuns în
gospodăria unei surori. În acelaşi timp,
mergea acas ă noaptea pentru a- şi
amenaja o ascunzătoare săpată sub casă.
După ce acest adăpost secret a fost
finalizat, Ioan Ienea a stat ascuns numai în
propria casă. Despre această
ascunzătoare autorităţile au aflat de la un
cumnat de-al său, Marcu, care fusese
arestat şi torturat. Dup ă ob ţinerea

Dezbatere public@
Ministerul Justiţiei a lansat luni, 16 septembrie, în
dezbatere publică proiectul de Lege privind stabilirea plăţii
unor despăgubiri în sarcina persoanelor condamnate definitiv
pentru săvâr şirea unor fapte împotriva persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data
de 6 martie 1945.
Prin proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, se
propune instituirea unei sancţiuni pecuniare, cu titlu de
despăgubire, complementară sancţiunii penale, care să fie
plătită lunar de persoanele condamnate definitiv pentru
săvârşirea unor fapte în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, indiferent de forma de participaţie penală,
care au avut ca urmare moartea, vătămarea corporală sau
producerea unei dureri ori suferinţe puternice, fizice ori
psihice persoanelor persecutate de regimul totalitar comunist.

Prognoza meteo

În acest sens, a fost prevăzută constituirea unui fond
destinat plăţii drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data
de 6 martie 1945, fond ce va fi alimentat din sumele plătite cu
titlu de despăgubire de către foştii torţionari, condamnaţi
definitiv. Fondul este gestionat de Ministerul Muncii, Familiei
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Hotărârea
definitivă de condamnare se comunică de instanţa de
executare Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice.
Proiectul prevede că despăgubirea se stabileşte de către
instanţa de judecată, prin hotărârea de condamnare a
persoanei vinovate. Prin hotărârea de condamnare instanţa
de judecată stabileşte durata pentru care se dispune plata
despăgubirii, precum şi cuantumul lunar al despăgubirii.
De asemenea, proiectul prevede că durata pentru care se
dispune plata despăgubirii nu poate fi mai mică de 2 ani, iar
cuantumul lunar al despăgubirii nu poate fi mai mic de 25% din
venitul lunar net al persoanei condamnate şi nici mai mare de

Joi/19 Septembrie

Vineri/20 Septembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+16ºC
+6ºC

pe următoarele

Reşiţa
Oraviţa +13ºC
+5ºC

11 zile

Luni, 23 Septembrie

+19ºC
+6ºC

Acţiunea de deshumare va fi efectuată
de o echipă specializată de arheologi,
condusă de domnul Gheorghe Petrov,
arheolog expert la Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca şi
IICCMER, alături de care se vor afla Paul
Scrobotă, colaborator IICCMER, de la
Muzeul de Istorie din Aiud şi Horaţiu Groza,
colaborator IICCMER, de la Muzeul de
Istorie din Turda. Relaţii suplimentare se
pot obţine la tel. 0721.400.396 sau
0744.516.108.
***
Despre IICCMER
Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului şi Memoria Exilului
Românesc (IICCMER) este un organism
guvernamental care studiază,
documentează şi susţine conştientizarea
publică a istoriei comunismului în România,
prin proiecte de cercetare, educaţionale,
editoriale şi muzeale. Activitatea IICCMER
analizează natura, scopul şi efectele
totalitarismului din România în perioada
1945-1989, dar şi memoria acestui regim în
exilul românesc şi în perioada
postcomunistă. Institutul coordonează
câteva proiecte unice în ţară în acest
domeniu, cum ar fi: şantiere arheologice de
descoperire a victimelor Securităţii; Muzeul
Memorial Râmnicu Sărat – fosta închisoare
pentru deţinuţi politici; singura Universitate
internaţională de Vară din România pentru
studierea istoriei comunismului; primul
manual de istorie a comunismului,
Fototeca - cea mai mare bază de date
online gratuită cu fotografii din timpul
comunismului; primul master academic
dedicat studiului istoriei comunismului;
arhiva exilului românesc; proiecte
mediatice de filme documentare.
IICCMER a devenit în timp un centru
prestigios de cercetare la nivel european,
prin intermediul căruia România î şi
explorează, conştientizează şi asumă
trecutul comunist, îşi clarifică rolul în istoria
europeană a secolului XX şi promovează
valorile democraţiei în societatea modernă.
Mai multe detalii despre activitatea
IICCMER sunt disponibile pe
www.iiccmer.ro sau pe pagina de
Facebook:
www.facebook.com/InstitutuldeInvestigare
aCrimelorComunismului

50% din acest venit. Prin venit lunar net, în sensul proiectului,
se înţelege venitul net provenit din pensii, salarii, chirii,
drepturi de autor şi alte venituri lunare periodice. Raţiunea
instituirii unor limite (minimă şi maximă) este justificată pe de o
parte de eliminarea posibilităţii stabilirii unor despăgubiri
simbolice şi, pe de altă parte, de necesitatea asigurării unui
minim de venituri pentru persoana condamnată.
La stabilirea cuantumului despăgubirii şi a duratei măsurii,
instanţa are în vedere criterii precum: fapta săvârşită, poziţia
deţinută de persoana condamnată în aparatul de represiune
al regimului totalitar comunist, amploarea activităţii acesteia,
măsura în care prin activitatea desfăşurată de aceasta au fost
lezate drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor.
În vederea garantării executării obligaţiei de plată a
despăgubirilor, procurorul ori, după caz, instanţa de judecată
va dispune poprirea asupra veniturilor lunare ale persoanei
condamnate, în condiţiile Codului de procedură penală.
Ministerul Justiţiei, 16 septembrie 2013

Sâmb@t@/21 Septembrie
Timişoara

Caransebeş

+18ºC
+3ºC

Reşiţa

+19ºC
+8ºC

Oraviţa +14ºC
+4ºC

Marţi, 24 Septembrie Miercuri, 25 Sep.

Duminic@/22 Septembrie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa

+19ºC
+5ºC

Caransebeş

+19ºC
+9ºC

Reşiţa

+19ºC
+7ºC

Joi, 26 Septembrie

+20ºC
+6ºC

Oraviţa +15ºC
+5ºC

Oraviţa +15ºC
+6ºC

+18ºC
+5ºC

+16ºC
+6ºC

Duminică 22 septembrie,
Echinocţiul de toamnă.
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informaţiei, în dimineaţa zilei de 17
februarie 1950, casa lui Ioan Ienea a fost
înconjurată de un pluton de soldaţi din
trupele de Securitate, care au pornit o
acţiune de cercetare a întregii gospodării.
Ienea a fost surprins în ascunzătoarea de
sub casă, fiind împuşcat în cap de către un
soldat. Victima a fost scoasă în curtea
casei, fiind încă în viaţă, dar a murit în scurt
timp. Cadavrul a fost transportat în cursul
aceleiaşi zile în faţa Primăriei din Verendin,
unde a fost ţinut expus sub pază timp de
două zile. Ienea a fost îngropat de către
soldaţi în afara cimitirului situat în partea de
jos a satului din locul numit Sălişte. Nici o
rudă, preotul sau alţi consăteni nu au avut
voie să participe la înhumare.
Despre trupele de securitate care au
acţionat în zonă, documentele existente fac
referire la efective din Batalioanele de
Securitate nr. 5 de la Oradea şi nr. 9 de la
Braşov. Acestea erau subordonate
Comandamentului Unic Timiş, cu sediul în
Caransebeş, care a fost înfiinţat la 23
ianuarie 1949. Această structură de
comandă a coordonat acţiunile tuturor
forţelor de represiune care au acţionat
atunci împotriva formaţiunilor de rezistenţă
armată anticomunistă din Banat.
Împuşcarea lui Ioan Ienea s-a făcut
arbitrar, nefiind bazată pe o sentinţă emisă
de o instanţă judecătorească. Omorul a fost
comis la ordin, din motive politice şi pe timp
de pace. Crima a fost înfăptuită din ordinul
direct al unor responsabili ai Securităţii
comuniste.
”Avem datoria legală şi morală să
aducem la lumină crimele comise în
numele regimului comunist, să punctăm pe
harta represiunii toate aceste drame
individuale. Exterminarea prin asasinat a
fost una dintre acele tehnici ale regimului
comunist care au mutilat existenţa unor
întregi comunităţi. Trebuie să avem o
radiografie clară, precisă, a represiunii
comuniste, a terorii, iar acţiunile de
arheologie contemporană ale IICCMER
aduc dovezi indubitabile tocmai pentru
acest capitol al istoriei noastre recente.
Vom continua, aşa cum am anunţat în
2012, să identificăm victimele Securităţii,
să vedem în ce condiţii s-au produs
asasinatele şi cine au fost responsabilii.” a
precizat Andrei Muraru, preşedintele
executiv al IICCMER.
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